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СЪКРАЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ

AdCos Групи	за	административно	сътрудничество

CASP Координирани	дейности	за	осигуряване	на	безопасността	на	продуктите

CSN Мрежа	за	безопасност	на	потребителите

EISMEA Изпълнителна	агенция	за	Европейския	съвет	по	иновациите	и	за	МСП

KoM Начално	заседание

Safety Gate Система	за	бърз	обмен	на	информация	за	опасни	нехранителни	продукти	

ГД „Правосъдие и 
потребители“

Генерална	дирекция	„Правосъдие	и	потребители“	на	Европейската	комисия

ЕИП Европейско	икономическо	пространство

ЕК Европейска	комисия

ЕС Европейски	съюз

ЛПС Лични	предпазни	средства

ОНП Орган	за	надзор	на	пазара
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Заключения и препоръки
Терминът „криза“ е много субективен, тъй като това, 
което може да представлява криза за една организация, 
може да не изглежда като такава за друга. Затова е 
важно всяка организация да разработи стратегия, която 
най-добре отговаря на нейната структура, мисия и визия. 
Въпреки това общият знаменател за всички организации, 
включително и за органите за надзор на пазара, е 
необходимостта от разработване на кризисен план 
(включително план за ангажиране на заинтересованите 
страни и комуникационна стратегия) и план за 
непрекъснатост на дейността, за да бъдат подготвени 
за потенциална криза и да могат да я управляват 
ефективно, ако тя настъпи.

Въз основа на дискусиите, проведени по време на 
заседанията по дейността, бяха формулирани няколко 
препоръки.

За ОНП
• Улеснявайте ранното откриване на инциденти. 

• Осигурявайте безпроблемна комуникация и 
сътрудничество с други ОНП, Европейската комисия 
(ЕК) и други заинтересовани страни. Констатациите и 
знанията следва да се обменят не само между ОНП, 
но и с учени и изследователи, за да се предоставят 
научни доказателства, когато е необходимо да се 
извърши оценка на риска или да се предприемат 
мерки.

• Възползвайте се от всички извлечени поуки и търсете 
обратна връзка от заинтересованите страни, други 
ОНП и ЕК в края на кризата.

За европейските органи
• Подпомагайте ОНП при тълкуването и прилагането на 

съответното законодателство.

За потребителите и икономическите 
оператори
• Докладвайте за всеки проблем или инцидент на 

съответния ОНП, за да му помогнете да идентифицира 
потенциални заплахи.

Дейности на ОНП в условия на 
COVID-19 
Бяха проведени индивидуални интервюта с ОНП, за да 
се събере обратна информация за извършените от тях 
дейности и предизвикателствата, пред които са били 
изправени по време на пандемията от COVID-19. Опитът, 
споделен от ОНП, и извлечените поуки бяха събрани в 
документа „Дейности на ОНП във връзка с COVID-19“. 

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

Хоризонталната дейност по CASP 2021 „Готовност за и 
управление на кризи“ (ХД) беше съсредоточена върху 
определянето на основните елементи, които ОНП следва 
да вземат предвид, за да осигурят безопасността на 
единния пазар на ЕС в извънредни и кризисни ситуации, 
като тази, която се случи с пандемията от COVID-19. 

По-конкретно дейността имаше следните цели:

• обмяна на мнения и опит относно начините за 
справяне с предизвикателствата, възникващи в 
кризисни ситуации;

• споделяне на подходи и най-добри практики, 
възприети от ОНП по време на пандемията от 
COVID-19;

• разработване на обща стратегия за това как да се 
подготвим и как да управляваме успешно бъдещи 
кризисни ситуации.

Резултати
Участващите ОНП, Генерална дирекция „Правосъдие и 
потребители“ (ГД „Правосъдие и потребители“), екипът 
на проекта и техническият експерт по тази дейност 
разработиха съвместно документ с насоки, който съдържа 
списък на съответните елементи за подготовка за криза, за 
да се осигури безопасността на единният пазар на ЕС при 
извънредни ситуации. Освен това беше изготвен преглед 
на дейностите, извършени от ОНП по време на кризата от 
COVID-19, въз основа на опита и изводите, споделени от 
участващите ОНП.

Документ с насоки 
Документът с насоки съдържа подход за готовност за 
и управление на кризи, който се фокусира върху четири 
основни етапа: готовност, предкризисен етап, реакция 
при криза и следкризисен етап. В документа са очертани 
основните елементи, които ОНП трябва да вземат предвид 
на всеки етап, както и списък с препоръки въз основа на 
констатациите. За да се оцени адекватността на подхода 
за готовност за и управление на кризи и да се потвърди 
неговата валидност, бяха използвани три казуса.
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1. Преглед на дейността
1.1	Въведение	и	цели

При разработването на дейността бяха взети предвид 
както елементите на готовността, така и тези на 
управлението.

