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Въведение  

За гарантиране ефективното функциониране на Единния европейски пазар и при изпълнение на 

задълженията си за осигуряване свободното движение на стоки, България прилага от 2010 г. 

изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 

г.  за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на 

пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93. Въз основа на Регламента и при 

спазване на неговата разпоредба по чл. 18, параграф 5 е разработена Националната програма за 

надзор на пазара за 2014 г. Националната програма се състои от седем секторни програми при 

изпълнението, на които се спазват формулираните общи цели. 

  

I. Общи цели 

За гарантиране безпрепятственото и ефективно функциониране на вътрешния пазар България е 

създала законодателна рамка и необходимата за нейното прилагане инфраструктура в областта на 

свободното движение на стоки. Процесът на развитие на техническото законодателството в 

страната се извършва при спазване на няколко основни принципа: 

 

- Навременност – Хармонизираните актове се транспонират във възможно най-кратки 

срокове в националното законодателство, за да се гарантира достатъчен за бизнеса период 

за привеждане в съответствие; 

- Информираност – Още при участие в развитието на европейското техническо 

законодателство се търси становището на бизнеса за формиране на национални позиции; 

Всички проекти на нормативни актове са публично достъпни за становища и коментари; 

Компетентните институции публикуват актуална информация за новите изисквания и за 

предстоящи промени; 

- Точност – В процеса на транспониране на европейското законодателство се следи за 

максимално прецизно и точно възпроизвеждане на изискванията на хармонизираното 

законодателство.  

Общото и секторното законодателство в областта на свободното движение на стоки, както и 

принципите на стария и новия подход са въведени в редица български закони и подзаконови 

нормативни актове. В тях са поставени изискванията към производители, вносители, 

дистрибутори и търговци на дребно, спазването на които осигурява производството и 

предлагането на пазара на безопасни и съответстващи на хармонизираните изисквания продукти. 

За осигуряване стриктното спазване на нормативно поставените изисквания в България 

функционира система от органи, извършващи надзорни дейности. Тези органи, наречени 

„органите по надзор на пазара” по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, прилагат контролни и 

надзорни процедури и методи (превенция, документални и физически проверки, изтегляне и т.н.) 

с цел на пазара да не се предлагат опасни и несъответстващи на законовите изисквания продукти. 

В рамките на дейностите по превенция органите по надзор на пазара провеждат активна политика 

за повишаване информираността на бизнеса и обществото. В рамките на инициативите за 

повишаване на информираността обект на разясняване са изискванията на европейската 

законодателна рамка относно безопасността на стоките и процедурите за оценяване на 

съответствието. В рамките на действията по превенция органите по надзор на пазара представят 

информация на специализираните си интернет страници и развиват рубрики „въпроси и 

отговори”, „съвети за потребителя” и т.н.; провеждат разяснителни кампании; участват в различни 

форуми и семинари; подготвят и разпространяват печатни материали. В рамките на 

информационните си дейности органите предоставят данни за опасни продукти, определени като 
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такива в следствие на своята контролна дейност или за които са получили данни в рамките на 

системата RAPEX или в резултат от сътрудничеството си с компетентни органи за другите 

държави членки. Специфични контролни дейности се извършват и при получаване на сигнали и 

жалби от потребители и конкурентни стопански субекти. 

При планиране и осъществяване на контролните си дейности, органите отчитат множество 

входни елементи от оценката на риска измежду които: степен на опасност, характерна 

потребителска група, резултати от предходни проверки, сезонно повишаване на потребителския 

интерес към определени стоки и др. Последното изисква провеждане на специализирани 

кампании, тъй като за определени стоки /напр. коледни светлини/ е характерно сезонно търсене и 

предлагане.  

Органите са законово оправомощени да налагат санкции за неспазване на нормативните 

изисквания, вкл. налагане на мерки като забрана или ограничаване реализацията на продукти на 

пазара.   

Повечето от надзорните дейности се извършват при търговците на едро и на дребно предвид 

значителния дял на вноса на продуктите спрямо този на произвежданите в страната. В България 

има изградена подходяща инфраструктура за извършване на контролни изпитвания за голяма част 

от продуктите, обект на контрол. При наличие на недостиг на капацитет за изпитване на 

специфични характеристики компетентните органи използват услугите на акредитирани 

лаборатории на други държави членки.  

Административният капацитет и финансовото осигуряване на надзорните дейности са 

ограничени в рамките на  числеността на специализираните звена в съответните административни 

структури и годишните им бюджети. 

