
 

 

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА“ НА ДАМТН ПРИКЛЮЧИ 

ПРОВЕРКАТА НА КУХНЕНСКИ МАШИНИ – КУХНЕНСКИ РОБОТИ, 

МЕСОМЕЛАЧКИ, КАФЕМЕЛАЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА 

РЯЗАНЕ 

 

 

ГДНП приключи проверката на кухненски машини – кухненски  

роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане. 

Проверката бе извършена по отношение на посочените към продуктите 

изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на електрически  съоръжения, предназначени за използване в 

определени граници на напрежението, приета по чл. 7 на ЗТИП. Във връзка с 

приложимия към продуктовата група стандарт БДС EN 60335-2-14:2006/ 

A1:2008/ A11:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-

14: Специфични изисквания за кухненски машини бе проверявано за наличие на 

определени текстове в инструкцията за употреба на български език,  свързани с 

почистването на повърхностите, които контактуват с храна. Проверката обхвана 

продуктова група, която не бе проверявана в близък период от време. 

Професионалните уреди не бяха обект на проверката. 

В търговските обекти бяха проверени 257 продукта, различни по вид, 

марка и модел. При 19 продукта от тях бяха констатирани следните 

несъответствия: инструкцията на български език не съответства по обем и 

съдържание на тази на производителя - 10 продукта; без инструкция за употреба 

на български език – 4 продукта; щепселът на 1 продукт не отговаря на българския 

стандарт; без нанесена СЕ маркировка и без инструкция за употреба – 4  

продукта: кафемелачки. За установените нарушения бяха предприети 

административнонаказателни действия – издадени са 8 Акта за установяване на 

административни нарушения. 

Всички проверки на 19-те продукта приключиха. При 15 продукта от тях 

констатираните несъответствия са отстранени и те са приведени съобразно 

изискванията по следния начин: 

- За 14 продукта с констатирани несъответствия, икономическите оператори 

предприеха коригиращи действия по отношение на инструкцията за 

употреба;  

- За 1 продукт, производителят предприе коригиращи действия по 

отношение на конструкцията на уреда – поставен бе щепсел, съответстващ 

на изискванията.  

За четирите продукта без маркировка за съответствие бяха предприети 

административнонаказателни действия към нарушителите, а към продуктите – 

принудителни административни мерки, като са издадени 4 заповеди за спиране 

разпространението на продуктите. Два вида кафемелачка от тези продукти, с 

общо количество 2 броя бяха унищожени по инициатива на търговците.  

 

 

 

 

 



Ефектът от дейността на Надзор на пазара може да се види на следващите 

две графики, където е представено съотношението несъответстващи продукти към 

съответстващи продукти в началото и в края на проверката. 

 

 
 

 
 

Анализът на резултатите от проверката на кухненски машини показва, че:  

- Значителна част от проверените продукти: кухненски  роботи, 

месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане  са съответстващи. 

- Преобладаващият брой установени несъответствия са отстраними, тъй като 

са свързани с инструкцията за употреба на български език. 

- Несъответстващите продукти в края на проверката са намалели с 5,5%, тъй 

като голямата част от тях са приведени в съответствие с нормативните изисквания 

чрез  коригиращи действия, предприети от отговорните икономически оператори. 

Всички тези действия са в резултат от проверката и действията на 

надзорния орган – Главна дирекция “Надзор на пазара“, ДАМТН.  

В заключение може да се обобщи, че при група кухненски машини – 

кухненски роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане, 

несъответствия се откриват главно по отношение инструкцията за употреба. 

Налага се изводът, че поради целенасочената дейност на Главна дирекция 

“Надзор на пазара“ - ДАМТН все повече продукти се привеждат от 

икономическите оператори в съответствие с изискванията.   
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