1. Готовност за кризи. Това се отнася до практиката на 
подготовка за инциденти, които могат да попречат на 
непрекъснатостта на бизнеса и да доведат до криза, 
като целта е да се сведат до минимум свързаните с 
тях щети и смущения и организацията да се върне към 
обичайните си бизнес дейности възможно най-бързо. 
Готовността включва предвиждане на заплахите, 
разработване на стратегия и план, извършване на 
оценка на риска, определяне на заинтересованите 
страни, определяне на комуникационен план и накрая 
— утвърждаване на кризисния план и обучение за 
неговото изпълнение.

2. Управление на кризи. Кризата трябва да се 
идентифицира своевременно, да се изпълни планът за 
ограничаване на нейната тежест и продължителност и 
да се направят изводи от опита, за да се предотврати 
повторното й възникване, ако това е възможно. Едно от 
основните предизвикателства в процеса на управление 
на кризи е превръщането на кризата във възможност. 

Като се имат предвид предизвикателствата, пред които 
бяха изправени ОНП по време на пандемията от COVID-19, 
готовността за реакция при кризи и навременното 
реагиране при извънредни и кризисни ситуации 
бяха счетени за ключови елементи за осигуряване на 
безопасността на единния пазар на ЕС. Наличието на 
кризисен план, включващ комуникационна стратегия, и 
план за непрекъсваемост на дейността бяха определени 
като съществени елементи за по-добра подготовка 
за и управление на кризи. Те обаче трябва да бъдат 
съобразени с изискванията на всяка организация. Ето защо 
целта на дейността беше да се разработи подход, който 
представлява рамка, която трябва да бъде доразвита 
от всяка ОНП въз основа на специфичните им нужди и 
ценности.

Основните цели на дейността бяха:

•  обмяна на мнения и опит относно начините за справяне с 
предизвикателствата, възникващи в кризисни ситуации;

•  споделяне на подходи и най-добри практики, възприети 
от ОНП по време на пандемията от COVID-19;

•  разработване на обща стратегия за това как да се 
подготвим и как да управляваме успешно бъдещи 
кризисни ситуации.
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1.2	Преглед	на	участващите	ОНП
Ukupno 12 TNT-ova iz devet zemalja EU-a i jedne zemlje EGP-a sudjelovalo je 
u aktivnostima pripravnosti za krizu i upravljanja krizom, kao što je prikazano na 
slici u nastavku.

MT

CY

LV

CZ

DE

IS

FI

IE

BE
LU

Таблица 1 -	Участващи	ОНП

ДЪРЖАВА ОНП

Белгия Федерална	публична	служба	„Икономика“	—	Генерална	дирекция	„Качество	и	безопасност“

Федералната	публична	служба	по	финанси	—	Митнически	орган

Германия Министерство	на	околната	среда,	климата	и	енергетиката

Правителство	на	Средна	Франкония	—	Служба	за	търговска	инспекция

Ирландия Комисия	за	защита	на	конкуренцията	и	потребителите

Исландия Служба	за	жилищно	настаняване	и	строителство

Кипър Департамент	за	инспекция	на	труда

Латвия Център	за	защита	на	правата	на	потребителите

Люксембург Отдел	„Надзор	на	пазара“

Малта Малтийски	орган	по	въпросите	на	конкуренцията	и	потребителите

Финландия Финландска	агенция	за	безопасност	и	химикали

Чехия Министерство	на	промишлеността	и	търговията
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2. Основни дейности и резултати
2.1	Обхват	на	дейността

кризата засяга по сходен начин множество видове 
институции или организации.

•  Специфични за дейността на ОНП: Кризата може 
да бъде свързана с или да засяга една (или повече) от 
ежедневните дейности, извършвани от ОНП. Например 
даден ОНП може да се изправи пред криза, ако няколко 
лаборатории не са на разположение за изпитване 
на продукти, за които са подадени уведомления от 
потребители в определен срок. 

•  Свързани конкретно с продукта: Кризата може 
да бъде свързана с конкретен продукт (категория), 
например ако даден продукт внезапно стане от 
съществено значение и търсенето му нарасне 
експоненциално.

Участващите ОНП решиха да не разглеждат общите 
аспекти на кризите в тази дейност, а да се съсредоточат 
конкретно върху аспектите, които могат да засегнат 
ежедневните дейности на ОНП или които са свързани с 
конкретни продукти. 

