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АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2008 г.

дей ност та на дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни
чес ки над зор (дАМтн) през 2008 г. е на со че на към ре а ли зи ра не 
на ней на та ми сия да доп ри на ся с дей ност та си за из пъл не ние 
на на ци о нал на та стра те ги чес ка цел: Бъл га рия да бъ де стра на с 
ус той чи во ико но ми чес ко раз ви тие, кон ку рен тос по соб на ико но
ми ка и бла гоп ри ят на биз нес сре да, при за паз ва не на об щес т
ве ния ин те рес, чрез:
 за щи та на жи во та и зд ра ве то на хо ра та, ин те ре си те на 

пот ре би те ли те и опаз ва не то на окол на та сре да;
 оси гу ря ва не на ус ло вия за пре дот в ра тя ва не  на не чес т

на та кон ку рен ция;
 под по ма га не фун к ци о ни ра не то на на ци о нал на та сис те ма 

за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то;
 ефек ти вен и ефи ка сен над зор на па за ра, мет ро ло ги чен 

и тех ни чес ки над зор.
Ця лос т на та над зор на дей ност на аген ци я та е на со че на към 

при ла га не на хар мо ни зи ра но то за ко но да тел с т во на ев ро пейс
кия съ юз в об ласт та на но вия под ход, как то и на прак ти ки те по 
над зо ра на па за ра, мет ро ло гич ния над зор и оцен ка на ком пе тен
т ност та и но ти фи ци ра не пред ев ро пейс ка та ко ми сия на ор га ни 
за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то, с цел оси гу ря ва не на сво бод
но дви же ние на про миш ле ни те про дук ти на един ния ев ро пейс ки 
па зар. ед нов ре мен но с то ва ос нов но нап рав ле ние в дей ност та 
по тех ни чес кия над зор на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност е 
про веж да не то му, ка то се от чи тат найдоб ри те прак ти ки на дър
жа ви те, член ки на ев ро пейс кия съ юз.

на ци о нал на та сис те ма от ор га ни за оце ня ва не на съ от вет
с т ви е то фун к ци о ни ра и се раз ви ва, при ла гай ки ев ро пейс ко то 
хар мо ни зи ра но за ко но да тел с т во, ка то съз да ва ус ло вия за сво
бо ден дос тъп на бъл гар с ки те сто ки на ев ро пейс кия па зар и под
по ма га кон ку рен т ност та на бъл гар с ки те ком па нии.

THE AGENCY IN 2008

In the course of 2008 the activities of the State agency for 
Metrological and technical Surveillance (SaMtS) were focused at 
realisation of the agency mission to contribute by its activities to 
attainment of the national strategic objective, and namely: Bulgaria 
to become a country with sustainable economic growth, competitive 
economy and favourable business environment, at the same time 
providing protection of public interest, by means of:
 protection of life and health of persons, protection of con

sumers’ interests and environmental protection;
 providing conditions for avoiding unfair competition;
 supporting the national conformity assessment system 

functioning;
 effective and efficient market surveillance, metrological 

supervision and technical inspection.
the entire surveillance activities of the agency were targeted at 

enforcement of harmonised eu legislation in the field of new ap
proach, as well as the existing practices in the field of market sur
veillance, metrological supervision, and evaluation of competence 
and subsequent notification of conformity assessment bodies to 
the european Commission with a view to ensuring free movement 
of industrial products in the european single market. Meanwhile, a 
main direction in carrying out of the technical inspection activity is 
taking into account the best practices of the eu Member States.

the national conformity assessment system functions and 
further develops by implementing the european harmonisation 
legislation, at the same time providing conditions for free access 
of Bulgarian goods to the european market and supporting the 
competitiveness of Bulgarian companies.

Since Bulgaria’s accession to the european union on 1 January 
2007 the State agency for Metrological and technical Surveillance 
has been effectively participating in the work of various european 

Уважаеми дами и господа,

За мен е при ви ле гия да под гот вя то ва об ръ ще ние към вас по 
по вод пуб ли ку ва не то на бъл гар с ки и ан г лийс ки език на Го диш
ния от чет на  дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни чес
ки над зор за 2008 г., кой то се пре дос та вя без ог ра ни че ния на 
всич ки за ин те ре со ва ни стра ни. 

дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни чес ки над зор 
 дАМтн, ка то над зо рен ор ган про веж да на ци о нал на та по ли ти
ка в об ласт та на: над зор на пус на ти на па за ра и/или в дейс т вие 
про дук ти, по па да щи в об х ва та на над 25 ди рек ти ви от нов под
ход; тех ни чес ки над зор на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност; 
кон т рол на ка чес т во то на теч ни те го ри ва; мет ро ло ги чен над зор; 
из да ва не на раз ре ше ния на ли ца за оце ня ва не на съ от вет с т ви е
то; но ти фи ка ция на на ци о нал ни тех ни чес ки рег ла мен ти.

ос нов ни те ак цен ти в Пла на за дейс т вие на дАМтн през  
2008 г. са ре а ли зи ра ни в след ни те нап рав ле ния: за щи та на об
щес т во то и окол на та сре да от опас ни и не съ от вет с т ва щи на 
съ щес т ве ни те изис к ва ния про миш ле ни про дук ти, не вер ни из
мер ва ния и не ка чес т ве ни теч ни го ри ва; га ран ти ра не на ед нак ви 
ус ло вия за пред ла га не на про дук ти, ко и то са в об х ва та на ком
пе тен ци и те на дАМтн, на бъл гар с кия па зар ка то част от един ния 
ев ро пейс ки па зар; съ дейс т вие и под к ре па за фун к ци о ни ра не то 
на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то.

Ук реп ва не то на ад ми нис т ра тив ния ка па ци тет за усъ вър шен
с т ва не и по ви ша ва не на ефи кас ност та и ефек тив ност та на над
зор ни те дей нос ти, сво ев ре мен но то въ веж да не на ев ро пейс ко
то пра во в об ласт та на но вия под ход, за ко но ва та мет ро ло гия 
и кон т ро ла на ка чес т во то на теч ни те го ри ва, раз ши ря ва не то 
на дей нос ти те по над зо ра на па за ра на сред с т ва за из мер ва не 
и осъ щес т вя ва не то на ефек ти вен кон т рол на ре гис т ри ра ни те 
сер ви зи  за та хог ра фи  съ що бя ха во де щи на со ки в дей ност та 
на аген ци я та.

В ос но ва та на по со че ни те в Го диш ния от чет ре зул та ти сто ят 
по ло же ни те  уси лия и труд от стра на на слу жи те ли те на дАМтн, 
за ко е то из каз вам сво я та бла го дар ност.

Бих ис кал да бла го да ря и на бъл гар с ки те ин с ти ту ции и неп
ра ви тел с т ве ни ор га ни за ции за про я ве но то съ дейс т вие, как то и 
на меж ду на род ни те и ев ро пейс ки те ор га ни зи ции за ак тив но то 
вза и мо дейс т вие и  пол зот вор но то сът руд ни чес т во. 

     

Борислав Георгиев
Председател

Dear ladies and Gentlemen,

It is privilege for me to prepare this introduction to you on the 
occasion of publication in both Bulgarian and english the annual 
report of the State agency for Metrological and technical Surveil
lance for 2008, which is provided to all the interested parties.

the State agency for Metrological and technical Surveillance 
in its capacity of a surveillance authority carries out the national 
policy in the field of: surveillance of placed on the market and/or 
put into service products falling within the scope of over 25 new 
approach Directives; technical inspection of highrisk equipment; 
quality control of liquid fuels; metrological supervision; designation 
of conformity assessment bodies; notification of national technical 
regulations.

the priority tasks laid down in the SaMtS action plan for 2008 
were realised in the following aspects: protection of the society and 
the environment against dangerous and nonconforming to the es
sential requirements industrial products, false measurements and 
liquid fuels of poor quality; ensuring equal conditions for marketing 
of products, which fall within the competencies of SaMtS, on the 
Bulgarian market as part of the single european market; assistance 
and support to the functioning of the national conformity assess
ment system.

Strengthening of the administrative capacity with a view of 
improvement and increase in the efficiency and effectiveness of 
the surveillance activities, timely implementation of the eu acquis 
in the field of new approach, legal metrology and quality control 
of liquid fuels, expanding the market surveillance activities for 
measuring instruments and carrying out effective control of the 
registered tachograph workshops were the leading aspects of the 
agency activities.

the results outlined in the annual report underlie the hard work 
and efforts put by the officials of the SaMtS, for which I would like 
to express my sincere gratitude.

I would like to thank also the Bulgarian institutions and non
governmental organisations for the assistance provided as well as 
the international and european organisations for the active interac
tion and fruitful cooperation.

Borislav Georgiev
President

ПРЕДСЕДАТЕЛ  PRESIDENT

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
VICE PRESIDENT

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
SECRETARY GENERAL

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
FINANCIAL SURVEYOR

ЗВЕНО „СИГУРНОСТ”
INFORMATION SECURITY UNIT

ИНСПЕКТОРАТ
INSPECTORATE
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род но съб ра ние, раз ра бо тен от ра бот на гру па, оп ре де ле на със 
за по вед на ми нис тъ ра на окол на та сре да и во ди те, с учас ти е то 
на ек с пер ти от дАМтн.

раз ра бо те ни са про ек ти на следните нор ма тив ни ак то ве:
1. В съ от вет с т вие с при е тия през 2007 г. от че ти ри де се то

то на род но съб ра ние За кон за из ме не ние и до пъл не ние на За
ко на за тех ни чес ки те изис к ва ния към про дук ти те (ЗтиП) е раз
ра бо тен про ект на ПМС за из ме не ние и до пъл не ние на нор-
ма тив ни ак то ве на Ми нис тер с кия съ вет, с кой то се из ме нят 
след ни те на ред би:
 на ред ба та за ус ло ви я та и ре да за из да ва не на ли цен зии за 

осъ щес т вя ва не на тех ни чес ки над зор на съ о ръ же ния с по ви ше на 
опас ност и за ре да за во де не на ре гис тър на съ о ръ же ни я та;
 на ред ба та за ус т ройс т во то и бе зо пас на та ек с п ло а та ция 

на пре нос ни те и раз п ре де ли тел ни те га зоп ро во ди и на съ о ръ же
ни я та, ин с та ла ци и те и уре ди те за при ро ден газ;
 на ред ба та за ус т ройс т во то и бе зо пас на та ек с п ло а та ция 

на неф топ ро во ди и неф топ ро дук топ ро во ди;
 на ред ба та за бе зо пас на та ек с п ло а та ция и тех ни чес кия 

над зор на асан сьо ри;
 на ред ба та за ус т ройс т во то, бе зо пас на та ек с п ло а та ция 

и тех ни чес кия над зор на га зо ви те съ о ръ же ния и ин с та ла ции за 
втеч не ни въг ле во до род ни га зо ве;
 на ред ба та за ус т ройс т во то, бе зо пас на та ек с п ло а та ция и 

тех ни чес кия над зор на стро и тел ни то ва ропът ни чес ки по дем ни
ци и то вар ни плат фор ме ни асан сьо ри;
 на ред ба та за ус т ройс т во то, ек с п ло а та ци я та и тех ни чес

кия над зор на аце ти ле но ви уред би.
Про ек тът е съг ла су ван от ми нис тер с т ва та и ве дом с т ва та и 

пред с тои вна ся не то му от Ми нис тер с т во то на ико но ми ка та и 
енер ге ти ка та в Ми нис тер с кия съ вет.  

с учас ти е то на ек с пер ти на дАМтн в ра бот ни гру пи, съз да
де ни със за по вед на ми нис тъ ра на ико но ми ка та и енер ге ти ка та, 
са раз ра бо те ни про ек ти на:

2. ПМС за из ме не ние и до пъл не ние на На ред ба та за ус-
т ройс т во то и бе зо пас на та ек с п ло а та ция на пре нос ни те и 
раз п ре де ли тел ни те га зоп ро во ди и на съ о ръ же ни я та, ин с та-
ла ци и те и уре ди те за при ро ден газ. Пред с тои но ти фи ка ци я та 
на про ек та пред ек по ре да на Пос та нов ле ние № 165 на Мс от 
2004 г. за ор га ни за ци я та и ко ор ди на ци я та на об ме на на ин фор
ма ция за тех ни чес ки рег ла мен ти и пра ви ла за ус лу ги на ин фор
ма ци он но то об щес т во.

3. ПМС за из ме не ние и до пъл не ние на На ред ба та за бе-
зо пас на та ек с п ло а та ция и тех ни чес кия над зор на пов ди га-
тел ни съ о ръ же ния. Про ек тът е но ти фи ци ран пред ек по ре да 
на Пос та нов ле ние № 165 на Мс от 2004 г.

С раз ра бо те ни те и при е ти нор ма тив ни ак
то ве са ре а ли зи ра ни крат кос роч ни те це ли 
за пос ти га не хар мо ни за ция на на ци о нал
но то за ко но да тел с т во с ев ро пейс
ки те ди рек ти ви в съ от вет
ния сек тор и ус пеш но са 
из пъл не ни за да чи те, 
за ло же ни в Пла
на за дейс т вие на 
ДАМТН във връз ка с 
нор ма тив но то оси гу
ря ва не на дей ност та на 
аген ци я та.

1. In accordance with the adopted in 2007 by the 40th national 
assembly law amending the law on technical requirements for 
products (ltrp), a draft Council of Ministers’ Decree was pre-
pared, the latters amending and supplementing normative acts 
of the Council of Ministers as follows:
 ordinance on the terms and procedure for issuing licences 

for carrying out technical inspection if highrisk equipment and on 
the procedure for keeping register of the equipment;
 ordinance on the design and safe operation of transmission 

and distribution gas pipelines as well as of the equipment, installa
tions and natural gas appliances;
 ordinance on the design and safe operation of petroleum 

pipelines and petroleum products pipelines;
 ordinance on the safe operation and technical inspection 

of lifts;
 ordinance on the design, safe operation and technical inspec

tion of gas equipment and installations for liquefied hydrocarbon 
gases;
 ordinance on the design, safe operation and technical in

spection of constructionsite hoists intended for lifting goods and 
passengers and goods platform lifts;
 ordinance on the design, operation and technical inspection 

of acetylene installations.
the draft was coordinated with the other ministries and institu

tions and its presentation by the Ministry of economy and energy 
for discussion at the Council of Ministers is forthcoming.

the following normative acts were drafted with the participa
tion of SaMtS experts in working groups set up by an order of the 
Minister of economy and energy:

2. Council of Ministers’ Decree on the amendment and sup-
plement to the Ordinance on the design and safe operation of 
transmission and distribution gas pipelines as well as of the 
equipment, installations and natural gas appliances. the noti
fication of the draft to the european Commission is forthcoming, 
following the procedure established in the Council of Ministers’ 
Decree no. 165 of 2004 on the organisation and coordination of 
the provision of information in the field of technical regulations and 
of rules on information society services.

3. Council of Ministers’ Decree on the amendment and sup-
plement to the Ordinance on the safe operation and technical 
inspection of hoisting equipment. the draft was notified to the 
european Commission following the procedure established in the 

Council of Ministers’ Decree no. 165 of 2004.
The abovementioned drafted and adopted normative 

acts contributed to achieving the shortterm objectives 
for harmonisation of national legislation with the 

European directives in the relevant sector, as well 
as to the successful fulfilment of the tasks laid 

down in the SAMTS Action Plan related to the 
legislative provisions concerning the agency’ 

activities.

РAЗРАБОТВАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ
НА  НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

През 2008 г. в дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни
чес ки над зор са из пъл не ни след ни те при о ри тет ни за да чи: 
  раз ра бот ва не на про ек ти на нор ма тив ни ак то ве, оси гу

ря ва щи осъ щес т вя ва не то на фун к ци и те на ад ми нис т ра ци я та.
 хар мо ни за ция на бъл гар с ко то за ко но да тел с т во с пра во

то на ев ро пейс кия съ юз. 
При е ти са след ни те нор ма тив ни ак то ве:
1. На ред ба за ус т ройс т во то, бе зо пас на та ек с п ло а та ция 

и тех ни чес кия над зор на съ о ръ же ния под на ля га не, при е та 
с ПМс № 164 от 2008 г., на ос но ва ние чл. 31 от За ко на за тех
ни чес ки те изис к ва ния към про дук ти те. 

2. с ПМС № 57 от 2008 г. е из ме нен и до пъл нен Ус т ройс-
т ве ни ят пра вил ник на Дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен 
и тех ни чес ки над зор, ка то са пре ци зи ра ни фун к ци и те на ад ми
нис т ра ци я та в из пъл не ние на:
 За ко на за ме ди цин с ки те из де лия  от нос но оп ре де ля не

то и но ти фи ци ра не то пред ев ро пейс ка та ко ми сия на ли ца та за 
оце ня ва не на съ от вет с т ви е то на ме ди цин с ки из де лия;
 За ко на за из ме не ние и до пъл не ние на За ко на за тех ни

чес ки те изис к ва ния към про дук ти те, от нос но дей нос ти, свър за ни 
с при ла га не то на мер ки по от но ше ние на изис к ва ни я та за еко 
п ро ек ти ра не към енер го пот ре бя ва щи те про дук ти; 
 За ко на за из ме не ние и до пъл не ние на За ко на за ав то мо

бил ни те пре во зи  от нос но дей нос ти, свър за ни с ре гис т ра ци я та 
на ли ца, ко и то из вър ш ват мон таж, про вер ка или ре монт на та
хог ра фи.

3. На ред ба № РД-16-1054 от 2008 г. за одоб ря ва не на ти па 
на та хог ра фи и та хог раф с ки кар ти и за изис к ва ни я та, ус ло ви
я та и ре да за ре гис т ра ция на ли ца та, ко и то из вър ш ват мон таж, 
про вер ка или ре монт на та хог ра фи, из да де на от ми нис тъ ра на 
ико но ми ка та и енер ге ти ка та на ос но ва ние чл. 89, ал. 4 от За
ко на за ав то мо бил ни те пре во зи.

4. За кон за из ме не ние и до пъл не ние на За ко на за чис-
то та та на ат мос фер ния въз дух, при ет от че ти ри де се то то на

DRAFTING AND HARMONISATION
OF LEGISLATION

In 2008 the State agency for Metrological and technical Surveil
lance realised the following priority tasks: 
 Development of draft normative acts ensuring performance 

of the administration’s functions.
 harmonisation of Bulgarian legislation with the eu acquis. 
the following normative acts were adopted:
1. Ordinance on the design, safe operation and technical 

inspection of pressure equipment, adopted by Council of Ministers’ 
Decree no. 164 of 2008, in pursuance of article 31 of the law on 
technical requirements for products. 

2. The Rules of Procedure of the State Agency for Metrological 
and Technical Surveillance was amended and supplemented by 
Council of Ministers’ Decree No. 57 of 2008, in particular specifying 
the administration’s functions in pursuance of:
 the law on Medical Devices  as regards the designation 

and notification to the european Commission of the conformity 
assessment bodies for medical devices;
 the law amending the law on technical requirements for 

producst, in terms of activities related to implementing measures re
garding the ecodesign requirements for energyusing products; 
 the law amending the law on automobile transport  as 

regards activities related to registration of persons performing 
installation, inspection and repair of tachographs.

3. Ordinance No. РД-16-1054 of 2008 on type approval of 
tachographs and tachograph cards and on the requirements, terms 
and procedure for registration of persons performing installation, 
inspection and repair of tachographs, issued by the Minister of 
economy and energy on the basis of article 89, par. 4 of the law 
on automobile transport.

4. The Law amending the Law on Ambient Clean Air, adopted 
by the 40th national assembly, which was drafted by a working 
group appointed by an order of the Minister of environment and 
Waters, with the participation of SaMtS experts.

the following normative acts were drafted:

structures in respect of its field of competence, as well as in the 
process of discussing at european level new legislative documents 
and practices related to enforcement of harmonisation legislation.

SaMtS has been also taking part in different projects and initia
tives which aim to achieve mutual confidence and improvement of 
cooperation among the competent Member States authorities in the 
field of market surveillance, technical inspection and notification of 
conformity assessment bodies.

с при съ е ди ня ва не то на Бъл га рия към ев ро пейс кия съ юз на 
1 яну а ри 2007 г. дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни
чес ки над зор ефек тив но то учас т ва в ра бо та та на раз лич ни те 
ев ро пейс ки струк ту ри, съ об раз но сво я та ком пе тен т ност, как то 
и в про це са на об съж да не на ев ро пейс ко ни во на но ви нор ма
тив ни до ку мен ти и прак ти ки по при ла га не на хар мо ни зи ра но то 
за ко но да тел с т во.

дАМтн учас т ва в про ек ти и ини ци а ти ви, ко и то це лят пос ти
га не на вза им но до ве рие и по доб ря ва не на сът руд ни чес т во то 
меж ду ком пе тен т ни те ор га ни на дър жа ви те член ки в об ласт та 
на над зо ра на па за ра, тех ни чес кия над зор и но ти фи ци ра не то на 
ор га ни за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то.
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През 2008 г. мет ро ло гич ни ят над зор, свър зан с пред ва-
ри тел но опа ко ва ни ко ли чес т ва про дук ти (ПОКП), от но во при
о ри тет но е на со чен към найчес то упот ре бя ва ни те хра ни тел ни 
про дук ти, за ко и то се по лу ча ват и наймно го жал би от пот ре
би те ли те  мля ко и млеч ни про дук ти, ос нов ни па ке ти ра ни хра
ни (ориз, браш но, за хар, боб, ле ща и др.), олио, ме со и мес ни 
про дук ти, тес те ни и слад кар с ки из де лия, за хар ни и шо ко ла до
ви из де лия, ка фе и др., как то и коз ме тич ни про дук ти, ви но и 
спир т ни на пит ки.

 из вър ше ни са над зор ни про вер ки в мес та та на проз вод-
с т во и па ке ти ра не на ПОКП на 283 ли ца. спре ни са 87 пар ти ди 
ПокП, ко и то не съ от вет с т ват на изис к ва ни я та към тях. За ус та
но ве ни те при про вер ки те на ру ше ния са със та ве ни 142 про то
ко ла за за дъл жи тел ни пред пи са ния и 14 АУ Ан.

из вър ше ни са наб лю де ния и над зор ни про вер ки в 1063 
обек та в тър гов с ка та мре жа, в ко и то се пред ла гат за про даж-
ба ПОКП. на кон т рол са под ло же ни об що 2243 пар ти ди ПокП 
с ед нак ви и раз лич ни ко ли чес т ва, ка то са спре ни от раз п рос
т ра не ние 3994 ПокП по ра ди не съ от вет с т вия на изис к ва ни я та 
към нет но то ко ли чес т во. до пъл ни тел но в тър гов с ка та мре жа са 
спре ни още 3279 ПокП по ра ди лип с а на оз на че но ко ли чес т во 
от про из во ди те ля или про ме не но от тър гов ци те съ от вет с т вие с 
обя ве но то ко ли чес т во. 

За ус та но ве ни те на ру ше ния при про вер ки те в тър
гов с ка та мре жа са със та ве ни об що 220 про то ко ла 
за за дъл жи тел ни пред пи са ния и 89 АУ Ан на 
про из во ди те ли и на ли ца, ко и то пред
ла гат за про даж ба ПокП.

In 2008, eight (8) persons were authorised for 
verification of measuring instruments. 36 amend
ments and additions to orders for authorisation were 
issued. By the end of the year ten (10) new applications 
were submitted and the respective measures envisaged 
under the law on Measurements taken. the total number of 
authorised persons acting in the end of 2008 was 57.

In 2008 the metrological supervision related to pre-
packages, was again, as a priority, directed at the most frequently 
used food products for which most of the complaints were received 
from consumers  milk and dairy products, basic prepackaged food 
(rice, flour, sugar, beans, lentils etc.), vegetable oil, meat and meat 
products, bakery products and pastry, sugar and confectionery, coffee 
etc., as well as cosmetics, wine and alcoholic beverages.

Inspections of 283 persons were performed at the premises of 
manufacturing and packaging of pre-packages. 87 batches of pre
packages which were found noncomliant with the requirements relat
ing to them were suspended. In terms of the infringements established 
during the inspections 142 reports prescribing mandatory orders and 
14 acts ascertaining administrative infringements were drawn up.

Monitoring and inspections were performed at 1063 places in 
the commercial network where pre-packages are marketed. In 
total 2243 batches of prepackages containing equal and different 
quantities were subject to control, and 3994 prepackaged products 
were suspended from distribution due to nonconformities with the 
net quantity requirements relating to them. additionally, 3279 units of 

prepackaged products in the commercial network were suspended 
because of a missing indication of quantity (by the manufacturer) 

or due to modified conformity with the declared quantity 
(by the traders). 

With regard to established infringements during the 
inspections in the commercial network in total 220 acts 

were drawn up containing mandatory instructions and 
89 acts ascertaining administrative infringements were 

drawn up to manufacturers and persons marketing 
prepackages.

In the field of market surveillance of 
measuring instruments in the course of 

2008 monitoring and scheduled checks 
were performed, as well as three surveil

lance campaigns were carried out for 
nonautomatic weighing instruments 

and water meters placed on the 
market falling within the scope 

Брой проверени производители по видове продукти
Number of inspected manufacturers  

shown by types of products

МЕТРОлОГИчЕН НАДЗОР

През 2008 г. дей ност та на дАМтн е на со че на към из пъл не
ни е то на ос нов ни те за да чи, ко и то след ват от Пла на за дейс т вие, 
а имен но: оп ти мал но раз п ре де ле ние на ре сур си те (ад ми нис т ра
ти вен ка па ци тет и фи нан си) за из пъл не ние на фун к ци и те на Гд 
„Мет ро ло ги чен над зор“ (Гд Мн) за пос ти га не на це ли те на За ко на 
за из мер ва ни я та (Зи), За ко на за тех ни чес ки те изис к ва ния към 
про дук ти те (ЗтиП), За ко на за ав то мо бил ни те пре во зи (ЗАП) и 
дру ги те под за ко но ви нор ма тив ни до ку мен ти; за щи та ин те ре си те 
на дър жа ва та и пот ре би те ли те от не вер ни из мер ва ния, опас ни и 
не съ от вет с т ва щи на съ щес т ве ни те изис к ва ния сред с т ва за из
мер ва не; оси гу ря ва не на ед нак ви ус ло вия на бъл гар с кия па зар 
ка то част от един ния ев ро пейс ки па зар.

 През 2008 г. са из вър ше ни об що 5907 над зор ни про вер ки 
в обек ти на ли ца, ко и то из пол з ват сред с т ва за из мер ва не по 
сми съ ла на чл. 5 от ЗИ. 

METROLOGICAL SUPERVISION

In 2008 the SaMtS activities were targeted at fulfillement of the 
main tasks arising out from the agency action plan, and in particular: 
optimal resources distribution (both in terms of administrative capacity 
and finances) in view of performing the functions of DG „Metrological 
Supervision“ (DG MSv) in order to achieve the objectives of the law 
on Measurements (lM), law on technical requirements for products 
(ltrp), law on automobile transport (lat) and the other related sec
ondary legislation; protection of interests of the state and consumers 
from false measurements, dangerous and nonconforming measuring 
instruments; ensuring equal conditions on the Bulgarian market as 
part of the single european market.

In the course of 2008 totally 5907 site inspections were per-
formed covering persons who use measuring instruments in the 
meaning of Article 5 of the Law on Measurements.

* Бро ят на по со че ни те в гра фи ка та ли ца над х вър ля 57, тъй ка то ня кои от тях са 
оп ра во мо ще ни за про вер ка на  по ве че от един  вид сред с т ва за из мер ва не.
* The number of persons shown in the chart exceeds 57 since some of them are 
authorised for verification of more than one type of measuring instrument.

Разпределение на проверките по видове средства 
за измерване  (бр. СИ)

Distribution of inspections by types of measuring  
instruments (units of measuring instruments)

Оправомощени лица (по видове СИ)

Authorised persons  
(shown by types of measuring instruments)

Про вер ки те са из вър ше ни в сто ко ви бор си и скла до ве, в 
тър гов с ка та мре жа, на ко о пе ра тив ни па за ри, фир ми за по щен
с ки и ку ри ер с ки ус лу ги, бен зи нос тан ции и га зос тан ции, пун
к то ве за кон т рол ни про вер ки на ав то мо би ли и др. об х ва на ти 
са 10 675 сред с т ва за из мер ва не, ка то за 1274 от тях е ус та
но ве но, че не съ от вет с т ват на изис к ва ни я та на Зи. Про дъл жа
ва тен ден ци я та найго лям дял (72,4%) от не съ от вет с т ва щи те 
си да бъ дат те зи с из те къл срок на ва лид ност на пос лед ва ща 
про вер ка. За кон с та ти ра ни те при из вър ше ни те про вер ки на
ру ше ния на съ от вет ни те ли ца са със та ве ни 494 про то ко ла със 
за дъл жи тел ни пред пи са ния и 93 ак та за ус та но ве ни ад ми нис
т ра тив ни на ру ше ния (АУ Ан).

из вър ше ни са 71 над зор ни про вер ки на ли ца, оп ра во мо-
ще ни по ре да на раз дел IV, гла ва чет вър та от ЗИ за про вер-
ка на сред с т ва за из мер ва не. За ус та но ве ни не съ от вет с т вия с 
изис к ва ни я та на Зи и на ред би те по при ла га не то му са със та ве ни 
17 про то ко ла за за дъл жи тел ни пред пи са ния и 1 АУ Ан.

оправомощените лица са извършили първоначални и пос
ледващи проверки на 1 070 912 средства за измерване.

