
С проектите във връзка с Координираните действия за 
осигуряване на безопасността на продуктите (CASP) се дава 
възможност всички органи за надзор на пазара в държавите 
от Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) да си сътрудничат за засилване на 
безопасността на продуктите, пуснати на вътрешния пазар.

Всяка година CASP се състои от различни дейности, групирани 
като специфична дейност, ориентирана към продукта, и 
хоризонтални дейности.

В CASP 2021 беше въведен нов вид дейност — хибридната 
дейност, която позволява резултатите от изпитването да се 
използват за изграждане и задълбочаване на хоризонталните 
знания.

Цели: 
•  да се гарантира безопасността на единния 

пазар, като се предоставят на органите за 
надзор на пазара необходимите инструменти 
за съвместно изпитване на продукти, пуснати 
на пазара, определяне на техните рискове и 
определяне на общи позиции и процедури.

• улесняване на дискусиите и осъществяване на 
пълноценен обмен на идеи за разработване 
на общи подходи, методологии, практически 
инструменти и насоки. 

• да допринасят за повишаване на 
осведомеността на икономическите оператори 
и потребителите относно безопасността на 
продуктите чрез активна комуникационна 
стратегия за своите дейности и резултати
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Общо 38 органа от 19 
различни държави —  
членки на ЕС/ЕИП  
участваха в проекта  
CASP 2021.
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ХД дадоха възможност 
на органите за надзор 
на пазара да обсъдят 
предизвикателствата, 
свързани с различни теми от 
общ интерес за надзора на 
пазара, да обменят мнения 
и най-добри практики и да 
подготвят работещи решения. 
Насоките, ръководствата 
и указанията, разработени 
в тези дейности, целят 
повишаване на ефективността 
на операциите по надзор на 
пазара на всички органи за 
надзор на пазара в ЕС/ЕИП 
и също така се споделят и с 
тези, които не са участвали в 
дейностите.

Уведомления в Safety Gate, направени въз 
основа на резултатите от изпитванията за 
CASP 2021
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Изпратени  

Предстоящи

Ниво на риск на пробите, 
които не отговарят на 
поне едно изискване

• Ръководство за онлайн НП
• Списък с уеб магазини за инструмента e-surveillance webcrawler
• Процес на високо ниво за събиране на уеб магазини, които да се подават 

към инструмента e-surveillance webcrawler

• Документ с насоки относно предизвикателствата при оценка на риска и 
инструментите за преодоляването им

• Документ с насоки относно управлението на установените рискове.

• Документ с насоки
• Преглед на дейностите, извършени от органите за надзор на пазара по 

време на кризата с COVID-19
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