 

II. Организация на национално ниво 

В България няма единен орган, изпълняващ функциите по надзора на пазара, както и 

обособен нормативен акт, който да регламентира начините за извършването му. С различни 

нормативни актове са възложени функции по надзор на различни институции в зависимост от 

спецификите на продуктовата група. Страната ни е сред държавите членки, които използват 

подхода за организиране надзора на пазара основно на секторно ниво. Като приложение на 

настоящия документ са представени седемте секторни програми за надзор на пазара за 2014 г., 

които ще бъдат реализирани от компетентните органи. Органи по надзор на пазара по смисъла на 

Регламент (ЕО) № 765/2008 са следните институции: Комисията за защита на потребителите, 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Регионалните здравни инспекции, 

Българска агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарствата, Контролно 

техническата инспекция и Регионалните инспекции по околна среда и води. Системата от органи 

по надзор на пазара функционира при разпределение на компетентностите между четири 

министерства, а именно Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на 

здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната 

среда и водите. 

С акт на правителството – ПМС № 180/2005 – е създаден Съвет за координация и обмен на 

информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки. От 1 август 2011 г. 

председател и заместник-председател на съвета са заместник-министри на икономиката, 

енергетиката и туризма, определени от министъра. Организационно-техническото обслужване на 

работата на Съвета се изпълнява от Дирекция в рамките на Министерство на икономиката и 

енергетиката.  

В състава на Съвета за координация влизат представители на Министерство на околната 

среда и водите, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, 

Комисия за защита на потребителите, Българска агенция за безопасност на храните, Дирекция за 

национален строителен контрол, Агенция „Митници“, Държавната агенция по метрологичен и 

технически надзор, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, 
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Главна дирекция „Криминална полиция” и Контролно – техническа инспекция към министъра на 

земеделието и храните. Посочените институции имат функции по контрола и надзора на 

продукти, съобразно техните компетенции, като извършват и съвместни проверки. В Съвета 

влизат и институции, извършващи надзор на продукти, извън обхвата на Регламента – например 

храни, лекарства и други. 

Съветът за координация на контрола практически е координиращо звено по смисъла на 

Регламента и е с ключова роля за осигуряване ефективното прилагане на Глава ІІІ от Регламент 

(ЕО) №  765/2008. 

Комисията за защита на потребителите е специализираният държавен орган в България по 

проблемите на потребителската защита и един от основните органи за надзор на вътрешния пазар. 

Измежду основните направления на дейност са: надзора за общата безопасност на стоките и 

услугите на българския пазар, защитата на основните потребителски права, търговски практики и 

способи за продажба и др. Допълнително Комисията за защита на потребителите е контактна 

точка на Република България по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки 

(RAPEX).  

Надзор на пазара за продуктите, попадащи в обхвата на Нов подход, се извършват от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с изключение на медицинските 

изделия, където орган по надзор на пазара е Изпълнителна агенция по лекарствата към 

Министерството на здравеопазването. 

Допълнително Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва надзор 

на пазара на продукти, попадащи в обхвата на Директива 2009/125/ЕО относно изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, Директива 2002/96/ЕО относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), която от 14.02.2014 г. се заменя с  

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и 

Директива 2011/65/EО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване (RoHS).    
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СЕКТОРНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА  

 

Държава членка: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ        Планирано за: 2014 г. 
 

 

Надзорен орган: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

http://www.kzp.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Емилия Елчинова  

    Румяна Пеканова 
 

e-mail: e.elchinova@kzp.bg 

gl.direkcia@kzp.bg  

             r.pekanova @kzp.bg 

 

No на 

приложимото 

законодателство на 

ЕС 

Сектор Описание на категорията 

продукт 

Вид мониторинг Мотивация за 

извършване на 

мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Директива 

2001/95/EО 

Потребителски  

продукти 

-Стоки за деца 

/велосипеди, проходилки, 

детски колички, кошарки, 

столчета, легла, детски 

дрехи и др./;  

-Оборудване за къмпинг 

и почивка/газени и 

маслени лампи, сгъваеми 

столове и маси, шезлонги 

и др./; 

-Лазерни продукти;  

-Преносими  стълби;  

-Цигари; 

-Оборудване за детски 

площадки; 

-Електрическо 

оборудване до 50V 

Реактивен/ 

Проактивен/ 

Граничен контрол 

Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ/рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от 