През 2008 г. са оп ра во мо ще ни за про вер ка на сред с т ва за 
из мер ва не 8 ли ца. из да де ни са 36 из ме не ния и до пъл не ния на 
за по ве ди за оп ра во мо ща ва не. до края на го ди на та са по да де ни 
10 но ви за яв ле ния, по ко и то са пред п ри е ти пред ви де ни те в Зи 
дейс т вия. об щи ят брой на дейс т ва щи те в края на 2008 г. оп ра
во мо ще ни ли ца е 57.

the inspections were performed at goods exchanges and 
warehouses, in the commercial network, at cooperative markets, 
in postal and courier services companies, petrol stations and lpG 
stations, automobile inspection points, etc. these inspections 
covered in total 10 675 units of measuring instruments, and 1274 
of them were found noncompliant with the requirements of the law 
on Measurements. It could be pointed as a still ongoing trend that 
the biggest percentage of noncompliant measuring instruments 
(72,4%) was that of instruments with an expired term of validity of 
subsequent verification. 494 reports prescribing mandatory orders 
for taking corrective actions and 93 acts ascertaining administrative 
infringements were drawn up to the respective persons.

Inspections were performed of 71 persons authorised accord-
ing to Section IV, Chapter Four of the Law on Measurements for 
verification of measuring instruments. 17 reports prescribing 
mandatory orders and 1 act ascertaining administrative infringe
ments were drawn up for the established nonconformities with 
the provisions of the law on Measurements and the respective 
implementing ordinances. 

authorized persons are carried out 1 070 912 initial and follow 
up verifications of measuring instruments. 

SOFIA
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BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

KYUSTENDIL

VELINGRAD

SVILENGRAD

BOTEVGRAD

SHUMEN

KARLOVO

RAZGRAD

SILISTRA

TARGOVISHTE

VELIKO TURNOVO

SVISHTOV

LOVECH

VIDIN

LOM

MONTANA
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SLIVEN
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Раз п ре де ле ние на  
оп ра во мо ще ни те ли ца 
по ре ги о ни 
Distribution of authorised 
persons by regions
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18

други / others

козметични продукти / cosmetics мляко и млечни продукти
milk and dairy products

месо и месни 
продукти
meat and meat 
products

олио
vegetable oil

основни пакетирани храни
basic prepackaged food

захарни и шоколадови  
изделия и кафе
cocoa and confectionery, 
coffee

тестени и 
сладкарски изделия
bakery products and 

pastry

вино и спиртни напитки
wine and alcoholic beverages

електромери и 
допълнителни 
устройства
energy meters and 
related accessories

манометри,  
използвани в жп  
транспорта
manometers used  
in the railway transport

разходомери  
за газ
gas flow 
meters

анализатори за 
алкохол в дъха
evidential breath 
analysersтопломери

heat meters

водомери
water meters

спирачни стендове,  
 газоанализатори и 

димомери
braking force benches,  

 opacimeters and 
exhaust gas analysers

топломери
heat meters

манометри
 pressure gauges

бензиномерни и 
газколонки

fuel dispensers and 
LPG dispensers

везни
weighing instruments

5909

2197

500
591

448

спирачни стендове  
газоанализатори и димомери

 braking force benches, 
 exhaust gas analysers and opacimeters
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ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

През 2008 г. уси ли я та на ек с пер ти те от аген ци я та са на со че
ни към раз ви тие на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ
от вет с т ви е то, ук реп ва не на ад ми нис т ра тив ния ка па ци тет за из
пъл не ние на фун к ци и те на дАМтн и пос ти га не це ли те на За ко на 
за тех ни чес ки те изис к ва ния към про дук ти те, как то и към под по
ма га не функ ци о ни ра не то на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не 
на съ от вет с т ви е то.

През из ми на ла та го ди на про дъл жи раз ви ти е то и усъ вър шен с т
ва не то на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то, 
оси гу ря ва ща при ла га не то на За ко на за тех ни чес ки те изис к ва ния 
към про дук ти те. За ко нът изис к ва на ли чи е то на ком пе тен т ни ор
га ни (оце не ни и но ти фи ци ра ни ор га ни), ко и то да из вър ш ват оце
ня ва не на съ от вет с т ви е то на про дук ти с изис к ва ни я та за бе зо
пас ност, оп ре де ле ни в на ред би те по чл. 7 от не го, въ веж да щи 19 
ди рек ти ви от нов под ход. със За ко на за ме ди цин с ки те из де лия 
и 3те на ред би по чл. 18 от за ко на се раз ши ри об х ва тът на про
дук ти те, изис к ва щи на ли чи е то на ком пе тен т ни ор га ни за оце ня
ва не на съ от вет с т ви е то.

из пъл не ни е то на дей ност та, свър за на с про вер ка, оцен ка, 
но ти фи ка ция и из да ва не на раз ре ше ния на ор га ни за оце ня ва
не на съ от вет с т ви е то, и из вър ше ни те над зор ни про вер ки през 
2008 г. са пред с та ве ни в табл.1.

Във връз ка със за дъл же ни я та на ре пуб ли ка Бъл га рия ка то 
стра на  член ка на ес, са под гот ве ни, пред с та ве ни и пот вър де ни 
37 но ти фи ка ции на оце не ни те ор га ни за оце ня ва не на съ от-
вет с т ви е то пред Ев ро пейс ка та ко ми сия и стра ни те член ки.

Под дър жа се съз да де ни ят дву е зи чен ре гис тър /на бъл гар-
с ки и ан г лийс ки език/ на бъл гар с ки те но ти фи ци ра ни ор га ни, 
съ дър жащ ин фор ма ция за ви до ве те про дук ти, про це ду ри те за 
оце ня ва не на съ от вет с т ви е то в об х ва та на но ти фи ка цията, как
то и ин фор ма ци он ни дан ни за съ от вет ни те ор га ни.

CONFORMITY ASSESSMENT

In 2008 the efforts of the agency experts were directed towards 
development of the national conformity assessment system, 
strengthening the administrative capacity for performing the SaMtS 
functions and achieving the aims of the law on technical require
ments for products, as well as at supporting the operation of the 
national conformity system.

During the course of the last year the development and  
improvement of the national conformity assessment system went 
further on, thus ensuring the enforcement of the law on techni
cal requirements for products. that law requires existence of 
competent bodies (both evaluated and notified bodies) to carry out 
conformity assessment of products against the safety requirements 
laid down in the ordinances under article 7 of the ltrp, trans
posing 19 new approach Directives. the adoption of the law on 
Medical Devices and the related three (3) ordinances referred to in  
article 18 of the law extended the scope of the prod
ucts requiring existence of competent conformity assessment  
bodies.

the performance of activity related to check, evaluation, notifica
tion and granting designation of conformity assessment bodies as 
well as the surveillance checks carried out in 2008 are presented 
in table 1.

In relation with the commitments of the republic of Bulgaria as 
a Member State of the eu 37 notifications of evaluated conformity 
assessment bodies were prepared, presented to the European 
Commission and the other member states and confirmed.

the established bilingual register /in Bulgarian and in English/ 
of the Bulgarian notified bodies is being kept, the latter contain
ing information on the types of products, conformity assessment 
procedures falling in the scope of notification, as well as information 
data on the relevant bodies.

of the ordinance on the essential requirements and conformity as
sessment of nonautomatic weighing instruments and the ordinance 
on the essential requirements and conformity assessment of measur
ing instruments, respectively. With regard to alerts and complaints 
received two more market surveillance campaigns were performed 
covering instruments for weighing big loads and water meters. the 
monitoring performed as well as scheduled and nonscheduled 
checks covered in total 857 units of measuring instruments on the 
territory of the whole country. as a result of the finished checks one 
order for suspension from distribution was issued in respect of a 
model of water meters until ascertainment of its conformity with the 
provisions of the relevant ordinance referred to in article 7 of the 
law on technical requirements for products. During the performed 
market surveillance of nonautomatic weighing instruments some 
instruments used in commercial transactions were found out not to 
comply with the requirements relating to these products. In relation 
to the persons nonobserving the requirements are launched the 
provided legislative actions. 

With a view of ensuring fulfilment of the requirements of 
regulation (eeC) 3821/85 and its latest amendments and supple
ments as well as in accordance with article 91, par. 6 of the law 
on automobile transport, control was performed of the registered 
persons for installation, inspection and repair of tachographs. 72 
inspections at tachograph workshops were performed; the specifics 
of that activity made it necessary all the inspections to be taken over 
by a specialised team of 12 inspectors. With regard to the established 
infringements 23 reports prescribing mandatory orders and 4 acts 
ascertaining administrative infringements were drawn up. 

In the course of 2008 twenty seven (27) certificates for changes 
in the register were issued. the activity related to registration of new 
tachograph workshops was renewed following the entry into force of 
ordinance no. рд161054 of 10 october 2008 on type approval of 
tachographs and tachograph cards and on requirements, conditions 
and order for registration of persons performing installation, inspec
tion or repair of tachographs.

246 registration certificates were issued to companies for 
maintenance and repair of fiscal devices on the basis of ordinance 
no. н18 of 13 December 2006 of the Minister of finances. fourtheen 
(14) companies were stricken off the register.

In accordance with ordinance no. 35/1999 of the Minister of 
transport, Minister of finances and president of the SaSM, 18 licences 
were issued to companies for maintenance of electronic taximeters 
with fiscal memory. In regard with the acting since 1 January 2007 
ordinance on the essential requirements and conformity assessment 
of measuring instruments, transposing the provisions of Directive 
2004/22/ес, it is necessary to consider urgently the appropriateness 
of keeping the license regime.

Брой спрени ПОКП в търговската мрежа по видове продукти
Number of suspended pre-packaged products in the commercial network 

shown by types of products

таблица 1 Table 1

Изпълнявани процедури за оценка на кандидати  
за нотифицирани органи 25
Performed procedures for evaluation of candidate notified bodies

Наредби, по които са изпълнявани процедури 14
Ordinances under which the procedures were performed

Извършени проверки на кандидати за нотифицирани органи 99
Checks performed of the candidate notified bodies

Извършени надзорни проверки  16
Surveillance checks carried out

Подготвени, представени и потвърдени от ЕК нотификации 37
Notifications prepared, presented and confirmed by the EC

Функциониращи нотифицирани органи 37
Operating notified bodies

Проведени работни срещи на Форума по оценяване  31 
на съответствието и на работните групи по наредбите
Conducted working meetings of the Conformity Assessment  
Forum and working groups set up under the relevant ordinances

В об ласт та на над зо ра на па за ра на сред с т ва 
за из мер ва не през 2008 г. са осъ щес т ве ни пла
но ви те ма тич ни про вер ки и наб лю де ния, как то и три 
кам па ний ни про вер ки на пус на ти те на па за ра вез ни с 
не ав то ма тич но дейс т вие и во до ме ри, ко и то са в об х ва та 
съ от вет но на на ред ба та за съ щес т ве ни те изис к ва ния и оце
ня ва не на съ от вет с т ви е то на вез ни с не ав то ма тич но дейс т вие 
и на ред ба та за съ щес т ве ни те изис к ва ния и оце ня ва не на съ от
вет с т ви е то на сред с т ва за из мер ва не. Във връз ка с пос тъ пи ли 
сиг на ли и жал би са из вър ше ни още две кам па ний ни про вер ки 
на вез ни за го ле ми то ва ри и во до ме ри. При из вър ше ни те наб
лю де ния, пла но ви и из вън п ла но ви про вер ки са об х ва на ти об що 
857 бр. сред с т ва за из мер ва не на те ри то ри я та на ця ла та стра на. 
В ре зул тат на прик лю чи ли те про вер ки е из да де на ед на за по вед 
за спи ра не от раз п рос т ра не ние на един мо дел во до ме ри до удос
то ве ря ва не на съ от вет с т ви е то му с изис к ва ния на съ от вет на та 
на ред ба по чл. 7 от ЗтиП. При из вър ше ния над зор на па за ра на 
вез ни с не ав то ма тич но дейс т вие са ус та но ве ни вез ни, из пол з ва
ни за тър гов с ки пла ща ния, ко и то не от го во рят на изис к ва ни я та 
към те зи про дук ти.  спрямо лицата, неспазили изискванията, са 
предприети предвидените законови мерки. 

За оси гу ря ва не из пъл не ни е то на изис к ва ни я та на рег ла мент 
(еио) 3821/85 и не го ви те пос лед ни из ме не ния и до пъл не ния и в 
съ от вет с т вие с чл. 91, ал. 6 от ЗАП е из вър шен кон т рол на ре гис-
т ри ра ни те ли ца за мон таж, про вер ка и ре монт на та хог ра фи. 
осъ щес т ве ни са 72 про вер ки на сер ви зи, ка то по ра ди спе ци фич
ност та на та зи дей ност всич ки про вер ки се по е мат от спе ци а ли зи
ран екип от 12 ин с пек то ри. За ус та но ве ни те на ру ше ния са със та
ве ни 23 про то ко ла със за дъл жи тел ни пред пи са ния и 4 АУ Ан. 

През 2008 г. са из да де ни 27 удос то ве ре ния за про ме ни в ре
гис тъ ра. дей ност та по ре гис т ри ра не на но ви сер ви зи се под но ви 
след вли за не в си ла на на ред ба № рд161054 от 10 ок том в ри 
2008 г. за одоб ря ва не на ти па на та хог ра фи и та хог раф с ки кар ти 
и за изис к ва ни я та, ус ло ви я та и ре да за ре гис т ра ция на ли ца та, 
ко и то из вър ш ват мон таж, про вер ка или ре монт на та хог ра фи. 

из да де ни са 246 удос то ве ре ния за ре гис т ра ция на фир ми 
за сер виз и ре монт на фис кал ни ус т ройс т ва на ос но ва ние на 
на ред ба № н18 от 13 де кем в ри 2006 г. на ми нис тъ ра на фи нан
си те. от ре гис тъ ра са за ли че ни 14 фир ми.

В съ от вет с т вие с на ред ба № 35/1999 г. на ми нис тъ ра на тран
с пор та, ми нис тъ ра на фи нан си те и пред се да те ля на дАсМ са из
да де ни 18 ли цен зии на фир ми за сер виз на елек т рон ни так си-
мет ро ви апа ра ти с фис кал на па мет. Във връз ка с дейс т ва ща та 
от 1.01.2007 г. на ред ба за съ щес т ве ни те изис к ва ния и оце ня
ва не съ от вет с т ви е то на сред с т ва за из мер ва не, тран с по ни ра ща 
изис к ва ни я та на ди рек ти ва 2004/22/ес, е не об хо ди мо спеш но 
да се пре це ни це ле съ об раз ност та от за паз ва не на то зи ли цен
зи о нен ре жим.

основни  
пакетирани храни

basic prepackaged food 

515
512

616

2224

1327

2079

the register has a direct link with the 
official data base of the notified bodies 
 the electronic system of the european 
Commission nanDo.

Besides the activities related to evalu
ation and check of candidates’ compe
tence SaMtS also carried out a number 
of activities with regard to the operation 
of the bodies, such as: discussion of the 
practical implementation of the conform
ity assessment procedures under the 
relevant ordinances, for which the bodies 
are designated; the way of performing 
evaluations at their clients’ premises; 
type of documents issued as a result of 
the conformity assessment procedures 
carried out.

During the reported year an analysis 
of the notified bodies’ activity in 2007 
was made. on the basis of that analysis 
particular measures were identidied and 
implemented with a view of improving the 
bodies’ activities.

мляко и млечни продукти
milk and dairy products

други / others

месо и месни продукти
meat and meat products

олио / vegetable oil

захарни и шоколадови изделия и кафе
cocoa and confectionery, coffee
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НАДЗОР НА ПАЗАРА

През 2008 г. в об ласт та на над зо ра на па за ра це ли те в дей
ност та на дАМтн са свър за ни с из пъл не ние на го диш ния план 
за над зор на па за ра; осъ щес т вя ва не на про вер ки по пос тъ пи ли 
сиг на ли и жал би от фир ми и граж да ни; дейс т вия по но ти фи ка ции, 
пос тъ пи ли чрез сис те ма та за бърз об мен на ин фор ма ция rapeX, 
сис те ма та CIrCa, но ти фи ка ции, по да де ни от ек; по ви ша ва не на 
ком пе тен т нос ти те на ек с пер ти те и ин с пек то ри те съ об раз но за
ко но ви те за дъл же ния; сът руд ни чес т во с ор га ни те и струк ту ри те 
на ев ро пейс кия съ юз в об ласт та на над зо ра на па за ра.

Про дук ти те, за ко и то е осъ щес т вен над зор на па за ра през 
2008 г., са в об х ва та на на ред би те по чл. 7 от ЗтиП  на ред би
те за съ щес т ве ни те изис к ва ния и оце ня ва не съ от вет с т ви е то на: 
елек т ри чес ки съ о ръ же ния, пред наз на че ни за из пол з ва не в оп
ре де ле ни гра ни ци на нап ре же ни е то; иг рач ки; стро и тел ни про
дук ти; елек т ро маг нит на съв мес ти мост; га зо ви уре ди; ма ши ни; 
лич ни пред паз ни сред с т ва; съ о ръ же ния под на ля га не; ра ди о съ
о ръ же ния и край ни да ле ко съ об щи тел ни ус т ройс т ва; пла ва тел ни 
съ до ве за от дих и взрив ни ве щес т ва за граж дан с ки це ли.

осъ щес т ве на е и дей ност по над зор на па за ра, свър за на със 
за дъл же ни я та на дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни

MARKET SURVEILLANCE

In the field of market surveillance in 2008 the objectives of 
SaMtS activities were related to execution of the annual market 
surveillance plan; performing checks based upon alerts and 
complaints received from firms and citizens; actions following 
notifications received via the system for rapid exchange of 
information rapeX, the CIrCa system and notifications sent by the 
eC; increasing the competence of experts and inspectors in view of 
the legal requirements; cooperation with the eu market surveillance 
bodies and structures.

products subject to market surveillance in 2008 fall within the 
scope of the following ordinances adopted under article 7 of ltrp, 
namely the ordinances on the essential requirements and conformity 
assessment of: electrical equipment designed for use within 
certain voltage limits, toys; construction products, electromagnetic 
compatibility, gas appliances, machinery, personal protective 
equipment, pressure equipment; radio and telecommunications 
terminal equipment, recreational craft and explosives for civil uses.

In addition, market surveillance activity was performed related 
to the obligations of the State agency for Metrological and technical 
Surveillance, as specified in article 46, par. 4 of the ordinance on the 
requirements for marketing of electrical and electronic equipment 
and treatment and transportation of waste electrical and electronic 
equipment.

During the year scheduled and non-scheduled checks and 
monitoring was performed of totally 7186 units of products on the 
territory of the whole country. nonconformities were established 
in the case of 2109 units of products.

the number of products checked does not include the products 
subject to the activity performed in pursuance of the ordinance 
on the requirements for marketing of electrical and electronic 
equipment and treatment and transportation of waste electrical and 
electronic equipment, with regard to which 288 units of products 
were checked.

SCHEDULED CHECKS

according to the approved annual plan and trimester charts of 
the regional Departments in the course of 2008 totally 6468 units 
of products were subject to scheduled checks.

Subject and specialised scheduled checks were performed 
of the following products:

Appliances for skin or hair care -

electrical curling irons, hair straigtheners and hair driers
the most frequently established nonconformities in the case 

ре гис тъ рът има ди рек т на връз ка с офи ци ал на та ба за дан ни 
за но ти фи ци ра ни те ор га ни  ин фор ма ци он на та сис те ма nanDo 
на ев ро пейс ка та ко ми сия. 

ос вен дей нос ти те, свър за ни с про вер ка и оцен ка ком пе
тен т ност та на кан ди да ти те за но ти фи ци ра ни ор га ни, дАМтн е 
из вър ши ла и ре ди ца дей нос ти във връз ка с фун к ци о ни ра не то 
им: об съж да не прак ти чес ко то при ло же ние на про це ду ри те за 
оце ня ва не на съ от вет с т ви е то към на ред би те, за ко и то ор га ни те 
имат раз ре ше ния; на чин на про веж да не на оцен ки те при тех ни те 
кли ен ти; вид на из да ва ни те до ку мен ти ка то ре зул тат от про ве
де ни те про це ду ри за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то.

През от чет на та го ди на е из вър шен ана лиз на дей ност та на 
но ти фи ци ра ни те ор га ни през 2007 г., на ба за та на кой то са 
на бе ля за ни и са при ло же ни мер ки за по доб ря ва не на тях на
та дей ност.

ек с пер ти те от дАМтн ко ор
ди ни рат и ръ ко во дят дей ност та 
на ра бот ни те гру пи на бъл гар с
ки те но ти фи ци ра ни ор га ни по 
при ла га не на съ от вет ни те на
ред би по чл. 7 от ЗтиП. към 
нас то я щия мо мент дейс т ват 
7 на ци о нал ни ра бот ни гру пи 
по на ред би те за га зо ви уре ди, 
асан сьо ри, иг рач ки, ма ши ни, 
съ до ве и съ о ръ же ния под на
ля га не, тран с пор ти ру е ми съ о
ръ же ния под на ля га не, съ о ръ
же ния, ра бо те щи в оп ре де ле ни 
гра ни ци на нап ре же ние, елек т
ро маг нит на съв мес ти мост и ра
ди о съ о ръ же ния и край ни да ле
ко съ об щи тел ни ус т ройс т ва. В 
рам ки те на го ди на та са про ве
де ни 29 ра бот ни съ ве ща ния.

ре зул тат от съв мес т на та 
дей ност на дАМтн и но ти фи
ци ра ни те ор га ни е съз да де
ни ят Фо рум по оце ня ва не на 
съ от вет с т ви е то, кой то ус пеш
но фун к ци о ни ра и в мо мен та. 
През го ди на та са про ве де ни 2 
ра бот ни съ ве ща ния.

В ре зул тат на из вър ше ни те от ДАМТН през 2008 г. дей
нос ти в об ласт та на оце ня ва не на съ от вет с т ви е то мо гат 
да се нап ра вят след ни те зак лю че ния:
 37 но ти фи ци ра ни бъл гар с ки ор га ни ра бо тят в об х ва

та на 15 ди рек ти ви, оси гу ря ва щи на бъл гар с ки те про из во
ди те ли на тех ни чес ки про дук ти сво бо ден дос тъп до един ния 
па зар на ЕС на кон ку рен т ни це ни;
 пос тиг нат е еди нен под ход на но ти фи ци ра ни те ор

га ни при из пъл не ние на про це ду ри те за оце ня ва не на съ от
вет с т ви е то;
 на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ от вет с т

ви е то фун к ци о ни ра и се раз ви ва, при ла гай ки ев ро пейс ко то 
хар мо ни зи ра но за ко но да тел с т во.

Съ от но ше ние меж ду об щия брой наб лю да ва ни и про ве ре ни про дук ти  
и броя на про дук ти те с ус та но ве ни не съ от вет с т вия през 2008 г.

Ratio between the total number of products monitored and checked and the number of products  
with established non-conformities in 2008

Разпределение на наблюдаваните и проверените 
продукти през 2008 г. по наредби 

Distribution of products monitored and checked in 2008, 
given by ordinances

201; 4% 
съоръжения под налягане

Pressure equipment

436; 6% 
лични предпазни средства

Personal protective equipment

75; 1% 
Пл. съдове за отдих
Recreational craft

1287; 24% 
нВ и еМс

LVD and EMC

1163; 16% 
Машини

Machinery
1069; 15%

играчки; 
Toys

687; 10%
строителни продукти
Construction products

700; 10% 
Газови уреди 

Gas appliances

880; 12% 
кдУ/ R&TTE

SaMtS experts coordinate and provide guidance of the activity 
of the Bulgarian notified bodies working groups in terms of imple
mentation of the ordinances referred to in article 7 of the ltrp. up 
to the present moment 7 national working groups operate under 
the ordinances on gas appliances, lifts, toys, machinery, pressure 
vessels and pressure equipment, transportable pressure equipment, 
electrical equipment designed for use within certain voltage limits, 
electromagnetic compatibility and radio and telecommunications 
terminal equipment. During the year 29 working meetings were 
conducted.

the output of the common work between SaMtS and the notified 
bodies is the established Conformity assessment forum success
fully functioning up to now. two working meetings of that forum 
were carried out during the year.

Машини
Machinery

2000

1500

1000

500

0

426

1857

300
452

1163 1069

235

687
700

100

880

292
319

114

436

153 75
37

нВ и еМс
LVD and EMC

играчки
Toys

строителни 
продукти

Construction 
products

Газови 
уреди
Gas  

appliances

кдУ
R&TTE

съоръжения 
под 

налягане
Pressure 

equipment

лични 
предпазни 
средства
Personal 
protective 
equipment

Пл. съдове 
за отдих

Recreational 
craft

 с несъответствия
 number of products with 

established nonconformities

 проверени продукти
 number of products checked

As a result of the activities in the field of conformity assess
ment performed by SAMTS in 2008 the following conclusions 
could be drawn:
 37 Bulgarian notified bodies operate in the scope of 15 

Directives, thus ensuring the Bulgarian manufacturers of indus
trial goods free access to the EU single market at competitive 
prices;
 A uniform approach of notified bodies in carrying out the 

conformity assessment procedures is achieved;
 The national conformity assessment system is functioning 

and further developing by implementing the European harmonisa
tion legislation.



10 str. CMYK 11 str. CMYK

10

дъ
рж

АВ
нА

 А
Ге

нЦ
ия

 З
А 

М
ет

ро
ло

Ги
че

н 
и 

те
хн

ич
ес

ки
 н

Ад
Зо

р 
   

   
   

   
   

  S
ta

te
 a

Ge
nC

y 
fo

r 
M

et
ro

lo
GI

Ca
l 

an
D 

te
Ch

nI
Ca

l 
 S

ur
ve

Il
la

nC
e

10 str. CMYK 11 str. CMYK

Го
д

и
ш

ен
 о

тч
ет

  
20

08
  

an
n

u
al

 r
ep

o
r

t

of such electrical appliances were related to: a missing sign on the 
appliance prohibiting its use in close proximity to water; a missing 
text in the instructions for use specifying the meaning of that sign; 
lack of a graphic marking for an appliance of II class protection 
against electrical shock; smaller section of the supply cord.

the appropriate legal actions were taken with regard to the 
established nonconformities  in particular, 3 orders for suspen
sion and withdrawal from the market of products with „obvious 
nonconformities with the essential requirements“ were issued and 
22 hair driers were destroyed as a result of an order issued.

Based on the checks performed the following conclusions could 
be made: the appliances falling within the product group „appliances 

for skin or hair care: electrical curling irons, hair straigth
eners and hair driers“ are certified for conformity by the 

CE marking and are accompanied by instructions 
for use in Bulgarian.

Lighting chains

In December 2008 a subject check was 
carried out for lighting chains. almost 

all of the products checked originated 
from China. a number of obvious non

conformities of the chains placed on 
the market were found out. orders 

for suspension, withdrawal and 
destruction were issued and 

some products destroyed.

Chainsaws for 
woodworking 

148 units of 
chainsaws were 

checked. for 
28 of them 
noncon

f o r m i t i e s 
were established, 

and for 15 units of 
such products the checks 

went further on, as the inspec
tors required the documents from the 

persons that had placed those products on 
the market. for one of the products an order 
was issued on the basis of article 30c, par. 1 
of the ltrp for temporary suspension until its 
conformity is ascertained.

Hand-held electric motor operated tools

In 2008, 302 units of handheld electric motor operated tools 
were checked, and in the case of 246 of them any nonconformities 
were established.

the checks of handheld electric motor operated tools confirm 
the last year conclusions  the products are placed on the market 
after being subject to conformity assessment. Most often infringe
ments are found in ascertainment of assessed conformity  the 
major part of the products are placed on the market accompanied 
by a declaration of conformity issued by the importers or traders, 
and not by the manufacturer or his authorised representative. part 
of the products is accompanied by instructions for use in Bulgarian 
which does not correspond with the manufacturer’s instructions in 
respect of volume and content.

Garden equipment

the checks carried out in the course of the year of 302 pieces 
of garden equipment lead to the conclusion that as a whole the 

чес ки над зор, оп ре де ле ни в чл. 46, ал. 4 на на ред ба та за изис
к ва ни я та за пус ка не на па за ра на елек т ри чес ко и елек т рон но 
обо руд ва не и тре ти ра не и тран с пор ти ра не на от па дъ ци от елек
т ри чес ко и елек т рон но обо руд ва не.

През го ди на та са из вър ше ни пла но ви и из вън п ла но ви про-
вер ки и наб лю де ние об що вър ху 7186 бр. про дук ти на те ри
то ри я та на ця ла та стра на. кон с та ти ра ни са не съ от вет с т вия при 
2109 бр. про дук ти. 

В броя на про ве ре ни те про дук ти не вли зат про дук ти те, обект 
на осъ щес т ве на та дей ност по на ред ба та за изис к ва ни я та за пус
ка не на па за ра на елек т ри чес ко и елек т рон но обо руд ва не и тре
ти ра не и тран с пор ти ра не на от па дъ ци от елек т ри чес ко и елек т
рон но обо руд ва не, при ко я то са про ве ре ни 288 бр. про дук ти.

ПлА НО ВИ ПРО ВЕР КИ

съг лас но ут вър де ния го ди шен план и три ме сеч ни те гра фи
ци на ре ги о нал ни те от де ли през 2008 г. са осъ щес т ве ни 
пла но ви про вер ки на об що 6468 бр. про дук ти. 

из вър ше ни са те ма тич ни и спе ци а ли зи ра-
ни пла но ви те про вер ки на:

Уре ди за под дър жа не на ко жа та и ко са та - 
елек т ри чес ки ма ши, пре си са ко са и се шо а ри

найчес то кон с та ти ра ни те не съ от вет с т вия при 
те зи елек т ри чес ки уре ди са: лип са на знак 
вър ху уре да, заб ра ня ващ пол з ва не то му 
в бли зост до во да; лип са на текст в 
ин с т рук ци я та за упот ре ба, по
яс ня ващ зна че ни е то на 
заб ра ни тел ния знак; 
лип са на гра фич
на мар ки ров ка за 
уред с клас II на 
за щи та сре щу по ра
же ние от елек т ри чес ки 
ток; помал ко се че ние на 
зах ран ва щия шнур.