Кризата е ситуация, която възпрепятства 
непрекъснатостта на дейността на дадена организация. 
Кризите могат да бъдат много разнообразни по своя 
характер и поради това в предварителния етап на проекта 
беше важно да се определят различните видове кризи, с 
които могат да се сблъскат ОНП. Кризата от гледна точка на 
ОНП може да има различни аспекти.

•  Общи аспекти: Общият аспект на кризата вероятно ще 
засегне по сходен начин множество видове институции 
или организации. Например една кибератака би имала 
сходно въздействие върху ОНП и частно дружество, 
въпреки че стратегията за реагиране може да се 
различава в зависимост например от размера на 
организацията. Смекчаването на общите аспекти на 

2.2	Работен	подход
За да се използват поуките от предишни кризи и да се 
предоставят допълнителни насоки на ОНП за това как да 
се подготвят и управляват кризи, бяха разработени два 
крайни продукта:

•  документ с насоки за ОНП, в който се описват основните 
елементи, които трябва да се вземат предвид, за да 
се осигури безопасността на единния пазар на ЕС в 
извънредни и кризисни ситуации;

•  преглед на дейностите, извършени от ОНП по време на 
кризата с COVID-19, за да се гарантира, че продуктите, 
предлагани на пазара в борбата с пандемията, са 
безопасни. 

Разработването на двата резултата се осъществи в 
тясно сътрудничество с ОНП, а възприетият подход беше 
утвърден по време на цялата дейност (както по време на 
заседанията, така и чрез платформата Wiki).

По време на началния етап на проекта фокусът беше 
върху събирането на възможно най-много информация 
от ОНП. Тази цел беше постигната чрез покана към всички 
участващи ОНП да попълнят онлайн проучване и чрез 

организиране на индивидуални интервюта с тях, за да се 
обърне внимание на специфичните предизвикателства, 
пред които те са били изправени, и на техния опит.

Началното заседание (KoM) се използва за определяне на 
обхвата на дейността и за постигане на съгласие относно 
основните приоритети и предизвикателства, които трябва 
да се разгледат. Въз основа на дискусиите и заключенията, 
направени по време на КоМ, екипът на проекта започна 
да разработва подход за управление на кризи. Подходът 
беше допълнително обсъден и разработен заедно с 
участващите ОНП по време на дейността. Междинните 
заседания представляваха ключови етапи, на които се 
одобряваха подходите и резултатите. Заключителните 
дискусии се проведоха по време на заключителното 
заседание (което беше последната възможност за ОНП 
да споделят лично своите мнения). Въпреки това, след 
заключителното заседание чрез платформата Wiki бяха 
събрани обратна връзка и коментари от ОНП, за да се 
гарантира, че резултатите са възможно най-задълбочени и 
изчерпателни.
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Фигура 1 —	Фази	на	работния	подход

1-во междинно 
заседание
•  Обсъждане и 

утвърждаване на 
първата версия на 
„Дейности на ОНП в 
условия на COVID-19“

•  Обсъждане на рамката за 
готовност и управление 
на кризи

Разработване на 
подход за готовност 
и управление на 
кризи  
•  Въз основа на изводите 

от междинното заседание 
беше разработен подход за 
готовност и управление на 
кризи, който беше споделен 
с ОНП в Wiki

2-ро междинно 
заседание 
•  Обсъждане на 

разработения подход за 
готовност и управление 
на кризи

•  Изпитване на подхода 
чрез три проучвания на 
случаи

Изготвяне на 
документ с насоки 
и прецизиране на 
„Дейности на ОНП в 
условия на COVID-19“
•  Въз основа на изводите от 

проучванията на конкретни 
случаи и дискусиите беше 
разработен първи вариант 
на документа с насоки, 
който беше споделен в 
платформата Wiki

•  Дейностите на ОНП в 
условия на COVID-19 бяха 
прецизирани въз основа на 
обратната връзка, получена 
от ОНП в Wiki

Заключително 
заседание
•  Двата резултата бяха 

представени и обсъдени 
с ОНП

Изготвяне на 
доклад
•  Приключване на 

дейността чрез включване 
на окончателни промени 
в резултатите и изготвяне 
на окончателен доклад за 
хоризонталната дейност

Събиране и анализ 
на данни
•  Документално проучване 

за идентифициране 
на потребностите, 
предизвикателствата и 
съществуващите най-
добри практики на ОНП