изпитвания/  

Нови продукти/ 

Уведомления от 

Агенция 

„Митници“/ 

Уведомления по 

системата RAPEX 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на продукта/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

Директива Запалки Запалки Реактивен/ Планиран годишен Проверка на документи/ Висок 

http://www.kzp.bg/
mailto:e.elchinova@kzp.bg
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2001/95/EО; 

Решение 

2006/502/EО  

Граничен контрол мониторинг 

(текущ/рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от 

изпитвания/  

Нови продукти/ 

Уведомления от 

Агенция 

„Митници“/ 

Уведомления по 

системата RAPEX 

Визуална проверка/ 

Изпитване на продукта/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Регламент (ЕС) № 

1007/2011 

Текстил Дамско, мъжко и детско 

облекло 

 

Реактивен Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ, рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден  

Директива 

94/11/EО 

Кожа  Кожени изделия/ 

Обувки, Ръкавици, 

Мебели 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ, рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден  

Директива 

69/493/ЕИО 

Кристални 

стъкла 

Продукти от кристални 

стъкла 

Проактивен/ 

Реактивен 

  

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден 
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Директива 

87/357/EИО 

Стоки, 

имитиращи 

храни 

Стоки, имитиращи храни Реактивен/ 

Граничен контрол 

Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ/рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от 

изпитвания/  

Нови продукти/ 

Уведомления от 

Агенция 

„Митници“/ 

Уведомления по 

системата RAPEX 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на продукта/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

Директива 

94/62/EО 

Опаковки  Опаковки и отпадъци от 

опаковки 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 

Директива 

2006/66/EО 

Оборудване  Батерии и акумулатори;  

отпадъци от батерии и 

акумулатори 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

 

Среден 

Директива 

75/324/ЕО  

Оборудване/ 

химикали 

Аерозолни флакони Проактивен/ 

Реактивен 

  

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден 

Директива 

1999/94/EО; 

Директива 

2000/53/EО; 

Директива 

2007/46/EО 

МПС Моторни превозни 

средства 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ/рутинен 

контрол, 

тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти/ 

Уведомления по 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 
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системата RAPEX 

Директива 

2007/46/EО 

МПС Системи, компоненти и 

отделни технически 

възли, предназначени за 

МПС и техните 

ремаркета  

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 

Директива 

92/23/EИО; 

Регламент (ЕО) № 

1222/2009 

МПС Гуми  Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 

Директива 

96/60/EО  

Електрически 

съоръжения  

Битови комбинирани 

перални и сушилни 

машини 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 

Директива 

2002/40/EО  

Електрически 

съоръжения  

Битови електрически 

фурни 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка 

Среден 

Делегиран 

Регламент (ЕС) № 

874/2012   

Електрически 

съоръжения 

Електрически лампи и 

осветители 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден  

Делегиран 

Регламент (ЕС) № 

392/2012 

Електрически 

съоръжения 

Битови барабанни 

сушилни машини 

Проактивен/ 

Реактивен 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден 

Делегиран 

Регламент (ЕС) № 

626/2011 

Електрически 

съоръжения 

Климатизатори  Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден  

Регламент (ЕС) № 

1062/2010 

Електрически 

съоръжения 

Телевизори  Проактивен/ 

Реактивен 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден  

Регламент (ЕС) № 

1059/2010 

Електрически 

съоръжения  

Битови съдомиялни 

машини 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден 
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Регламент (ЕС) № 

1060/2010 

Електрически 

съоръжения 

Домашни хладилни уреди Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден 

Регламент (ЕС) № 

1061/2010 

Електрически 

съоръжения  

Битови перални машини Проактивен/ 

Реактивен 

 

Планиран годишен 

мониторинг/ 

Оплаквания/ 

Нови продукти 

Проверка на документи/ 

Визуална проверка по 

отношение на 

енергийното етикетиране 

Среден 
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Надзорен орган: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

http://www.damtn.government.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Мария Кънчева 

e-mail: Maria.Kancheva@damtn.government.bg 

 

No на 

приложимото 

законодателство 

на ЕС 

Сектор Описание на категорията 

продукт 

Вид мониторинг Мотивация за 

извършване на 

мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Директива 

2009/48/ЕО  

Играчки  Играчки, носещи масата на 

дете; играчки за 

придвиждане с 

електрическо захранване: 