За кон с та ти ра ни не съ от
вет с т вия са пред п ри е ти за ко но
съ об раз ни мер ки  из да де ни са 3 
за по ве ди за спи ра не и из тег ля не от 
па за ра на про дук ти с „ви ди ми не съ от
вет с т вия на съ щес т ве ни те изис к ва ния“ 
и са уни що же ни 22 бр. се шо а ри, в ре зул тат 
на из да де на за по вед.

В ре зул тат на из вър ше ни те про вер ки мо
гат да се нап ра вят след ни те из во ди: уре ди те от про дук то ва гру па 
„Уре ди за под дър жа не на ко жа та и ко са та: елек т ри чес ки ма ши; 
пре си за ко са; се шо а ри“ са с удос то ве ре но с мар ки ров ка СЕ 
съ от вет с т вие и се прид ру жа ват с ин с т рук ция за упот ре ба на 
бъл гар с ки език.

Свет лин ни гир лян ди

През де кем в ри 2008 г. се про ве де те ма тич на про вер ка 
на свет лин ни гир лян ди. Поч ти всич ки про ве ре ни про дук ти са с 
про из ход ки тай. кон с та ти ра ни са ре ди ца ви ди ми не съ от вет с т вия 
вър ху пред ла га ни те гир лян ди. има из да де ни за по ве ди за спи ра
не, из тег ля не и уни що жа ва не и са уни що же ни про дук ти. 

Ве риж ни три о ни за об ра бот ва не на дър вен ма те ри ал 

Про ве ре ни са 148 бр. ве риж ни три о ни. кон с та ти ра ни са не
съ от вет с т вия при 28 бр., за 15 бр. про дук ти про вер ки те са про
дъл жи ли с изис к ва не на до ку мен ти от ли ца та, пус на ли ги на па за
ра. За един про дукт е из да де на за по вед по чл. 30в, ал. 1 от ЗтиП 
за вре мен но спи ра не до удос то ве ря ва не на съ от вет с т ви е то. 

products are marketed with assessed and ascertained conformity. 
the omissions concern the completeness of the instructions for use 
in Bulgarian and in the stated noise emission level.

Jacks 

409 units of jacks were subject to checks in the commercial 
network, mainly imported from China and russia. Despite the fact 
that these products were subject to surveillance in previous years, 
nonconformities were established in the major part of them  they 
are marketed without a manufacturer’s declaration of conformity; 
although rarely there are also jacks not bearing the Ce marking, and 
others not bearing any data on their lifting capacity.

the importers that have placed on the market jacks without the 
Ce conformity marking are required to suspend them from distri
bution and to inform the manufacturer about the nonconformities. 
two orders were issued for temporary suspension from distribution 
until ascertainment of assessed conformity.

Gas heating appliances 

More than 100 units of gas heating appliances were checked. 
nonconformities were established in the case of 17 products. for 
most of them it was recommended to importers to eliminate the non
conformities; at the time of subsequent checks it was established 
that those nonconformities were eliminated. the nonconformities 
concern mainly the instructions for use. the continued checks at 
the premises of persons that had placed the products on the market 
established that the products were assessed for conformity.

Gas and combined cookers 

over 380 gas and combined cookers were checked, 325 of 
which without established nonconformities. a significant part of 
the combined cookers originated from the eu. for almost all of the 
combined gas cookers distributed in the commercial network their 
conformity is ascertained (they bear the conformity marking and the 
identification number of the notified body affixed to them).

for 37 of the products the traders and importers were required 
to eliminate the established nonconformities, which most oftenly 
concern a lack in the instructions for operation or lack of warnings on 
the appliances itself, the category of the appliance or type of gas.

Gas appliances for outdoor use

In 2008, 185 gas appliances for outdoor use were checked 
and in the case of 23 of them nonconformities were established. 
for the major part of the products in which nonconformities were 
established the inspectors informed the traders and importers and 
made them undertake the relevant corrective actions.

Ръч ни елек т ро ин с т ру мен ти 

През 2008 г. са про ве ре ни 302 бр. ръч ни елек т ро ин с т ру мен
ти, от ко и то 246 бр. са без кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия. 

Про вер ки те на ръч ни елек т ро ин с т ру мен ти пот вър ж да ват из
во ди те от пре диш на та го ди на  про дук ти те се пус кат на па за ра 
след оце ня ва не на съ от вет с т ви е то им. найчес то на ру ше ния се 
кон с та ти рат при удос то ве ря ва не на оце не но то им съ от вет с т вие 
 го ля ма част от тях се пред ла гат на па за ра прид ру же ни с дек ла
ра ции за съ от вет с т вие, из да де ни от вно си те ли те или тър гов ци те, 
а не от про из во ди те ля или не го вия упъл но мо щен пред с та ви тел. 
част от про дук ти те се прид ру жа ват с ин с т рук ция на бъл гар с ки 
език, ко я то не от го ва ря по обем и съ дър жа ние на ин с т рук ци я
та на про из во ди те ля. 

Гра дин с ка тех ни ка 

от из вър ше ни те през го ди на та про вер ки на 302 бр. гра
дин с ка тех ни ка се на ла га из во дът, че про дук ти те ка то ця ло се 
пред ла гат с оце не но и удос то ве ре но съ от вет с т вие. Про пус ки те 
са в пъл но та та на ин с т рук ци я та на бъл гар с ки език и в обя ве
но то ни во на шум. 

Кри ко ве

В тър гов с ка та мре жа са про ве ре ни 409 бр. кри ко ве, пре ди 
всич ко внос от ки тай и ру сия. не за ви си мо че те зи про дук ти са 
би ли обект на над зор и в пре диш ни го ди ни, при го ля ма част от 
тях са кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия  пред ла гат се без дек ла
ра ции за съ от вет с т вие, из да де ни от про из во ди те ли те, ма кар и 
ряд ко има кри ко ве, ко и то не са мар ки ра ни с мар ки ров ка се, на 
ня кои от тях ня ма дан ни за то ва ро по дем ност та им.

от вно си те ли те, пус на ли кри ко ве без се мар ки ров ка, се 
изис к ва да ги спрат от раз п рос т ра не ние и да уве до мят про из
во ди те ля за не съ от вет с т ви я та. из да де ни са две за по ве ди за вре
мен но спи ра не до удос то ве ря ва не на оце не но то съ от вет с т вие.

Га зо ви отоп ли тел ни уре ди

Про ве ре ни са над 100 бр. га зо ви отоп ли тел ни уре ди. кон
с та ти ра ни са не съ от вет с т вия при 17 про дук та. За го ля ма част 
от тях е пре по ръ ча но на вно си те ли те да от с т ра нят не съ от вет
с т ви я та; при пос лед ва щи те про вер ки е ус та но ве но, че те са 
от с т ра не ни. не съ от вет с т ви я та са пре ди всич ко в ин с т рук ци
и те за упот ре ба. от про дъл же ни те про вер ки при ли ца та, пус
на ли про дук ти те на па за ра, е ус та но ве но, че про дук ти те са с 
оце не но съ от вет с т вие.

Га зо ви и ком би ни ра ни печ ки 

Про ве ре ни са над 380 бр. га зо ви ком би ни ра ни печ ки, от ко
и то 325 са без кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия. Зна чи тел на част 

Благоевград/
Blagoevgrad
760; 11%

В.търново/ Veliko Tarnovo; 620; 9%

софия/ Sofia
1624; 22%

Пловдив/ Plovdiv
708; 10%

Варна/ Varna
385; 5%

русе/ Ruse; 384; 5%ловеч/ lovech; 
705; 10%

Бургас/ 
Burgas

498; 7%

Видин/ vidin; 
662; 9%

ст. Загора/ 
Stara Zagora
 840; 12%

Разпределение на наблюдаваните и проверените 
продукти през 2008 г. по регионални отдели

Distribution of products monitored and checked in 2008, 
by Regional Departments 

Разпределение на несъответстващите продукти по 
регионални отдели 

Distribution of non-compliant products  
by Regional Departments

В.търново/ 
Veliko Tarnovo

 164; 8%

Благоевград/ 
Blagoevgrad

 92; 4%

ст. Загора/ 
Stara Zagora
173; 8%

Видин/ 
Vidin

242; 11%

Бургас/ 
Burgas
93; 4% русе/ Ruse;  107; 5%

Варна/ Varna
 184; 9%

Пловдив/ 
Plovdiv

290; 14%

софия/ Sofia
 533; 26%

ловеч/ Lovech
 231; 11%

Продукти с до
казано несъответ

ствие със съществените 
изисквания, забранени за раз

пространение и/или използване
Products with proved nonconformity with  
essential requirements are forbidden for 
distribution and/or use
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че на па за ра се пред ла гат по жа ро га си те ли, про из ве де ни в стра
ни от ес  Бъл га рия, Пол ша, ис па ния, Гър ция, и от тре ти стра ни 
 ос нов но от ки тай. Ма со во е бу тил ки те на по жа ро га си те ли те 
да са про из ве де ни в ки тай, а вен ти ли те и пъл не не то с га си тел
но ве щес т во да са от друг про из во ди тел. 

За про из ве де ни те в ес по жа ро га си те ли е ха рак тер но ео дек
ла ра ци я та за съ от вет с т вие да е част от об щия ети кет. то ва да
ва въз мож ност от це лия ети кет да се прос ле дят дан ни те, ко и то 
тряб ва да са от ра зе ни в дек ла ра ци я та за съ от вет с т вие. Бъл гар
с ки ят про из во ди тел ня ма та зи прак ти ка и прид ру жа ва про дук
та с от дел но на пе ча та на дек ла ра ция за съ от вет с т вие, ко е то е 
пред пос тав ка за из губ ва не, раз мя на и пр., тъй ка то по жа ро га
си те ли те се пред ла гат без ин ди ви ду ал на опа ков ка.

В прик лю чи ли те до мо мен та про вер ки са от к ри ти про дук
ти с не о це не но съ от вет с т вие, про из ве де ни в ки тай. из да де ни 
са за по ве ди за спи ра не до удос то ве ря ва не на оце не но то съ от
вет с т вие.

Broad-band devices for data transfer

In 2008 a check was carried out of broadband devices for data 
transfer: Bluetooth devices; rooters for wireless internet access, 
wireless keyboards and mouse. 

the checks were performed on the territory of the whole coun
try. the total number of checked products was 287  including 81 
pieces of Bluetooth devices and 206 pieces of rooters, electronic 
positioners (mice) and keyboards. for 130 units of products the 
checks were continued and documents were required for certifying 
the assessed conformity of products with the essential require
ments. the checks for 100 pieces of products were finalised, and 
the relevant administrative and penal measures were taken for the 
products with established nonconformities.

Short range devices - wireless (radio) microphones 

During the fourth trimester of 2008 a subject check was carried 

от ком би ни ра ни те га зо ви печ ки са с про из ход ес. Поч ти всич
ки ком би ни ра ни га зо ви печ ки, раз п рос т ра ня ва ни в тър гов с ка та 
мре жа, са с удос то ве ре но съ от вет с т вие (мар ки ров ка за съ от
вет с т вие и на не сен иден ти фи ка ци о нен но мер на но ти фи ци ра
ния ор ган).

За 37 бр. про дук ти е изис ка но от тър гов ци те и вно си те ли те 
да от с т ра нят кон с та ти ра ни те не съ от вет с т вия, ко и то найчес то 
се със то ят в лип са в ин с т рук ци я та за ек с п ло а та ция или вър ху 
уре да на на не се ни пре дуп ре ди тел ни зна ци, ка те го ри я та на уре
да или ти па газ. 

Га зо ви уре ди за ра бо та на от к ри то

През 2008 г. са про ве ре ни 185 га зо ви уре ди за ра бо та на 
от к ри то, ка то при 23 от тях са кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия. 
За пого ля ма та част от про дук ти те, при ко и то са кон с та ти ра
ни не съ от вет с т ви я та, ин с пек то ри те са уве до ми ли тър гов ци те 
и вно си те ли те и са изис ка ли от тях да пред п ри е мат ко ри ги ра
щи дейс т вия. 

Pressure cookers

During the checks of pressure cookers it was established that 
a large part of them originated from the eu countries  Germany, 
france, Spain, Italy, austria. the imported cookers were mainly 
from turkey and a very small part of them with Chinese origin. 
from the finalised checks carried out at importers and traders that 
had distributed those products on the Bulgarian market (as regards 
the products with eu origin), it could be concluded that they were 
placed on the market with assessed conformity.

the most frequent nonconformity was the lack of an instruction 
for use written in Bulgarian in the commercial network. as a result of 
the checks carried out part of the traders and importers eliminated 
the nonconformities.

almost all of the traders from the eu and importers from third 
countries undertake voluntary actions and cooperate with the market 
surveillance authorities in terms of eliminating of nonconformities. 
there are cases when following the surveillance actions the import

Тен дже ри под на ля га не 

При про вер ки те на тен дже ри под на ля га не е ус та но ве но, че го
ля ма част от тях са с про из ход ес  Гер ма ния, Фран ция, ис па ния, 
ита лия, Ав с т рия. Внос ни те тен дже ри са пре ди всич ко от тур ция и 
мно го мал ка част с про из ход ки тай. от прик лю чи ли те про вер ки 
при вно си те ли те и тър гов ци те, раз п рос т ра ни ли про дук ти те на бъл
гар с кия па зар (за про дук ти те с про из ход ес), мо же да се нап ра ви 
из во дът, че те се пус кат на па за ра с оце не но съ от вет с т вие. 

найчес то сре ща но то не съ от вет с т вие е лип са та на ин с т рук
ция за упот ре ба на бъл гар с ки език в тър гов с ка та мре жа. В ре
зул тат на из вър ше ни те про вер ки зна чи тел на част от тър гов ци те 
и вно си те ли те от с т ра ни ха не съ от вет с т ви я та. 

Поч ти всич ки ус та но ве ни на па за ра тър гов ци от ес и вно
си те ли от тре ти стра ни пред п ри е мат доб ро вол ни дейс т вия и съ
дейс т ват на ор га ни те по над зор на па за ра за от с т ра ня ва не на 
не съ от вет с т ви я та. има слу чаи, при ко и то в ре зул тат на над зор
ни те дейс т вия вно си те ли те са из п ра ти ли уве дом ле ние за прек
ра тен внос на тен дже ри под на ля га не след 2006 г. и са пред п
ри е ли дейс т вия за из дир ва не на ос та на ли ко ли чес т ва и из тег
ля не то им от па за ра.

По жа ро га си те ли

През 2008 г. при про вер ки те на те зи про дук ти се ус та но ви, 

ers have sent a notification for suspended import of pressure cook
ers after 2006 and have undertaken actions for detecting some left 
quantities and respectively for their withdrawal from the market.

Fire extinguishers

In 2008 during the checks of these products it was established 
that fire extinguishers were being marketed originating from eu 
countries  Bulgaria, poland, Spain, Greece and from third countries 
 mainly from China. the common practice is the bottles of the fire 
extinguishers to be of a Chinese origin, while the valves and the filling 
with an extinguishant to originate from another manufacturer.

for the fire extinguishers manufactured in the eu it is typical that 
the eC declaration of conformity forms part of the common label. 
that enables information that should be indicated on the declaration 
of conformity to be traced from the complete label. the Bulgarian 
manufacturer does not have such practice and usually the product is 
accompanied by a separately typed declaration of conformity which 
presupposes its losing, exchange, etc. as the fire extinguishers are 
offered for sale without an individual packaging.

the checks finalised so far have found out products, manu
factured in China, whose conformity was not assessed. orders for 
suspension from distribution were issued until ascertainment of 
their conformity.

Ши ро ко лен то ви съ о ръ же ния за пре нос на дан ни 

През 2008 г. е из вър ше на про вер ка на ши ро ко лен то ви съ о
ръ же ния за пре нос на дан ни: Bluetooth ус т ройс т ва; мар ш ру ти за
то ри (ру те ри) за без жи чен дос тъп до ин тер нет, без жич ни миш ки 
и кла ви а ту ри. 

Про вер ки те са из вър ше ни на те ри то ри я та на ця ла та стра на. 
об щи ят брой про ве ре ни про дук ти е 287  81 бр. Bluetooth ус т
ройс т ва и 206 бр. ру те ри, елек т рон ни по зи ци о не ри (миш ки) и 
кла ви а ту ри. За 130 бр. про дук ти про вер ки те са про дъл же ни и 
са изис ка ни до ку мен ти, с ко и то да се удос то ве ри оце не но то съ
от вет с т вие на про дук ти те със съ щес т ве ни те изис к ва ния. Прик
лю чи ли са про вер ки те за 100 бр. про дук ти, ка то за про дук ти те 
с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия са пред п ри е ти ад ми нис т ра тив
но на ка за тел ни мер ки.

Ра ди о съ о ръ же ния с ма лък об сег на дейс т вие -  
без жич ни (ра дио) мик ро фо ни

През чет вър то то три ме се чие на 2008 г. е из вър ше на те ма
тич на про вер ка на ра ди о съ о ръ же ния с ма лък об сег на дейс т вие 
 без жич ни (ра дио) мик ро фо ни, oт всич ки ре ги о нал ни от де ли. 
Про ве ре ни са об що 62 бр. про дук ти  50 бр. без жич ни мик ро
фо ни и 12 бр. без жич ни слу шал ки. Без жич ни те мик ро фо ни са 
пред с та ве ни в 21 раз лич ни мар ки. от об щия им брой 20 са с 

out of short range devices  wireless (radio) microphones from all 
regional departments. In total 62 products were checked  includ
ing 50 units of wireless microphones and 12 units of wireless 
headphones. the wireless microphones were presented in 21 dif
ferent brands. 20 out of their total number had nonconformities, 
including: 12 products concerning the declaration of conformity 
(missing or incorrect one); 6 products had nonconformities related 
to the conformity marking; 8 products  in particular as regards 
the specific marking for identification of radio equipment; 22 prod
ucts  without consumer information about the intended use and 
products operation.

Protective footwear against chemicals

Monitoring was performed of 64 products and subsequent 
checks of over 120 products; nonconformities were established 
in case of 25 units of products for which the checks continued with 
further requirement of documentation or undertaking of corrective 
actions by the companies.

During the check it was established that 90% of the products 
had the Ce conformity marking and the name and business address 
of the person responsible for placing the product on the market. 
the most frequently found nonconformities concerned: missing or 
noncompliant (in terms of quantity and content of data) original 

Разпределение на извършените наблюдения и проверки по наредби и тримесечия за 2008 г. 
Distribution of products checked and monitored, given by ordinances and trimesters of 2008
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Съотношение между броя на проверените продукти при планови и извънпланови проверки през 2008 г.
Ratio between the number of products checked during scheduled and non-scheduled checks in 2008
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 I тримесечие
 1st trimester

 II тримесечие
 2nd trimester

 III тримесечие
 3rd trimester

 Iv тримесечие
 4th trimester

 по год. план  проверки/кампанийни/наблюдения
 According to the annual plan  checks/surveillance campaigns/monitoring

 извънпланови  жалби, сигнали/rapeX и др. 
 Nonscheduled checks  complaints, alerts/RAPEX etc.
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про дук та. след ва що то по зна чи мост не съ от вет с т вие при тър
гов ци те е ма со во пред ла га не на хид ро и зо ла ци он ни про дук ти с 
дек ла ра ции за съ от вет с т вие, из да де ни по ре да на от ме не на та 
на ред ба за съ щес т ве ни те изис к ва ния и оце ня ва не съ от вет с т ви
е то на стро и тел ни те про дук ти.

Ке ра мич ни плоч ки

съг лас но ут вър де ния го ди шен план през го ди на та те ма тич ни 
про вер ки на про дук ти от про дук то ва гру па „ке ра мич ни плоч ки“ 
са из вър ше ни на те ри то ри я та на ро со фия. Про вер ки те са из
вър ше ни са мо за про дук ти внос от тре ти стра ни  ки тай, тур ция, 
си рия, тай ван, ин до не зия и др.

от про ве ре ни те про дук ти 92 бр. са с оце не но и удос то ве ре
но съ от вет с т вие. с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия са 51 про дук
та. За про дук ти те с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия са пред п ри е
ти ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни мер ки към тър гов ци те и ли ца та, 
пус на ли про дук ти те на па за ра. 

Гип со ви про дук ти

съг лас но ут вър де ния го ди шен план от про дук то ва гру па „Гип
со ви про дук ти“ са про ве ре ни 25 про дук та  гип со ви ма зил
ки и гип со ви ле пи ла. Про вер ки те са из вър ше ни са мо на 
те ри то ри я та на ро со фия.

с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия са 5 про
дук та. след прег лед на тех ни чес ки те до
си е та на про дук ти те за 2 бр. про дук ти е 
до ка за но оце не но то съ от вет с т вие. 

на ла га се из во дът, че гип со ви те про дук ти 
се пус кат на па за ра с оце не но и удос то ве ре но 
съ от вет с т вие съг лас но изис к ва ни я та на ди рек ти
ва та за стро и тел ни те про дук ти. не се наб лю да ват 
от к ло не ния от изис к ва ни я та, за ло же ни в хар мо ни зи
ра ни те стан дар ти.

Про дук ти за зи да рия

Пред мет на про вер ки те са раз т во ри за ма за не и раз т во ри 
за зи да не. Про вер ки те са из вър ше ни в ця ла та стра на та, с из к
лю че ние на те ри то ри я та на ро со фия.

Про ве ре ни са 84 про дук та. с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия 
са 31 про дук та. За про дук ти те с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия 
са пред п ри е ти ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни мер ки.

наб лю да ва се, че не е ма лък бро ят на про из ве де ни те и пус
на ти на па за ра стро и тел ни раз т во ри за зи да не и ма за не без 
оце не но съ от вет с т вие. 

Ле пи ла за плоч ки

Про ве ре ни са 246 про дук та. с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия 
са 45 про дук та. За про дук ти те с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия 
са пред п ри е ти ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни мер ки.

Ма со ва е прак ти ка та на тър гов ци те да про дъл жа ват пред ла
га не то на про дук ти те без дек ла ра ция за съ от вет с т вие. 

Пла ва тел ни съ до ве за от дих

съг лас но ут вър де ния го ди шен план през ме се ци те май  юни 
2008 г. бя ха за ло же ни те ма тич ни про вер ки на на ду ва е ми и мо
тор ни лод ки от ка те го рия с и D; дви га те ли из вън бор до ви с вин
то вокор ми лен ком п лекс на те ри то ри я та на ро со фия, ро ру се, 
ро Бур гас и ро Вар на и мо тор ни и вет ро ход ни ях ти по про ек т на 
ка те го рия А, В и с на те ри то ри я та на ро Бур гас и ро Вар на.

Про ве ре ни са 75 бр. дви га те ли из вън бор до ви с вин то вокор
ми лен ком п лекс, как то и на ду ва е ми и мо тор ни лод ки. кон с та ти
ра ни са не съ от вет с т вия при 37 от тях. 

За про дук ти те с кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия са пред п ри е ти 
ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни мер ки. има из да де на за по вед за 
вре мен но спи ра не до удос то ве ря ва не на оце не но то съ от вет с т

5 products were established with nonconformities. after check
ing the product technical files 2 of those products were proved to 
be with assessed conformity.

It is to be concluded that the gypsum products are placed on 
the market with assessed and ascertained conformity according 
to the provisions of the Directive on construction products. no de
viations from the requirements specified in harmonised standards 
are found.

Masonry construction products

the checks covered plaster mortars and masonry mortars. the 
checks were carried out on the territory of the whole country, except 
for the territory of Sofia regional Department.

84 products were checked. In case of 31 products non
conformities were established. the relevant administrative and 

penal measures were taken 
with regard to products with es

tablished nonconformities.
It is noted that the number of manufac

tured and placed on the market masonry mortars 
and plaster mortars without an assessed conformity is 

not so negligible.

Ceramic tiles adhesives

246 products were checked. In case of 45 products non
conformities were established. With regard to the products with 
established nonconformities relevant administrative and penal 
measures were taken.

It is common traders’ practice to continue marketing products 
without a declaration of conformity.

Recreational craft

according to the approved annual plan checks were scheduled 
to be performed in the period May  June 2008 of inflatable and 
motor boats of category C and D; outboard engines and stern drive 
engines on the territory of Sofia regional Department, russe re
gional Department, Burgas regional Department and varna regional 
Department, and motor boats and sailboats of design categories А, 
В and с on the territory of Burgas regional Department and varna 
regional Department.

75 units of outboard engines and stern drive engines were 
checked as well as inflatable and motor boats. In the case of 37 of 
them nonconformities were established.

the relevant administrative and penal measures were taken with 
regard to products with established nonconformities. an order was 
issued for temporary suspension from distribution until ascertain
ment of the assessed conformity of three inflatable boats.

не съ от вет с т вия, в то ва чис ло: дек ла ра ция за съ от вет с т вие (лип
с ва или е не ко рек т на)  12 бр., не съ от вет с т вия, свър за ни с мар
ки ров ка та за съ от вет с т вие  6 бр., свър за ни със спе ци фич на та 
мар ки ров ка за иден ти фи ка ци я та на ра ди о съ о ръ же ни я та  8 бр., 
без ин фор ма ция за пот ре би те ля за пред наз на че ни е то и из пол
з ва не то на про дук ти те  22 бр. Пред п ри е ти  са ад ми нис т ра тив
но на ка за тел ни дейс т вия. 

Обув ки за вре мен на за щи та сре щу  
хи ми чес ки въз дейс т вия

из вър ше но е наб лю де ние на 64 бр. про дук ти и пос лед ва щи 
про вер ки на над 120 бр. про дук ти; кон с та ти ра ни са не съ от вет
с т вия при 25 бр. про дук ти, за ко и то про вер ки те са про дъл жи
ли с изис к ва не на до ку мен ти или пред п ри е ма не на ко ри ги ра щи 
дейс т вия от фир ми те.

При про вер ки те се ус та но ви, че 90% от про дук ти те са с мар
ки ров ка се и на и ме но ва ние и ад рес на ли це то, пус на ло про дук та 
на па за ра. найчес то кон с та ти ра ни те не съ от вет с т вия са: лип с ва
ща или не съ от вет с т ва ща по обем и съ дър жа ние на ори ги нал на та 
ин с т рук ция за упот ре ба на бъл гар с ки език; 60% от про дук ти те 
не са точ но и пъл но иден ти фи ци ра ни; дек ла ра ци я та за съ от вет
с т вие не е със та ве на от про из во ди те ля или в нея не е по со чен 
но ме рът на сер ти фи ка та за из с лед ва не на ти па; чес то пред с та
ве ни те до ку мен ти от тър гов ци и вно си те ли те не се от на сят за 
съ от вет ния про дукт, вклю чи тел но за про дук ти с про из ход ес. 
В ре зул тат на из вър ше ни те про вер ки ня кои от вно си те ли те са 
пред п ри е ли дейс т вия и не съ от вет с т ви я та са от с т ра не ни.

Фил т ри ра щи по лу мас ки

През 2008 г. е про ве де но наб лю де ние и пос лед ва щи про
вер ки на фил т ри ра щи по лу мас ки клас ffp1 за за щи та от не ток
сич ни (инер т ни) суб с тан ции. Про ве ре ни са 60 бр. фил т ри ра щи 
по лу мас ки. За 22 бр. про вер ка та е про дъл жи ла при тър го ве ца/
вно си те ля, с изис к ва не на до ку мен ти или пред п ри е ма не на ко
ри ги ра щи дейс т вия. из да де ни са 2 за по ве ди за спи ра не или 
из тег ля не от па за ра. ко ри ги ра щи те дейс т вия, пред п ри е ти от 
фир ми те, са за от с т ра ня ва не на не съ от вет с т ви я та в ин с т рук
ци и те за упот ре ба.

ре зул та ти те от про вер ки те по каз ват, че част от про дук ти те 
се пред ла гат без мар ки ров ка за съ от вет с т вие, по ве че от 50% от 
про дук ти те са без по со чен про из ход или са с не пъл на ин фор ма
ция за не го; лип с ва ща или не пъл на ин с т рук ция за упот ре ба на 
бъл гар с ки език; лип с ва ща или не пъл на иден ти фи ка ция на про
дук та; лип с ва щи трай но на не се ни пъл ни дан ни от до пъл ни тел
на та мар ки ров ка вър ху лПс, респ. вър ху опа ков ка та му. 

Про дук ти за хид ро и зо ла ции

През от чет ния пе ри од са из вър ше ни те ма тич ни про вер ки 
на 177 бр. про дук ти от про дук то ва гру па „Про дук ти за хид ро
и зо ла ции“.

от про ве ре ни те про дук ти 65 бр. са с кон с та
ти ра ни не съ от вет с т вия, за ко и то са про дъл же ни 

про вер ки те при ли ца та, пус на ли про дук ти те 
на па за ра. от тях с не о це не но и удос то ве

ре но съ от вет с т вие са 10 про дук та. За 50 
бр. про дук ти са пред п ри е ти ад ми нис т

ра тив но на ка за тел ни мер ки  ак то ве 
за ад ми нис т ра тив но на ру ше ние и 

за по ве ди за вре мен но спи ра не 
до удос то ве ря ва не на съ от вет
с т ви е то.

В по ве че то слу чаи не съ от
вет с т ви я та в тър гов с ка та мре жа са 

лип са на ин с т рук ция за при ло же ние, из
гот ве на на бъл гар с ки език и прид ру жа ва ща 

instruction for use written in Bulgarian; 60% of the products were 
not precisely and fully identified; the declaration of conformity was 
not drawn up by the manufacturer or it didn’t contain the number 
of the typeexamination certificate; very often the documents 
presented by traders and importers didn’t relate to the product 
concerned, including products of an eu origin. as a result of the 
checks performed the importers took the relevant actions and the 
nonconformities were eliminated.

