
    ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” НА ДАМТН ПРИКЛЮЧИ 

ПРОВЕРКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ –                                      

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ ОТ КАТЕГОРИЯ C И D 

 

ГД „Надзор на пазара” приключи проверката на плавателни съдове за отдих 

– надуваеми лодки от категория C и D. Проверката е извършена по отношение на 

посочените към продуктите изисквания на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на плавателни съдове за отдих (НСИОСПСО), приета по чл.7 

на ЗТИП. Целта на проверката е събиране на информация за установяване на 

моментното състояние на предлагане на пазара на плавателни съдове за отдих – 

надуваеми лодки от категория С и D: марка, модели, произход, икономически 

оператори, пускащи продуктите на пазара, спазване на изискванията за пускане на 

пазара, съгласно ЗТИП и НСИОСПСО. 

 

Проверката е извършена за наличие на СЕ маркировка за съответсвие,  

инструкция за експлоатация на български език, декларация за съответствие, табела на 

производителя и идентификационен номер. 

 

Проверката на плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория C и D 

е извършена в търговски обекти на територията  на Р. България. Проверени са 80  

надуваеми лодки от категория C и D от различни марки и модели. Установено е, че 80 

% от проверените надуваеми лодки от категория C и D са внос от Китай, 15%  от 

Украйна и 5% от други страни като САЩ, Франция и др. 

 

От проверените 80 надуваеми лодки от категория C и D  при  23 бр. (29%) са  

констатирани несъответствия, като основните несъответствия са: непълна инструкция 

за експлоатация на български език, липса на декларация за съответствие, табела на 

производителя и идентификационен номер. 

 

За констатираните несъответствия  са предприети административнонаказателни и  

принудителни мерки. 

 

По отношение на пълнота и обем на инструкция за експлоатация с тази на 

производителя или липса на инструкция за експлоатация са предприети коригиращи 

действие от страна на отговорния икономически оператор, като несъответствията са 

отстранени.  

 

В резултат на предприетите ефективни действия по надзор на пазара  от ГД 

„Надзор на пазара” броят на несъответстващите продукти е намалял до 10%. 

Значителна част от проверените продукти са съответстващи. 

 

Ефективността от надзор на пазара, осъществен от ГД „Надзор на пазара” се 

вижда от следващите две графики, където е представено съотношението 

несъответстващи продукти към съответстващи в началото и края на проверката. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

                          СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И 

   НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ В НАЧАЛОТО НА ПРОВЕРКАТА 

 

 

 

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И 

НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КРАЯ НА ПРОВЕРКАТА 

 

                 

В заключение може да се обобщи, че при плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки 

от категория C и D, поради целенасочените, ефективни действия на ГД „Надзор на пазара” на 

ДАМТН все повече продукти се привеждат от икономическите оператори в съответствие с 

изискванията, заложени в приложимата наредба.  
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