
С писмо, получено по електронната поща с рег. №37-00-69/ 07.05.2015 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 № А12/0427/15 - Изолационна пяна: 1. Изолационна пяна PU Foam 
Akfix 805 Multi purpose PU Gun Foam; 2. Изолационна пяна PU Foam Akfix 805P Multi 
рифове PU Gu n Foam; 3. Адхезивна PU пяна Akfix 960 Adhesive PU Foam, марка - 
Akfix®, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - Турция, производител - 
AKKIM YAPI KIMYASALLARI SAN. TIC. AS., Yesilbayir Mah. Shimshir Sk. No:22, 
34555 Hadirnkoy, Istambul, Турция. Химични смеси, съдържащи метилендифенил 
диизоцианат (MDI), включително 4,4'-метилендифенил диизоцианат в концентрации, 
равни на или по-големи от 0,1 тегловни % от MDI  не се допускат на пазара за 
предоставяне на масовия потребител, освен когато доставчиците гарантират преди 
пускането им на пазара, че опаковката съдържа защитни ръкавици и са допълнително 
етикетиране, както е посочено в т. 56 от Приложение XVII на Регламент 1907/2006. 

 

 
2. Нотификация № A12/0433/15 - Термос "Flask Caraffa Termica 1.000", марка - Polo 

Nord, нотифицираща страна – Италия; страна на произход - Китайска Народна 

Република; производител - неизвестен, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор 

- societa Toninelli, via G.Ferraris 2., Piadena (Cremona), Италия. Номер на модела: ZX-

138-1.0; партида 260 112012, бар код 8010415199925. Установено е наличие на 

хризотил азбест в двойната стъклена обвивка на контейнерите. При евентуално 

счупване на стъкления съд, потребителите ще са в контакт   с вложените канцерогенни 

влакна. Изделието не отговаря на изискванията на точка 6 от Приложение  XVII на 

Регламент 1907/2006, според която се забранява производството, пускането на пазара и 

употребата на азбестови влакна и на изделията, съдържащи тези влакна, когато са 

целенасочено добавени. 

 

 

                                      
 

 

 

3. Нотификация № A12/0435/15 - Пръстен Saira Ring, марка - Spirit items, 

нотифицираща страна – Финландия; страна на произход - Китайска Народна 

Република; производител – неизвестен; износител - Victory Shoes Co., Ltd., No. 65 

Dongshen Road Longgang Town, Shenzhen City, Китайска Народна Република. Метален 



(тъмно сребро) пръстен във вид на паяк, украсен с няколко камъка, подобни на 

диаманти. Върху краката на паяка има сребристи на цвят камъни и на гърба и главата 

му има тъмни сребристи камъни. Пръстенът е опакован в прозрачен найлонов плик с 

черен пластмасов етикет с надпис "Spirit items". Установено е наличие на 86% олово от 

теглото на пръстена. Съгласно точка 63 от Приложение  XVII на Регламент 1907/2006, 

употребата на олово и неговите съединения в метални и неметални части на 

бижутерийни изделия е забранено, ако концентрацията на олово е равна или е по-

голяма от 0,05% от теглото на отделната част. 

 

 

        
 

 

 

4. Нотификация № А12/0436/15 - Колие, марка - David & Alex; нотифицираща страна 

– Нидерландия; страна на произход - Китайска Народна Република; производител - Yi 

Wu Maple Leaf accessories Factory, no.6 Building 6 fuxing 1st zone, Yi Wu City, Китайска 

Народна Република. Бижутериен артикул - имитация, колие (златист цвят) с висулка 

"слон", черен пластмасов етикет с търговското име "David & Alex", код на артикула 

12NKR01-26  и EAN  код 1118123100268. Металните части съдържат 16,9% кадмий от 

теглото. Продуктът не е в съответствие с изискванията на точка 23 от Приложение  

XVII на Регламент 1907/2006 (по-малко или равно на 0,01% от масата на метала). 