Filtering halfmasks 

In 2008 monitoring and subsequent checks were performed 
of filtering halfmasks, class ffp1 for protection against nontoxic 
(inert) substances. 60 units of filtering halfmasks were checked. for 
22 of them the check continued at the premises of trader/importer, 
requiring documentation or taking of corrective actions. 2 orders for 
suspension from distribution or withdrawal from the market were 
issued. the corrective actions taken by the companies concerned 
elimination of nonconformities in the instructions for use.

the check results show that part of the products are marketed 
without a declaration of conformity, more than 50% of the products 
don’t have an indicated origin on them or bear incomplete informa
tion about it; missing or incomplete instruction for use written in 
Bulgarian; missing or incomplete product identification; missing of 
permanently affixed complete data of the additional marking on the 
ppe, respectively on its packaging.

Hydro insulation products

During the reported period subject checks were carried out of 
177 products falling within the product group „hydro insulation 
products“.

65 units of the checked products were with established non
conformities, and for them the checks continued at the premises 
of persons that had placed those products on the market. the con
formity of 10 of those products were not assessed and ascertained. 
With regard to 50 products the relevant administrative and penal 
measures were taken  such as acts ascertaining administrative 
infringement, and orders for temporary suspension from distribution 
until ascertainment of conformity.

In most of the cases the nonconformities found in the com
mercial network are lack of instructions for use written in Bulgarian 
and accompanying the product. the next nonconformity found at 
the premises of traders, rated by importance, is largescale mar
keting of hydro insulation products with declarations of conformity 
issued following the provisions of the repealed ordinance on the 
essential requirements and conformity assessment of construction 
products.

Ceramic tiles

according to the approved annual plan subject checks were car
ried out during the year of products falling within the product group 
„Ceramic tiles“, on the territory of Sofia regional Department. the 
checks covered only products imported from third countries  China, 
turkey, Syria, taiwan, Indonesia etc.

92 out of the checked products were found with assessed 
and ascertained conformity. for 51 products nonconformities 
were established. as regards the products with established non
conformities the relevant administrative and penal measures were 
taken against traders and persons responsible for placing those 
products on the market.

Gypsum products

according to the approved annual plan 25 products falling within 
the product group „Gypsum products“ were checked  in particular, 
gypsum plasters and gypsumbased adhesives. the checks were 
carried out only on the territory of Sofia regional Department.
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е ти ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни дейс т вия.
осъ щес т ве на е об ща кам па ний на про вер ка за на ли чие и 

пъл но та на ин с т рук ция или ука за ния за упот ре ба, ек с п ло а-
та ция и мон таж на бъл гар с ки език.

обект на про вер ки те са: бя ла и чер на тех ни ка; елек т ри чес
ки би то ви уре ди; ръч ни елек т ро ин с т ру мен ти.

Про ве ре ни са над 304 бр. про дук ти (230 бр. елек т ри чес ки съ о
ръ же ния и 74 бр. ръч ни елек т ро ин с т ру мен ти), ка то при 18 от тях са 
кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия (6 бр. ел. уре ди и 12 бр. ръч ни елек т
ро ин с т ру мен ти). Пред п ри е ти са мер ки за от с т ра ня ва не на не съ от
вет с т ви я та, със та ве ни са ак то ве за ад ми нис т ра тив ни на ру ше ния.

В ре зул тат на кам па ни я та мо гат да се нап ра вят след ни те из
во ди: на ма ля ва де лът на про дук ти те с лип с ва ща (1.6%) и с не
пъл на ин с т рук ция (3.3%) в срав не ние с про ве де ни те кам па нии 
през пре диш ни го ди ни; го ле ми те ве ри ги ма га зи ни пострик т но 
съб лю да ват и изис к ват от дос тав чи ци те про дук ти те да са прид
ру же ни с ин с т рук ция на бъл гар с ки език.

За спаз ва не изис к ва ни я та на на ред ба та за изис к ва ни я та 
за пус ка не на па за ра на елек т ри чес ко и елек т рон но обо руд ва
не и тре ти ра не и тран с пор ти ра не на от па дъ ци от елек т ри чес ко 
и елек т рон но обо руд ва не през ме сец но ем в ри 2008 г. е про ве
де на спе ци а ли зи ра на кам па ний на про вер ка.

обект на про вер ка та е елек т ри чес ко и елек т рон но обо руд
ва не по ка те го рия 2, ка те го рия 3 и ка те го рия 6: елек т ри чес ки 
мик се ри и па са то ри; елек т ри чес ки ка ни за топ ла во да; GSM 
апа ра ти; бор ма ши ни. Про вер ка та е осъ щес т ве на в тър гов с ки 
обек ти от ре ги о нал но и на ци о нал но зна че ние.

Про ве ре ни са об що 288 бр. про дук ти, дос та ве
ни в тър гов с ки те обек ти след да та та на вли за
не в си ла на из ме не ни е то на на ред ба та   
10 юни 2008 г.

Ана ли зът на про вер ка та по ка за, че 
фир ми те не са за поз на ти с вляз ло то през 
ме сец юни 2008 г. в си ла из ме не ние на 
На ред ба та за изис к ва ни я та за пус ка не на 
па за ра на елек т ри чес ко и елек т рон но обо руд-
ва не и тре ти ра не и тран с пор ти ра не на от па дъ-
ци от елек т ри чес ко и елек т рон но обо руд ва не и в 
тър гов с ки те обек ти не са пре дос та ве ни съ от вет ни те 
удос то ве ре ния за съ от вет с т вие за про ве ря ва ни те про
дук ти, съг лас но изис к ва ни я та на чл. 5, ал. 3.

ИЗ ВЪН РЕД НИ ПРО ВЕР КИ

По сиг на ли и жал би на граж да ни и ве дом с т ва

През 2008 г. ин с пек то ри те от Гд „над зор на па за ра“ са из
вър ши ли про вер ки по пос тъ пи ли те в дАМтн над 70 жал би и 
сиг на ли и за пит ва ния от фир ми.

Зна чи тел на част от жал би те ка са ят га ран ци он ни пре тен
ции на граж да ни те, сер виз но то об с луж ва не или не у дов лет во
ре ни нап ра ве ни рек ла ма ции, ко и то са из вън ком пе тен ци и те на 
дАМтн. 

над 40% от пос тъ пи ли те жал би и сиг на ли са за елек т ри чес-
ки уре ди. има пос тъ пи ли жал би за иг рач ки, лич ни пред паз ни 
сред с т ва, стро и тел ни про дук ти, край ни да ле ко съ об щи тел ни ус
т ройс т ва и др. 

обект на жал би те и сиг на ли те са ос ве ти те ли, мик сер  па
са тор, ка ни за го ре ща во да, мно гог нез дов удъл жи тел, пе рал ня, 
ком би ни ра на печ ка за гот ве не, по ял ник за си ли кон, мик ро въл
но ви фур ни, вен ти ла тор на печ ка за ба ня, елек т ри чес ки въз
г лав ни ци и др. Зна чи тел на част от про вер ки те по те зи жал би 
по каз ват, че про дук ти те от го ва рят на съ щес т ве ни те изис к ва
ния за бе зо пас ност. 

елек т ри чес ки уре ди, обект на пос тъ пи ли жал би, при ко и то са 

the subject of checks were in particular: white goods and 
consumer electronics; electric household appliances; handheld 
electric instruments.

over 304 units of products were checked (this including 230 
units of electrical equipment and 74 units of handheld electric in
struments), and for 18 of them nonconformities were established (6 
pieces of electrical appliances and 12 pieces of handheld electric in
struments). Measures were taken for elimination of nonconformities 
and acts for administrative infringements were drawn up.

as a result of the campaign the following conclusion could be 
made: the share of products with missing (1.6%) or with incomplete 
instruction (3.3%) decreases in comparison to the campaigns car
ried out in the preceeding years; the big chain stores observe more 
strictly and require from the suppliers that products are accompanied 
by an instruction for use written in Bulgarian.

With regard to observing the provisions of the ordinance on the 
requirements for marketing of electric and electronic equipment 
and treatment and transportation of waste of electric and electronic 
equipment in november 2008 a specialised market surveillance 
campaign was carried out.

the subject of the check was electric and electronic equipment 
falling in category 2, category 3 and category 6: hand mixers and 
blend ers; electric jugs for heating water; GSM apparatuses; drilling 

machines. the check was conducted in places of com
merce having regional and national importance.

totally 288 pieces of products were checked, that 
were supplied in the places of commerce following 

the date of entry into force of the amendment of 
the ordinance, and namely 10 June 2008.

the analysis of the check showed that the 
companies had still not been acquainted 

with the amendment of the Ordinance 
on the requirements for marketing of 

electrical and electronic equipment 
and treatment and transportation 
of waste electrical and electronic 

equipment entered into force in June 
2008 and the relevant certificates of con

formity of the checked products according to the 
requirements of article 5, par. 3 were not submitted 

to the places of commerce.

UNExPECTED CHECKS

Upon alerts and complaints from citizens and institutions

In 2008 the inspectors from DG „Market Surveillance“ carried out 
checks upon more than 70 complaints and alerts and enquiries 
from companies received at SaMtS.

a significant part of the complaints concern warranty claims 
of citizens, the maintenance services and unsatisfied claims put, 
which are not within the SaMtS competencies.

over 40% of the complaints and alerts received concerned 
electrical appliances. there were also complaints received for 
toys, personal protective equipment, construction products, radio 
and telecommunications terminal equipment, etc.

the subject of those complaints and alerts were luminaires, mix
er  blender, electric hotwater jugs, multiple outlet cord extension 
sets, washing machine, combined cooker, silicone gun, microwave 
ovens, fan heater for bathroom, electric pads, etc. a significant part 
of the checks performed upon these complaints showed that the 
products complied with the essential safety requirements.

electrical appliances subject of the complaints received, in which 
nonconformities were established were in particular: 21 models 
of 24 v recessed luminaires of „moon“ type, completed with lamp 

вие на три ви да на ду ва е ми лод ки.
ка то ця ло ре зул та ти те от про вер ки те не мо гат да да дат 

ре ал на кар ти на за про ве ря ва ни те про дук то ви те гру пи. През  
2009 г. про вер ки те про дъл жа ват.

Иг рач ки по от но ше ние на опас нос ти, про из ти ча щи от 
със та ва и хи ми чес ка та об ра бот ка на ма те ри а ла

В ре зул тат на из вър ше ни те про вер ки на те ри то ри я та на ця
ла та стра на са оп ре де ле ни и за ку пе ни 22 бр. об раз ци от иг рач ки 
от след ни те ка те го рии: „За лъ гал ки за ма саж на вен ци“, „дрън
кал ки“ и „иг рач ки, из да ва щи звук при стис ка не“. об раз ци те са 
пре дос та ве ни за из пит ва не в ак ре ди ти ра на ла бо ра то рия. от тях 
17 бр. са из пи та ни по по ка за те ля „миг ра ция на оп ре де ле ни еле
мен ти“. По то зи по ка за тел из пи та ни те об раз ци съ от вет с т ват на 
съ щес т ве ни те изис к ва ния. очак ват се ре зул та ти те от из пит ва
ни я та на ос та на ли те 5 об ра зе ца.

на ос но ва ние по лу че ни те ре зул та ти мо же да се нап ра ви из
во дът, че раз п рос т ра ня ва ни те в тър гов с ка та мре жа на стра на
та иг рач ки от по со че ни те пого ре ка те го рии, ко и то са спе ци ал
но кон с т ру и ра ни и про из ве де ни да бъ дат в кон такт с ко жа та и 
ли га ви ца та на ус та та на де те то, не но сят риск от ув реж да не на  
зд ра ве то, по ро ден от ток сич ни еле мен ти.

Иг рач ки, пред ла га ни ка то наг ра да/бо нус към дет с ко то 
ме ню в тър гов с ки те обек ти на хра ни тел на ве ри га 

обект на про вер ка са иг рач ки, пред ла га ни ка то наг ра да/
бо нус към дет с ко то ме ню в тър гов с ки те обек ти на хра ни тел на 
ве ри га „Мак до налдс“. При про вер ка та се кон с та ти ра, че пред
ла га ни те иг рач ки в про ве ре ни те тър гов с ки обек ти на та зи хра
ни тел на ве ри га съ от вет с т ват на изис к ва ни я та, по со че ни в дейс
т ва що то за ко но да тел с т во.

Кле тъч ни мо бил ни апа ра ти

Про ве ре ни са об що 318 бр. про дук ти от 15 раз лич ни мар ки и 
по ве че от 250 мо де ла. Бро ят на GSM мо бил ни те ле фо ни с не съ от
вет с т вия е око ло 11 % от об щия брой про ве ре ни про дук ти. найчес
ти те на ру ше ния са свър за ни с на ли чи е то или ко рек т ност та на дек ла
ра ци я та за съ от вет с т вие, из да де на от про из во ди те ля, ко я то тряб ва 
да съп ро вож да все ки от де лен про дукт. от но си тел но мал ки ят дял на 
про дук ти те с на ру ше ния се дъл жи на об с то я тел с т во то, че GSM кле
тъч ни те мо бил ни мре жи са из ця ло хар мо ни зи ра ни (то ва е из ця ло 
ев ро пейс ки про ект), а про из во ди те ли те са го ле ми све тов но ут вър
де ни кор по ра ции.

на ба за ре зул та ти те от пър вия етап на спе ци а ли зи ра на та 
про вер ка, за 34 бр. кле тъч ни мо бил ни те ле фо ни с кон с та ти ра
ни не съ от вет с т вия про вер ки те про дъл жа ват при ли ца та, пус на
ли про дук ти те на па за ра. 

Ди ме ри за на же жа е ми свет лин ни из точ ни ци и ед но-
цокъл ни енер гос пес тя ва щи свет лин ни из точ ни ци - 
ком пак т ни лу ми нес цен т ни лам пи

из вър ше ни са про вер ки на елек т ри чес ки съ о ръ же ния  елек
т рон ни ре гу ла то ри на ос вет ле ние (ди ме ри) за на же жа е ми свет
лин ни из точ ни ци и ед но цокъл ни енер гос пес тя ва щи свет лин ни 
из точ ни ци  ком пак т ни лу ми нес цен т ни лам пи, по от но ше ние 
на изис к ва ни я та на lvD и еМс. на ба за на из вър ше ния ана лиз 
пред с тои из пит ва не на об раз ци.

Ми ни мо то пе ди

Ми ни мо то пе ди те са за ло же ни в го диш ния план на ос но ва ние 
сиг нал от 2007 г. за дос тав ка на те ри то ри я та на стра на та на не
съ от вет с т ва щи на съ щес т ве ни те изис к ва ния ми ни мо то пе ди. 

от к ри ти и про ве ре ни са два мо де ла ми ни мо то пе ди. има из
да де на за по вед за вре мен но спи ра не  до удос то ве ря ва не на 
оце не но то съ от вет с т вие на про ве ре ния про дукт, и са пред п ри

as a whole the results from the checks performed cannot give 
the real picture of the product groups checked. the checks will 
continue further on in the course of 2009.

Toys in respect of dangers arising out of the composition 
and chemical processing of the material

as a result of the checks performed on the territory of the whole 
country 22 specimens of toys were identified and bought, falling 
within the following categories: „teethers“, „rattles“ and „Squeeze 
toys“. the specimens were submitted for testing in an accredited 
laboratory. 17 of these specimens were tested by the parameter 
„migration of certain elements“. according to that parameter the 
tested specimens complied with the essential requirements. the 
test results of the rest 5 specimens are forthcoming.

on the basis of the results received it may be concluded that 
toys distributed in the commercial network of the country, falling 
within the product categories mentioned above, which are specially 
constructed and manufactured to come into contact with the skin 
and the mucous membrane of child’s mouth, do not pose a risk of 
damage to health caused by toxic elements.

Toys offered as a bonus to the children’s menu in the fast 
food restaurants chains at commercial places 

toys offered as a bonus to the children’s menu in the commer
cial places of the McDonalds’ fast food chain were the subject of the 
check. During the check it was found out that the toys marketed in 
the inspected places of commerce of that fast food chain complied 
with the requirements laid down in the acting legislation.

Cell phones 

In total 318 units of products of 15 different brands were 
checked and more than 250 models. the number of GSM appara
tuses with nonconformities was about 11 % of the total number 
of products checked. the most frequent violations were related to 
the availability or the correctness of the declaration of conformity 
drawn up by the manufacturer, which should accompany every 
product. the relatively small share of products with violations is 
due to the fact that the GSM cellular networks are fully harmonised 
(that is entirely european project), and the manufacturers are big 
world famous corporations.

on the basis of the results from the first stage of the specialised 
check, for 34 units of cell phones with established nonconformities 
the checks will continue at the premises of persons responsible for 
placing the products on the market.

Dimmers for filament lamps and single-capped energy 
saving lamps - compact fluorescent lamps 

Checks were carried out of electrical equipment  electronic 
switches (dimmers) for filament lamps and singlecapped energy 
saving lamps  compact fluorescent lamps, with regard to the lvD 
and eMC requirements. on the basis of the analysis performed 
testing of samples is to be done.

Mini mopeds (scooters) 

the mini mopeds (scooters) are included in the annual plan 
on the baisis of an alert from 2007 for supply on the territory of 
the country of nonconforming to the essential requirements mini 
mopeds.

two models of mini mopeds were detected and checked. an 
order was issued for temporary suspension until ascertainment of 
the assessed conformity of the checked product, and the relevant 
administrative and penal measures were taken.

A general surveillance campaign was conducted in respect 
of availability and completeness of the instruction or directions 
for use, operation or installation written in Bulgarian.
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вър ди ха опас нос ти те, по со че ни в но ти фи ка ци я та; вно си те лят е 
уве до мен за про пус ки в ин с т рук ци я та за упот ре ба, ко и то впос
лед с т вие е от с т ра нил; пред с та ве на е ко ри ги ра на та ин с т рук ция 
за упот ре ба;
 плас т ма со ва топ ка с из пък на ли фор ми, мар ка BULTAK 

top dede, Тур ция, иден ти чна на rapeX но ти фи ка ция № 0822/08. 
очак ват се ре зул та ти те от из пит ва не то. 
 кап су ли на плас т ма сов диск за стрел ба, за 72-а из с т-

ре ла; иден ти чни на про дукт от rapeX но ти фи ка ция № 0830/08, 
ес тес т во то на рис ка  фи зи чес ко на ра ня ва не (из га ря не) и шум 
над пре дел но до пус ти мия; от тър го ве ца са изис ка ни до ку мен ти 
за ус та но вя ва не про из хо да на иг рач ка та;
 иг рач ки с ко ле ла, ко и то не са пред наз на че ни за яз де-

не, мар ка Chubbies, но ти фи ка ци о нен но мер 0332/08. из пи та ни
те об раз ци не пот вър ж да ват рис ка от за ду ша ва не. 
 дрън кал ка  Intelligence Baby Carouse, мар ка XIn Da MeI, 

мо дел № 853А, но ти фи ка ци о нен но мер 0332/08. из пи тан е об
ра зец и ре зул та тът пот вър ди рис ка за фи зи чес ко на ра ня ва не и 
за ду ша ва не. 
 иг рач ка - ку тия за ин с т ру мен ти, мар ка Joiner’s, мо дел 

№ 2920, но ти фи ка ци о нен но мер 0868/08. очак ва се ре зул та
тът от из пит ва не то.
 иг рач ки - кап си, мар ка yC, мо дел № 121, но ти фи ка ци о

нен но мер 0830/08, обя ве ни за опас ни от лат вия в ре зул тат на 
ин ци дент с де те, по лу чи ло из га ря ния по край ни ци те. ре зул та тът 
от из пит ва не то се очак ва.
 иг рач ка - плас т ма со ва топ ка, мар ка BULTAK top dede, 

но ти фи ка ци о нен но мер 0822/08, обя ве на за опас на от сло ве
ния по ра ди риск от за ду ша ва не и вън ш ни на ра ня ва ния. ре зул
та тът от из пит ва не то се очак ва.
 иг рач ки - кап си, „72 POLICE OFFICER“ ТС 121 А, с про

из ход тай ван, но ти фи ка ци о нен но мер 1091/08. ре зул та тът от 
из пит ва не то се очак ва.

Спе ци а ли зи ра на кам па ния за очи ла за за щи та сре щу 
UV лъ че ния 

Про ве ре ни са 152 бр. очи ла за за щи та сре щу uv лъ че ния, 
в 32 тър гов с ки обек та на те ри то ри я та на со фия, Вар на, Ви дин 
и Плов див. 

ре зул та ти те от про вер ка та по каз ват, че над 90% от про дук
ти те са с на не се на мар ки ров ка се, но найчес то тя не е на не
се на вър ху са мия про дукт. Приб ли зи тел но 70% от очи ла та са 
с не съ от вет с т ва ща на изис к ва ни я та ин с т рук ция за упот ре ба на 
бъл гар с ки език. При око ло 20% от про дук ти те лип с ва ин с т рук
ция за упот ре ба. При 30% от очи ла та лип с ва за дъл жи тел на та 
до пъл ни тел на мар ки ров ка, а при 70% от тях тя не е пъл на. ос
нов ни ят проб лем е, че зна чи тел на част от про дук ти те са с не
точ на иден ти фи ка ци я та. Зна чи те лен дял за е мат про дук ти те с 
про из ход ес.

Наб лю де ние на фил т ри ра щи по лу мас ки за за щи та от 
час ти ци и ко ла ни за ця ло тя ло за за щи та сре щу  
па да не от ви со чи на

Про дук ти те, обект на наб лю де ние, са лич ни пред паз ни сред
с т ва (лПс) от III ка те го рия. Про ве ре ни са над 40 тър гов с ки обек
та на те ри то ри я та на ця ла та стра на, в ко и то са от к ри ти об що 
53 бр. по лу мас ки и 21 бр. ко ла ни. Ус та но ве но е, че от тях над 
90% са с на не се на мар ки ров ка за съ от вет с т вие се; приб ли зи
тел но 50% от про дук ти те са с не из вес тен про из ход. Без ин с т
рук ция за упот ре ба на бъл гар с ки език се пред ла гат 35% по лу
мас ки и 6,5% от ко ла ни те. Без трай но на не се ни пъл ни дан ни от 
до пъл ни тел на та мар ки ров ка са 90% от ко ла ни те и 62% от по
лу мас ки те. През 2009 г. те зи про дук ти ще са обект на про вер
ки от ин с пек то ри те.

for 271 pieces of mixers;
 portable lamp with a metal grille and a 5-metre extension 

cable, identical to rapeX notification no. 0250/08  the trader had 
voluntarily destroyed the six pieces available in the store;
 travel iron with folding handle Brand ORBIT, model TRAVEL 

MATE, identical to rapeX notification no. 0479/08  the test results 
did not confirm the the dangers described in the notification; the 
improrter was informed of the missing items in the directions for 
use which he had subsequently eliminated; the corrected directions 
for use was presented;
 plastic ball with elements fit into outlined shapes, brand 

BULTAK top dede, Turkey, identical to rapeX notification no. 
0822/08. the test results are to be expected.
 shot plastic disk cap, for 72 shots; identical to rapeX 

notification no. 0830/08, the nature of risk  injury (burning) and 
damage to hearing because the sound emission exceeds the 
permissible level; the trader was required to present documents 
for establishing the country of origin of the toy;
 plastic toys with wheels that are not intended for riding, 

Brand Chubbies, notification number 0332/08. the tested samples 
didn’t confirm the risk of choking. 
 rattles  Intelligence Baby Carouse, Brand XIn Da MeI, model 

no. 853А, notification number 0332/08. a sample was tested and 
the test result confirmed the risk of injury and choking.
 toy tool box, brand Joiner’s, model no. 2920, notification 

number 0868/08. the test result is forthcoming.
 toys - percussion plastic caps, brand yC, model no. 121, 

notification number 0830/08, declared dangerous by lithuania as 
a result of an incident with a child with injuries on the limbs. the 
test result is forthcoming.
 toy - plastics ball, brand BULTAK top dede, notification 

number 0822/08, declared dangerous by Slovenia due to posing a 
risk of choking and injuries. the test result is forthcoming.
 shooting caps, „72 POLICE OFFICER“ ТС 121 А, country 

of origin taiwan, notification number 1091/08. the test result is 
forthcoming.

Specialised campaign for UV protection sunglasses 

152 units of uv protection sunglasses were checked, in 32 
places of commerce on the territory of Sofia, varna, vidin and 
plovdiv.

the results from the check showed that over 90% of the products 
had the Ce marking on them but in most of the cases it was not 
affixed to the product itself. approximately 70% of the sunglasses 
were accompanied by a nonconforming to the requirements 
instructions for use written in Bulgarian. In the case of about 20% 
of the products the instruction for use was missing. In about 30% 
of the sunglasses the compulsory additional marking was missing, 
and in 70% of them the marking was not complete. the main 
problem is that a significant part of the products have inaccurate 
identification. a major share of the products belongs to the ones 
originating from the eu.

Monitoring of filtering halfmasks for protection against 
particles and full body harnesses against falls from a 
height 

the products subject to monitoring fall within III class personal 
protective equipment (ppe). More than 40 places of commerce on 
the territory of the whole country were checked, where in total 53 
units of halfmasks and units of full body harnesses were found. It 
was established that in the case of more than 90% these products 
had the Ce conformity marking; approximately 50% of the products 
were of unknown origin. 35% of halfmasks and 6,5% of the full body 
harnesses were marketed without an instruction for use in Bulgarian. 

ус та но ве ни не съ от вет с т вия, са: 21 мо де ла ос ве ти те ли тип „лу
на“ за вграж да не, ком п лек то ва ни с фа сун ги, ра бо те щи на 24 v, 
и сне ма е ми ха ло ген ни лам пи с реф лек тор, ра бо те щи на 220 v, 
ко е то е не до пус ти мо; ка ни за го ре ща во да; елек т ри чес ки мас
лен ра ди а тор; вен ти ла тор на печ ка за ба ня и елек т ри чес ки въз
г лав ни ци. За про дук ти те, за ко и то из пит ва ни я та са прик лю чи ли, 
не съ от вет с т ви я та се пот вър ди ха.

от пос тъ пи ли те 7 сиг на ли и жал би за стро и тел ни про дук-
ти про вер ки те са пот вър ди ли не съ от вет с т вие със съ щес т ве ни те 
изис к ва ния са мо за един про дукт (ва ров раз т вор), за кой то е 
из да де на за по вед за вре мен но спи ра не до оце ня ва не и удос то
ве ря ва не на не съ от вет с т ви е то.

По пос тъ пи ли 8 сиг на ла за иг рач ки са из вър ше ни про вер ки 
за из дир ва не на про дук ти те, обект на сиг на ли те, тъй ка то те са 
по но ти фи ка ции, от ка зи за из да ва не на сер ти фи ка ти, пуб ли ка ции 
в пре са та и др. жал би те за иг рач ки, за ко и то са се пот вър ди ли 
не съ от вет с т ви я та, се от на сят за: иг рач ки за яз де не с ко ле ла, 
зад виж ва ни с елек т ри чес т во, и дър ве ни влак че та. Пред п ри е ти 
са за ко но съ об раз ни дейс т вия.

По от но ше ние на пос тъ пи ли те жал би и сиг на ли за лич ни 
пред паз ни сред с т ва са из вър ше ни про вер ки. част от жал би те 
са ре ше ни, ка то на пот ре би те ля са оси гу ре ни лип с ва ща та или 
не пъл на ин с т рук ция за упот ре ба и са пред п ри е ти ко ри ги ра щи 
дейс т вия от ико но ми чес ки те опе ра то ри. За дру га част от про
дук ти те, при ко и то са кон с та ти ра ни не съ от вет с т вия, са пред п
ри е ти ад ми нис т ра тив но на ка за тел ни дейс т вия. 

Пре об ла да ва ща та част от жал би те за край ни да ле ко съ об-
щи тел ни ус т ройс т ва ка са ят ико но ми чес ки пре тен ции на жал
бо по да те ля и са из вън пра во мо щи я та на дАМтн.

В ре зул тат на въз ник нал ин ци дент е из вър ше на про вер ка на 
взрив ни ве щес т ва за граж дан с ки це ли, про из ве де ни от бъл
гар с ки про из во ди тел. жал ба та е от фир ма и се от на ся за въз
ник на ла опас ност при взрив ни ра бо ти от нев з ри вил се де то на
тор. из да де на е за по вед за вре мен но спи ра не до оце ня ва не на 
сът вет с т ви е то. През 2009 г. 
пред с тои про вер ка на из пъл
не ние на за по вед та. 

Дейс т вия по но ти фи ка-
ции, по лу че ни по  
сис те ма та RAPEX 

През 2008 г. са по лу че
ни но ти фи ка ции по сис те ма та 
rapeX за 903 бр. про дук ти. 

От к ри ти са 5 бр. про дук-
ти  1бр. елек т ри чес ко съ о ръ
же ние и 4 бр. иг рач ки.

За от к ри ти те про дук ти 
през 2008 г. и през пред ход
на та го ди на, за ко и то про вер
ки те са прик лю чи ли през нас
то я ща та 2008 го ди на, е из вър ше но след но то:
 елек т ри чес ки мик сер, мар ка Rohnson, мо дел R-550, 

иден ти чен на rapeX но ти фи ка ция № 0231/08  из да де на е за
по вед по чл. 30а, ал. 2 от ЗтиП; вно си те лят ни ин фор ми ра, че е 
из тег лил 22 броя мик се ри, ко и то са би ли в тър гов с ка та мре жа, 
и пред с та ви до ку мент за из нос на 271 бр. мик се ри;
 пор та тив на лам па с ме тал на ре шет ка и 5-мет ров ка-

бел-удъл жи тел, иден ти чна на rapeX но ти фи ка ция № 0250/08 
 тър го ве цът доб ро вол но е уни що жил на лич ни те в ма га зи на 6 
броя;
 елек т ри чес ка пре но си ма ютия със сгъ ва е ма дръж ка 

мар ка ORBIT, мо дел TRAVEL MATE, иден ти чна на rapeX но
ти фи ка ция № 0479/08  ре зул та ти те от из пит ва ни я та не пот

holder, and removable halogen lamps with reflector operating at 
220 v, which is inadmissible; electric jugs for hot water; electric 
oilfilled radiator; fan heater for bathroom and electric pads. the 
nonconformities were confirmed in respect of products for which 
testing was finalised.