•  Онлайн проучване

•  Индивидуални интервюта 

KoM
•  Съвместни решения 

относно окончателния 
обхват на дейността от 
ОНП

Усъвършенстване 
на подхода на 
хоризонталната 
дейност
•  Преразглеждане на 

подхода и определяне 
на съдържанието на 
резултатите въз основа 
на обратна връзка от ОНП 
и информация, събрана 
чрез документално 
проучване

Разработване 
на „Дейности на 
ОНП в условия на 
COVID-19“
•  Разработен първи 

проект, споделен с ОНП в 
платформата Wiki

1 32

456

9 10

7

8
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четири основни етапа и всеки от тях беше подробно 
разработен: 

1) етап на готовност;  
2) предкризисен етап;  
3) реакция при криза;  
4) следкризисен етап.

предоставиха доказателства за дефекти, така че за ОНП 
и другите участващи органи беше трудно да установят 
източника на проблема. 

Този документ е разработен въз основа на:

-  Интервюта с ОНП. Информацията, споделена по време 
на интервютата, особено по отношение на извлечените 
поуки и начините за по-добра подготовка за бъдещи 
кризи, беше взета предвид при разработването на 
документа с насоки.

-  Обратна връзка, получена по време на заседанията 
за дейностите. Приоритетите и интересите, изразени 
от ОНП по време на KoM и на първото междинно 
заседание, бяха взети предвид при изготвянето на 
документа с насоки. По време на второто междинно 
заседание екипът на проекта представи разработения 
подход за готовност и управление на кризи (въз основа 
на трите казуса). По време на заключителното заседание 
беше представен окончателният вариант на документа 
и в текста бяха включени допълнителни коментари, 
получени от ОНП.

-  Ad hoc консултации в Wiki. Екипът на проекта започна 
консултации в Wiki, за да събере обратна информация от 
ОНП.

2.2.1 Разработване на документа с 
насоки 
 
Документът с насоки включва и описва елементите, 
необходими за запазване на безопасността на единния 
пазар на ЕС в извънредни и кризисни ситуации. Документът 
илюстрира подхода, разработен съвместно с участващите 
ОНП, за това как да се подготвят по-добре за криза и как да 
се справят с нея, когато тя настъпи. Бяха идентифицирани 

Документът с насоки съдържа списък със съвети и най-
добри практики, които ОНП могат да вземат предвид при 
разработването на собствените си кризисни планове. 
Освен това в него е включен раздел за това как да се 
управлява общоевропейска криза, какви инструменти са 
на разположение на ОНП за комуникация и сътрудничество 
на равнище ЕС и препоръки за това как ОНП и ЕК могат 
да подобрят този процес. Теоретичният подход беше 
приложен и потвърден чрез три казуса (примери от реалния 
живот, идентифицирани и преживени от участващите ОНП).

-  Казус 1. Кризата с COVID-19 и по-конкретно 
експоненциалното нарастване на търсенето на лични 
предпазни средства (ЛПС) и други свързани продукти.

-  Казус 2. Кризата с фойерверките в навечерието на 
Нова година е пример за криза в извънработно време. 
В деня преди Нова година един ОНП е бил информиран, 
че на неговия пазар има 300 дефектни продукта. Той 
трябваше спешно да предупреди потребителите и да ги 
информира да не използват продуктите.

-  Казус 3. Кризата с газовите уреди е пример за криза 
с неизвестна причина. Един ОНП получи оплаквания 
за изтичане на газ, свързано с газови уреди, които се 
продават на пазара и са широко разпространени както 
в сектора на общественото хранене, така и за домашна 
употреба. Извършените стандартни изпитвания не 

Фигура 2	—	Фази	на	подхода	за	готовност	и	управление	на	кризи

Етап на готовност 
• Приложете национални програми за 

надзор на пазара.
• Разработете и утвърдете кризисен 

план.
• Разработете план за непрекъснатост 

на дейността.

Следкризисен етап
• Оценяване чрез самооценка и външна 

обратна връзка.
• Изготвяне на окончателен доклад за 

кризата.
• Усъвършенстване на подхода за готовност и 

управление на кризи.
• Комуникиране с други ОНП, ЕК, 

заинтересованите страни и потребителите.

Предкризисен етап 
• Открийте инцидента.
• Извършете оценка на риска от кризи.
• В случай на нисък риск наблюдавайте 

инцидента. 
• В случай на среден/висок/критичен риск 

изпълнете плана за действие при криза.

