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ФИНАЛНО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Съфинансираните от ЕС Съвместни действия по 

надзор на пазара на хармонизирани продукти - 

JAHARP18 приключиха.  

Общо 30 плавателни съда за отдих и 60 преносими отоплители за 
стаи бяха тествани за безопасност. Ето и резултатите. 

 
Внимание! 

Резултатите са базирани на проби от продукти, взети от пазарите на участващите в проекта държави. Както и в повечето 

дейности по надзор на пазара, резултатите представляват усилията, които властите насочват към идентифицирането 

на несъответстващи продукти. Това е причината, резултатите на това начинание да не представляват 

статистически валидна картина за ситуацията на целия пазар. 

Съвместни действия JAHARP18 беше 34-месечен проект, съфинансиран от ЕС. Той започна 

през месец ноември 2019г. и завърши през месец август 2022г. Единадесет органа по надзор на 

пазара (ОНП) от 9 държави членки на ЕС си партнираха, за да оценят нивото на безопасност на 

30 плавателни съда за отдих  и 60  преносими отоплители за стаи, съгласно изискванията на 

приложимите стандарти и законодателство на съюза. Инспекциите включваха проверки на 

техническа документация, както и изпитване на продукти. Координатор на проекта беше Форум 

на Европа за безопасност на продуктите - PROSAFE. 

По-обезпокоителните резултати от проверките по JAHARP18 бяха обсъдени със съответните 

промишлени асоциации и органи по стандартизация на заключителни събития, организирани за 

всяка от продуктова дейност през месец август 2022г.  

Работната група за Плавателни съдове за отдих проведе заключителната си среща в хибриден 

вариант на 18 август 2022 г. в Амстердам. В срещата участваха 14 делегати, включително 

заинтересовани страни. Главните теми в дневния ред бяха – проверки и резултати от 

изпитванията, последващите действия към несъответстващите продукти, препоръки за 

подобрение на съответните хармонизирани стандарти. 

Общо 14 надуваеми и 16 лодки с твърд корпус бяха изпитани за да се провери съответствието 

със съществените изисквания, описани в Анекс I.A на Директивата за плавателни съдове за отдих 

(ПСО). Съгласно резултатите, 5 от надуваемите и 16 от пробите с твърд корпус не са 

издържали изпитванията относно поне едно съществено изискване.  

Установените несъответствия при надуваемите лодки бяха предимно незначителни. От друга 

страна, на 12 от 16 лодки с твърд корпус липсваха адекватни средства за обратно качване 

на борда от водата, а 13 от 16 не издържаха изпитването с компенсаторна тежест или 

изпитването за непотопяемост, или и двата теста, показвайки недостатъчна устойчивост и 

плавателност. 
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Нещо повече, проверките на техническа документация и маркировки показаха процент на 

несъответствие 100% (14) за надуваемите лодки и 88% (14) за тези с твърд корпус. 

Несъответствията относно документите и маркировката са основно пропуски от административен 

характер. От друга страна, големият брой на несъответствията по отношение на Ръководството 

за употреба, където липсва информация за безопасност, повишава риска от опасна употреба на 

съответния плавателен съд. 

По отношение на коригиращи действия, ОНП продължават да контактуват с отговорните 

икономически оператори. 

Заключителната среща на Работната група Преносими отоплители за стаи бе проведена онлайн 

на 26 август 2022 г. На срещата присъстваха 9 представители от участващите надзорни органи 

в проекта, представители на PROSAFE, както и на индустриални асоциации и организации на 

потребителите. 

Участниците анализираха окончателните обобщени резултати. Обсъдени бяха както резултатите 

от тестовете, така и предприетите действия спрямо несъответстващите продукти. Бе съобщено, 

че 57 (95%) от 60-те тествани продукта: конверторни нагреватели, вентилаторни 

нагреватели, маслени радиатори и лъчисти нагреватели не са преминали тестовата 

програма, като при 60% от тях има множество несъответствия с точките на приложимия стандарт 

критериите за изпитване.  

Интересен е фактът, че проверките на техническа документацията са показали общ процент 

на съответствие над 90%. Често срещани несъответствия са липсата на информация за 

безопасност и някои предупреждения в инструкциите за потребителя. Освен това  има сериозни 

несъответствия по отношение на безопасността като: недостатъчна защита срещу достъп до 

части под напрежение, горещи повърхности, прегряване по време на ненормални режими и лоша 

електрическа изолация. 

Тази продуктова дейност по надзор на пазара доведе до 5 забрани за продажба  на европейския 

пазар и доброволно изтегляне от икономическите оператори на 28 различни по вид 

отоплители. Действията са повишили защитата на потребителите в целия съюз. Те водят до 

намаляване на нелоялната конкуренция от страна на некоректни икономически оператори. 

Съвместните действия JAHARP18 надградиха работата на няколко минали проекта, координирани 

от PROSAFE, в областта на домашните електрически уреди и положиха основата за бъдещи 

координирани съвместни действия за плавателни съдове за отдих. През годините, трансгранични 

съвместни действия като JAHARP18 доказаха, че носят значителни ползи за участващите 

експерти по надзор на пазара, вариращи от обмяна на знания и добри практики до съвместното 

създаване на общи подходи и споделени инструменти за инспекция. 

Нещо повече, по отношение на политиката в съответните области, отделните продуктови 

дейности по JAHARP18 създадоха обратна връзка с европейските организации за стандарти, за 

оценка на съответствието и с нотифицирани лица. Направени са препоръки за прецизиране на 

хармонизирани стандарти, което на свой ред ще допринесе за това, производителите да 

подобрят разбирането си за нормативните изисквания. 
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Фото галерия от финалната конференция на дейност ПСО от 

JAHARP18 

 

 

 

 

 

 

 
Обща информация: Тази информация се издава от PROSAFE - Форумът на Европа за безопасност на продуктите, неправителствена 

организация с нестопанска цел, формирана от експерти по надзор на пазара и 11 ОНП, представляващи 9 държави членки на ЕС в 

JAHARP18: България, Хърватска, Кипър, Финландия, Франция, Латвия, Малта, Португалия и Швеция. PROSAFE събира експерти по надзора 

на пазара от цяла Европа. Посетете www.prosafe.org за да научите повече за другите проекти за надзор на пазара, координирани от 

PROSAFE. 

Отказ от отговорност 

Този документ произтича от Съвместните действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти - JAHARP18, които получават 

финансиране от Европейския съюз за проекта „Съвместните действия по правоприлагане за надзор на пазара на продукти в ЕС“. 

Съдържанието на този документ изразява гледните точки само на автора и е единствено негова отговорност, не може да се счита, че 

отразява вижданията на Европейската комисия или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия не поема отговорност за 

начина, по който може да бъде използвана информацията, която той съдържа. 
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