In the case of 7 out of all the received complaints and alerts 
for construction products the checks confirmed nonconformities 
with the essential requirements only for one product (lime mortar), 
for which an order for temporary suspension was issued until as
sessment and ascertainment of nonconformity.

following 8 alerts received for toys, checks were carried out 
for detection of products subject of the alerts, as they were upon 
notifications, refusals for issuing of certificates, publications in 
the press, etc. the complaints relating to toys, for which non
conformities were confirmed, concerned particularly as follows: 
power wheels riding toys for kids and wooden trains. the relevant 
legal actions were taken.

as regards the complaints and alerts received concerning 
personal protective equipment checks were performed. part of 
the complaints were solved, the consumer was provided with the 
missing or incomplete instruction for use and the corrective ac
tions were taken by the economic operators. for the other part of 
products in which nonconformities were established the relevant 
administrative and penal measures were taken.

the predominant part of the complaints relating to radio and 
telecommunications terminal equipment concern economic claims 
of the claimant and are out of the competencies of SaMtS.

as a result of an accident occurred a check was carried out of 
explosives for civil uses, manufactured by a Bulgarian producer. 
the complaint was submitted by a firm and was related to a danger 
occurred in blast works from unexploded detonator. an order was 
issued for temporary suspension until assessment of conform
ity. In the course of 2009 a check of the order execution will be 
performed.

Actions on notifications received via the RAPEX system 

In 2008 notifications via the rapeX system were received in 
respect of 903 units of products.

5 products were detected  1 piece of electrical appliance and 
4 units of toys.

for the products detected in 2008 and the preceeding year, for 
which the checks were finalised in 2008, the following activities 
were performed:
 hand mixer, Brand Rohnson, model R-550, identical to 

rapeX notification no. 0231/08  an order was issued on the 
basis of article 30a, par. 2 of the ltrp; the importer informed the 
surveillance authorities that he had withdrawn 22 mixers that were 
in the commercial network and presented relevant export document 

Получени нотификации по RAPEx през януари - декември 2008 г.
Notifications via the RAPEX system received in the period January - December 2008
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ни я та за бе зо пас ност (4 за по ве ди за 7 бр. стро и тел ни про
дук ти; 3 за по ве ди за лич ни пред паз ни сред с т ва, 3 за по ве ди за 
ма ши ни; 2 за по ве ди за 3 бр. съ о ръ же ния под на ля га не; 1 за по
вед за 2 бр. взрив ни ве щес т ва за граж дан с ки це ли; 1 за по вед 
за га зо ви уре ди; 1 за по вед за 3 бр. пла ва тел ни съ до ве за от дих 
и 8 за по ве ди за ра ди о съ о ръ же ния и край ни да ле ко съ об щи тел
ни ус т ройс т ва).

В ре зул тат на взе ти про би за из пит ва не, ре зул та ти от из
пит ва ния, из да де ни за по ве ди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от 
ЗтиП, за по ве ди по чл. 30в, ал. 1 от ЗтиП и пред п ри е ти дейс т
вия от фир ми те са: 
 уни що же ни 12 453 бр. про дук ти или час ти от про дук ти 

(12 250 бр. от 15 ви да иг рач ки и 203 бр. от 8 ви да ел. съ о ръ
же ния);
 пре ра бо те ни 878 бр. от 2 ви да иг рач ки;
 из тег ле ни от па за ра 3416 бр. от 8 ви да ел. съ о ръ же ния 

и е осъ щес т вен из нос на 2732 бр. от 7 ви да от тях.
През 2008 г. са из гот ве ни и из п ра те ни 6 ре ак ции по но ти-

фи ка ции към кон так т на та точ ка по RAPEX (3 за ел. съ о ръ же ния 
и 3 за иг рач ки); из гот ве ни са и са из п ра те ни 32 но ти фи ка ции 
(12 за ел. съ о ръ же ния и 20 за иг рач ки) към кон так т на та точ ка 
по RAPEX; но ти фи ци ра ни са 14 бр. ел. съ о ръ же ния в CIRCA; 

по да де на е ин фор ма ция за пуб ли ку ва не на ин тер нет стра ни
ца та на дАМтн за 30 бр. про дук ти (10 бр. ел. съ о ръ же ния 

и 20 бр. иг рач ки).
През 2008 г. са със та ве ни 709 ак та за ус-

та но вя ва не на ад ми нис т ра тив ни на ру-
ше ния  542 на тър гов ци и 167 на 

вно си те ли и про из во ди те ли. 
из да де ни са 501 на-

LTRP on suspension from distribution and withdrawal from the 
market of electrical appliances.

41 orders were also issued on the basis of Article 30a, par. 2 
of the LTRP on suspension from distribution and withdrawal from 
the market (covering 15 units of electrical appliances, 25 toys and 
1 piece of personal protective equipment), as a result of established 
obvious nonconformities with the essential requirements.

In 2008 2 orders were also issued on the basis of Article 30a, 
par. 4 of the LTRP on destruction of electrical appliances.

In total 23 orders were issued on the basis of Article 30c, par. 1 
of the LTRP on temporary suspension of products from distribution 
until their conformity with the safety requirements is assessed 
and ascertained (including 4 orders for 7 units of construction 
products; 3 orders for personal protective equipment, 3 orders on 
machinery; 2 orders for 3 pieces of pressure equipment; 1 order 
for 2 pieces of explosives for civil uses; 1 order for gas appliances; 
1 order for 3 units of recreational craft and 8 orders for radio and 
telecommunications terminal equipment).

as a result of samples taken for testing, test results received, 
orders issued on the basis of article 30a, par. 1, par. 2 and par. 4 
of the ltrp, orders on the basis of article 30c, par. 1 of the ltrp 
and actions taken by the firms, the following was done: 
 12 453 units of products or parts of products were de-

stroyed (including 12 250 units of 15 types of toys and 203 units 
of 8 types of electrical equipment);
 878 units of 2 types of toys were modified;
 3416 units of 8 types of electrical equipment withdrawn 

from the market and export was realised of 2732 units of 7 types 
of such equipment.

In 2008, 6 reactions on notifications were prepared and sent 
to the RAPEX contact point (3 for electrical equipment and 3 for 

toys); 32 notifications were prepared and sent (12 for electrical 
equipment and 20 for toys) to the RAPEX contact point; 14 

pieces of electrical equipment were notified via the CIRCA 
system; information was submitted with the purpose of 

publication on the SaMtS internet site concerning 30 
units of products (including 10 pieces of electrical 

equipment and 20 toys).
709 acts ascertaining administrative infringe-

ments were drawn up in 2008  542 to traders and 167 
to importers and manufacturers. 501 penal acts were issued 

 425 of them to traders and 76 to importers and manufacturers.
As a result of the activities performed the following conclusions 

could be drawn:
 the entire market surveillance activity is performed in compli

ance with the EU member states practice;
 to a large extent the annual plan is fulfilled regardless of 

the fact that during most of the year the planned and approved by 
the SAMTS President financial resources for its execution were 
strongly limited; the latter is not favourable for an effective market 
surveillance, as the smaller towns where the dangerous products 
suspended from distribution are usually marketed, could not be 
covered;
 the directorate experiences certain difficulties in carrying out 

market surveillance for the ordinances for which no competent and 
prepared experts are available;
 better coordination in the field of market surveillance is 

needed both in terms of cooperation among SAMTS directorates 
and with the other control authorities. 

Про вер ка в по мощ на бъл гар с кия пот ре би тел

През де кем в ри 2008 г.са про ве ре ни об що 831 про дук та, 
пред ла га ни в 227 тър гов с ки обек та. обект на про вер ка та са иг
рач ки, елек т ро у ре ди, ма ши ни и стро и тел ни про дук ти. Цел та на 
про вер ка та е да се ус та но ви да ли се пред ла гат с ин с т рук ции за 
упот ре ба из б ро е ни те пого ре про дук ти, имат ли ин с т рук ци и те 
пре вод на бъл гар с ки език и съ от вет с т вие по обем, на лич ни ли 
са за дъл жи тел ни те пре дуп ре ди тел ни тек с то ве, ка са е щи бе зо
пас на та им упот ре ба.

Ус та но ве ни са 177 про дук та с не съ от вет с т вия, ка то зна чи
тел на част от про ве ре ни те про дук ти са с ви ди ми не съ от вет с т
вия, во де щи до риск при нор мал на упот ре ба.

Пред ла гат се про дук ти с ин с т рук ции, ко и то не съ дър жат за
дъл жи тел ни те пре дуп ре ди тел ни тек с то ве за бе зо пас на та им упот
ре ба. то ва пра ви те зи про дук ти опас ни, тъй ка то но сят риск от 
по ра же ние от елек т ри чес ки ток и по жар.

из да де ни са 6 за по ве ди за из тег ля не от па за ра на 18 про
дук та с не съ от вет с т вия. 53 бр. свет лин ни гир лян ди, при ко и то 
рис кът не мо же да бъ де от с т ра нен, са уни що же ни. За кон с та
ти ра ни те не съ от вет с т вия са пред п ри е ти ад ми нис т ра тив но на ка
за тел ни мер ки. 

Дейс т вия по по лу че ни уве дом ле ния  
от Аген ция „Мит ни ци“

През 2008 г. в ре ги о нал ни те от де ли на Гд нП са по лу че ни 
об що 157 уве дом ле ния във връз ка с ин с т рук ци я та за вза и мо
дейс т вие меж ду Аген ция „Мит ни ци“ и дАМтн за при ла га не на 
мер ки те за над зор на па за ра.

око ло 80% от по лу че ни те уве дом ле ния се от на сят за дет с ки 
иг рач ки и елек т ри чес ки съ о ръ же ния. При из вър ш ва не на про
вер ки на про дук ти те в мит ни чес ки те скла до ве найчес то кон с
та ти ра ни те не съ от вет с т вия са: лип са на мар ки ров ка за съ от-
вет с т вие СЕ или ос т ри ръ бо ве и дреб ни час ти при иг рач ки те. 
В един от те зи слу чаи е из вър ше но уни що жа ва не на про дук ти те, 
а в ос та на ли те са из п ра те ни уве дом ле ния с кон с та та ция „Про
дукт, не съ от вет с т ващ на изис к ва ни я та за бе зо пас ност  ре жим 
внос не е раз ре шен“. Гд „над зор на па за ра“ ня ма ин фор ма ция 
от мит ни чес ки те ор га ни за из вър ше ни те съ от вет ни фор мал нос
ти на пос лед ва щи дейс т вия.

Пред п ри е ти дейс т вия към не съ от вет с т ва щи и опас ни 
про дук ти

В ре зул тат на пред п ри е ти те дейс т вия по над зор на па за ра 
през 2008 г. са из вър ше ни из пит ва ния, дейс т вия по ви ди ми не
съ от вет с т вия и пос лед ва щи дейс т вия към не съ от вет с т ва щи те и 
опас ни про дук ти и към ико но ми чес ки те опе ра то ри.

През 2008 г. са взе ти 47 бр. об раз ци за из пит ва не (14 
бр. ел. съ о ръ же ния, 32 бр. иг рач ки и 1 бр. лПс). Прик лю чи ли 
са из пит ва ни я та на 38 бр. про дук ти (13 бр. ел. съ о ръ же ния и 
25 бр. иг рач ки), ка то при 10 бр. не съ от вет с т ви я та се пот вър
ди ха (9 бр. ел. съ о ръ же ния, 1 бр. иг рач ки), а при 28 бр. из пит
ва ни я та не пот вър ди ха не съ от вет с т вия (4 бр. ел. съ о ръ же ния и 
24 бр. иг рач ки). из да де ни са 4 за по ве ди по чл. 30а, ал. 1 от 
ЗТИП за спи ра не от раз п рос т ра не ние и из тег ля не от па за ра 
на ел. съ о ръ же ния. 

из да де ни са и 41 за по ве ди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за 
спи ра не от раз п рос т ра не ние и из тег ля не от па за ра (15 бр. 
за ел. съ о ръ же ния и 25 бр. за иг рач ки и 1бр. за лПс) в ре зул
тат на кон с та ти ра ни ви ди ми не съ от вет с т вия със съ щес т ве ни те 
изис к ва ния.

През 2008 г. са из да де ни и 2 за по ве ди по чл. 30а, ал. 4 от 
ЗТИП за уни що жа ва не на елек т ри чес ки съ о ръ же ния.

има из да де ни и 23 за по ве ди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за 
вре мен но спи ра не на про дук ти от раз п рос т ра не ние до оце-
ня ва не и удос то ве ря ва не на съ от вет с т ви е то им с изис к ва-

90% of the full body harnesses and 62% of halfmasks did’t bear the 
complete data of the additional marking. In 2009 these products 
will be subject to checks by the inspectors.

Checks in support of the Bulgarian consumer

In December 2008 totally 831 products, marketed in 227 places 
of commerce, were checked. toys, electrical appliances, machinery 
and construction products were the subject of these checks. the 
purpose of the check was to establish whether the abovementioned 
products were offered for sale accompanied by directions for use 
written in Bulgarian and with the required information, and whether 
the compulsory warnings concerning their safe use were available 
or not.

177 products with nonconformities were found out, the major 
of these checked products having obvious nonconformities leading 
to a risk in normal use.

products are offered with instructions that do not contain the 
compulsory warnings for their safe use. that makes these products 
dangerous ones as they pose a risk of electric shock and fire.

6 orders for withdrawal of 18 nonconforming products from 
the market were issued. 53 units of lighting chains, in which the risk 
could not be eliminated, were destroyed. the relevant administrative 
and penal measures were taken with regard to the nonconformities 
established.

Actions taken upon notifications received from the 
National Customs Agency 

In 2008 totally 157 notifications were received in the regional 
Departments of DG „Market Surveillance“ with regard to the 
Instruction on interaction between the national Customs 
agency and SaMtS for implementation of market 
surveillance measures.

approximately 80% of the notifica
tions received concerned toys and 
electrical equipment. at the time 
of carrying out product checks at 
customs warehouses the most fre
quently established nonconformities 
were as follows: lack of the СЕ conform-
ity marking or sharp edges and small 
particles in toys. In one of these cases a 
product was destroyed, and in the case of the 
rest of them notifications were sent containing the 
statement „product not in conformity with safety 
requirements  import not authorised“. DG „Market 
Surveillance“ does not have any feedback from the 
customs authorities on the relevant formalities and further 
actions undertaken.

Undertaken actions in respect of non-compliant and 
dangerous products 

as a result of the market surveillance actions undertaken, in 
2008 testing activities were performed, actions taken with regard 
to obvious nonconformities and subsequent actions on non
conforming and dangerous products and also actions directed to 
economic operators.

In 2008, 47 samples for testing were taken (this including 14 
units of electrical appliances, 32 toys and 1 piece of personal pro
tective equipment). the tests of 38 units of products were finalised 
(including 13 units of electrical appliances and 25 toys), and in 
the case of 10 units of these products the nonconformities were 
confirmed (9 pieces of electrical equipment and 1 toy). In the case 
of 28 units of products the testing didn’t confirm nonconformities 
(this including 4 pieces of electrical equipment and 24 toys).  
4 orders were issued on the basis of Article 30a, par. 1 of the 21

ка за тел ни пос та нов ле ния  425 на тър гов ци и 
76 на вно си те ли и про из во ди те ли. 

В ре зул тат на осъ щес т ве на та дей ност мо гат да 
бъ дат нап ра ве ни след ни те из во ди:
 ця лос т на та дей ност по над зор на па за ра се из вър ш ва в 

съ от вет с т вие с прак ти ка та на дър жа ви те  член ки на ЕС; 
 в го ля ма та си част го диш ният план е из пъл нен, не за

ви си мо че през зна чи тел на част от го ди на та зап ла ну ва ни
те и одоб ре ни от пред се да те ля сред с т ва за из пъл не ни е то 
му бя ха ог ра ни че ни, ко е то не да ва въз мож ност за ефек ти вен 
над зор на па за ра, тъй ка то не мо гат да се об х ва нат мал ки
те гра до ве, къ де то се на соч ват спре ни те от раз п рос т ра
не ние опас ни про дук ти;
 ди рек ци я та из пит ва зат руд не ния при осъ щес т вя ва

не на над зор на па за ра по на ред би, за ко и то ня ма от го вор
ни ек с пер ти;
 не об хо ди ма е подоб ра ко ор ди на ция по над зор на па

за ра как то меж ду ди рек ци и те в ДАМТН, та ка и с дру ги те 
кон т рол ни ор га ни. 
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на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност.
 Про ве ре ни и за ве ре ни за съ от вет с т ви е то им с нор ма

тив ни те изис к ва ния са 964 ин вес ти ци он ни про ек ти на стро е жи 
на обек ти, в ко и то се пред виж да да фун к ци о ни рат съ о ръ же ния 
с по ви ше на опас ност, и про ек тан т с ки и кон с т рук тор с ки до ку
мен та ции за про из вод с т во и ре монт на съ о ръ же ния с по ви ше
на опас ност.
 из вър ше ни са про вер ки на 1273 пъл нач ни и га зос наб

ди тел ни стан ции за втеч нен въг ле во до ро ден газ про панбу тан 
и при ро ден газ, на 537 ко тел ни цен т ра ли и на 327 пред п ри я
тия, ко и то ек с п ло а ти рат го лям брой съ о ръ же ния с по ви ше на 
опас ност.
 През 2008 г. са из вър ше ни наб лю де ние и про вер ки по над

зор на па за ра на об що 2687 съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност и 
ма ши ни в обек ти от ме та ло об ра бот ва ща та, дър во об ра бот ва ща та 
и хра ни тел новку со ва та про миш ле ност, как то и в обек ти от об
щес т ве но об с луж ва ща та сфе ра. Ви до ве те про дук ти, вър ху ко и то 
е осъ щес т ве но наб лю де ние и/или про вер ка по над зор на па за
ра, са, как то след ва:

• съ до ве, ра бо те щи под на ля га не;
• съ о ръ же ния, ра бо те щи под на ля га не;
• то ва ро по дем ни кра но ве;
• асан сьо ри;
• пар ни и во дог рей ни кот ли;
• ма ши ни в дър во об ра бот ва ща та про миш

ле ност;
• ма ши ни в ме та ло об ра бот ва ща та 

про миш ле ност;
• ком п ре сор ни мо ду ли за при

ро ден газ;
• път нос т ро и тел ни ма ши ни;
• дру ги ма ши ни.
Про ве ря ва ни са но во мон ти ра ни ма ши ни и 

съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност, как то и въ ве
де ни в ек с п ло а та ция за съ от вет с т ви е то им с изис
к ва ни я та на на ред би те по чл. 7 от ЗтиП. 
 съв мес т но с ор га ни те на МВр  Път на по ли ция 

са из вър ше ни про вер ки на мо тор ни пре воз ни сред с т ва 
с ав то мо бил ни га зо ви уред би за спаз ва не от пол з ва те
ли те на изис к ва ни я та на ЗтиП, на ред ба та за ус т ройс т во то, 
бе зо пас на та ек с п ло а та ция и тех ни чес кия над зор на га зо ви те 
съ о ръ же ния и ин с та ла ции за втеч не ни въг ле во до род ни га зо ве и 
на ред ба та за ус т ройс т во то и бе зо пас на та ек с п ло а та ция на пре
нос ни те и раз п ре де ли тел ни те га зоп ро во ди и на съ о ръ же ни я та, 
ин с та ла ци и те и уре ди те за при ро ден газ.
 из вър ше ни са съв мес т ни про вер ки с из пъл ни тел на та 

аген ция „Глав на ин с пек ция по тру да“ и Гд „По жар на бе зо пас
ност и спа ся ва не“ на МВр в обек ти, ек с п ло а ти ра щи съ о ръ же
ния с по ви ше на опас ност, за спаз ва не изис к ва ни я та на ЗтиП и 
на ред би те по при ла га не то му.
 слу жи те ли на дАМтн са учас т ва ли в 216 дър жав ни при

е ма тел ни ко ми сии на обек ти, в ко и то са мон ти ра ни съ о ръ же ния 
с по ви ше на опас ност, и в 86 ко ми сии за про вер ка на из пъл не
ни е то на за дъл же ни я та на опе ра то ри на пред п ри я тия и съ о ръ
же ния, в ко и то е въ ве де на сис те ма за пре дот в ра тя ва не на го
ле ми ава рии с опас ни хи мич ни ве щес т ва или за ог ра ни ча ва не 
на пос лед с т ви я та от тях за жи во та и зд ра ве то на хо ра та и за 
окол на та сре да, по лу чи ли раз ре ши тел но по чл. 104 от За ко на 
за опаз ва не на окол на та сре да.
 съг ла су ва ни са 101 учеб ни пла но ве и прог ра ми за обу че

ние в учи ли ща та и кур со ве те за при до би ва не на пра вос по соб
ност за уп раж ня ва не на про фе сии по об с луж ва не и уп рав ле ние 
на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност. из да де ни са 374 раз ре
ше ния за про веж да не на та ки ва кур со ве, в ко и то 5228 кур сис
ти са по лу чи ли до ку мен ти за пра вос по соб ност.

 periodic technical checks of 15451 units and 3703,7 km of 
highrisk equipment.

 557 unexpected technical checks of highrisk equipment.
 573 permissions for putting into operation of highrisk 

equipment were issued.
 964 investment projects of the construction works, where 

highrisk equipment is to operate, as well as design and engineering 
documentation for the manufacture and repair of highrisk equipment 
were checked and attested for compliance with the legislative 
requirements.
 Inspections were carried out of 1273 lpG filling stations and 

gas supply stations for liquefied petrol gas propanebutane and 
natural gas, of 537 hotwater boiler stations and of 327 enterprises 
operating a large number of highrisk equipment.
 In 2008 monitoring and market surveillance checks were 

performed of totally 2687 units of highrisk equipment and 
machinery located in metal processing, wood processing and food 
p r o c e s s i n g industry establishments, as well as in places of 
the public services. the types of products which were 

monitored and/or checked could be listed as 
follows:

• pressure vessels;
 pressure equipment;

• load cranes;
• lifts;

• steam and hot water boilers;
• wood processing 

machines;
• metal processing 

machines;
• gas compressor 

modules;
• road 
construction 

machinery;
• other machines.

newly installed machinery 
and highrisk equipment were 

inspected for their compliance with the 
requirements of the ordinances referred to 

in article 7 of the ltrp, and were also put into 
operation.
 together with the services of the Ministry of Interior  traffic 

police Directorate joint inspections were carried out covering motor 
vehicles with installed lpG fuel systems with regard to fulfillement 
by the users of the provisions of the law on technical requirements 
for products, ordinance on the design, safe operation and technical 
inspection of gas equipment and installations for liquefied hydrocarbon 
gases and ordinance on the design and safe operation of transmission 
and distribution gas pipelines as well as of the equipment, installations 
and natural gas appliances.
 Joint inspections were carried out with the executive agency 

„General labour Inspectorate“ and with Directorate General „fire 
and emergency Safety“ at the Ministry of Interior at places where 
highrisk equipment is being operated with regard to fulfillment of 
the provisions of the ltrp and its implementing ordinances.
 SaMtS officials took part in 216 acceptance committees in 

respect of sites where highrisk equipment is installed and also in 
86 committees for check with regard to fulfillment of the obligations 
of operators of equipment and enterprises with implemented system 
for big accidents prevention arising out of dangerous chemical 
substances or for limiting their effects to the life and health of people 
and the environment, that were granted a license as referred to in 
article 104 of the law on environmental protection.

ТЕХ НИ чЕС КИ НАД ЗОР НА СЪ О РЪ ЖЕ НИЯ 
С ПО ВИ ШЕ НА ОПАС НОСТ

При о ри тет ни те дей нос ти в ра бо та та на слу жи те ли те на 
дАМтн в об ласт та на тех ни чес кия над зор на съ о ръ же ни я та с 
по ви ше на опас ност и над зо ра на па за ра на та ки ва съ о ръ же ния 
и ма ши ни през 2008 г. са:
 при веж да не и под дър жа не на нор ма тив на та уред ба и прак

ти ка та на дАМтн в об ласт та на тех ни чес кия над зор и над зо ра 
на па за ра в съ от вет с т вие с те зи на стра ни те  член ки на ес, и 
доб ра та прак ти ка на ор га ни за ци и те, член ки на ев ро пейс ка та 
кон фе де ра ция на ор га ни за ции за из пит ва не, ин с пек ция, сер ти
фи ка ция и пре дот в ра тя ва не на рис ка (CeoC); 
 пре вен ция пос ред с т вом из вър ш ва ни те пе ри о дич ни тех ни

чес ки прег ле ди и про вер ки, с цел оси гу ря ва не на бе зо пас ност та 
на пус на ти те в дейс т вие съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност и на 
пред п ри я ти я та и обек ти те, в ко и то те фун к ци о ни рат; 
 про вер ка на из пъл не ни е то на за дъл же ни я та на опе ра то

ри на пред п ри я тия и съ о ръ же ния, в ко и то е въ ве де на сис те ма за 
пре дот в ра тя ва не на го ле ми ава рии с опас ни хи мич ни ве щес
т ва или за ог ра ни ча ва не на пос лед с т ви я та от тях за жи
во та и зд ра ве то на хо ра та и за окол на та сре да; 
 осъ щес т вя ва не на ефек ти вен над зор на 

па за ра на ма ши ни и съ о ръ же ния с по ви
ше на опас ност с цел пре дот в ра тя ва
не пус ка не то на па за ра и/или в 
дейс т вие на про дук ти, ко
и то не удов лет во ря ват 
пре дя ве ни те към тях 
съ щес т ве ни изис к ва ния 
и зас т ра ша ват жи во та и 
зд ра ве то на хо ра та;
  про вер ка на ли ца та, 

по лу чи ли ли цен зия за осъ щес
т вя ва не на тех ни чес ки над зор на 
съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност, 
за спаз ва не на об х ва та на по лу че на та 
ли цен зия, ус ло ви я та, при ко и то е по лу че
на, и за из пъл не ние на за дъл же ни я та им по 
ЗтиП и на ред би те по при ла га не то му;
 про вер ка на ли ца та, впи са ни в ре гис тъ

ра на дАМтн ка то ли ца, ко и то из вър ш ват дей нос
ти по ре мон ти ра не, под дър жа не и пре ус т рой ва не 
на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност за спаз ва не на 
об х ва та на из да де но то удос то ве ре ние, ус ло ви я та, при ко и
то е по лу че но, и за из пъл не ние на за дъл же ни я та им по ЗтиП и 
на ред би те по при ла га не то му;
 по доб ря ва не при ла га не то на ре гу ла тор ни те ре жи ми по 

из да ва не на ли цен зии за осъ щес т вя ва не на тех ни чес ки над
зор на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност и впис ва не в ре гис
тъ ра на дАМтн на ли ца та, из вър ш ва щи дей нос ти по ре мон ти
ра не, под дър жа не и пре ус т рой ва не на съ о ръ же ния с по ви ше на 
опас ност.

През 2008 г. от слу жи те ли те на дАМтн, осъ щес т вя ва щи тех
ни чес ки над зор на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност и над зор 
на па за ра на ма ши ни и съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност, са 
ре а ли зи ра ни дей нос ти в след ния обем:
 из вър ше ни са:
 2603 пър во на чал ни тех ни чес ки прег ле ди на съ о ръ же ния с 

по ви ше на опас ност;
 пе ри о дич ни тех ни чес ки прег ле ди на 15451 бр. и 3703,7 км 

съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност;
 557 вне зап ни тех ни чес ки прег ле ди на съ о ръ же ния с по

ви ше на опас ност.
 из да де ни са 573 раз ре ше ния за пус ка не в ек с п ло а та ция 

TECHNICAL INSPECTION
OF HIGH-RISK EQUIPMENT

the priority activities of the SaMtS officials in the field of 
technical inspection of highrisk equipment and market surveillance 
of such equipment and machinery in 2008 could be outlined as 
follows:
 bringing and keeping legislation and SaMtS practice in the 

field of technical inspection and market surveillance into compliance 
with those of the eu Member States as well as with the best 
practice of member organisations of the european confederation of 
organisations for testing, inspection, certification and risk prevention 
(CeoC International); 
 prevention through performance of periodic technical checks 

and inspections with a view of ensuring safety of highrisk equipment 
put into operation and of the enterprises and sites at which that 
equipment operates; 

 check with regard to fulfillment of operators’ obligations 
of equipment and enterprises with implemented system for 

big accidents prevention arising out of dangerous chemical 
substances or for limiting their effects to the life and 

health of people and the environment;
  carrying out effective market 

surveillance of machinery and high
risk equipment with the 

purpose of preventing 

the placing on 
the market and/or the 

putting into service of products 
that do not satisfy the essential 

requirements applicable to them and that 
endanger the life and health of persons;
 check of the licensed persons for carrying out technical 

inspection of highrisk equipment, with regard to keeping the 
scope of the license, the terms under which it was granted and for 
fulfilment of those persons obligations under the law on technical 
requirements for products and its implementing ordinances;
 check of the persons entered in the SaMtS register as 

persons performing activities related to maintenance, repair and 
modification of highrisk equipment with regard to keeping the 
scope of the issued authorization, the terms under which it was 
received and for fulfilment of the obligations of those persons 
under the law on technical requirements for products and its 
implementing ordinances;
 improving the implementation of regulatory regimes related 

to issuing licenses for carrying out technical inspection of highrisk 
equipment and entry in the SaMtS register of persons performing 
activities related to repair, maintenance and modification of high
risk equipment.