 

 

 

                                  
 

 

 

 



 

                                  

5. Нотификация № А12/0437/15 - Обеци, марка - C&S Paris, номер на модела -

12NYZ110-26; нотифицираща страна – Нидерландия; страна на произход - Китайска 

Народна Република; производител - Yi Wu Maple Leaf accessories Factory, no.6 Building 

6 fuxing 1st zone, Yi Wu City, Китайска Народна Република. Бижутериен артикул - 

имитация, чифт обеци, черен пластмасов етикет с търговска марка “C&S Paris”, код на 

артикула -  12NYZ110-26 и EAN код  - 2526125100268. Металните части съдържат 9,7% 

кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с изискванията на точка 23 от 

Приложение  XVII на Регламент 1907/2006. 

 

 

 

                                 
 

 

 

6. Нотификация № А12/0438/15 - Дамски шал Vuokko, марка - L'asessor; 
нотифицираща страна – Финландия; страна на произход – Индия; производител – 
неизвестен; износител - Diamond Silk Coop Society Ltd., J. 12/63-101 Bunker Colony, Nati  
Imli Varanasi, Индия. Син шал от коприна/памук с десен на цветя, с ресни, като в двата 

края на шала има прозрачен участък. Номер на артикула № ST-1661, бар код: 

1106161745503. При анализите е установено съдържание на бензидин в прозрачната 

част на шала, в количество 210 mg/kg, надвишаващо допустимата концентрация от  30 

mg/kg. Бензидинът е ароматен амин, включен в допълнение 8 към точка 43 от 

Приложение  XVII на Регламент 1907/2006. Съгласно законодателството по химикалите 

се забранява пускането на пазара или употребата им  в  азобагрила, които в резултат на 

редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече 

от ароматните амини, изброени в допълнение 8, в доловими концентрации, т.е. над 30 

mg/kg (0,003 тегловни %), в изделията или в боядисаните части от тях - текстилни и 

кожени изделия, които могат да влязат в директен или продължителен контакт с 

човешката кожа или устната кухина. 

 

 



                     
 

 

 

7. Нотификация № А12/0440/15 - Гривна, марка - C&S Paris, номер на модела -

14NYZ060-93; нотифицираща страна – Нидерландия; страна на произход - Китайска 

Народна Република; производител - Yi Wu Maple Leaf accessories Factory, no.6 Building 

6 fuxing 1st zone, Yi Wu City, Китайска Народна Република. Бижутериен артикул – 

имитация, гривна (златист цвят), черен картонен етикет с търговска марка "C&S Paris", 

EAN код 2526146000936. Металните части съдържат 26,4% кадмий от теглото. 

Продуктът не е в съответствие с изискванията на точка 23 от Приложение XVII на 

Регламент 1907/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. Нотификация № А12/0441/15 - Гривна, марка - C&S Paris, номер на модела -

14NYZ032-93, нотифицираща страна - Нидерландия, страна на произход - Китайска 

Народна Република, производител - Yi Wu Maple Leaf accessories Factory, no.6 Building 

6 fuxing 1st zone, Yi Wu City, Китайска Народна Република. Бижутериен артикул – 

имитация, гривна (златист цвят), черен картонен етикет с търговска марка "C&S Paris", 

EAN код – 2526143200933. Металните части съдържат 20,1% кадмий от теглото. 

Продуктът не е в съответствие с изискванията на точка 23 от Приложение  XVII на 

Регламент 1907/2006.  

 

 



                                     
 

 

 

9. Нотификация № А12/0442/15 - Обеци, марка - C&S Paris, номер на модела -

12NYZ058-9999, нотифицираща страна - Нидерландия, страна на произход - Китайска 

Народна Република, производител - Yi Wu Maple Leaf accessories Factory, no.6 Building 

6 fuxing 1st zone, Yi Wu City, Китайска Народна Република. Бижутериен артикул - 

имитация, чифт обеци с цветна висулка, черен пластмасов етикет с търговска марка 

“C&S Paris”, код на артикула и EAN код 2526124589996. Металните части съдържат 

8,3% кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с изискванията на точка 23 от 

Приложение XVII на Регламент 1907/2006. 

 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

 

 

 