триколки 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване на 

продукта 

Висок 

Играчки, носещи масата на 

дете: тротинетки, 

велосипеди 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка/ 

Оплаквания, сигнали 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване на 

продукта 

Висок 

Директива 

2007/23/EО 

 

Пиротехнически 

средства 

Пиротехнически средства 

категория 1, 2, 3 и 4 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка/ 

Оплаквания  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Висок  

Сценични пиротехнически 

изделия от категория Т1 и 

Т2 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка/ 

Оплаквания 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Висок  

Директива 

93/15/ЕИО 

Взривни 

вещества за 

граждански цели  

Продукти в обхвата на 

Директивата 

Реактивен 

 

Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден 

Директива 

94/9/EО 

Съоръжения, 

предназначени за 

работа в 

потенциално 

експлозивна 

атмосфера 

Продукти в обхвата на 

Директивата 

Реактивен  

 

Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

 

Среден   

http://www.damtn.government.bg/
mailto:Maria.Kancheva@damtn.government.bg
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Директива 

89/686/EО 

Лични предпазни 

средства (ЛПС) 

Защитно облекло с висока 

видимост  

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка/ 

Липса на знания 

 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Среден 

Ръкавици за защита от 

механични рискове 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Среден  

Директива 

2006/42/EО; 

Директива 

2000/14/ЕО, 

изменена с 

Директива 

2005/88/EО 

Машини  

 

Ръчни електрически 

инструменти и градинска 

техника с акумулаторно 

захранване 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Липса на знания  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване 

Висок 

Ръчни къртачи и трошачи Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Липса на знания 

 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване 

Висок 

Бордови кранове Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактиве  

Повторна проверка/ 

Сигнали  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок 

Машини, използвани в 

дърводобивната 

промишленост 

 Проактивен/ 

 На национална     

територия/ 

 Реактивен  

Сигнали  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Директива 

2009/142/ЕО 

Газови уреди Газови уреди, 

предназначени за втечнен 

въглеводороден газ – 

многофункционални 

горелки за работа на 

открито, предназначени да 

нагряват съдове, 

съдържащи течности или 

храна; или нагревателни 

плочи  

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен  

Повторна проверка/ 

Оплаквания 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Висок 

Директива 

2009/105/ЕО 

Обикновени 

съдове под 

налягане 

Продукти в обхвата на 

Директивата 

Реактивен 

 

Сигнали   Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  
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Директива 

97/23/EО 

Съоръжения под 

налягане 

Носими пожарогасители Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка/ 

Оплаквания  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок  

Съдове, работещи под 

налягане, парни котли, 

водогрейни котли, газови 

съоръжения и инсталации 

Реактивен 

 

Сигнали/ 

Оплаквания 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок  

Директива 

2010/35/EO 

Транспортируемо 

оборудване под 

налягане 

Продукти в обхвата на 

Директивата 

 Реактивен  Повторна проверка/ 

Оплаквания 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Газови бутилки за LPG газ Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване 

Висок 

Директива 

1999/5/EО 

РКДУ Безжични DECT телефони  Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен  

Сигнали  

  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 1275/2008 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен  

 

Оплаквания  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден 

  

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 107/2009 

Електрически 

съоръжения 

Прости телевизионни 

приставки  

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен  

Повторна проверка Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 244/2009 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента 

Реактивен Оплаквания  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 245/2009 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден   
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№ 278/2009 

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 640/2009 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 641/2009 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 642/2009 

Електрически 

съоръжения 

Телевизори   Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 643/2009 

Електрически 

съоръжения 

Домашни хладилни уреди Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Повторна проверка Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок   

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 1015/2010 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента 

Реактивен  Оплаквания  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден    

Директива 

2009/125/EО; 

Регламент (ЕО) 

№ 1016/2010 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента 

Реактивен  Оплаквания  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Среден   

Директива 

2009/125/ЕО, 

Регламент (ЕС) 

№ 206/2012  

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента 

Реактивен Оплаквания 

 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

 

Среден  

 

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕО) 

№ 327/2011   

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден   

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕО) 

№ 547/2011   

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Директива  Електрически Продукти в обхвата на Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ Среден  
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2009/125/EO; 

Регламент (ЕС) 

№ 1194/2012 

съоръжения Регламента  Проверка на 

документи 

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕС) 

№ 932/2012 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден  

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕС) 

№ 666/2013 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Нисък  

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕС) 

