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Служителите на Комисията за защита на потребителите в Кюстендил извършват
приоритетни проверки относно безопасността на стоките и услугите, предаде Агенция „
Фокус”, цитирайки 
директорът на Регионална дирекция на КЗП в София Емил Дойчинов.      

  

През изминалия месец инспекторите в Кюстендил са спрели от продажба два вида
дамски чехли и мъжки маратонки, за които има основателни съмнения, че могат да
бъдат опасни за живота и здравето на потребителите. Издадени са предписания
стоките да бъдат спрени от продажба, да бъдат изпитани в лаборатория и ако не
отговарят на изискванията да бъдат спрени от реализация, да бъдат изтегляни от
търговската мрежа и унищожени. „Това, за което следим, е в тези изделия да няма
азобагрила, формалдехид, вещества, които да представляват опасност от възникване
на алергии при по-чувствителни хора. Проверяват се и за наличие на диметилфумарад,
който също е опасен за здравето”, изтъкна Дойчинов. Той посочи, че в Кюстендил са
спрени от продажба и опасни газови запалки, прозрачни, с дължина 15 см. Запалките
не отговарят на изискванията на европейската наредба за безопасност, има
възможност за лесното им запалване от деца предвид необичайния им външен вид. В
долната им част има фенерче, което също може да предизвика детския интерес и да
доведе до инциденти. Съставени са административни актове за нарушение на
търговеца, както и разпореждане да предостави информация относно производителя и
вносителя на опасната стока. Служителите са извършили и тематични проверки в
магазинната мрежа във връзка със сезонните намаления на стоки. В два търговски

 1 / 2



СПРЕНИ СА ОПАСНИ ЧЕХЛИ И МАРАТОНКИ В КЮСТЕНДИЛ

обекта е установено прилагане на заблуждаваща търговска практика, а именно
предоставяне на невярна и подвеждаща информация при отправяне на покана за
покупки на стоки на определена цена. „В случая става дума за реклама на обувки всички
на топ-цена от 10 лева. Впоследствие се оказва, че в търговския обект се предлагат за
продажба и обувки над тази рекламна цена”, заяви Дойчинов.
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