Етап на реакция при криза 
(управление на кризи)
• Обхват на кризата.
• Разгледайте кризата въз основа на 

нейната типология.
• Наблюдавайте кризата и променете 

коригиращите мерки, ако е необходимо.
• Излизане от кризата. 
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•  Информационни кампании за приложимите изисквания 
и комуникация със стопанските субекти с цел 
предоставяне на консултации по въпроси, свързани с 
техните продукти. Това не беше лесна задача, тъй като 
няколко ОНП не разполагаха с достатъчно ресурси 
(а понякога и с експертен опит), за да се справят с 
нарастващия брой запитвания, идващи от стопански 
субекти.

•  Комуникация с обществеността относно продукти, 
свързани с пандемията. Едно от предизвикателствата 
беше управлението на комуникацията с пресата. По 
време на криза е важно да се назначи говорител, който 
да е наясно каква информация трябва да се споделя и 
който да бъде гласът на органа.  

•  Сътрудничество и комуникация с други органи 
(напр. митници) и други ОНП в страната и в други 
държави членки. Различията в приетите национални 
протоколи — например по отношение на някои видове 
ЛПС (понякога произведени по съкратен протокол за 
изпитване) — създадоха някои предизвикателства, 
тъй като позволиха продуктите да бъдат пуснати 
на пазарите на някои държави членки, но не и на 
други. Въпреки това координираните дейности, като 
например проектът CASP Corona 2020, стартиран от ГД 
„Правосъдие и потребители“ и Изпълнителната агенция 
на Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA), 
изиграха ключова роля за обмена на опит и най-добри 
практики с други ОНП относно най-важните продукти по 
време на пандемията.

Списъкът с най-добрите практики и извлечените поуки 
беше включен в документа.

2.2.2 Разработване на документа 
„Дейности на ОНП в условия на 
COVID-19“
 
Целта на документа „Дейности на ОНП в условия на 
COVID-19“ беше да обобщи основните предизвикателства, 
пред които са изправени ОНП, и техните подходи за 
готовност и управление на кризи по време на пандемията 
от COVID-19. Докладът включва изводите, до които са 
достигнали ОНП, и най-добрите събрани практики. 

За да се разберат основните предизвикателства, пред 
които са изправени ОНП, и техният опит, свързан с кризата 
с COVID-19, екипът на проекта и техническият експерт 
събраха информация чрез: 

-  онлайн проучване, стартирано в началото на проекта;

-  индивидуални интервюта, организирани с ОНП, за 
да се събере информация за техния индивидуален опит 
— 9 от 12-те участващи ОНП отговориха на поканата, 
изпратена от екипа на проекта, и бяха интервюирани;

-  дискусии по време на заседанията .

Основното предизвикателство по време на пандемията 
от COVID-19 е било да се гарантира, че продуктите, като 
например личните предпазни средства (маски за лице) и 
дезинфектантите за ръце, пуснати на пазара, са безопасни. 
Поради безпрецедентното нарастване на търсенето на 
такива продукти голям брой стопански субекти се опитаха 
да реагират, въпреки че може да не са били достатъчно 
квалифицирани или компетентни. Това доведе до 
пускането на пазара на фалшиви и/или опасни продукти. 
Някои от дейностите, извършени от ОНП през първата 
година на пандемията от COVID-19, бяха:
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По време на индивидуалните интервюта от ОНП беше 
поискано да споделят изводите, до които са достигнали 
при управлението на кризата с COVID-19. Обратната 
връзка, споделена от ОНП, беше допълнително 
обсъдена по време на междинните заседания. По-долу 
са изброени някои от основните изводи, направени от 
ОНП (които могат да бъдат приложени при подобряване 
на стратегиите и подходите за управление на бъдещи 
кризи).

Бързина на реакция. Много е важно да се вземат 
бързи решения и да се реагира бързо, за да се намалят 
рисковете, породени от кризата. Колкото по-добре е 
подготвена една организация за криза, толкова по-бърза 
е реакцията.

Мрежа. Важно е да се укрепят както вътрешните (в 
рамките на държавата), така и външните (в други 
държави) мрежи на ОНП. Бързото създаване на работни 
групи, като например CASP Corona 2020 или AdCos, 
помогна за подпомагане на работата на ОНП във връзка 
с кризата. Тези инициативи улесняват комуникацията и 
съгласуването с други ОНП и ЕК, което може да бъде 
предизвикателство по време на криза. Като пример, 
няколко ОНП споменаха, че са имали трудности при 
тълкуването на Препоръка (ЕС) 2020/4031. По-доброто 
съгласуване с други ОНП и ЕК относно начина на 
тълкуване на препоръката би могло да допринесе за по-
хармонизираното ѝ прилагане.