In 2008 the SaMtS officials performing technical inspection of 
highrisk equipment and market surveillance of machinery and high
risk equipment performed activities comprising the following:
 they carried out as follows:
 2603 initial technical checks of highrisk equipment;
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 През го ди на та са ад ми нис т ри ра ни 521 
про це ду ри по ре гу ла тор ни те ре жи ми по чл. 
34 а и чл. 36 от ЗтиП:

“ из да де ни са 64 ли цен зии 
за осъ щес т вя ва не на тех ни
чес ки над зор на съ о ръ
же ния с по ви ше на 
опас ност  на ли
ца, ре гис т ри ра ни по 
тър гов с кия за кон, и 
на струк тур но обо со бе
ни час ти на пред п ри я тия, 
пря ко под чи не ни на ръ ко во
ди те ля на пред п ри я ти е то; от ка
за но е из да ва не то на ли цен зия 
на 8 ли ца;

• в ре гис тъ ра на дАМтн са впи са
ни 444 ли ца, ко и то из вър ш ват дей нос ти 
по под дър жа не, ре мон ти ра не и пре ус т рой
ва не на съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност, и е от
ка за но впис ва не на 5 ли ца.
 За из пъл не ние на за дъл же ни я та по ЗтиП и на ред би те по 

при ла га не то му и за спаз ва не на об х ва та на из да де на та им ли
цен зия или удос то ве ре ние са про ве ре ни 162 ли ца, ли цен зи ра ни 
за осъ щес т вя ва не на тех ни чес ки над зор, и 482 ли ца, впи са ни 
в ре гис тъ ра на дАМтн.
 По сиг на ли и жал би са из вър ше ни 38 про вер ки на съ о

ръ же ния с по ви ше на опас ност и на обек ти, в ко и то се ек с п ло
а ти рат та ки ва съ о ръ же ния.

За кон с та ти ра ни на ру ше ния на ЗтиП и на ред би те по при ла га
не то му при из вър ше ни те прег ле ди и про вер ки са със та ве ни 458 
ак та за ус та но вя ва не на ад ми нис т ра тив ни на ру ше ния и са спре ни 
от ек с п ло а та ция 453 съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност.

ти фи кат на из пит ва тел на та ла бо ра то рия от иАБ сА № 35 ли от 
1.08.2008 г., ва ли ден за 4 го ди ни. Про це ду ра та за ак ре ди ти ра
не на из пит ва тел на ла бо ра то рия е до 18 ме се ца, а ди рек ци я та 
на прак ти ка ак ре ди ти ра три ла бо ра то ри за 12 ме се ца  ста ци о
нар на в со фия и две под виж ни  в Бур гас и Пле вен.

дос та ве но то обо руд ва не в три те сек то ра на от дел иГсМП 
за из пит ва не на го ри ва е съг лас но изис к ва ни я та на ди рек ти ва 
2003/17/ес, из ме ня ща и до пъл ва ща ди рек ти ва 98/70/ес от
нос но ка чес т во то на теч ни те го ри ва и съ от вет ни те ев ро пейс ки 
стан дар ти. с не го се оп ре де лят по ка за те ли, ко и то пок ри ват за
дъл жи тел ни те изис к ва ни я  в един ния фор мат за док лад ва не на 
ка чес т ва та на теч ни те го ри ва, оп ре де лен в ре ше ние 2002/159/
ес, и дАМтн е в със то я ние да под гот вя на ци о нал ни дан ни за ка
чес т во то на теч ни те го ри ва, раз п рос т ра ня ва ни на те ри то ри я та на 
ре пуб ли ка Бъл га рия, ко и то да бъ дат док лад ва ни еже год но пред 
ек. Гд „кон т рол на ка чес т во то на теч ни те го ри ва“ (ГдкктГ) е в 
със то я ние да кон т ро ли ра ка чес т во то на сме си на би о го ри ва с 
ми не рал ни теч ни го ри ва и да оп ре де ля точ ния про цент на би о
го ри во то в сме си те.

Ре зул та ти от кон т ро ла на ка чес т во то на теч ни те го ри ва
 Про вер ки на обек ти
Ак ре ди ти ра не то на из пит ва тел на та ла бо ра то рия на 1.08.2008 г. 

на ло жи из пит ва не то на взе ти те про би при из вър ше ни те про вер
ки в пе ри о да 1.01.  31.07.2008 г. да се из вър ш ва във вън ш ни 
ак ре ди ти ра ни ла бо ра то рии. 

от 1.08.2008 г. за поч на ус ко ре но из пъл не ние на пла но ва
та дей ност на ди рек ци я та и по всич ки пос тъ пи ли сиг на ли, как
то и съв мес т ни про вер ки с ор га ни те на МВр и дру ги кон т рол
ни ор га ни. 

През го ди на та са из вър ше ни 460 про вер ки на обек ти, раз
п рос т ра ня ва щи теч ни го ри ва на те ри то ри я та на стра на та, от 
ко и то 64 с ор га ни те на МВр, 22  съв мес т но с Гд Мн, 7  съв
мес т но с Гдид тн, и 14  по сиг на ли на граж да ни и дру ги кон
т рол ни ор га ни. 

съ от но ше ни е то обек ти на го ле ми ве ри ги към еди нич ни е 
око ло 1:5. 

на 147 обек та са из вър ше ни са мо до ку мен тал ни про
вер ки, а от 313 обек та са взе ти 426 про би от теч ни го ри ва,  
как то след ва:

• бен зин А95н  198 бр.

• дру ги бен зи ни  5 бр.

• ди зе ло во го ри во  217 бр.

• ко тел но и теж ко го ри во  6 бр.
Във вън ш ни ла бо ра то рии до 1.08.2008 г. са из пи та ни 126 

про би, а след та зи да та в под виж ни те ла бо ра то рии на ГдкктГ 
са из пи та ни  280 про би, а в ста ци о нар на та 

 300. об щи ят брой из пи та ни про би в ла
бо ра то ри и те на ди рек ци я та е пого лям 

от 300, тъй ка то про би те, пре ми на
ли през под виж ни те ла бо ра то рии, 

се из пит ват и в ста ци о нар на
та. В таб ли ца  2 е пред с та ве

на из пит ва тел на та дей ност 
на ла бо ра то ри я та през 

2008 г. 
из да де ни са 280 

ек с пер т ни зак лю
че ния и 426 кон

с та тив ни про то
ко ли. ор га ни зи ра но е 

из пит ва не то на 48 ар бит
раж ни про би, 3 от ко и то за про

вер ки от 2007 г. 

 Drafting of a terms of reference, conducting a tender 
procedure and installation of a software product for determination 
of a rational routes in carrying out inspections.

Reaccreditation of the testing laboratory for fuels, 
lubricants and addiditives

the long and hard accreditation procedure lasting for 12 months 
was successfully finalised with the issuing of a certificate no. 35 
ли of 1 august 2008 to the testing laboratory by the ea „Bulgarian 
accreditation Service“, with a term of validity 4 years. In the case 
of a testing laboratory the accreditation procedure itself takes up to 
18 months, but in fact the Directorate accredited three laboratories 
within 12 months  one stationary laboratory in Sofia and two mobile 
laboratories in Burgas and pleven, respectively.

the supplied fuel testing equipment in the three sectors of 
Department „testing of fuels, lubricants and additives“ complies 
with the requirements of Directive 2003/17/ес, amending and 
supplementing Directive 98/70/ес on liquid fuels quality and the 
related european standards. the equipment is used for determination 
of parameters that cover compulsory requirements in the common 
format for reporting the liquid fuels quality as specified in Decision 
2003/159/eC. this enables SaMtS to prepare national data on 
the quality of liquid fuels distributed on the territory of the republic 
of Bulgaria, so as to be later reported annually to the european 
Commission. DG „Quality Control of liquid fuels“ (DG QClf) is able 
to control the quality of biofuels mixtures with mineral liquid fuels and 
to determine precisely the biofuel percentage in the mixtures.

Results from the performed  
quality control of liquid fuels

Site inspections 
the granted accreditation of the testing laboratory on 1 august 

2008 required the testing of samples taken during the inspections 
performed in the period 1.01.  31.07.2008 to be carried out at 
external accredited laboratories. 

Since 1 august 2008 the directorate started an accelerated 
execution of the planned activity, including checks following alerts 
received and joint inspections with the services of the Ministry of 
Interior and other control authorities.

In the course of the year 460 inspections were performed at places 
distributing liquid fuels on the territory of the country, out of which 64 
were performed jointly with the services of the Ministry of Interior, 22 
inspections  jointly with DG „Metrological Supervision“, 7 inspections 
 together with the inspectors from DG „technical Inspection“ and 14 
inspections  following alerts received from citizens and other control 
authorities.

the ratio between big chains distributors and single ones is 
approximately 1:5. 

at 147 of the sites only documentary checks were performed, 
while from 313 sites 426 samples of liquid fuels were taken as 
follows:

• А95н petrol   198 units of samples 

• other kinds of petrol     5 units of samples 

• diesel fuel    217 units of samples 

• heavy liquid fuels      6 units of samples
By 1 august 2008, 126 units of samples were tested in external 

laboratories and after that date  280 samples were tested at the 
mobile laboratories of DG QClf and 300 at the stationary laboratory. 
the total number of samples tested at the laboratories of the 
directorate exceeded 300, as the samples that had undergone 
testing at the mobile laboratories were subsequently tested in the 
stationary one. the testing activity of the laboratory in 2008 is 
presented in the table 2.

 101 training programmes and curricula in schools and training 
courses for acquiring qualification for practicing professions or 

occupations related to servicing and operation of highrisk 
equipment were coordinated. 374 permissions for conducting 

such kind of courses were issued, and 5228 of the attendants 
obtained relevant certificates of qualification.

 During the year 521 procedures related to the 
regulatory regimes under article 34a and article 36 of 

the ltrp were administered, in particular:
 64 licenses for carrying out technical 

inspection of highrisk equipment were granted 
to persons registered under the trade law, and 
to structurally separated units of enterprises or 

organisations under the direct subordination of their 
head; 8 persons were refused to be granted a license;

• 444 persons who perform activities related to 
maintenance, repair and modification of highrisk equipment were 

entered into the SaMtS register and 5 persons were refused from 
being entered into the register.
 162 licensed persons for carrying out technical inspection, as 

well as 482 persons entered in the SaMtS register were inspected 
with regard to fulfillment of their obligations under the ltrp and 
its implementing ordinances, and for observing the scope of the 
license issued to them.
 38 inspections of highrisk equipment and inspections at 

sites where such equipment is operated were performed following 
notifications and complaints submitted.

With respect to established violations of the law on technical 
requirements for products and its implementing ordinances during 
the checks and inspections performed 458 acts ascertaining 
administrative violations were drawn up and 453 units of highrisk 
equipment were stopped from operation.

КОН Т РОл НА КА чЕС Т ВО ТО 
НА ТЕч НИ ТЕ ГО РИ ВА

През 2008 г. ос нов ни те за да чи пред дАМтн в об ласт та на 
ка чес т во то на теч ни те го ри ва са:
 Пре ак ре ди ти ра не на ла бо ра то ри я та за из пит ва не на го ри

ва, сма зоч ни ма те ри а ли и при сад ки, включ ва що ак ре ди ти ра не 
на две мо бил ни ла бо ра то рии и раз ши рен об х ват на из пит ва не 
в ста ци о нар на та ла бо ра то рия.
 из пъл не ние на пла на за кон т рол на ка чес т во то на теч

ни те го ри ва за 2008 г.
 раз ра бот ва не и пред с та вя не на пред ло же ние за дос тав

ка на обо руд ва не за из пит ва не на би о го ри ва, за из пъл не ние на 
изис к ва ни я та на ди рек ти ва 2003/30/ес и на За ко на за въ зоб
но вя е ми те и ал тер на тив ни те енер гий ни из точ ни ци и би о го ри
ва та, съг лас но ут вър де на та фи нан со ва обос нов ка към про ек та 
за из ме не ние и до пъл не ние на на ред ба та за изис к ва ни я та за 
ка чес т во то на теч ни те го ри ва, ус ло ви я та, ре да и на чи на за тех
ния кон т рол или фи нан си ра но по опе ра тив на прог ра ма „кон
ку рен тос по соб ност“.  
 раз ра бот ва не на за да ние, про веж да не на търг и внед ря

ва не на соф ту е рен про дукт за оп ре де ля не на ра ци о нал ни мар
ш ру ти при из вър ш ва не на про вер ки от ин с пек то ри те. 

Пре ак ре ди ти ра не на ла бо ра то ри я та за из пит ва не на 
го ри ва, сма зоч ни ма те ри а ли и при сад ки

Про дъл жи тел на та и теж ка про це ду ра по ак ре ди ти ра не то в 
те че ние на 12 ме се ца прик лю чи ус пеш но с из да ва не на сер

QUALITY CONTROL 
OF LIQUID FUELS

In 2008 the main tasks of SaMtS in the field of quality control 
of liquid fuels could be outlined as follows:
 reaccreditation of the testing laboratory for fuels, lubricants 

and addiditives, including accreditation of two mobile laboratories 
and an extended scope of testing at the stationary laboratory.
 execution of the plan for quality control of liquid fuels for 

2008.
 Development and submission of a proposal for 

supply of biofuels testing equipment with regard 
to fufillment of the requirements of Directive 
2003/30/ес and of the law on renewable 
and alternative energy sources and 
biofuels, according to the approved 
financial justification to the 
Draft on amendment 
and supplement to 
the ordinance on 
the requirements for   
liquid fuels’ quality, the 
conditions, procedure and 
methods of their control or 
financed under the operational 
programme „Development of the 
Competitiveness of the Bulgarian 
economy 20072013“.
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чис ло на го ри во за ди зе ло ви дви га те ли, плът ност на бен зин и 
ди зел и съ дър жа ние на по ли цик ле ни аро мат ни съ е ди не ния в 
го ри ва за ди зе ло ви дви га те ли във връз ка с раз ши ря ва не об
х ва та на ак ре ди та ция.

слу жи те ли от сек то ри те на ла бо ра то ри я та са учас т ва ли в 
от ва ря не и из пит ва не на 48 бр. ар бит раж ни про би, по въз ра
же ния на про ве ря ва ни те ли ца.

раз ра бо те но е за да ние, про ве ден е търг и е ин с та ли ран соф
ту е рен про дукт за оп ре де ля не на ра ци о нал ни мар ш ру ти при из
вър ш ва не на про вер ки от ин с пек то ри те.

 Internal calibration of apparatuses IroX 2000 and IroX 
DIeSel designed for express analysis of diesel engine fuels 
and petrols.

With respect to extending the scope of accreditation also internal 
calibration of express analysis apparatus was initiated in the mobile 
laboratories by the following parameters: cetane number of diesel 
engine fuels, density of petrol and diesel, and content of polycyclic 
aromatic compounds in diesel engine fuels.

the servants from the laboratory sectors took part in the opening 
and testing of 48 arbitrage samples upon objections of inspected 

persons.
a terms of reference was 

drafted, a tender procedure was 
conducted and a software 

product was installed for 
determination of rational 

routes in carrying out 
inspections.

Draf t ing of normative acts related to quality control of 
liquid fuels 

 participation in an interinstitutional working group set up by 
an order no. рд 148/06.03.2008 issued by the Minister of envi
ronment and waters with the task of amendment and supplement 
to the ordinance on the requirements for liquid fuels’ quality, the 
conditions, procedure and methods of their control.
 participation in an interinstitutional working group set up by 

an order no. рд 138/29.02.2008 issued by the Minister of environ
ment and waters with the task of amendment and supplement to 
the law on ambient Clean air.
 participation of two experts from the Control and Methodol

ogy Department in an interinstitutional working group on develop
ment of a national environmental Strategy 2009  2018 and a 
Strategic action plan 2009  2013.

Other activities performed by DG QCLF

 Information was prepared along with a justification for sup
ply of equipment, using financial resources under the operational 
programme „Development of the Competitiveness of the Bulgarian 
economy 20072013“.
 a report was prepared containing summarised data on the 

quality of liquid fuels distributed on the territory of the republic of 
Bulgaria in 2008. the report was submitted to the Ministry of environ
ment and Waters for further presentation and reporting to the european 
Commission. 
 the documentation was prepared with regard to the partici

pation in a tender procedure under the law on public procurement 
for supply of new equipment designed for determination of vapour 
pressure and hydrocarbon content of petrols, with the financial 
resources of SaMtS.
  participation in 4 meetings of the technical Committee 

„petroleum products and lubricants“ set up at the Bulgarian Insti
tute for Standardisation, with two author standards submitted for 
consideration.

Ад ми нис т ра тив но на ка за тел на дей ност

от из пи та ни те 426 про би са ус та но ве ни 93 не съ от вет с т вия 
с изис к ва ни я та за ка чес т во. от тях към 31.12.2008 г. след из
пит ва не на 45 ар бит раж ни про би, взе ти през 2008 г., 18 са по
ка за ли съ от вет с т вие с изис к ва ни я та за ка чес т во, 10 са с ма ло
важ ни не съ от вет с т вия, с нез на чи тел ни от к ло не ния в по ка за те
ли те „тем пе ра ту ра на край на ки пе не“ и „плам на тем пе ра ту ра“, 
ка то фир ми те са уве до ме ни, че в срок от 6 ме се ца ще им бъ де 
нап ра ве на пов тор на про вер ка. ре ал ни ят брой на ус та но ве ни те 
не съ от вет с т вия с изис к ва ни я та за ка чес т во, свър за ни с ад ми
нис т ра тив но на ка за тел ни про це ду ри, са 65, ко е то пред с тав ля ва 
15,3% не ка чес т ве ни го ри ва за го ди на та. В ре зул тат на ус та но
ве ни те 199 на ру ше ния  134 до ку мен тал ни и 65 не съ от вет с т
вия с изис к ва ни я та за ка чес т во, са из гот ве ни  и връ че ни ак то
ве и на ка за тел ни пос та нов ле ния 
(табл. 3). 

За ос та на ли те 25 не съ от
вет с т вия с изис к ва ни я та за ка
чес т во пред с тои: връч ва не на 
7 със та ве ни ак та след из пи та ни 
ар бит раж ни про би и пот вър де
ни пър во на чал ни ре зул та ти, 10 
из пит ва ния на ар бит раж ни про
би, а за 8 не съ от вет с т вия, ус та
но ве ни през де кем в ри 2008 г., 
все още не са пос тъ пи ли ис ка
ния за от ва ря не на ар бит раж
ни те про би. 

През 2008 г. от спе че ле ни 
де ла по на ка за тел ни пос та нов ле ния в тран зит на та смет ка на 
дАМтн са пос тъ пи ли око ло 500 000 лв.

Дей нос ти, свър за ни с ра бо та та  
на из пит ва тел на та ла бо ра то рия

със за по вед № рд16624/12.06.2008г. на ми нис тъ ра на 
ико но ми ка та и енер ге ти ка та е сфор ми ра на меж ду ве дом с т ве на 
ко ми сия с учас ти е то на два ма пред с та ви те ли на ГдкктГ, ко и то 
под гот ви ха го ля ма част от до ку мен та ци я та за въз ла га не на об
щес т ве на по ръч ка по ЗоП за дос тав ка на обо руд ва не за из пит
ва не и осъ щес т вя ва не на кон т рол на ка чес т во то на би о го ри ва
та, вклю чи тел но и тех ни чес ки те спе ци фи ка ции на апа ра ту ра та. 
тър гът е про ве ден, из б ра ни са фир ми те из пъл ни тел ки. дос тав
ка та е ре а ли зи ра на в края на го ди на та.

раз ра бо те ни са ме то ди ки за:
 из вър ш ва не на ек с п рес ни ана ли зи на го ри ва за ди зе ло ви 

дви га те ли и бен зи ни с апа ра ти IroX 2000 и IroX DIeSel;
 вът реш но ка либ ри ра не на апа ра ти за ек с п рес ни ана ли

зи на го ри ва за ди зе ло ви дви га те ли и бен зи ни IroX 2000 и 
IroX DIeSel.

стар ти ра вът реш но ка либ ри ра не на апа ра ти за ек с п рес ни 
ана ли зи в под виж ни те ла бо ра то рии по по ка за те ли це та но во 

280 expert statements were drawn up 
and 426 findings reports. testing of 48 
arbitrage samples was organised, 3 of 
which concerning inspections performed 
in 2007. 

Administrative and penal activities

as a result of the tested 426 units of 
samples, 93 of them were found to be non
conforming to the quality requirements. By 
31 December 2008, following testing of 45 
arbitrage samples taken in the course of 2008, 
18 units out of the abovementioned 93 were 
found compliant with the quality requirements, 

10 of them were established with minor nonconformities, having 
insignificant deviations in the parameters „final boiling point“ and „flash 
point“. the respective companies were informed that they would be 
subject to a subsequent inspection within sixmonth period. the real 
number of established nonconformities with the quality requirements, 
in particular concerning administrative and penal procedures were 
65, which presented 15,3% of the lowgrade liquid fuels for the year. 
as a result of 199 infringements established  134 of which were 
documentary and 65 concerning nonconformities with the quality 
requirements, the following kinds of statements and penal acts were 
drawn up and handed (table 3). 

for the rest 25 nonconformities with the quality requirements 
the following is to be done: handing of 7 statements drawn up 

following arbitrage samples tested and initial results confirmed, 10 
tests of arbitrage samples, and for 8 nonconformities established 
in December 2008 there are still no requests for opening of 
arbitrage samples.

In 2008 as a result of won court cases initiated due to penal 
acts, approximately 500 000 BGn were received in the transit 
account of SaMtS.

Activities related to the work of the testing laboratory 

In pursuance of order no. рд16624/12.06.2008 issued by 
the Minister of economy and energy an interinstitutional commis
sion was set up, with the participation of two repesentatives of 
DG QClf in its composition who prepared the major part of the 
documentation, including the technical specifications, required for 
the award of a public procurement contract according to the law 
on public procurement, concerning the supply of equipment for 
testing and control of biofuels quality. the tender was conducted 
and the contractors selected. the equipment was supplied in the 
end of the year.

Some methods were developed related to:
 performing express analysis of diesel engine fuels and petrols 

by use of IroX 2000 and IroX DIeSel apparatuses;

Раз ра бот ва не на нор ма тив ни до ку мен ти, свър за ни с 
кон т ро ла на ка чес т во то на теч ни те го ри ва

 Учас тие в меж ду ве дом с т ве на ра бот на гру па, сфор ми ра на 
със за по вед № рд 148/06.03.2008 г. на ми нис тъ ра на окол на
та сре да и во ди те за из ме не ние и до пъл не ние на на ред ба та за 
изис к ва ни я та за ка чес т во то на теч ни те го ри ва, ус ло ви я та, ре да 
и на чи на за тех ния кон т рол. 
 Учас тие в меж ду ве дом с т ве на ра бот на гру па, сфор ми ра на 

със за по вед № рд 138/29.02.2008 г. на ми нис тъ ра на окол на та 
сре да и во ди те за из ме не ние и до пъл не ние на За ко на за чис то
та та на ат мос фер ния въз дух.
 Учас тие на два ма слу жи те ли от от дел „кон т рол номе то

ди чен“ в меж ду ве дом с т ве на ра бот на гру па по раз ра бот ва не на 
на ци о нал на стра те гия за окол на сре да 2009  2018 г. и стра те
ги чес ки план за дейс т вие 2009  2013 г.

Дру ги дей нос ти на ГДККТГ

 Под гот ве ни са дан ни и обос нов ка за дос тав ка на обо
руд ва не, с фи нан си ра не по ли ния на оП „кон ку рен тос по соб
ност“.
 Под гот вен е док лад с обоб ще ни дан ни за ка чес т во то на 

раз п рос т ра ня ва ни те теч ни го ри ва на те ри то ри я та на ре пуб ли
ка Бъл га рия през 2008 г. док ла дът е пре да ден в МосВ за прид
виж ва не и док лад ва не в ек. 
 Под гот ве на е до ку мен та ци я та и учас ти е то в про це ду ра 

по ЗоП за дос тав ка на но во обо руд ва не за оп ре де ля не на на
ля га не на па ри и въг ле во до ро ден със тав на бен зи ни, с фи нан
си ра не от дАМтн.
 Учас тие в 4 за се да ния на тех ни чес кия ко ми тет по стан

дар ти за ция „неф топ ро дук ти и сма зоч ни ма те ри а ли“ към Бъл
гар с кия ин с ти тут за стан дар ти за ция с вне се ни за раз г леж да не 
два ав тор с ки стан дар та.

дейност на изпитвателната лаборатория
Testing activity of the laboratory

контрол на горивата
Liquid fuels control

с цел вътрешен 
контрол
With the purpose 
of internal control

общо
Total

1. Брой заявки за изпитване
    Number of application for testing received 

230 45 275

2. Брой изпитани продукти
    Number of products tested

610 45 655

3. Брой определени показатели
    Number of parameters determined 

2525 176 2701

4. Брой издадени протоколи 
    Number of test reports issued 

615 45 660

таблица 2 таble 2

Установени нарушения, бр.
Number of infringements 
established

изготвени 
актове
Statements 
drawn up

Връчени 
актове
Statements 
handed

Актове за 
връчване от 
общини
Statements to 
be handed by 
municipalities

изготвени 
наказателни 
постановления
Penal acts 
drawn up

Връчени 
наказателни 
постановления
Penal acts 
handed

1. документални проверки
Documentary checks  134 

134 129 5 120 110

2. несъответствия с 
изискванията за качество
Nonconformities with the 
quality requirements  65

40 33 7 30 12

3. общо 199 нарушения
In total 199 infringements

174 162 12 150 122

таблица 3 таble 3
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 regular participation in the meetings of specialists and 
manufacturers of biofuels in the country, organised by the Bulgar
ian petroleum and Gas association, national Biofuels association 
in Bulgaria, Ministry of environment and Waters, etc.
 participation in Working Group 20 „environment“ for discus

sion and implementation in the national legislation of ordinances, 
transposing european directives, as well as preparation of posi
tions.

The activities performed in the course of 2008 enable the fol
lowing conclusions to be made:

1. The acting legislation in the country related to the liquid fuels 
quality requirements is in compliance with the provisions of the 
European directives.

2. Following the longlasting repair works at the laboratory 
premises and the received accreditation certificate the control activity 
is now fully restored in its complete scope and is being performed 
with an accelerated rate.

3. The available equipment enables extending the scope of liquid 
fuels subject to control, as well as determination of compulsory 
parameters of liquid fuels specified in the common format of an
nual reports to the European Commission as laid down in Decision 
2002/159/ЕС.

4. The newly delivered equipment in 2008 gives possibility for 
biodiesel control after extending the scope of accreditation.

 ре дов но учас тие в сре щи те на спе ци а лис ти те и про из
во ди те ли те на би о го ри ва в стра на та, ор га ни зи ра ни от Бъл гар
с ка та пет рол на и га зо ва асо ци а ция, Асо ци а ци я та за би о го ри
ва, МосВ и др.
 Учас тие в за се да ния на ра бот на гру па 20 „окол на сре

да“ за об съж да не и при е ма не на на ред би в на ци о нал но то за
ко но да тел с т во, въ веж да щи ев ро пейс ки ди рек ти ви, из гот вя не 
на ста но ви ща.

Осъ щес т ве на та дей ност през 2008 г. поз во ля ва да се 
нап ра вят след ни те из во ди:

1. В стра на та дейс т ва нор ма тив на ба за за кон т рол на 
ка чес т во то на теч ни те го ри ва с изис к ва ния към тях в съ от
вет с т вие с изис к ва ни я та на ев ро пейс ки те ди рек ти ви.

2. След про дъл жи тел ния ре монт на по ме ще ни я та на из
пит ва тел на та ла бо ра то рия и по лу че ния сер ти фи кат за ак
ре ди та ция кон т рол на та дей ност е въз с та но ве на в пъл ния Ӝ 
обем и се осъ щес т вя ва с ус ко ре ни тем по ве.

3. На лич на та апа ра ту ра да ва въз мож ност за раз ши ря ва
не об х ва та на теч ни те го ри ва, обект на кон т ро ла, и за оп
ре де ля не на за дъл жи тел ни те по ка за те ли на теч ни те го ри ва, 
за лег на ли в об щия фор мат за го диш но док лад ва не, де фи ни ран 
в Ре ше ние 2002/159/ЕС на Ев ро пейс ка та ко ми сия. 

4. Но во дос та ве на та през 2008 г. апа ра ту ра да ва въз
мож ност за кон т рол на би о ди зел след раз ши ря ва не об х ва та 
на ак ре ди та ция. 

кин през 2009 г.  из вър ше но е пред ва ри тел но про уч ва не на 
ус ло ви я та, съб ра ни са пред ва ри тел ни офер ти, осъ щес т ве на е 
опе ра тив на ко рес пон ден ция със сек ре та ри а та на се ос, про
ве де на е сре ща с по тен ци ал ни фир ми  ор га ни за то ри на съ
би ти е то, осъ щес т ве на е под го тов ка и про веж да не на ра бот но 
по се ще ние на ге не рал ния сек ре тар на се ос през м.ок том в ри  
2008 г., про ве ден е из бор на фир ма  ор га ни за тор на асам б ле
я та, и е под гот вен двус т ра нен до го вор за ця лос т на та ор га ни за
ция на съ би ти е то през 2009 г.
 сът руд ни чес т во с меж ду на род ни и ев ро пейс ки ор га ни

за ции по мет ро ло гия:
Ев ро пейс ка ор га ни за ция по за ко но ва мет ро ло гия 

(WELMEC)
осо бе но важ но за дАМтн е учас ти е то в ра бот ни гру пи № 5 

„Мет ро ло ги чен над зор“, № 6 „Пред ва ри тел но опа ко ва ни про
дук ти“ и № 8 „ди рек ти ва за сред с т ва та за из мер ва не“, тъй ка то 
раз г леж да ни те в тях въп ро си са пря ко свър за ни с дей ност
та на аген ци я та; глав ни ят ди рек тор на Гд Мн учас т ва в 
го диш на та сре ща на ко ми те та на WelMeC.

