
СЕ маркировката и Директивата относно личните предпазни средства

Директива 89/686/ЕИО дефинира ЛПС като 
„всяко съоръжение или приспособление, 
проектирано за носене или държано за лич-
на защита срещу един или повече рискове 
за здравето или безопасността“. 

Директивата прави разлика между „ЛПС с 
прост дизайн“, „ЛПС със сложен дизайн“ 
и такива, които не попадат в горните две 
категории и съставляват трета катего-
рия. Въпреки че в Директивата тези три гру-
пи ЛПС не са изрично дефинирани като ка-
тегории, широко възприета практика е да се 
използват съответно термините „категория 
I, III и II“. Категория I е определена в чл. 8.3 
и се състои от продукти, предназначени да 

защитават ползвателя от обичайни рискове 
или рискове, чиито въздействия настъпват 
постепенно. Тук се включват слънчеви очи-
ла, градинарски ръкавици, напръстници и 
др. Личните предпазни средства, които об-
хваща категория III, са изброени в чл. 8.4 и 
включват например екипировка за спешни 
действия в среда с много висока или много 
ниска температура, апарати за дихателна 
защита и ЛПС за защита срещу падане от 
височина. Личните предпазни средства от 
категория II включват ЛПС, които не са де-
финирани в горните два члена.

Директивата не се прилага за ЛПС, пред-
назначени за употреба от въоръжените 

сили и полицията, за самозащита или за 
спасяване на лица, намиращи се на плава-
телни съдове или самолети. Тя също така 
не се прилага за шлемове и защитни щито-
ве, предназначени за ползватели на дву- и 
триколесни моторни превозни средства и 
за ЛПС за частна употреба, като чадъри или 
домакински ръкавици.

Изискванията за здраве и безопасност, 
на които ЛПС трябва да съответстват, за да 
могат да се продават на територията на ЕС, 
са изложени подробно в Приложение II на 
Директивата.

ec.europa.eu/CEmarking

Относно личните предпазни средства 

Личните предпазни средства (ЛПС) осигуряват на ползвателя защита от рискове, 
срещани на работното място, у дома или по време на извършване на различ-
ни дейности в свободното време. В професионален контекст те са инструменти 
за постигане на това, което ЕС счита за основно право – здраве и безопасност на 
работното място. 

Политиката на Европейския съюз по отношение на ЛПС цели да дефинира същест-
вените изисквания за здраве и безопасност, които да бъдат изпълнени от про-
изводителите и да премахне бариерите пред търговията с тези продукти на въ-
трешния пазар на ЕС.

Наличието на CE маркировката върху ЛПС е индикация, че ЛПС отговарят на тези 
хармонизирани изисквания и могат да се продават навсякъде в Европейската 
икономическа зона (съставена от държавите-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн), както и в Турция. Това се отнася и за продуктите, произведени в трети 
страни и предназначени да бъдат пуснати на европейския пазар.
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По пътя към СЕ маркировката – оценка на съответствието 

Производителят или негов упълномощен 
представител, установен в Европейската 
общност, има задължението да състави тех-
ническа документация за всяка категория 
ЛПС. Съдържанието на тази документация е 
описано по-конкретно в Приложение III.

За ЛПС с прост дизайн от производителя се 
изисква само да попълни ЕО декларация 

за съответствие, за да потвърди, че него-
вият продукт отговаря на изискванията за 
безопасност на Директивата. 

За ЛПС от категории II и III трябва да бъде 
приложена процедура за оценка на съот-
ветствието, състояща се от два етапа. Пър-
во ЛПС трябва да бъдат подложени на ЕО 
изследване на типа, което се извършва 

от нотифициран орган. След това произ-
водителят трябва да избере между „ЕО сис-
тема за контрол на качеството на крайния 
продукт“ или „Система за осигуряване на ЕО 
качество на производството чрез наблюде-
ние“. Тези две възможности се разглеждат 
подробно в чл. 11 от Директивата. 

След приключване на съответната проце-
дура по сертифициране, производителят 
или неговият упълномощен представител 
в ЕС трябва да нанесат CE маркировката 
на ЛПС. Ако CE маркировката не може да 
се нанесе на самите ЛПС по практически 
причини, тя се поставя върху опаковката. 
В зависимост от случая, CE маркировката 
трябва да бъде придружена от идентифи-
кационния номер на нотифицирания 
орган, участвал в процедурата по оценка 
на съответствието. CE маркировката трябва 
да бъде видима, четлива и незаличима 
през очаквания експлоатационен срок на 
ЛПС.

ec.europa.eu/CEmarking

Проверяване на 
съществените изисква-
ния и намиране 
на съответните евро-
пейски хармонизирани 
стандарти

Първата стъпка, която производите-
лят трябва да предприеме, за да га-
рантира, че дадени ЛПС съответстват 
на изискванията на Директивата, е да 
провери кои европейски хармонизи-
рани стандарти са приложими. Списък 
с хармонизираните стандарти за ЛПС 
може да бъде намерен на интернет 
страницата на Европейската комисия, 
Генерална дирекция „Предприятия и 
промишленост“.

Нотифицирани органи 
за личните предпазни 
средства

За да намерят нотифицираните органи, 
определени от държавите-членки на 
ЕС за оценка на съответствието на ЛПС, 
производителите могат да използват 
NANDO – информационна система за 
нотифицираните и оправомощени ор-
гани в областта на директивите от Нов 
подход. Информация за нотифицирани-
те органи може да бъде намерена като 
се търси по Директива или по държава 
от началната страница на NANDO.

Къде мога да намеря 
нормативните текстове 
и разяснителна 
информация?

Можете да изтеглите Директивата от 
съответния раздел на интернет страни-
цата на Генерална дирекция „Предпри-
ятия и промишленост“ на Европейската 
комисия, където можете да намерите 
също и информация за други политики в 
сферата на опазване на здравето и без-
опасността.
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За повече информация

Европейската комисия е направила интернет портал с всичката информация, която Ви е 
необходима относно СЕ маркировката: www.ec.europa.eu/CEmarking

Икономическите оператори могат да се свържат и с Европейската мрежа за предприятия 
(Enterprise Europe Network) на интернет адрес: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
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