№ 813/2013 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Нисък  

Директива  

2009/125/EO; 

Регламент (ЕС) 

№ 814/2013 

Електрически 

съоръжения 

Продукти в обхвата на 

Регламента  

Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Нисък  

Директива  

2006/95/EO 

Електрически 

съоръжения 

Декодери  Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нов продукт/ 

Сигнали 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден    

Кухненски машини: 

- роботи; 

- кафемелачки; 

- месомелачки; 

- уреди за рязане 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания 

 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден    

Евтини електрически 

уреди: 

- бързовари; 

- поялници и др. 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Сигнали  Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден    

UPS захранващи системи Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нов продукт Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден    

Хлебопекарни  Проактивен/ 

На национална 

Нов продукт Визуална проверка/ 

Проверка на 

Среден  
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територия/ 

Реактивен 

документи/ 

Изпитване 

Електрически одеяла и 

възглавници  

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване 

Висок  

Електрически отоплители 

за стая: 

- вентилаторни 

отоплители; 

- конвекторни отоплители 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване 

Висок  

Директива  

2004/108/EO 

Електрически 

съоръжения 

Декодери Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Висок   

UPS захранващи системи Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Висок  

Отоплители за стая: 

- вентилаторни печки 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Нови продукти/ 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Висок   

Директива  

2002/96/EO; 

Директива 

2012/19/ЕС 

Излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване 

UPS захранващи системи Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка Среден  

Домашни хладилни уреди Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка Среден  

Директива  

2011/65/EС 

Електрически 

съоръжения по 

отношение на 

използването на 

някои опасни 

вещества в 

електрическото и 

Безжични DECT телефони  Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

  

Среден  
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електронно 

оборудване 

Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 

Строителни 

продукти 

Тоалетни чинии и 

комплекти с вграден 

хидравличен затвор 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден  

Радиатори и конвектори за 

отопление 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден  

Безшевни кръгли медни 

тръби за вода и газ за 

приложение в санитарни и 

отоплителни инсталации  

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Липса на знания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи/ 

Изпитване  

Среден  

Директива 

94/25/ЕО, 

изменена с 

Директива 

2003/44/ЕО 

Плавателни 

съдове за отдих 

Надуваеми лодки от 

категории C и D 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

 

Повторна проверка/ 

Оплаквания  

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден 

Директива 

2009/23/EО 

Средства за 

измерване 

Везни с неавтоматично 

действие: 

    

Скенерни везни Проактивен/ 

На национална 

територия 

Липса на знания Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Целева група – 

обекти на монтаж 

Висок  

Индустриални везни Проактивен/ 

На национална 

територия 

 

Проект на РГ5 на 

WELMEC 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Целева група – 

обекти на монтаж 

Висок  

Директива 

2004/22/EО 

Средства за 

измерване 

Бензиномерни и 

газколонки 

 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Висок 
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Целева група – 

обекти на монтаж 

Водомери Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка 

 

Висок 

Електромери за активна 

енергия 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка 

 

Висок   

Топломери Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка 

 

Висок   

Разходомери за газ и 

коригиращи устройства за 

обем 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен 

Оплаквания/ 

Повторна проверка 

 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка 

 

Висок   

Директива 

95/16/EО 

Асансьори Асансьори в обществено  

обслужващи и 

административни сгради 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Реактивен/ 

Граничен контрол 

Повторна проверка/ 

Оплаквания/ 

Сигнали 

Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Висок 

Директива 

2000/9/EО 

Въжени линии за 

превоз на хора 

Системи на въжена линия Реактивен Оплаквания Визуална проверка/ 

Проверка на 

документи 

Среден 

Директива 

98/70/ЕО и 

Директива 

1999/32/ЕО, 

изменена с 

Директива 

2009/30/ЕО; 

Директива 

2009/28/ЕО 

Течни горива Биогорива, 

Автомобилен бензин, 

Гориво за дизелови 

двигатели, 

Гориво за отопление 

Реактивен/ 

Проактивен 

Оплаквания Изпитване на 

продукта 

Висок 
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Надзорен орган: КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ 

http://www.kti.government.bg 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: инж. Иван Гайдаров  

e-mail: matanasova@kti.government.bg; kti@kti.government.bg  

 

No на приложимото 

законодателство на 

ЕС 

Сектор Описание на 

категорията продукт 

Вид мониторинг Мотивация за 

извършване на 

мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Директива 

2003/37/EО 

 

