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СВИКНАЛИ СМЕ ДА СЕ 
СПРАВЯМЕ С ТЕЖКИ СИТУАЦИИ 
И КРИЗИ, ПАНДЕМИЯТА НЕ 
ПОКАЗВА НЕЩО ПО-РАЗЛИЧНО

ЕДНА ГРУПА - МНОГО 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС, 
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 
ИНВЕСТИЦИИ 

СЕРТИФИКАЦИЯТА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ 
СРЕДСТВА В ОТГОВОР НА COVID-19

Разговор с г-н 
Пенко Митев 
– Технически 
директор в КМС 
ИНЖEНЕРИНГ

Разговор с 
Росана Дачева 
и Красимир 
Дачев

Разговор с инж.Благовеста 
Шинева, управител на „Център 
за изпитване и европейска 
сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, гр. 
Стара Загора за необходимостта 
от български орган за 
сертификация на предпазни маски, 
защитни шлемове, и друго защитно 
оборудване, известно като лични 
предпазни средства.
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Сертификацията на лични предпазни 
средства в отговор на COVID-19

- Инж. Шинева, в процес сте на подготовка  за оценяване 
на съответствието на  лични предпазни средства. 
Как стигнахте до идеята да добавите тази услуга към 
портфолиото на ЦИЕС?
Личните предпазни средства (ЛПС) играят важна роля 
при защитата и превенцията от трудови злополуки. Те са 
продукти, които потребителят може да носи или държи, за да 
бъде защитен от рискове по време на работа, в дома си или 
по време на занимания в свободното си време. 
Oще през първите месеци на епидемията от COVID-19, 
личните предпазни средства (ЛПС) се превърнаха във 
важен фактор за осигуряване на защита за работещите в 
здравеопазването и други сфери. Почувства се недостигът на 
производство на ново защитно оборудване за пазара на ЕС. 
Много български  производители успяха да преобразуват 
производствени линии от други индустриални сектори, 
като текстилния сектор, за производство на защитно 
оборудване. Те се обърнаха към ЦИЕС за насоки как могат 
да сертифицират произвежданите от тях (полу)маски, 
защитни екрани, познати като шлемове, защитно облекло, 
защитни ръкавици. Имаше клиенти, които смятаха, че 
щом се занимаваме с изпитване и сертификация можем 
да сертифицираме и техните продукти. Тогава, обаче, ние 
все още нямахме готовност да отговорим на растящата 
необходимост от местен орган по сертификация на ЛПС, тъй 
като обхватът ни не включваше този вид изделия. Именно 
това ни мотивира да започнем експертна  подготовка 
по изпълнение на изискванията към нотифицираните 
органи на Регламент (ЕС) 2016/425. Регламентът установява 
процедурите за оценяване на съответствие, хармонизираните 
изисквания за проектирането и производството на лични 
предпазни средства (включително и ЛПС за COVID-19), които 
са предназначени за пускане на пазара на Европейския 
съюз, респективно и на територията на Република България. 
Документирани са съществените изисквания, спазването на 
които ще осигури защитата на здравето и на безопасността на 
ползвателите на лични предпазни средства.

- На този етап Вие все още нямате разрешение да 
извършвате сертификация на ЛПС. Кога очаквате това да 
стане?
Подготовката по изпълнение на изискванията на Регламента 
изисква голям ресурс от  специфична експертиза и 
компетентен персонал за всяка категория  ЛПС, съобразно 
нивото на риска, срещу който е предназначен да защитава 
потребителя. Изключително експертно познаване и 

прилагане е необходимо на подкрепящите продуктови 
стандарти и стандарти за методи за изпитване, отнасящи 
се до обхвата, както и редица други технически решения 
по отношение на проектиране, производство, инспекция 
и др. Всичко това, уверявам Ви, е море от информация и 
най-високо ниво на техническа компетентност. Изискват 
се специализирани обучения на персонала, който ще се 
занимава с тази дейност, наличие на лаборатории, които да 
извършват необходимите изпитвания, технически експерти 
за всяка група ЛПС и т.н. Полагаме изключителни усилия и 
продължаваме подготовката си. Нашите планирани цели са 
до края на годината да изпълним всички  изисквания, които 
никак не са малко, да можем да се поздравим с успех и да 
предлагаме на клиентите и тази услуга.

- В България има ли друг нотифициран орган за 
сертификация на лични предпазни средства?
Към  момента в България няма орган, който да е нотифициран 
за оценяване на съответствието на лични предпазни 
средства. Независимо от това, българските производители на 
ЛПС могат да се обърнат към някои от органите за оценяване 
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на съответствието, нотифицирани от другите държави членки 
на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425.

- Това означава, че засега българските производители 
нямат алтернатива и трябва да прибягват до 
сертификационните услуги на чужди нотифицирани лица?
Точно така, а услугите на компании като нашата в други 
европейски държави са и доста по-скъпи. Времето за 
извършване на оценяване на съответствието, също се 
удължава. С местен орган комуникацията за българските 
производители е по-лесна, изпращането на мострите за 
изпитване е също по-безпроблемно. Тези обстоятелства са 
още едно основание в България да има нотифициран орган за 
оценяване на ЛПС.

- Намирате ли, че българските производители са 
запознати със законовите изисквания към ЛПС?
За радост, българските производители реагираха бързо на 
създалата се ситуация и започнаха да произвеждат ЛПС за 
защита на дихателните органи, където попадат полумаските, 
за защита на очите и ръцете, където попадат защитни очила, 
лицеви екрани, защитно облекло, защитни ръкавици. 
Получавахме запитвания за сертификация на полумаски, като 

лични предпазни средства, но се оказваше, че изделието не е 
полумаска, нито медицинска маска, а по-скоро т.н. хигигиенна 
за многократна употреба, за която не се изисква СЕ 
маркировка, но също има други регулации. Производителят 
трябва да е наясно с предназначението на изделието си и с 
рисковете, срещу които то осигурява защита. Производителят 
има задължението да състави и техническа документация за 
всяка категория ЛПС. И още и още.

- Какво е важно да знаят потребителите?
Важно е, когато си купуват ЛПС да проверят наличието на СЕ 
маркировка, ако ЛПС е втора или трета категория, трябва да 
е обявен номерът на нотифицирания орган. Важен документ 
е инструкцията за употреба и декларацията за съответствие. 
Производителят трябва да информира потребителя 
относно рисковете, които защитава, за начина на употреба 
на ЛПС, за съхранението му, почистването му (в случай, че 
се предвижда). Трябва да е отбелязан срокът на годност за 
употреба, както и редица други важни неща.

Поздравявам Ви за действията, които сте предприели, 
за куража да разширявате дейността на Вашата 
компания във време на криза, породена от коронавирус 
пандемията, и Ви желая успех!


