НАРЕДБА № 4 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА
И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ
Обн. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г.
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за изтегляне от пазара и
унищожаване на стоки за, които по безспорен начин е доказано, че са опасни за живота
и здравето на хората.
Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат в случай, че
производителите, търговците и вносителите не изпълнят задължението си по чл. 12, ал.
1 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
(2) Неизпълнението на задължението по ал. 1 се установява от длъжностните
лица на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на
търговията и туризма (КТЗП) или на общинската администрация с констативен
протокол.
Чл. 3. Въз основа на констативния протокол по чл. 2, ал. 2 председателят на
КТЗП или кметът на общината със заповед нареждат опасната стока да бъде изтеглена
от пазара и унищожена.
Чл. 4. (1) Заповедта по чл. 3 се отнася за всички пуснати на пазара опасни стоки
от съответния вид.
(2) Длъжностните лица на КТЗП и на общинската администрация предприемат
мерки за установяване наличието и разпространението на опасните стоки по чл. 2, ал. 2
и проверяват всички търговски обекти, в които предполагат, че се предлагат опасни
стоки.
Чл. 5. (1) За изтеглянето от пазара се съставя протокол, в който се вписват:
1. датата и мястото на съставянето му;
2. номерът на заповедта на председателя на КТЗП или на кмета на общината, с
която се нарежда изтеглянето;
3. видът, броят и описанието на изтеглените стоки;
4. наименованието на лабораторията, извършила анализа и установила, че
стоките са опасни за живота и здравето на хората;
5. номерът и датата на протокола (сертификата) от анализа;
6. имената и личните данни на лицата, присъствали на изтеглянето;
7. трите имена и длъжността на длъжностните лица, извършили изтеглянето.
(2) Копие от протокола се връчва или изпраща с препоръчано писмо на
производителя, търговеца или вносителя.
Чл. 6. Изтеглените от пазара стоки се съхраняват, ако е необходимо, до тяхното
унищожаване в собствени, наети или предоставени за ползване на КТЗП или на

общинската администрация помещения или складове по такъв начин, че да не
застрашават живота, здравето и имуществото на хората и околната среда.
Чл. 7. За изтеглените опасни стоки председателят на КТЗП или кметът на
общината незабавно уведомява специализираните контролни органи и потребителите.
Чл. 8. Председателят на КТЗП или кметът на общината със заповед нарежда
унищожаването на опасните стоки. Заповедта съдържа:
1. вид, брой и описание на подлежащите на унищожение стоки;
2. наименование на лабораторията, извършила анализа и установила, че стоките
са опасни за живота и здравето на хората;
3. номер и дата на протокола (сертификата) от анализа ;
4. номер и дата на протокола, с който са изтеглени от пазара опасните стоки;
5. срок и начин на унищожаване;
6. длъжностни лица, които ще присъстват при унищожаването.
Чл. 9. Председателят на КТЗП или кметът на общината нарежда унищожаването
на изтеглените от пазара опасни стоки във възможно най-кратки срокове.
Чл. 10. (1) За унищожаването на стоките се съставя протокол, в който се
вписват:
1. дата и място на съставяне;
2. вид, брой и описание на унищожените стоки;
3. номер на заповедта, с която е наредено унищожаването;
4. по какъв начин е извършено унищожаването;
5. трите имена и длъжността на длъжностните лица, присъствали на
унищожаването.
(2) Копие от протокола се изпраща на производителя, търговеца или вносителя,
от чиито обекти са изтеглени стоки.
Чл. 11. Председателят на КТЗП или кметът на общината изпраща на
производителя, вносителя или търговеца, от чиито обекти са изтеглени унищожените
стоки, документи за всички разходи по изтеглянето им, в т.ч. и разходите за
извършените лабораторни анализи, както и разходите за унищожаване на опасните
стоки, като го уведомява за задължението му да ги възстанови.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Изтегляне от пазара" означава отнемане на опасни стоки от търговските
обекти.
2. "Унищожаване" означава разрушаване целостта на стоката по такъв начин, че
тя да престане да бъде използваема и опасна.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 13, ал. 6 от Закона за защита на
потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г.).
3. Тази наредба влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

