
Маркировката CE – 
врата към 
европейския пазар!

Какво е CE маркировка? 

За по-подробна информация за регулаторната политика и CE мар-
кировката, моля посетете: 
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-
policies-common-rules-for-products/index_en.htm

www.ec.europa.eu/CEmarking

NANDO база данни от нотифицирани органи за оценка на съответ-
ствието:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

Европейска комисия 
Генерална дирекция “Предприятия и промишленост”
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E-mail: entr-reg-approach-for-free-circ@ec.europa.eu

Повече информация

CE маркировката е ключов индикатор за съответствието на 
даден продукт със законодателството на ЕС и позволява 
свободното движение на продукти в рамките на европейския 
пазар. Чрез поставянето на маркировката върху продукта, про-
изводителят декларира на своя отговорност съответствие с 
всички законови изисквания за използване на маркировката и 
по този начин гарантира, че този продукт може да се продава 
на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ, 27-те 
държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ - Исландия, Норвегия, 
Лихтенщайн), както и в Турция. Това се отнася и за продуктите, 
произведени в трети страни, които се продават на територията 
на ЕИЗ и в Турция.

Въпреки това, не всички продукти трябва да носят CE маркиров-
ката. Само тези категории продукти, обхванати от специални 
директиви, които предвиждат поставянето на CE маркировка, 
трябва да носят CE маркировката.

CE маркировката не означава, че даден продукт е произведен 
в ЕИЗ, а само показва, че продуктът е оценен, преди да бъде 
пуснат на пазара и по този начин отговаря на нормативните 
изисквания относно продажбата му там (например хармонизи-
рано ниво на безопасност). Това означава, че производителят 
удостоверява, че продуктът отговаря на всички съответни съ-
ществени изисквания (например изискванията за здраве и 
безопасност) на приложимата(ите) директива(и) - или, ако е по-
сочено в директивата(ите), той е оценен от нотифициран орган 
за оценяване на съответствието.

Производителят е отговорен за извършване на оценка на съ-
ответствието, за създаване на техническа документация, за из-
даване на декларация на ЕО за съответствие и за поставяне на 
СЕ маркировка върху даден продукт. Дистрибуторите трябва да 
удостоверят наличието както на СЕ маркировката, така и на не-
обходимата допълнителна информация. Ако продуктът се внася 
от трета страна, вносителят трябва да гарантира, че производи-
телят извън ЕС е предприел необходимите мерки, и че докумен-
тацията е на разположение при поискване.

Тази листовка определя шестте необходими стъпки. Следвайте 
ги, за да спазвате нормативните изисквания и да направите ев-
ропейския пазар Вашия пазар!
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Има повече от 20 директиви за определяне на категориите 
продукти, изискващи CE маркировка. Основните изисква-
ния, на които трябва да отговаря продуктът (например 
безопасност), са хармонизирани на ниво ЕС и са посоче-
ни в общите условия на тези директиви. Хармонизи-
раните европейски стандарти се издават във 
връзка с прилаганите директиви и отразяват под-
робните технически спецификации, които отгова-
рят на съществените изисквания.

От Вас зависи да гарантирате, че Вашият про-
дукт отговаря на съществените изисквания на 
съответното законодателство на ЕС. Пълното 
съответствие на даден продукт с хармонизи-
раните стандарти предполага, че продуктът 
съответства на съответните съществени изис-
квания. Използването на хармонизирани стан-
дарти остава доброволно. Вие можете да избе-
рете друг начин за изпълняване на тези 
съществени изисквания.

Тестването на продукта и проверката на неговото съответ-
ствие със законодателството на ЕС (Процедура за оценка на 

съответствието) е отговорност на производителя. Една част от 
процедурата, като общо правило, е оценката на риска. Чрез прила-

гане на съответните хармонизирани европейски стандарти, ще можете 
да изпълнявате съществените законови изисквания на директивите.

Производителят трябва да изготви техническата 
документация, изисквана от директивата(ите) за 
оценка на съответствието на продукта с приложими-
те изисквания, както и за оценката на риска. Заедно 
с декларацията на ЕО за съответствие, техническата 

документация трябва да бъде представена при поиск-
ване от страна на съответните национални власти.

Всяка директива, която се отнася до Вашия продукт, уточнява 
дали оторизирана трета страна (нотифициран орган) трябва да 
участва в процедурата за оценка на съответствието, необходима за CE 
маркировката. Това не е задължително за всички продукти, така че е 
важно да проверите дали наистина се изисква участие на нотифициран 
орган. Тези органи са упълномощени от националните власти и официал-
но „нотифицирани“ към Комисията и са изброени в NANDO (нотифици-
рани и назначени организации, прилагащи нов подход) база данни. 

СЕ маркировката трябва да бъде нанесена от производителя или от 
упълномощен от него представител от ЕИЗ или Турция. Тя трябва да 

бъде нанесена върху продукта или върху неговия етикет с данни 
и, в съответствие с неговия легален формат, да бъде видима, 

четлива и незаличима. Ако в процеса на контрол на продук-
цията е участвал нотифициран орган, неговият идентифика-

ционен номер също се нанася. Производителят е отгово-
рен за съставянето и подписването на „Декларация за 
съответствие“, която доказва, че продуктът е произве-
ден съгласно изискванията. Това е! Вашият продукт с 
маркировка CE е готов за пазара.

СТЪПКА 1 – Идентифициране на директивата(ите) и 
хармонизираните стандарти, приложими за продукта

СТЪПКА 2 – Удостоверяване на 
специфичните изисквания за 
продукта

СТЪПКА 4 – Тестване на продукта и проверка 
на неговото съответствие

СТЪПКА 5 – Изготвяне и съхраняване на 
необходимата техническа информация

СТЪПКА 3 – Определяне необходимостта от 
независима оценка на съответствието от 
нотифициран органherangezogen werden muss

СТЪПКА 6 – Нанасяне на CE маркировката върху Bашия 
продукт и Декларацията на ЕО за съответствие
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6 СТЪПКИ ЗА         МАРКИРОВКА НА 
ВАШИЯ ПРОДУКТ