Експерт в дадена област. Ако ресурсите позволяват, 
е полезно в рамките на ОНП да има експерти в дадена 
област, които да се фокусират върху конкретни продукти. 
Искането на услугите на външен експерт може да 
помогне, когато няма вътрешни ресурси, които могат да 
предоставят експертни познания в определена област.

Устойчивост. Организациите, включително ОНП, 
трябваше да проявят значителна устойчивост и да са 
способни да се адаптират към нови и предизвикателни 
ситуации. ОНП се съсредоточиха главно върху 
наблюдението на онлайн пазара, тъй като магазините 
бяха затворени. Въпреки това много от ОНП развиха 
капацитета си за извършване на онлайн наблюдение на 
пазара едва няколко месеца преди началото на кризата. 
Допълнително предизвикателство беше необходимостта 
от бързо създаване на ИТ мрежа, която да позволява на 
хората да работят от разстояние. Направените в резултат 
на това подобрения показват как е възможно кризата да 
се превърне във възможност. 

3.1	Общи	заключения

3.2	Изводи

Дейността „Готовност за и управление на кризи“ 
предостави важен форум за ОНП. Това им позволи да 
обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскаха по 
време на кризата с COVID-19, и да потърсят начини за 
по-добра подготовка за евентуални бъдещи кризи. Тези 
констатации бяха събрани в доклад, който съдържа 
преглед на дейностите на органите за надзор на пазара по 
време на кризата с COVID-19, обобщение на информацията, 
споделена от ОНП относно тези дейности, и списък на най-
добрите практики, установени по време на интервютата с 
ОНП и на заседанията по дейността.

Освен това беше разработен подход за готовност и 
управление на кризи, за да се помогне на ОНП да осигурят 

безопасността на единния пазар на ЕС по време на криза. 
Този подход представлява сърцевината на документа 
с насоки (който има за цел да предостави насоки и 
препоръки на органите за управление на кризи, когато те 
създават или доработват своите собствени инструменти, 
процеси и планове за действие при кризи). Това, което 
представлява криза за една организация, може да не 
е криза за друга. Поради това всеки ОНП следва да 
разработи ad hoc план за действие при кризи, който 
най-добре отговаря на неговата организация, процеси и 
култура. Въпреки това някои от общите елементи, които 
трябва да се проучат с цел по-добра подготовка или 
управление на криза, бяха договорени с участващите ОНП 
и очертани в документа с насоки.

3. Заключения и препоръки

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=BG
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2 Потребителите могат също така да съобщават за дефекти на продукти чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

3.3	Препоръки
Въз основа на дискусиите, проведени по време на 
заседанията по дейността, бяха формулирани няколко 
препоръки. 

За национални органи
Ранно откриване на инциденти. Ако кризата се установи 
на много ранен етап, е по-лесно да се реагира и да се 
смекчат последиците от нея. Поради тази причина е от 
изключителна важност културата на организацията да 
позволява на служителите от всички нива да докладват 
за всеки установен инцидент, дори и той да няма 
непосредствено сериозно въздействие върху организацията. 
Редовното проследяване на съобщенията чрез 
инструментите, предоставени от ЕК (Safety Gate, Мрежата 
за безопасност на потребителите, AdCos), може да помогне 
за ранното откриване на инциденти, съобщени от други 
заинтересовани страни. Използването на инструментите, 
разработени от ЕК, също е ефективно за изразяване на 
загриженост относно потенциални проблеми, които биха 
могли да доведат до криза.

Кризисен план. Когато настъпи криза, вече е твърде 
късно да се започне разработването на кризисен план. 
ОНП следва да разработят свой собствен кризисен план 
по време на етапа на готовност, когато има повече време 
за подготовка за събития, които все още не са се случили. 
Кризисният план трябва да включва и комуникационна 
стратегия и план за ангажиране на заинтересованите 
страни.

Комуникации с други ОНП, ЕК и заинтересованите 
страни.

- Следва да бъдат назначени служители за връзка, които 
да отговарят за редовната комуникация и обмена 
на съответната информация с ЕК и другите ОНП. 
Тези служители следва също така да гарантират, че 
ключовата информация и констатации се докладват 
вътрешно (в рамките на ОНП).

- Следва да се използват съществуващите платформи, 
като например Wiki пространството, създадено от ГД 
„Правосъдие и потребители“ за звената за контакт на 
CSN и RAPEX, за бърз обмен на чувствителна и спешна 
информация, свързана с кризи.

- Съответните заинтересовани страни трябва да 
бъдат включени от самото начало; списъкът на 
заинтересованите страни трябва да бъде изготвен на 
ранен етап.

