
С писмо, получено по електронната поща с рег. №37-00-47/ 14.04.2015 г. Министерство на 

здравеопазването ни информира за получени нотификации от Европейската система за бърз 

обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) за: 

 

1. Нотификация №A12/0252/15 – Термос, марка – JIAHE, нотифицираща страна – 

Испания, страна на произход – Китай, производител - Yiwu Commerce Foreign Trading N. 

550 Chouzhou North Road Yiwu, Zhejiang, Китай. Установено е наличие на азбест в 

ограничителите на двойната стъклена стена на вакуумния термос. Съгласно изискванията 

на т. 6 от Приложение XVII на Регламент 1907/2006 се забранява употребата и пускането на 

пазара на изделия, съдържащи азбестови влакна. 

 

 

                                                            
 

2. Нотификация №A12/0306/15 – Колие (сребърен цвят във вид на бебешка количка), 

марка - Lotta design, нотифицираща страна – Швеция, страна на произход – Китай, 

производител  - неизвестен, износител - VL ACCESSORIES ROOM 302, 3 UNIT, N0.2 

BUILDING, DANXI 2 ZONE YIWU, ZHEJIANG, CHINA 322000. Резултатите от тестовете 

показват, че висулката „бебешка количка” от колието съдържа 8,9% кадмий от теглото, не 

са спазени ограниченията визирани в т. 23, условие 10 от Приложение XVII  на Регламент 

1907/2006. 

                                                                                             

                                                            
 

 

3. Нотификация №A12/0307/15 - Колие (сребърно колие от три верижки с пръстени с 

изкуствени диаманти), марка - Lotta design, нотифицираща страна  - Швеция, страна на 

произход – Китай, производител – неизвестен, износител - VL ACCESSORIES ROOM 302, 3 

UNIT, N0.2 BUILDING, DANXI 2 ZONE YIWU, ZHEJIANG, CHINA 322000. Резултатите от 

тестовете показват, че металните пръстени и плочката съдържат 37-41% олово от теглото. 

Изделието представлява химическа опасност и не отговаря на изискванията, визирани в т. 

63 от Приложение XVII на Регламент 1907/2006. 



                                                    
 

 

4. Нотификация №A12/0309/15 – Колие (синя верижка с микро-топчета със сребърна 

висулка във вид на котка), марка - Lotta design, нотифицираща страна  - Швеция, страна на 

произход – Китай, производител – неизвестен, износител - VL ACCESSORIES ROOM 302, 3 

UNIT, N0.2 BUILDING, DANXI 2 ZONE YIWU, ZHEJIANG, CHINA 322000. Колието е с 

етикет Lotta Design of Sweden, номер на модела - LN415. Установено е, че металната плоча 

на колието съдържа 15% кадмий от теглото, а висулката във вид на котка съдържа 33% 

олово. Не са спазени ограниченията, визирани в т. 23, условие 10 и т. 63 от Приложение 

XVII на Регламент 1907/2006. 

 

 

                                                  
 

 

5. Нотификация №A12/0310/15 - Колие (сребристо колие с пет различни висулки с 

формата на сърца), марка - Lotta design, нотифицираща страна - Швеция, страна на 

произход - производител - неизвестен, износител - VL ACCESSORIES, ROOM 302, 3 UNIT, 

N0.2 BUILDING, DANXI 2 ZONE, YIWU, ZHEJIANG, CHINA 322000. Сребристо колие с 

пет различни висулки с формата на сърца, прикрепени към пръстен, някои сърца са с 

изкуствени диаманти, сребърна плочка с търговската марка Lotta Design. Колието е с етикет 

Lotta Design of Sweden, номер на модела - VN223. Резултатите от теста показват, че металът 

в пръстена и сърцата съдържат 14% кадмий от теглото, а плочката с надпис " Lotta Design" 

съдържа 34% олово. Не са спазени ограниченията визирани в т. 23, условие 10 и т. 63 от 

Приложение XVII на Регламент 1907/2006. 