Ев ро-ази ат с ка ор га ни за ция на на-
ци о нал ни те мет ро ло гич ни ин с-
ти ту ти (КО О МЕТ)

сът руд ни чес т во то по 
ли ния на ко о Мет се 
из ра зя ва в из гот вя не
то на Прог ра ма та на ко
о Мет за 2008  2010 г.:
n ак ту а ли зи ра не на ин фор
ма ци я та на ди рек то рия’2008 
от нос но дей ност та на дАМтн;
n об мен на ин фор ма ция от нос но 
18ото съ ве ща ние на ко ми те та на 
ко о Мет  15  16 май 2008 г.

Сът руд ни чес т во с Ев ро пейс ка та 
ор га ни за ция по ка чес т во (EOQ):
n под дър жа не на ко рес пон ден ция и раз п рос
т ра не ние на ма те ри а ли от еоQ;
n по пъл ва не и из п ра ща не на 2 въп рос ни ка за 
дей ност та на Бъл га рия в рам ки те на eoQ и бъ де ща
та дей ност на ор га ни за ци я та; 
n из гот вя не и по мес т ва не на сай та на дАМтн на ин фор ма ция 
за пред с то я щия кон г рес и Ге не рал на асам б лея на eoQ.

Сът руд ни чес т во с РТВ - Гер ма ния:
n ор га ни зи ра не и про веж да не на се ми нар за пред ва ри тел но опа
ко ва ни про дук ти, в кой то взе ха учас тие 16 ек с пер ти от Гд Мн;
n учас тие в се ми нар за пред ва ри тел но опа ко ва ни про дук ти, ор
га ни зи ран от ртВ и ко о Мет.
Сът руд ни чес т во със срод ни ор га ни за ции от ре ги о на

Във връз ка с ед на от ос нов ни те за да чи на меж ду на род но то 
сът руд ни чес т во по ус та но вя ва не на кон так ти и про веж да не на 
сре щи със срод ни ад ми нис т ра тив ни струк ту ри в ре ги о на в об
ласт та на над зо ра на па за ра и за щи та та на пот ре би те ли те са 
про ве де ни две сре щи с гръц ки ек с пер ти и е об съ де на въз мож
ност та за сът руд ни чес т во на дАМтн с Глав ния сек ре та ри ат по 
за щи та на пот ре би те ли те към Мини с тер с т во то на раз ви ти е то 
на Гър ция с цел бъ де що сът руд ни чес т во и съв мес т ни дейс т вия 
в об ласт та на над зо ра на па за ра на про дук ти и по спе ци ал но 
на иг рач ки те.

 Дей ност та по меж ду на род но то сът руд ни чес т во е на со
че на към раз ши ря ва не учас ти е то на ек с пер ти те от ДАМТН в 
меж ду на род ни те и ев ро пейс ки те ор га ни за ции, в ко и то аген
ци я та чле ну ва ка то на ци о на лен пред с та ви тел, как то и ук реп
ва не и раз ви тие на двус т ран но то и ре ги о нал но то сът руд ни
чес т во в рам ки те на ком пе тен ци и те на ДАМТН. 

General assembly and the plenary sessions of сеос, which in 2009 
would be hosted by SaMtS  a preliminary study was made in respect 
of the conditions; provisional offers were gathered; correspondence 
was exchanged with the сеос Secretariat; a meeting was conducted 
with the potential companies event organisers; a working visit of 
the CeoC Secretary General was prepared and organised in october 
2008; the company  organiser of the assembly was selected and 
a bilateral contract for the whole event organisation in 2009 was 
prepared.
  Cooperation with international and european metrology 

organisations:
European Organisation for Legal Metrology (WELMEC)
especially important for SaMtS was the participation in 

Working group 5 „Metrological Supervision“, Working group 6 „pre
packages“ and Working group 8 „Directive on measuring 

instruments“ since the issues discussed within the 
framework of these groups concerned directly the agency 

activities; the Director General of DG „Metrological 
Supervision“ took part in the annual meeting of the 

WelMeC Committee.
Euro-Asian Cooperation of National 

Metrological Institutions (COOMET)
the cooperation with CooMet consisted 

in preparation of the CooMet programme 
for 2008  2010:
n updating of information contained 

in the Directory’2008 related to the 
SaMtS activities;
n  exchange of information 
about the 18th session of the 

CooMet Committee held on 15  
16 May 2008.

Cooperation with the European 
Organisation for Quality (EOQ):

n keeping correspondence and distribution of еоQ 
working materials; 

n filling in and sending of 2 questionnaires about the Bulgaria’a 
activities within the framework of eoQ and the future organisation 
activity;  
n preparation and posting on the SaMtS web site of information 
concerning the forthcoming congress and General asssembly of 
eoQ.

Cooperation with the Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) - Germany:
n organisation and conduction of a seminar on prepackages in 
which 16 experts from DG „Metrological Supervision“ took part;
n participation in a workshop on prepackages organised by ртВ 
and CooMet.

Cooperation with similar organisations from the Balkan 
region

With regard to one of the main tasks of the international 
cooperation related to establishing contacts and conducting 
meetings with similar administrative structures in the Balkan region 
in the field of market surveillance and consumer protection two 
meetings were carried out with Greek experts and the opportunity 
was discussed for cooperation between SaMtS and the General 
Secretariat on consumer protection at the Ministry of Development 
of Greece with a view of future cooperation and joint actions in the 
field of market surveillance of products, and particularly toys.

The international cooperation activities were directed at 
expanding the participation of SAMTS experts in international and 
European organisations of which the agency is a member as a 
national representative, as well as at strengthening and further 
developing the bilateral and regional cooperation within the 
framework of SAMTS competencies.

МЕЖ ДУ НА РОД НО СЪТ РУД НИ чЕС Т ВО

ос нов на цел на меж ду на род на та дей ност на 
дАМтн през 2008 г. е про дъл жа ва не на 
сът руд ни чес т во то на двус т ран на и 
мно гос т ран на ос но ва за пре о
до ля ва не на тех ни чес ки те 
преч ки при осъ щес т вя
ва не на сво бод но то дви
же ние на сто ки и ус лу ги на 
ев ро пейс кия и меж ду на род
ния па зар, как то и ак ти ви зи ра
не на кон так ти те и ор га ни зи ра
не на ме роп ри я тия във връз ка със 
сът руд ни чес т во то със срод ни ад ми
нис т ра тив ни струк ту ри в ре ги о на. 

В из пъл не ние на дей нос ти те по меж
ду на род но сът руд ни чес т во през 2008 г. 
ек с пер ти на дър жав на та аген ция за мет
ро ло ги чен и тех ни чес ки над зор учас т ват в 
ре ди ца двус т ран ни и меж ду на род ни фо ру ми, 
как то и в ра бо та та на тех ни чес ки ко ми те ти и ра
бот ни гру пи на меж ду на род ни ор га ни за ции, на ко
и то дАМтн е член:
 Под го тов ка и учас тие в меж дуп ра ви тел с т ве ни ко ми сии за 

тър гов с коико но ми чес ко и на уч нотех ни чес ко сът руд ни чес т во: 
n 3ата се сия на МПк меж ду Бъл га рия и Бе ла рус;
n 12ата се сия на МПк меж ду Бъл га рия и ру сия. 
 сът руд ни чес т во с ев ро пейс ка та кон фе де ра ция на ор га

ни за ции за из пит ва не, ин с пек ция, сер ти фи ка ция и пре дот в ра
тя ва не на рис ка (CeoC):
n учас тие в го диш на сре ща на тк „Ма ши ни, асан сьо ри, кра но
ве“;
n учас тие в ра бот на сре ща по прак ти чес ко то при ло же ние на 
ди рек ти ви те от нов под ход;
n учас тие в 48ата Ге не рал на асам б лея на се ос.

ра бо ти се и по под го тов ка та на 49ата Ге не рал на асам б лея 
и пле нар ни те се сии на се ос, на ко я то дАМтн ще бъ де до ма

INTERNATIONAL COOPERATION

the main objective of the SaMtS internation
al activities in 2008 was continuation of the 

bilateral and multilateral cooperation aimed 
to overcome technical barriers to the free 

movement of goods and services on the 
european and international market, as 

well as strengthening contacts and 
organising various events with 

respect to agency cooperation 
with similar administrative 

structures in the region.
In pursuance of the inter

national cooperation activities in 
2008 experts of the State agency for 

Metrological and technical Surveillance 
participated in a series of bilateral and inter

national forums as well as in the work of technical 
committees and working groups of international organisa

tions of which SaMtS is a member:
 preparation and participation in Intergovernmental Commis

sions for trade, economic and scientific and technical cooperation, 
namely: 
n 3rd session of the Intergovernmental Commission between 
Bulgaria and Belarus;
n 12th session of the Intergovernmental Commission between 
Bulgaria and russia.
 Cooperation with the european Confederation of organi

sations for testing, Inspection, Certification and risk prevention 
(CeoC International):
n participation in an annual meeting of the tC „Machines, lifts and 
cranes“;
n participation in a working meeting on practical implementation 
of the new approach Directives;
n participation in the 48th General assembly of сеос Interna
tional.

During the year it was worked upon the preparation of the 49th 
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ЕВ РО ПЕЙС КА ИН ТЕГ РА ЦИЯ

1.Учас тие в ра бот ни гру пи и фо ру ми  
на ев ро пейс ко ни во

Във връз ка с член с т во то на ре пуб ли ка Бъл га рия в ев ро пейс
кия съ юз и про веж да не то на ре дов ни за се да ния на ра бот ни те 
гру пи и aDCo гру пи те на ек, ра бо те щи по въп ро си те на тех
ни чес ка та хар мо ни зи ция по ди рек ти ви те от нов под ход, през  
2008 г. ек с пер ти от дАМтн учас т ват в ра бо та та на:
 ра бот ни гру пи на ек по ди рек ти ви 89/686/еес, 90/396/ес, 

94/25/ес, 97/23/ес, 98/34/ес, 2000/9/ес, 2002/95 (rohS); 
 aDCo гру пи по над зо ра на па за ра по ди рек ти ви 73/23/

еес, 88/378/еес, 89/336/еес, 89/106/еес, 98/37/eC, 2000/9/
eC, 2004/108/ес, 2006/95/ес;
 ра ботнa групa по но ти фи ка ци он ни про це ду ри по спо ра

зу ме ни е то за тех ни чес ки те ба ри е ри в тър го ви я та (тБт); 
 ко ми тет „стан дар ти за ция и тех ни чес ко ре гу ли ра не“ към 

ди рек ти ва 98/34/ес към ек;
 ра бот ни гру пи на но ти фи ци ра ни ор га ни по ди рек ти ви 

97/23/ес и 87/404/еес;
 ра бот на гру па по сред с т ва за из мер ва не към ди рек ти

ва 2004/22/ес; 
 ра бот на сре ща на proSafe в об ласт та на над зо ра на 

па за ра;
 ра бот на сре ща на efta на те ма „сер ти фи ка ция и мар ки

ров ка за ев ро па“;
 ра бот ни сре щи на MIDt в об ласт та на одоб ря ва не то и 

кон т ро ла на та хог ра фи;
 учас тие в сим по зи ум „се мар ки ров ка и бе зо пас ност на 

про дук ти“
ек с пер ти от дАМтн учас т ват в за се да ни я та на ра бот на гру-

па G.7 „Тех ни чес ка хар мо ни за ция (Нов под ход)“ към съ ве
та, как то и в под го тов ка та и за щи та та на на ци о нал на та по зи ция 
при об съж да не на до ку мен ти те, пред ло же ни от ек във връз ка 
с ре ви зи я та на но вия под ход с ог лед при е ма не то им от пар ла
мен та. до ку мен ти те пря ко за ся гат дей ност та на дАМтн по но
ти фи ци ра не на ор га ни за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то и над
зор на па за ра в об х ва та на ди рек ти ви те от нов под ход. след 
окон ча тел но то при е ма не на до ку мен ти те, ек с пер ти от дАМтн 
ак тив но учас т ва ха в под го тов ка та на пре во да на до ку мен ти те 
на бъл гар с ки език.

2. Прог ра ма PHARE, фи нан со вият ме ха ни зъм на  
Ев ро пейс ко то ико но ми чес ко прос т ран с т во  
и струк тур ни те фон до ве

 Мно го на ци о на лен про ект на Ев ро пейс ка та ко ми сия 
„Съв мес т ни дейс т вия по над зор на па за ра на иг рач ки“ 

През м. сеп тем в ри 2008 г. стар ти ра про ект на ев ро пейс ка та 
ко ми сия „съв мес т ни дейс т вия по над зор на па за ра на иг рач ки“. 
Про ек тът се със тои от два мо ду ла:

Мо дул I: съв мес т ни дейс т вия по над зор на па за ра в об ласт
та на дет с ки те иг рач ки (ос но вен ак цент: на ли чие на мал ки час
ти и маг ни ти в иг рач ки те)  Joint Market Surveillance (mainly on 
small parts and magnets in toys). В мо ду ла учас т ват 13 стра ни, 
вклю чи тел но и Бъл га рия.

Мо дул II: За ку пу ва не и из пол з ва не на Xrf ска ни ращ апа рат 
за на ли чие на теж ки ме та ли в иг рач ки те  trading and use of Xrf 
screening apparatus for heavy metals in toys. В мо ду ла учас т ват 9 
стра ни, вклю чи тел но и Бъл га рия.

Пред виж да се и раз ши ря ва не на сът руд ни чес т во то, об мен 
на опит и ре зул та ти от из пол з ва не то на Xrf апа ра ти, раз ра бот
ва не на въп рос ни ци и про веж да не на ан ке та от нос но из пол з
ва не то на Xrf апа ра ти. 

EUROPEAN INTEGRATION

1. Participation in working groups and forums  
on European level

In relation with the membership of the republic of Bulgaria in 
the european union and conduction of regular meetings of the eC 
Working Groups and aDCo Groups dealing with issues related to 
technical harmonisation of new approach Directives in the course 
of 2008 SaMtS experts took part in the work of the following of 
them:
  european Commission Working Groups set up under 

Directives 89/686/еес, 90/396/ес, 94/25/ес, 97/23/ес 98/34/
ес, 2000/9/ес, 2002/95/eC (rohS);
 aDCo Groups on market surveillance under Directives 73/23/

еес, 88/378/еес, 89/336/еес, 89/106/еес, 98/37/eC, 2000/9/
eC, 2004/108/ес, 2006/95/ес;
 Working Group on notification procedures 

under the agreement on technical Barriers to 
trade (тВт);
 Committee „Standardisation 

and technical regulations“ under 
Directive 98/34/ес to the 
european Commission;
 Working 

groups of notified 
bodies under 
Directives 97/23/ес 
and 87/404/еес;
 Working Group 

on measuring instruments 
under Directive 2004/22/ес; 
 proSafe Working meeting 

in the field of market surveillance;
 efta Workshop on Certification 

and marking for europe;
 MIDt working meetings in the field of 

approval and control of tachographs;
  participation in a symposium on се 

marking and safety of products.
SaMtS experts took part in the meetings of the 

Council Working Group G.7 „Technical harmonisation 
(New Approach)“, as well as in the preparation and 
maintaining of the national position in the discussion 
of documents proposed by the eC in relation with the revision 
of new approach in respect of their adoption by the european 
parliament.the documents concern directly the SaMtS activities 
related to notification of conformity assessment bodies and market 
surveillance in the scope of new approach Directives. following 
the final adoption of the respective documents SaMtS experts 
took an active part in the preparation of documents’ translation 
into Bulgarian.

2. PHARE Programme, European Economic Area (EEA) 
Financial Mechanism and Structural funds

 Multinational project of the European Commission „Joint 
market surveillance action on toys“ 

In September 2008 an eC project titled „Joint market surveillance 
action on toys“ started. the project consists of the folowing two 
modules:

Module I: Joint Market Surveillance (mainly on small parts 
and magnets in toys). this module comprises of 13 countries, 
including Bulgaria.

Module II: trading and use of Xrf screening apparatus for 

до се га се об съ ди ха ре ди ца тех ни чес ки до ку мен ти, пла на за 
дейс т вие по про ек та, ета пи те на ра бо та и на чи ни те на ко му ни
ка ция и сът руд ни чес т во меж ду стра ни те, фи нан со ви те ас пек ти 
на осъ щес т вя ва не на про ек та и др. 

В рам ки те на про ек та бе ше до го во ре но в на ча ло то на 2009 г. 
да се осъ щес т ви съв мес тен над зор на па за ра на иг рач ки от 
бъл гар с ки и нор веж ки ин с пек то ри с де мон с т ра ция на из пол з
ва не то на пре но си мия Xrf апа рат за бър зо от к ри ва не на теж ки 
ме та ли в иг рач ки те, пред ла га ни на па за ра, кой то ще бъ де дос
та вен на Бъл га рия по про ек та. 
 Про ект BG/2005/017-353.02.02. „По-на та тъш но раз ви-

тие на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ от вет с т ви-
е то и мет ро ло гич на та ин ф рас т рук ту ра“

• ор га ни зи ра не и про веж да не на ра бо тен се ми нар, пред
с та вящ ев ро пейс кия ко ор ди на ци о нен ме ха ни зъм и прин ци пи те 
на дей ност та на ра бот ни те гру пи на но ти фи ци ра ни те ор га ни с 
учас ти е то на пред с та ви те ли на дАМтн и бъл гар с ки но ти фи ци
ра ни ор га ни за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то.

• Про веж да не на 7 ра бот ни сре щи за под го тов ка на пред с
та ви те ли на бъл гар с ки но ти фи ци ра ни ор га ни в ра бот ни те гру пи 

на ев ро пейс ки те но ти фи ци ра ни ор га ни в об ласт та на съ о ръ
же ния под на ля га не и съ до ве под на ля га не, съ о ръ же ния, 

пред наз на че ни за ра бо та в оп ре де ле ни гра ни ци на нап
ре же ни е то, елек т ро маг нит на съв мес ти мост и ра ди о

съ о ръ же ния и край ни да ле ко съ об щи тел ни ус т ройс т
ва, ма ши ни и асан сьо ри. В сре щи те взе ха учас тие 

око ло 50 спе ци а лис ти.
• Учас тие на 5 ек с пер ти от ди рек ция 

„раз ре ше ния за оце ня ва не на съ от вет
с т ви е то“(дрос) и 7 пред с та ви те ли на 

бъл гар с ки те но ти фи ци ра ни ор га ни в 
дей ност та на ра бот ни гру пи на ев ро

пейс ки те но ти фи ци ра ни ор га ни в об
ласт та на ма ши ни, асан сьо ри, съ о ръ же ния 

под на ля га не и съ до ве под на ля га не.
• осъ щес т вя ва не на три ра бот ни сре щи, ор га ни

зи ра ни с цел ана лиз на дейс т ва що то за ко но да тел с т во и 
не го во то при ла га не, от нос но гру пи про дук ти от нов под ход, 

ко и то не са пред наз на че ни за край ни пот ре би те ли.
• Про веж да не на че ти ри спе ци фич ни сек тор ни ра бот ни се

ми на ри, на со че ни към след ни те ди рек ти ви от нов под ход: ма
шин на, rtte, ppe и асан сьо ри. се ми на ри те са ре а ли зи ра ни с 
учас ти е то на 57 ин с пек то ри от Гдид тн и Гд нП;

• Учас тие на 18 ек с пер ти от дАМтн в по се ще ния с учеб
на цел в хо лан дия, свър за но с прак ти чес ки ас пек ти на над зор 
на па за ра на че ти ри гру пи про дук ти: ма ши ни, пус на ти в дейс
т вие, асан сьо ри, съ о ръ же ния под на ля га не и лич ни пред паз ни 
сред с т ва.

• ор га ни зи ра не и про веж да не на съв мес т ни про вер ки по 
над зор на па за ра с учас ти е то на ин с пек то ри от Гдид тн, Гд нП и 
ев ро пейс ки ек с пер ти в об ласт та на: ма ши ни, пус на ти в дейс т вие, 
асан сьо ри, съ о ръ же ния под на ля га не, лич ни пред паз ни сред с т ва 
и съ о ръ же ния, пред наз на че ни за ра бо та в оп ре де ле ни гра ни ци 
на нап ре же ни е то, елек т ро маг нит на съв мес ти мост и ра ди о съ о
ръ же ния и край ни да ле ко съ об щи тел ни ус т ройс т ва. Про вер ки те 
са из вър ше ни в рам ки те на 7 дни през вто ра та по ло ви на на го
ди на та с учас ти е то на 20 ин с пек то ри от дАМтн.

• ор га ни зи ра не про веж да не то на трид нев ни се ми на ри по 
над зор на па за ра на ма ши ни, пус на ти в дейс т вие, съ о ръ же
ния под на ля га не и асан сьо ри, за ин с пек то ри те/ек с пер ти те от 
Гдид тн.

• ор га ни зи ра не и про веж да не на пет д нев но обу че ние в хо
лан дия на 6 ек с пер ти от дрос по из пъл не ние на про це ду ра на 
но ти фи ци ращ ор ган на дър жа ва • член ка на ес, свър за на с из
да ва не на раз ре ше ния.

heavy metals in toys. 9 countries take part in that module, including 
also Bulgaria.

It is envisaged enhancement of cooperation, exchange of 
experience and results of the use of Xrf screening apparatus, 
development of questionnaires and carrying out a survey about the 
use of Xrf apparatus.

the discussions carried out so far covered a series of technical 
documents, project activity plan, the working phases and the ways 
of communication and cooperation between the countries, financial 
aspects of the project’s implementation, etc.

Within the project framework it was agreed upon that in the 
beginning of 2009 a joint market surveillance action on toys 
would be carried out with Bulgarian and Norwegian inspectors 
comprising a demonstration of the use of the portable Xrf apparatus 
for quick detection of heavy metals in marketed toys, which would 
be delivered to Bulgaria under the project. 
 Project BG/2005/017-353.02.02. „Further development 

of the national conformity assessment system and metrology 
infrastructure“

• organisation and conduction of a workshop on the european 
Coordination Mechanism and the principles of work of the notified 
bodies working groups, with the participation of representatives of 
SaMtS and Bulgarian notified bodies.

• Conducting of 7 working meetings for preparation of 
representatives of Bulgarian notified bodies in the work of the 
european notified bodies working groups in the filed of pressure 
equipment and pressure vessels, electrical equipment designed for 
use within certain voltage limits, electromagnetic compatibility and 
radio and telecommunications terminal equipment, machinery and 
lifts. approximately 50 specialists took part in these meetings.

• participation of 5 experts from the Designation of Conformity 
assessment Bodies Directorate (D DCaBs) and 7 representatives of 
Bulgarian notified bodies in the work of the european notified bodies 
working groups in the field of machinery, lifts, pressure equipment 
and pressure vessels.

• Carrying out of three workshops organised with a view of 
analysis of acting legislation and its enforcement, concerning new 
approach product groups not intended for end consumers.

• Carrying out four sector specific workshops aimed at the 
following new approach Directives: Machinery, rtte, ppe and 
lifts. the workshops were carried out with the participation of 
57 inspectors from DG „technical Inspection“ and DG „Market 
Surveillance“;

• participation of 18 SaMtS experts in the study visits organised 
in the netherlands with regard to the practical aspects of market 
surveillance of four groups of products: machines put into service, 
lifts, pressure equipment and personal protective equipment.

• organisation and conduction of joint market surveillance 
inspections with the participation of inspectors from DG „technical 
Inspection“ and DG „Market Surveillance“, and european experts 
in the field of: machines put into service, lifts, pressure equipment, 
personal protective equipment and electrical equipment designed for 
use within certain voltage limits, electromagnetic compatibility and 
radio and telecommunications terminal equipment. the inspections 
were carried out within 7 days during the second half of the year 
with the participation of 20 SaMtS inspectors.

• organisation and conduction of three•day seminars on market 
surveillance of machines put into service, pressure equipment 
and lifts, intended for the inspectors/experts from DG „technical 
Inspection“.

• organisation and conduction of five•day training in the 
netherlands of 6 experts from Designation of Conformity assessment 
Bodies Directorate on execution of a designation procedure of an 
eu Member State a notifying authority.
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• ор га ни зи ра не, ко ор ди ни ра не и учас тие в 5 ра бот ни сре
щи и за се да ние на Уп ра ви тел ния ко ми тет по ком по нент 3 за 
тех ни чес ка по мощ.

• ко ор ди ни ра не про це са на одоб ря ва не на пър во на чал ни
те док ла ди и нек лю чо ви ек с пер ти по три те ком по нен та за тех
ни чес ка по мощ • меж ду из пъл ни тел, бе не фи ци ен ти и до го ва
ря щия ор ган.

• ко ор ди ни ра не из пъл не ни е то и окон ча тел но то при е ма не на 
дос та ве но то ин фор ма ци он но обо руд ва не и ус пеш но то прик люч
ва не на до го во ри те за дос тав ка на ин фор ма ци он нo обо руд ва не 
по ком по нент 3 и 4.

• ко ор ди ни ра не под пис ва не то и пред с та вя не то в Цен т рал
но то зве но за фи нан си ра не и до го ва ря не (ЦЗФд)  МФ, на при
ем нопре да ва тел ни те про то ко ли за дос та ве но то мет ро ло гич но 
обо руд ва не по шест те ком по нен та за дос тав ка на обо руд ва не 
за Гд нЦМ към БиМ.
 Про ект BG/2006/018-343.02.01. „По-на та тъш но раз ви-

тие на на ци о нал на та сис те ма за оце ня ва не на съ от вет с т ви-
е то и мет ро ло гич на та ин ф рас т рук ту ра“

• склю че ни са 3 до го во ра за дос тав ка на обо руд ва не за 
из пит ва не и из мер ва не за Бъл гар с кия ин с ти тут по мет ро ло гия 
/3 ло та/.

• склю че ни са до го во ри за дос тав ка на обо руд ва не за из
пит ва не и из мер ва не в об ласт та на нис ко вол то ва та ди рек ти ва, 
стро и тел ни про дук ти и асан сьо ри за нуж ди те на бъл гар с ки те но
ти фи ци ра ни ор га ни за оце ня ва не на съ от вет с т ви е то /3 ло та/.

• ко ор ди ни ра не из пъл не ни е то на склю че ни те до го во ри по 
ком по нен ти те за дос тав ка на обо руд ва не.
 Не раз п ре де лен па кет за ин с ти ту ци о нал но из г раж да не 

по На ци о нал на прог ра ма PHARE 2005
Twinning Light про ект BG2005/017-353.11.02.24, BG/2005/

IB/OT/09/UE/TWL „Из г раж да не на ин с ти ту ци о на лен ка па ци-
тет в об ласт та на одоб ря ва не и кон т рол на сер ви зи за та-
хог ра фи“

ос нов ни те дей нос ти по про ек та са: ана лиз на на ци о нал но то 
за ко но да тел с т во то в об ласт та на та хог ра фи те и тен ден ции на 
раз ви ти е то в ев ро пейс ки ма щаб; обу че ние на ин с пек то ри от Гд
Мн  те о ре тич но и прак ти чес ко, за осъ щес т вя ва не на дей ност та 
им, свър за на с кон т рол вър ху сер ви зи те за та хог ра фи и на чи на 
на из вър ш ва не на про вер ки те; за поз на ва не с найдоб ри те прак
ти ки за осъ щес т вя ва не на дей ност та в ев ро пейс кия съ юз.

Ус пеш на и ефек тив на бе и дей ност та по ко ор ди ни ра не, из
пъл не ние и от чи та не на про ве де ни те по про ек та дей нос ти  се
ми на ри, обу че ния, дис ку сии.
 Пре хо ден фи нан сов ин с т ру мент:
Twinning Light про ект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/

EC/01/TL „Ук реп ва не на На ци о нал ния ин фор ма ци о нен цен тър 
в Дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни чес ки над зор и 
уед нак вя ва не с прак ти ка та на ЕС на про це ду ри те за но ти фи ци-
ра не съг лас но Ди рек ти ва 98/34/ЕО и ней но то из ме не ние с Ди-
рек ти ва 98/48/ЕО“

В мо мен та про ек т ни ят фиш е пов тор но цир ку ли ран, очак
ват се пред ло же ния и под пис ва не на до го вор от ЦЗФд на МФ с 
евен ту а лен из пъл ни тел.

За всич ки про ек ти по прог ра ма phare са из гот ве ни ме сеч
ни, три ме сеч ни и шес т ме сеч ни мо ни то рин го ви док ла ди за из
пъл не ни е то на про ек ти те във връз ка с учас ти е то на пред с та ви
тел на зве но то за из пъл не ние на про ек ти в ра бот ни те сре щи на 
сек то рен подко ми тет за наб лю де ние №8 „об щес т вен сек тор/
раз ви тие на ад ми нис т ра тив ния ка па ци тет“.
 Опе ра тив на прог ра ма „Раз ви тие на кон ку рен тос по соб-

ност та на бъл гар с ка та ико но ми ка 2007-2013“
• съз да ва не на ор га ни за ция за под го тов ка на до ку мен ти 

за кан ди дат с т ва не по опе ра тив на прог ра ма „раз ви тие на кон

• organisation, coordination and participation in 5 working 
sessions and a meeting of the Steering Comittee under Component 
3 for technical assistance.

• Coordination of the process of approval of the Initial reports 
and the non•key experts for all three components for technical 
assistance, among the parties involved • Contractor, beneficiaries 
and the Contracting authority.

• Coordination of the contracts execution and final acceptance 
of the supplied It equipment as well as successful finalisation of the 
contracts for supply of It equipment under Components 3 and 4.