- Констатациите и знанията следва да се обменят не 
само между ОНП, но и с учени и изследователи, за да се 
предоставят научни доказателства, когато е необходимо 
да се извърши оценка на риска или да се предприемат 
мерки.

За европейските органи
Правна рамка. Ad hoc препоръките и другите 
обвързващи и необвързващи актове са полезни и 
необходими по време на общоевропейска криза, тъй 
като допринасят за даването на хармонизирана насока, 
която държавите членки и ОНП да следват. Уверете се, 
че препоръките са ясни, така че различните участници, 
които ги използват, да ги тълкуват по един и същ начин. 
Издаването на придружаващ документ с насоки за 
тълкуването на препоръката може да помогне да се 
гарантира, че всички страни я прилагат правилно.

Използвайте направените изводи и поискайте 
обратна връзка. В края на всяка криза следва да се 
направи оценка на възприетия подход и да се изготви 
списък с направените изводи. Това трябва да се вземе 
предвид при усъвършенстването на плана за действие 
при кризи и на стратегията за готовност и управление на 
кризи. Събирането на обратна информация от други ОНП 
и ЕК може да бъде полезно при оценката на подхода и 
определянето на областите за подобрение.

За потребителите и стопанските 
субекти
Съобщавайте за проблеми или инциденти. 
Потребителите и стопанските субекти трябва да 
съобщават за всякакви проблеми с безопасността, 
свързани с конкретен продукт, на съответния ОНП2. 
Това дава възможност на ОНП да провери дали даден 
инцидент е единичен случай или има вероятност да се 
повтори, както и да оцени свързаните с него рискове.
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1 What is CASP?Координираните дейности за осигуряване на безопасността на продуктите (CASP) дават 
възможност на органите за надзор на пазара (ОНП) от държавите от ЕС/ЕИП да си сътрудничат и 
да повишават безопасността на продуктите, пуснати на единния пазар. 

Хоризонталните дейности (ХД) 
осигуряват форум за обмен на идеи и 
най-добри практики между органите за 
надзор на пазара. Под ръководството 
на технически експерт те разработват 
общи подходи, процедури и 
практически инструменти за надзор на 
пазара.

Специфичните дейности, 
ориентирани към продукта (СДОП) 
изпитват различни видове продукти, 
които могат да представляват риск за 
потребителите. Продуктите се подбират 
и събират от участващите органи за 
надзор на пазара и се проверяват по 
общоприет план за изпитване.

Хибридните дейности улесняват 
хоризонталните дискусии и провеждат 
кампании за изпитвания. Резултатите 
се използват за разработване на общи 
подходи и методологии.

1. Какво е CASP?

Онлайн надзора на 
пазара

Готовност за и 
управление на кризи

CASP	2021	включва	три	ХД,	пет	СДОП	и	една	хибридна	дейност.	Те	бяха	предварително	подбрани	
от	участващите	ОНП	чрез	консултация,	организирана	от	ГД	„Правосъдие	и	потребители“.

Оценка и  
управление на риска

Хоризонтални	дейности	(ХД)

Играчки от уеб 
магазини извън ЕС

Електронни цигари и 
течности

Електрически 
играчки

Лични предпазни 
средства

Шезлонги за малки 
деца и бебешки 
люлки

Специфични	дейности,	ориентирани	към	продукта	(СДОП)

Опасни фалшиви 
продукти

Хибридна	дейност

Роли и отговорности
EISMEA

• Възлагащият орган — управлява 
административните отношения с изпълнителя от 

името на ГД „Правосъдие и потребители“ 
• Следи и одобрява всички договорни резултати 

Изпълнителят EY/Pracsis
• Координира изпълнението и 
организацията на дейностите

• Осигурява техническа и 
логистична информация

• Отговаря за отчитането, 
комуникацията и 

разпространението на 
резултатите

ГД „Правосъдие и 
потребители“ 

• Контролира планирането и 
изпълнението на  

проектите на CASP 
• Осигурява оперативно 
лидерство, управление и  

успешно изпълнение 
• Подкрепя участващите ОНП чрез 

предоставяне на насоки 

Техническият експерт (по един за ХД)
• Предоставя технически съвети и насоки на  

органите за надзор на пазара
• Помага при изготвянето на плана за субекти на проби и 

изпитване и при избора на най-подходящата лаборатория
• Анализира резултатите, помага при оценката на 

установените рискове и предлага препоръки

Органи за надзор на 
пазара на държавите 

членки на ЕС/ЕИП 
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Комуникационни дейности (вътрешна комуникация в Wiki,  
подготовка на външни комуникационни материали)

Разработване на 
комуникационен 

план

2021 г. 2022 г.