МПС 

Подсектор 

“Трактори” 

Нови колесни 

трактори за селското 

и горското 

стопанство 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Проверки на 

веригата за 

доставки, магазини, 

изложби/ 

Граничен контрол 

Нотификация от 

Агенция „Митници”/ 

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Нови продукти 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми 

Висок 

Директива 

2003/37/EО 

(отделни Директиви 

за 

компоненти/отделни 

технически възли  

под Рамковата 

Директива 

2003/37/EО) 

МПС 

Подсектор 

“Трактори” 

Компоненти/ 

Отделни технически 

възли 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Проверки на 

веригата за 

доставки, магазини, 

изложби  

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Нови продукти 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми 

Висок 

Директива 

97/68/EО, изменена 

с Директива 

2012/46/ЕС 

Машини – емисии  Двигатели за 

извънпътна техника 

Проактивен/ 

На национална 

територия/ 

Проверки на 

веригата за 

доставки, магазини, 

изложби/ 

Граничен контрол 

Нотификация от 

Агенция „Митници”/ 

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Нови продукти 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Проверка на фирми 

Висок 

Директива 

2006/42/EО 

Машини Машини за земни 

работи, прикачна 

техника 

Пасивен контрол  Контрол при 

регистрацията 

Проверка на документи Висок 

mailto:matanasova@kti.government.bg
mailto:kti@kti.government.bg
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Надзорен орган: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА 

http://www.bda.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Светлин Спиров 

e-mail: svetlin.spirov@bda.bg 

 

No на 

приложимото 

законодателство 

на ЕС 

Сектор Описание на 

категорията продукт 

Вид мониторинг Мотивация за извършване 

на мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Директива 

93/42/EИО; 

Директива 

90/385/ЕИО; 

Директива 

98/79/EО 

Медицински 

изделия   

Медицински изделия   Реактивен/ 

Проактивен/ 

Граничен контрол 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Съвместни действия/ 

По време на граничен 

контрол 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Целеви групи/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

http://www.bda.bg/
mailto:svetlin.spirov@bda.bg
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Надзорен орган: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ  

http://www.moew.government.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Иван Ангелов 

                                 Стефан Стефанов 

e-mail: angelov@moew.government.bg 

 StStefanov@moew.government.bg  

 

No на 

приложимото 

законодателство 

на ЕС 

Сектор Описание на категорията 

продукт 

Вид мониторинг Мотивация за 

извършване на 

мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Регламент (ЕО) 

№ 842/2006, 

Регламент (ЕО) 

№ 1494/2007 

Електрическо 

оборудване, 

химикали 

Хладилни продукти и 

оборудване и 

противопожарни системи, 

които съдържат 

флуорирани парникови 

газове или препарати, 

съдържащи парникови 

газове  

Реактивен/ 

Граничен 

контрол 

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Нови продукти/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Граничен контрол 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Целеви групи/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден 

Регламент (ЕО) 

№ 1005/2009 

Електрическо 

оборудване, 

химикали 

Хладилни продукти и 

оборудване и 

противопожарни системи, 

които съдържат или 

зависят от вещества, които 

нарушават озоновия слой  

Реактивен/ 

Граничен 

контрол 

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Нови продукти/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Граничен контрол 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Целеви групи/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

Директива 

2008/98/ЕО 

Отпадъци Отпадъци Реактивен/ 

Граничен 

контрол 

Оплаквания/ 

Технически доклади/ 

Съвместни действия/ 

Повторна проверка/ 

Граничен контрол 

Контрол на вида и 

количеството на 

отпадъците и 

разрешенията за 

третиране на 

отпадъци 

Висок  

Директива 

2004/42/EО 

Продукти, 

съдържащи 

летливи 

органични 

Някои бои и лакове и 

продукти за пребоядисване 

на превозните средства по 

отношение на емисиите от 

Реактивен/ 

Проактивен 

Оплаквания/ 

Резултати от 

изпитвания/ 

Съвместни действия/ 

Информационна 

кампания/ 

Проверка на 

документи/ 

Среден 

http://www.moew.government.bg/
mailto:angelov@moew.government.bg
mailto:StStefanov@moew.government.bg
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съединения летливи органични 

съединения дължащи се на 

органични разтворители  

Нови продукти/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно 

пробовземане 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Целеви групи/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 
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Надзорен орган: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО/ 28 РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ  

http://www.mh.government.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: д-р Димитър Димитров  

e-mail: dimdimitrov@mh.government.bg 

 