 



                                              
 

 

 

6. Нотификация №А12/0347/15 - Обеци, марка - KiK, нотифицираща страна -Германия, 

страна на произход - Китай, производител - неизвестен , износител - Ningbo Zenith Passion 

IMP. & EXP.CO.LTD, 9/F No. 35, Lane 299, Guanghua Road, 315048 Zhejiang, Китай. 

Комплект обици тип пиронче, състоящ се от четири двойки: две двойки конусовидни, две 

двойки кръгли, от които едната двойка е черна и едната е с камък, партида № 

064514/79772006211005500100. Установено е, че обицата с черната сфера е с ниво на 

отделяне на никел от 1,46 µg/cм²/седмица. Не е спазено ограничението за наличието на 

никел, което следва да е по-малко от 0,5 µg/cм²/седмица, съгласно т. 27 от Приложение 

XVII на Регламент 1907/2006. 

 

                          
 

 

7. Нотификация №А12/0358/15 - Почистващо средство Professional, марка - 

OPTIGLEIN (фалшификат), нотифицираща страна - Чешка република, страна на произход - 

неизвестна, производител - неизвестен, износител - неизвестен, вносител - неизвестен, 

дистрибутор - неизвестен, търговец на дребно - Tomas Vanous-Imperator, Ztracena 269/36, 

Olomouc, Чешката република. Фалшив почистващ продукт "Professionell optiglein" в бяла 

бутилка с механична спрей помпа и прозрачна капачка. Фалшивият продукт се различава от 

оригинала по следнното: бутилката е без срок на годност на дъното; друга е посочената 

марка по отношение на материала на бутилката "PET"; няма разстояние между наставката 

за пулверизиране и бутилката. Основният етикет е на немски език, допълнителният е на 

чешки и словашки език. Резултатите от тестовете показват значителни разлики в състава 

между оригиналната смес и фалшивата версия. Имало е инцидент поради ниското 



съдържание на рН във фалшификата - анализираното рН е 1,4. Има разлика в съдържанието 

на сулфати (в оригинала - 471 мг / л, във фалшификата - 1 130 мг/л) и също фосфати (в 

оригинала 7,6 мг/л, във фалшификата - 8 120 мг/л). Поради ниското рН в съответствие с 

Директива 67/548/EEC, приложение VI, точка 3.2.5, подправената смес вероятно би 

трябвало да се класифицира като корозивна. На етикета няма информация за опасните 

свойства, както и предупреждение за защита срещу отваряне от деца и тактилно 

предупреждение. 

 

 

                                              
 

 

  

8. Нотификация №INFO/0034/15 - Колие, марка - неизвестна, нотифицираща страна - 

Словакия, страна на произход - Китай, производител - Guizhou, 

Tianjin-Hebei 37, 3591-Xinhua, Китайска Народна Република. Дамско колие с висулка във 

формата на бухал. Изработено от метал със сребрист цвят, с дължина на верижката 70 см и 

на висулката 6,5 см. Металната висулка във форма на бухал съдържа прекомерно голямо 

количество кадмий 22,2%. Продуктът не е в съответствие с т. 23, условие 10 от Приложение 

XVII на Регламент 1907/2006. 

 

                                                            



 

 
 

9. Нотификация №INFO/0045/15 - Дамски часовник, марка - неизвестна, 

нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китай, 

производител - неизвестен, износител - SHENGDONG PRODUCTS LIMITED, ROOMS 

1318-20, HOLLYWOOD PIAZA, 610 NATHAN ROAD, Хонконг. Позлатен ръчен часовник 

с метална разтягаща се каишка, номер на модела – 92362, код на партидата – 828325. 

Установено е наличие на отделен никел от 29 µg/см²/седмица. Съгласно т. 27 от 

Приложение XVII на Регламент 1907/2006, никелът и съединенията му не могат да се 

използват в продукти, предназначени за пряк и продължителен контакт с кожата, ако 

нивото на отделяне на никел от частите на тези изделия, които влизат в директен и 

продължителен контакт с кожата, е по-голямо от 0,5 μg/см²/седмица. Артикулите, които не 

отговарят на тези изисквания, не могат да бъдат пуснати на пазара.   

 
 

                                                  
 

 

 