2. Работен план на ХД

яну. фев. март апр. май юни юл авг. сеп. окт. ное. дек. яну. фев. март апр. май юни юл авг.

Откриващо	
събитие

Трети	междинни	
заседания

Първи	междинни	
заседания	(МЗ)

Втори	междинни	
заседания

Заключителни	
	заседания

Начални	
заседания

Заключително	
събитие

СТАРТИРАНЕ РАБОТА НА ТЕРЕН ИЗГОТВЯНЕ НА 
ДОКЛАД

ВЪНШНИ 
КОМУНИКАЦИИ

Документално 
проучване

Допълнителни проучвания по определени теми Заключителни 
срещи – 
представяне на 
крайните резултати

Стартиране на 
комуникацио- 
нната 
кампания

Правене на 
първоначални 
заключения

Окончателно валидиране на подходите по 
дейностите

Валидиране и 
обсъждане на 
направените изводи 

Прецизиране на
целите

Провеждане на междинни заседания, 
интегриране на входяща информация

Изготвяне на 
окончателни 

Учредителни 
заседания
– прецизиране на
подходи

Финализиране на работни/ръководни документи 
и създаване на инструменти за споделяне на 
знания

Разпространение Оценка на 
въздействието
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Процес, предхождащ CASP  
•  ГД „Правосъдие и потребители“ проведе процедура 

за определяне на приоритети, за да избере темите 
от общ интерес за органите за надзор на пазара 
(ОНП).

•  Хоризонталните дейности по CASP 2021 бяха 
избрани чрез консултация, организирана от ГД 
„Правосъдие и потребители“ и отразяват настоящия 
интерес към онлайн наблюдението на пазара, 
методологиите за оценка на риска и управлението 
на кризи. 

Междинни заседания 
•  По време на две междинни 

заседания беше представен 
напредъкът във всяка дейност 
и ОНП постигнаха напредък по 
различните документи с насоки с 
помощта на съответния експерт в 
областта. 

•  Поради сложността на темата се 
проведе трето междинно заседание 
за дейността по онлайн надзор на 
пазара.

Заключения, препоръки и 
докладване
•  По време на заключителните срещи 

ОНП валидираха окончателната версия 

на съответните документи и обсъдиха 

направените изводи и възможните 

заключения за всяка хоризонтална 

дейност.

•  Работни документи/документи с насоки 

и други инструменти за споделяне 

на знания са предоставени на всички 

органи, за да помогнат за прилагането 

на знанията на практика.

Външна комуникация
Дейностите за външна комуникация 
бяха стартирани на заключителното 
събитие, което отбеляза началото 
на 2—3-седмична паневропейска 
информационна кампания.

Инструменти
Изготвят се окончателни доклади 
за всяка хоризонтална дейност и за 
проекта CASP 2021 като цяло. Те са 
достъпни на всички официални езици 
на ЕС плюс норвежки и исландски и са 
разпространени до всички органи за 
надзор на пазара.

Бяха създадени аудио-визуални 
клипове, обобщаващи резултатите от 
проекта CASP 2021. 

Канали
Комуникационният материал се 
разпространява с помощта на:

•  Уебсайта Safety Gate

•  Уебстраницата на EК CASP 

•  Социални мрежи, в които 
присъства ГД „Правосъдие и 
потребители“

•  Национални комуникационни 
канали на ОНП

•  Съответната преса и други 
заинтересовани страни.

Събиране и анализ на данни
•  Използвайки различни инструменти, 

като анкети, интервюта и документални 
проучвания, изпълнителят събра 
необходимата обща информация.

•  Резултатите бяха анализирани, за да се 
идентифицират нуждите, пропуските и 
предизвикателствата.

•  Целите и работният план на проекта 
бяха допълнително прецизирани и 
споделени на вътрешната платформа 
Wiki заедно с констатациите от 
първоначалното проучване.

Учредителни заседания
•  Участващите органи за надзор на пазара 

обсъдиха целите и резултатите по 
време на началното заседание за всяка 
хоризонтална дейност. 

•  Въз основа на документалното 
проучване и резултатите от събирането 
на данни подходът беше допълнително 
усъвършенстван.

•  След заседанието работните документи 
бяха споделени на платформата Wiki, 
където ОНП имаха възможност да 
обменят мнения.

0 1

234

5

3. Преглед на хоризонталния 
подход
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https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
https://twitter.com/eu_justice
https://twitter.com/eu_justice
https://twitter.com/eu_justice
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