No на 

приложимото 

законодателство 

на ЕС 

Сектор Описание на 

категорията 

продукт 

Вид мониторинг Мотивация за извършване 

на мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Регламент (ЕО) 

№ 1223/2009  

 

Козметика  Козметични 

продукти  

Реактивен/ 

Проактивен/ 

Граничен контрол 

Планиран годишен 

мониторинг (текущ, 

рутинен контрол, тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Нов продукт/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

По време на граничен 

контрол/ 

Нотификации по RAPEX  

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Целеви групи/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки/ 

Тематични 

проверки 

Висок  

Регламент (EО) 

№ 1272/2008; 

Регламент (EО) 

№ 1907/2006 

Химични 

вещества, 

смеси и 

изделия   

Химични 

вещества, смеси 

и изделия 

(класифициране, 

опаковане, 

етикетиране и 

предоставяне на 

информация по 

веригата)   

Реактивен/ 

Проактивен/ 

Граничен контрол 

Планиран годишен 

мониторинг 

(текущ, рутинен контрол, 

тематични проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Нов продукт/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

По време на граничен 

контрол/ 

Нотификации по RAPEX 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Случайни проверки/ 

Тематични 

проверки 

Висок  

Регламент (ЕС) 

№ 528/2012 

Биоциди  Биоциди  Реактивен/ 

Проактивен/ 

Планиран годишен 

мониторинг (текущ, 

Проверка на 

документи/ 

Висок  

http://www.mh.government.bg/
mailto:dimdimitrov@mh.government.bg
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Граничен контрол рутинен контрол, тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Нов продукт/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

По време на граничен 

контрол/ 

Нотификации по RAPEX 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Случайни проверки/ 

Тематични 

проверки 

Регламент (EО) 

№ 648/2004 

Детергенти  Детергенти и 

ПАВ 

(повърхностно-

активни 

вещества), 

предназначени 

за детергенти 

(етикетиране, 

опаковане и 

предоставяне на 

информация за 

съставките)  

Реактивен/ 

Проактивен/ 

Граничен контрол 

Планиран годишен 

мониторинг (текущ, 

рутинен контрол, тематични 

проверки и др.)/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Нов продукт/ 

Липса на знания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

По време на граничен 

контрол/ 

Нотификации по RAPEX 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Случайни проверки/ 

Тематични 

проверки 

Висок  
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Надзорен орган: БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

http://www.babh.government.bg/ 

 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Добринка Павлова 

e-mail s: d.pavlova@nsrz.government.bg 
 

No на 

приложимото 

законодателство 

на ЕС 

Сектор Описание на 

категорията продукт 

Вид мониторинг Мотивация за извършване 

на мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Регламент (ЕО) № 

1107/2009 

 

Химикали  Продукти за растителна 

защита 

Вътрешна 

територия/ 

Прoактивен/ 

Реактивен 

 

Годишно планиране/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

Контрол за съответствие 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

Регламент (ЕО) № 

2003/2003 

Химикали Торове   Вътрешна 

територия/ 

Проактивен/ 

Реактивен 

 

Годишно планиране/ 

Оплаквания/ 

Резултати от изпитвания/ 

Повторна проверка/ 

Повторно пробовземане/ 

Контрол за съответствие 

Проверка на 

документи/ 

Визуална проверка/ 

Изпитване на 

продукта/ 

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Висок 

 

http://www.babh.government.bg/
mailto:d.pavlova@nsrz.government.bg
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Надзорен орган: ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ 
 

Лице, отговорно за Секторните НПНП: Елина Ризова 

e-mail: Elina.Rizova@dnsk.mrrb.government.bg 

 

 

No на 

приложимото 

Общностно 

законодателство 

Сектор Описание на 

категорията продукт 

Вид мониторинг Мотивация за извършване 

на мониторинг 

Дейност, свързана с 

извършването на 

мониторинг 

Приоритет  

Регламент (ЕС) № 

305/2011 

Строителни 

продукти 

Строителни продукти, 

които не могат да бъдат 

складирани и/или се 

доставят директно на 

строителната площадка 

Реактивен/ 

Проактивен 

Оплаквания/ 

Резултати от съвместни 

действия   

Проверка на фирми/ 

Случайни проверки 

Среден 

 

mailto:Elina.Rizova@dnsk.mrrb.government.bg