• Coordination of signing and submission to the Central finance 
and Contracts unit Directorate (CfCu) at the Ministry of finance, 
of the final acceptance protocols of the delivered metrological 
equipment under the six components for supply of equipment for 
DG nCM at BIM.
 Project BG/2006/018-343.02.01. „Further development 

of the national conformity assessment system and metrology 
infrastructure“

• 3 contracts were concluded for supply of testing and 
measurement equipment for the Bulgarian Institute for Metrology 
/in 3 lots/.

• Contracts were concluded for supply of testing and 
measurement equipment in the field of low voltage directive, 
construction products and lifts for the needs of the Bulgarian notified 
bodies /in 3 lots/.

• overall coordination of the execution of the concluded 
contracts under the supply components.
  Unallocated Institution Building Envelope under the 

National PHARE 2005 Programme 
Twinning Light Project BG2005/017-353.11.02.24, BG/2005/

IB/OT/09/UE/TWL „Establishment of institutional capacity in the 
field of approval and control of tachograph workshops“

the main project activities could be summarised as follows: 
analysis of the national legislation in the field of tachographs 
and the latest development trends on european level; training of 
inspectors from DG „Metrological Supervision“  both theoretical 
and practical one, with regard to carrying out their activities related 
to control of tachograph workshops and the way of performing 
inspections; acquaintance with the best eu practices for carrying 
out that activity.

especially successful and efficient was the work on coordinantion, 
implementation and reporting the project activities  workshops, 
trainings and discussions.
 Transition Facility:
Twinning Light Project BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/

EC/01/TL „Strengthening the capacity of the national enquiry 
point within the State Agency for Metrological and Technical 
Surveillance and alignment with the EU practice on notification 
procedures according to Directive 98/34/EC and its amendment 
Directive 98/48/EC“

Currently the project fiche is being recirculated; offers are 
expected to be received and subsequently signing of a contract by 
the CfCu, Ministry of finance with a potential contractor.

all the abovementioned projects under the phare programme 
required preparation of monthly, progress (quarterly) and six
monthly monitoring reports concerning the projects implementation, 
mainly in view of the participation of a representative of the project 
implementation unit in the working meetings of the Sector Monitoring 
SubCommittee no. 8 „public Sector/Development of administrative 
capacity“.
 Operational Programme „Development of the 

competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013“
• organisational activities were performed with regard to 

preparation of a set of application documents for the operational 

ку рен тос по соб ност та на бъл гар с ка та ико но ми ка 2007  2013“ 
след от к ри ва не на про це ду ра та за на би ра не на про ек т ни пред
ло же ния по При о ри тет на ос 4 „Ук реп ва не на меж ду на род ни те 
па зар ни по зи ции на бъл гар с ка та ико но ми ка“.

• Под го тов ка и пред с та вя не на за яв ле ние за кан ди дат с т ва
не за фи нан си ра не на про ект по прог ра ма та.

От чи тай ки из пъл не ни е то на про ек ти те, фи нан си ра ни по 
прог ра ма PHARE и по дру ги пред п ри съ е ди ни тел ни фон до ве и 
прог ра ми, мо гат да бъ дат по со че ни след ни те пос тиг на ти 
по ло жи тел ни ре зул та ти и срещ на ти зат руд не ния:
 Ка то ре зул тат от про ек ти те ще се ук ре пи ад ми нис т ра

тив ни ят ка па ци тет на ек с пер ти те и ин с пек то ри те от ДРОС, 
гДиД ТН и гД НП, учас т ва щи в дей нос ти те по съ от вет ни те ком по
нен ти: учас тия в се ми на ри, ра бот ни сре щи, съв мес т ни ин с пек ции, 
меж ду на род ни фо ру ми, ор га ни зи ра ни и фи нан си ра ни от про ек та; 
по ви ше но ни во на из пол з ва не на ин фор ма ци он ни тех но ло гии по ра ди 
дос тав ка та на но во ин фор ма ци он но обо руд ва не, ко е то ще об с луж
ва дей ност та на аген ци я та.
 По прог ра ма PHARE 2006 ус пеш но са про ве де ни две тръж

ни про це ду ри за дос тав ка на обо руд ва не за из пит ва не и из мер ва не 
за Бъл гар с кия ин с ти тут по мет ро ло гия (склю че ни са 3 до го во ра) 
и дос тав ка на обо руд ва не за из пит ва не и из мер ва не в об ласт та 
на нис ко вол то ва та ди рек ти ва, стро и тел ни про дук ти и асан сьо
ри за нуж ди те на бъл гар с ки те но ти фи ци ра ни ор га ни за оце ня ва не 
на съ от вет с т ви е то (склю че ни са 3 до го во ра). До го во ри по ком
по нен ти те за тех ни чес ка по мощ не са склю че ни по ра ди лип са на 
учас т ни ци в тър га. 
 Пос тиг на ти са мно го ви со ки ре зул та ти при из пъл

не ни е то на Twinning Light про ект BG2005/017353.11.02.24 
„из г раж да не на ин с ти ту ци о на лен ка па ци тет в об ласт та на 
одоб ря ва не и кон т рол на сер ви зи за та хог ра фи“. Ка то до
пъл ни тел но дос ти же ние мо же да се по со чи включ ва не то на 
ДАМТН в про ект на ЕС „Мо ни то ринг на из пол з ва не то на ди
ги тал ни та хог ра фи“.

programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian 
economy 2007  2013“ following the opening of the call for 
proposals for priority axis 4 „Strengthening the international market 
positions of Bulgarian economy“.

• preparation and submission of an application form for project 
financing under that programme.

Taking into consideration the implementation of projects 
financed under the PHARE Programme and other preaccession 
funds and programmes, the following positive results achieved could 
be outlined as well as related difficulties encountered:
 The project will result in strengthening the administrative 

capacity of experts and inspectors from D DCABs, DG „Technical 
Inspection“ and DG „Market Surveillance“, that took part in the 
activities under relevant components: participation in workshops, 
working meetings, joint inspections, international forums, all of 
them organised and financed by the project; enhanced level of use 
of information technologies due to the supply of new IT equipment 
that will help to better serve the agency activities.
 Under the PHARE 2006 Programme two tender procedures 

were conducted successfully  one for the supply of testing and 
measurement equipment for the Bulgarian Institute of Metrology 
(3 contracts concluded) and one for the supply of testing and 
measurement equipment in the field of low voltage directive, 
construction products directive and lifts directive for the needs of 
the Bulgarian notified bodies (3 contracts were concluded). The 
contracts for technical assistance were not concluded because of 
lack of participants in the tender.
 Exceptionally high results were attained in the implementation 

of the Twinning Light Project BG2005/017353.11.02.24 
„Establishment of institutional capacity in the field of approval and 
control of tachograph workshops“. As an additional achievement 
it could be pointed out the inclusion of SAMTS in the EC project 
„Monitoring of the use of digital tachographs“.

NATIONAL ENQUIRY POINT

the State agency for Metrological and technical Surveillance 
which performs functions of a national enquiry point (nep) with 
regard to drafts of national technical regulations and rules on in
formation society services carries out its obligations for ensuring 
transperancy of the new national technical legislation and for avoid
ing of potential barriers to trade in the internal market. In that respect 
in pursuance of Council of Ministers’ Decree no. 165/2004 nep per
formed activities related to provision of notifications, consultations 

on texts and coor
dination activities, 
etc.

6 drafts of na
tional technical regu
lations, presented by 
two ministries, were 
notified (table 4).

SaMtS is a na
tional representative in the Committee set up under Directive 
98/34/eC and takes part in its work. for that purpose, besides the 
abovelisted notification activities and the related measures, nep 
also performs activities related to consultations with regard to draft 
mandates addressed to Cen/CeneleC/etSI. In case of proposals 
from the Bulgarian side it is further proceeded in accordance with 
Council of Ministers’ Decree no. 85/17.04.2007 (published in State 

НА ЦИ О НА лЕН ИН ФОР МА ЦИ О НЕН ЦЕН ТЪР

дър жав на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни чес ки над зор, 
ко я то из пъл ня ва фун к ции и на на ци о на лен ин фор ма ци о нен цен
тър (ниЦ) по от но ше ние на про ек ти на на ци о нал ни тех ни чес ки 
рег ла мен ти и пра ви ла за ус лу ги на ин фор ма ци он но то об щес т во, 
осъ щес тя ва сво и те за дъл же ния за оси гу ря ва не то на проз рач ност 
по от но ше ние на но во то на ци о нал но тех ни чес ко за ко но да тел с
т во и за пре дот в ра тя ва не то на по тен ци ал ни преч ки пред тър го
ви я та на вът реш ния па зар. В та зи връз ка в из пъл не ние на ПМс 
№ 165/2004 г. ниЦ 
е осъ щес т вил дей
нос ти по пре дос та
вя не на но ти фи ка
ции, съг ла су ва ния, 
ко ор ди ни ра щи дей
нос ти и др.

но ти фи ци ра ни 
са 6 про ек та на на
ци о нал ни тех ни чес ки рег ла мен ти, пред с та ве ни от две ми нис
тер с т ва (табл. 4). 

дАМтн е на ци о на лен пред с та ви тел в ко ми те та към ди рек ти ва 
98/34/ео и учас т ва в ра бо та та му. За цел та, ос вен из б ро е ни те 
дей нос ти по но ти фи ка ци и те и свър за ни те с тях мер ки, ниЦ из
вър ш ва и съг ла су ва тел на дей ност за про ек ти на ман да ти, ад ре
си ра ни към Cen/CeneleC/etSI. При на ли чие на пред ло же ния от 

нотифициращо 
ведомство
Notifying 
institution

Брой
Number of 
drafts

коментари
Comments

Подробни становища
Detailed opinions

държави членки
Member States

ек
EC

efta & турция
EFTA & Turkey

държави членки
Member States

ек
EC

МррБ MRDPW 5 1 2  1 2

Мие MEE 1     

таблица 4 таble 4



34 str. CMYK 35 str. CMYK

34

дъ
рж

АВ
нА

 А
Ге

нЦ
ия

 З
А 

М
ет

ро
ло

Ги
че

н 
и 

те
хн

ич
ес

ки
 н

Ад
Зо

р 
   

   
   

   
   

  S
ta

te
 a

Ge
nC

y 
fo

r 
M

et
ro

lo
GI

Ca
l 

an
D 

te
Ch

nI
Ca

l 
 S

ur
ve

Il
la

nC
e

34 str. CMYK 35 str. CMYK

Го
д

и
ш

ен
 о

тч
ет

  
20

08
  

an
n

u
al

 r
ep

o
r

t

бъл гар с ка стра на се про це ди ра съг лас но ПМс № 85/17.04.2007 г. 
(дВ, бр. 35/2007 г.). За от чет ния пе ри од са съг ла су ва ни ман да
ти, как то след ва: Cen 16; CeneleC  5; etSI  1.

По ис ка не то от ек ( ко ми тет 98/34) за из вър ш ва не на прег лед 
от нос но съб лю да ва не то от дър жа ви те член ки на раз по ред би те 
на ди рек ти ва 98/34/ео, поспе ци ал но по от но ше ние спаз ва не
то на но ти фи ка ци он на та про це ду ра за про ек ти на на ци о нал ни 
тех ни чес ки рег ла мен ти, дАМтн из вър ши мо ни то ринг на ра бо
та та по но ти фи ци ра не на на ци о нал ни тех ни чес ки рег ла мен ти от 
всич ки ми нис тер с т ва. обоб ще ни те дан ни от по лу че ни те от го
во ри по ка за ха, че по ве че то ми нис тер с т ва счи тат, че не въ веж
дат на ци о нал ни тех ни чес ки рег ла мен ти. В оп ре де ле ния от ек  
пе ри од са мо три ве дом с т ва са из вър ши ли об що шест но ти фи ка
ции, ко и то дейс т ви тел но са мал ко на брой, но стра на та все още 
въ веж да ев ро пейс ко то за ко но да тел с т во и го ля ма част от ней на
та за ко нот вор чес ка дей ност е ан га жи ра на с не го. то ва оба че не 
оз на ча ва, че не из пит ва ме труд нос ти с при ла га не то на ди рек ти ва 
98/34/ео, не за ви си мо от съз да де ния ко ор ди на ци о нен ме ха ни зъм 
меж ду всич ки ми нис тер с т ва и ве дом с т ва за пра вил но то из пъл
не ние на но ти фи ка ци о нни те за дъл же ния на дър жа ва та.

За да мо гат прин ци пи те и изис к ва ни я та на ди рек ти ва 98/34/
ео да се раз би рат и при ла гат от всич ки дър жа ви член ки и по
точ но от тех ни те ми нис тер с т ва и ве дом с т ва та, из вър ш ва щи за
ко но да тел на дей ност, ко ми тет 98/34 към ев ро пейс ка та ко ми сия 
ор га ни зи ра се рия от се ми на ри във всич ки дър жа ви член ки. През 
ап рил 2008 г. по до бен се ми нар бе ше про ве ден и в Бъл га рия с 
учас ти е то на три ма чле но ве на сек ре та ри а та на ко ми тет 98/34, 
ниЦ и кон так т ни те ли ца от всич ки ми нис тер с т ва и ве дом с т ва, 
оп ре де ле ни по си ла та на ПМс № 165/2004 г. да под по ма гат 
пред се да те ля на дАМтн при из пъл не ние на но ти фи ка ци он ни те 
за дъл же ния на стра на та към ес. 

За ра зяс ня ва не на изис к ва ни я та по ди рек ти ва 98/34/ео и 
за под по ма га не на кон так т ни те ли ца по ПМс № 165/2004 г. са 
ор га ни зи ра ни след ни те ме роп ри я тия:

• ра зяс ни тел на сре ща с кон так т ни те ли ца и пред с та ви те ли 
от раз лич ни ве дом с т ва във връз ка с пис мо то на ко ми тет 98/34 
за по доб ря ва не ра бо та та по но ти фи ка ци он на та про це ду ра на 
ди рек ти ва 98/34/ео. 

• раз г леж да не на за ко но да тел на та прог ра ма на Мс и об съж
да не с кон так т ни те ли ца от ми нис тер с т ва та на не об хо ди мост та 
от тях но то но ти фи ци ра не.

• Пос то ян на връз ка с кон так т ни те ли ца и оказ ва не на по
мощ с до пъл ни тел ни ра зяс не ния за нуж ди те на но ти фи ка ци я та 
на но ви на ци о нал ни тех ни чес ки рег ла мен ти.

Спо ра зу ме ние за тех ни чес ки те преч ки пред тър го ви я та 
по При ло же ние 1А към Ма ра кеш ко то спо ра зу ме ние за съз да
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Получени запитвания по области за 2008 г.         Enquiries received by subject fields in 2008

 По телефон
    By telephone

 По електронна поща
    By email

 Зададени на интернет    
     страницата на дАМтн

Questions asked on the 
internet site of SAMTS

 По факс/поща
    By fax/by mail 

Начин на постъпване на запитванията
Means of receiving of enquiries

Gazette, issue 35 of 2007). During the reported period the following 
mandates were submitted for consultation: Cen 16; CeneleC  5; 
etSI  1.

upon request of the european Commission (Committee 98/34) 
for making a review about the observance by the Member States 
of the provisions of Directive 98/34/eC, in particular as regards 
observing the notification procedure for drafts of national techni
cal regulations, SaMtS performed monitoring of the work related 
to notification of national technical regulations by all ministries. 
the summarised data of the answers received showed that most 
of the ministries considered that they didn’t implement national 
technical regulations. During the period defined by the eC  only 
three institutions made totally six notifications. that is indeed too 
limited in number, but the country still transposes the european 
legislation and a large part of its law drafting activity is engaged 
with it. however, that does not mean that we do not experience 
difficulties with the enforcement of Directive 98/34/eC regardless 
of the established coordination mechanism among all ministries 
and institutions for the proper implementation of the country’s 
notification obligations.

In order to make it possible the principles and provisions of 
Directive 98/34/eC to be better understood and applied by all 
member states, and in particular by their ministries and institutions 
performing legislative activity, Committee 98/34 established to the 
european Commission organised a series of seminars in all the 
member states. In april 2008 such a seminar was carried out in 
Bulgaria, with the participation of three members of the Committee 
98/34 Secretariat, nep and the contact persons from all ministries 
and institutions appointed in pursuance of Council of Ministers’ De
cree no. 165/2004 to support the president of SaMtS in fulfillment 
of the country’s notification obligations to the european union. 

for clarification of the provisions of Directive 98/34/eC and 
for supporting the contact persons appointed under the Council 
of Ministers’ Decree no. 165 of 2004 the following events were 
organised:

• explanatory meeting with the contact persons and representa
tives of different institutions in relation with a letter received by the 
Committee 98/34 about improvement of the work on the notification 
procedure under Directive 98/34/eC.

• review of the legislative programme of the Council of Ministers 
and discussion with the contact persons from the ministries about 
the need of their notification.

• permanent relation with the contact persons and providing 
assistance by additional explanations for the need of notification of 
new national technical regulations.

Agreement on technical barriers to trade under Annex 1А to the 
Marrakesh agreement establishing the World Trade Organisation 
(WTO).

With the purpose of ensuring transperancy in respect of the 
technical legislation on national and international level nep aims to 
improve its communication and interaction with all interested parties, 
by providing, in the course of 2008, 352 replies to enquiries from 
manufacturers, importers, certifying bodies, executive authorities 
and other institutions both from the country and abroad. this en
hanced exchange was due to the promptly submitted replies (to the 
еmail address of the user itself) and their publication in the rubrics 
„Questions and answers“ on the SaMtS internet site. the users of 
that service gave a highly positive assessment of the quick and com
petent reply to their needs, which was obvious from the numerous 
acknowledgements.

the trend towards an increasing number of enquiries received 
from Bulgarian consumers in comparison with the ones from foreign 
consumers is kept. this fact shows the aim of Bulgarian manufactur
ers and traders for acquaintance and observing of the legislation 
which is dynamically changing in the process of harmonisation with 
the european one. 

the analysis of enquiries received by subject fields established 
an increased interest to technical legislation, metrological control, 
conformity assessment and technical inspection of highrisk 
equipment (hre) demonstrating the strengthened activities of 
economic operators as a whole. the consumers’ interest was 
directed particularly in the fields „technical inspection of highrisk 
equipment“, „Metrological control and fundamental metrology“, 
„Conformity assessment“, etc. as a result of exports realised by 
Bulgarian companies to foreign markets a number of enquiries were 
received at nep about legislation of member countries of Wto. In 
2008 there were 15 such enquiries.

the economic operators in Bulgaria make full use of the serv
ices offered by nep with regard to provision of information related 
to the technical legislation and the different requirements arising 
out of it. 

тhe number of enquiries decreased which, on the one hand, 
demonstrated acquaintance of technical legislation by economic 
operators, but, on the other hand, due to updating of the SaMtS 
internet site in 2008 for a certain period of time the site was not 
active and the biggest part of enquiries were received particularly 
by that communication channel.

the data presented shows clearly that the business needs the 
provision of such a service and SaMtS is the institution sought for 
that purpose.

the ambition of SaMtS is, by provision of the nep services, to 

ва не на Све тов на та тър гов с ка ор га ни за ция (СТО).
с цел оси гу ря ва не на проз рач ност по от но ше ние на тех ни

чес ко то за ко но да тел с т во на на ци о нал но и меж ду на род но ни во, 
ниЦ се стре ми към по доб ря ва не на ко му ни ка ци я та и вза и мо
дейс т ви е то си с всич ки за ин те ре со ва ни ли ца, ка то през 2008 г. 
са пре дос та ве ни 352 от го во ра на за пит ва ния от про из во ди те
ли, вно си те ли, сер ти фи ци ра щи ор га ни, ор га ни на из пъл ни тел на 
власт и дру ги ве дом с т ва от стра на та и чуж би на. то зи за си лен 
об мен се дъл жи на бър зо пре дос та ве ни те от го во ри (на еmail 
ад ре са на са мия пот ре би тел) и пуб ли ку ва не то им в руб ри ка та 
„Въп ро си и от го во ри“ на ин тер нет стра ни ца на дАМтн. Пот ре
би те ли те на та зи ус лу га ви со ко оце ня ват бър зо то и ком пе тен т
но ре а ги ра не на тех ни те нуж ди, ко е то ли чи и от мно гоб рой ни те 
бла го дар с т ве ни от зи ви.

За паз ва се тен ден ци я та на пого ле мия брой за пит ва ния от 
бъл гар с ки пот ре би те ли в срав не ние с те зи от чуж ди пот ре би те
ли. то зи факт по каз ва стре ме жа на бъл гар с ки те про из во ди те
ли и тър гов ци за за поз на ва не и спаз ва не на за ко но да тел с т во
то, ко е то ди на мич но се про ме ня в про це са на хар мо ни зи ра не 
с ев ро пейс ко то.

При ана ли за на за пит ва ни я та по об лас ти се за бе ляз ва за си
лен ин те рес към тех ни чес ко то за ко но да тел с т во, мет ро ло гич ния 
кон т рол, оце ня ва не на съ от вет с т ви е то и тех ни чес кия над зор на 
съ о ръ же ния с по ви ше на опас ност (сПо), ко е то по каз ва ак ти ви
зи ра не дей ност та на ико но ми чес ки те опе ра то ри ка то ця ло. ин те
ре сът на пот ре би те ли те е на со чен и към об лас ти те „тех ни чес ки 
над зор на сПо“, „Мет ро ло ги чен кон т рол и на уч на мет ро ло гия“, 
„оце ня ва не на съ от вет с т ви е то“ и др. В ре зул тат на из ли за не то 
на бъл гар с ки про из во ди те ли на чуж ди па за ри в ниЦ се по лу ча
ват за пит ва ния за за ко но да тел с т во то в стра ни, член ки на сто. 
През 2008 г. има ше 15 та ки ва за пит ва ния.

ико но ми чес ки те опе ра то ри в Бъл га рия пъл но цен но из пол з
ват ус лу ги те, пред ла га ни от ниЦ по от но ше ние на пре дос та вя не
то на ин фор ма ция, свър за на с тех ни чес ка та нор ма тив на уред ба 
и с раз лич ни изис к ва ния от нея. 

Бро ят на за пит ва ни я та на ма ля ва, ко е то, от ед на стра на, по
каз ва поз на ва не на тех ни чес ко то за ко но да тел с т во от ико но
ми чес ки те опе ра то ри, а от дру га, по ра ди ак ту а ли зи ра не на ин
тер нет стра ни ца та на дАМтн през 2008 г. из вес тен пе ри од от 
вре ме тя не бе ше ак тив на, а го ле ми ят брой за пит ва ния пос тъп
ват имен но чрез нея.

 Пред с та ве ни те дан ни по каз ват, че биз не сът има нуж да от 
пре дос та вя не то на по доб на ус лу га и дАМтн е тър се на та ин с ти
ту ция за цел та. 

стре ме жът на дАМтн е чрез ниЦ да за поз нае ико но ми чес ки
те опе ра то ри с про ек ти те на тех ни чес ки рег ла мен ти на стра ни те, 

техническо законодателство
Technical legislation

надзор на пазара
Market surveillance

технически надзор на сПо
 Technical inspection of HRE

 Метрологичен контрол и 
научна метрология 

 Metrological control and 
fundamental metrology

 Метрологичен надзор
 Metrological supervision

Предварително опаковани 
количества продукти 

Prepackages

контрол на качеството на течните горива
  Quality control of liquid fuels
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член ки на eс и на сто, ка то по то зи на чин се да ва въз мож ност 
да се ре а ги ра в слу чай, че пред ло же ни те про ек ти би ха съз да ли 
преч ки пред тър го ви я та, ако бъ дат при е ти. от дру га стра на, та
зи пред ва ри тел на ин фор ма ция за за ко но да тел с т во то на съ от
вет на та дър жа ва съз да ва ус ло вия за улес нен па за рен дос тъп. 
За цел та ниЦ пе ри о дич но пре дос та вя пре во ди на но ти фи ка ции 
от ес и от сто на за ин те ре со ва ни ве дом с т ва, ин с ти ту ции и об
щес т ве ност та, ка то за 2008 г. тех ни ят брой е съ от вет но 608 от 
ес и 1259 от сто. Всич ки но ти фи ка ции се пуб ли ку ват и в „офи
ци ал ния бю ле тин на дАМтн“, и на ин тер нет ста ни ца та на аген
ци я та, об що 1867.

СЪТ РУД НИ чЕС Т ВО С 
ДРУ ГИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

През 2008 г. е ре а ли зи ра но сът руд ни чес т во меж ду дър жав
на та аген ция за мет ро ло ги чен и тех ни чес ки над зор с ор га ни за ции 
на ико но ми чес ки те опе ра то ри, фир ми, ми нис тер с т ва, неп ра ви
тел с т ве ни ор га ни за ции и дру ги ин с ти ту ции в след ни те на со ки:
 учас тие с док лад в на ци о нал на та кон фе рен ция с меж ду

на род но учас тие „ка чес т во то за подо бър жи вот’2008“;
 ор га ни зи ра не и про веж да не на на ци о нал на кон фе рен ция 

по оце ня ва не на съ от вет с т ви е то;
 учас тие с док ла ди в се ми нар с про из во ди те ли и но ти фи

ци ра ни ор га ни в об ласт та на съ о ръ же ния под на ля га не, по при
ла га не на ди рек ти ва 97/23/ес за съ о ръ же ния под на ля га не;
 ра бот ни сре щи с ек с пер ти от Ми нис тер с т во то на тран

с пор та, иА „ Ав то мо бил на ад ми нис т ра ция“, „тех но тест“ оод и 
про из во ди те ли по проб ле ми на при ла га не на на ред ба та за съ
щес т ве ни те изис к ва ния и оце ня ва не на съ от вет с т ви е то на тран
с пор ти ру е ми съ о ръ же ния под на ля га не, как то и по проб ле ми на 
но ти фи ци ра ни те ор га ни по та зи на ред ба;
 сре ща с Асо ци а ци я та на про из во ди те ли те на вез ни с ав

то ма тич но дейс т вие;
 учас тие на дАМтн в Меж ду на род ния тех ни чес ки па на

ир  Плов див.
тра ди ци он но при про веж да не то на есен ния меж ду на ро ден 

па на ир в Плов див (29.0904.10.2008 г.) дАМтн учас т ва в под
го тов ка та, ор га ни за ци я та и осъ щес т вя ва не то на дей нос ти те, 
свър за ни с про веж да не то на кон кур са „Зла тен ме дал и дип лом“. 
Пред се да тел на Цен т рал на та ко ми сия за про веж да не то на кон
кур са бе ше пред се да те лят на дАМтн. Във всич ки ра бот ни гру пи 
към то зи кон курс учас т ват слу жи те ли на аген ци я та. Във връз ка 
с пред с та вя не то на дАМтн на Меж ду на род ния тех ни чес ки па
на ир е из да де на бро шу ра с ак ту ал на ин фор ма ция за ди рек ци и те 
и тях на та дей ност. ек с пер ти от аген ци я та учас т ва ха ка то ме ди а
то ри на щан да на дАМтн. 

ек с пер ти от дАМтн ре дов но учас т ват в сре щи те на спе ци а
лис ти те и про из во ди те ли те на би о го ри ва в стра на та, ор га ни зи
ра ни от Бъл гар с ка та пет рол на и га зо ва асо ци а ция, Асо ци а ци я та 
за би о го ри ва, МосВ и др.

През 2008 г. про дъл жи и съв мес т на та дей ност с ор га ни те на 
МВр при из вър ш ва не на вне зап ни про вер ки на обек ти, раз п рос
т ра ня ва щи теч ни го ри ва. осъ щес т ве ни са 64 про вер ки на те ри
то ри я та на ця ла та стра на, а по сиг на ли, пос тъ пи ли в ко ми си я та 
за за щи та на пот ре би те ли те, са из вър ше ни 4 про вер ки.

introduce the economic operators with drafts of technical regulations 
of the eu member states and Wto member countries, thus enabling 
particular actions to be taken in case the proposed projects would 
create barriers to trade, if once adopted. on the other hand, that 
preliminary information about the respective country legalisation cre
ates conditions for easier market access. for that end, nep periodi
cally provided translations of eu and Wto notifications to interested 
institutions, authorities and the public, the number of which for 2008 
was 608 from the eu and 1259 from the Wto, respectively. all these 
notifications, in total 1867, were published in the official Bulletin of 
SaMtS as well as uploaded on the agency web site.

COOPERATION WITH OTHER
ORGANISATIONS

In 2008 the State agency for Metrological and technical Surveil
lance continued its cooperation with economic operators’ organisa
tions, companies, ministries, nongovernmental organisations and 
other institutions, realised in the following aspects:
 participation with a paper in the national Conference with 

international participation „Quality for Better life’2008“;
 organisation and carrying out of the national conference on 

conformity assessment;
 participation with papers in a seminar with manufacturers 

and notified bodies in the field of pressure equipment, particularly 
focused on the implementation of Directive 97/23/ес on pressure 
equipment;
 Working meetings with experts from the Ministry of transport, 

ea „automobile administration“, „tehnotest“ ltd. and manufactur
ers on issues related to implementation of the ordinance on the 
essential requirements and conformity assessment of transportable 
pressure equipment, as well as on problems for the notified bodies 
under that ordinance;
 Meeting with the association of the manufacturers of non

automatic weighing instruments;
 participation of SaMtS in the plovdiv International techni

cal fair.
traditionally, at the International autumn fair in plovdiv (con

ducted in the period 29.0904.10.2008) SaMtS took part in the 
preparation, organisation and carrying out of activities related to 
the competition „Golden medal and diploma“. Chairman of the 
Central Commission for conducting the competition of the fair was 
the SaMtS president. SaMtS specialists participated in all working 
groups under that competition. In relation with the presentation of 
SaMtS at the International technical fair a brochure containing up
todate information about the different agency directorates and their 
activities was published. SaMtS experts took part as mediators in 
the organised agency information desk. 

SaMtS experts took regular part in the meetings of biofuels 
specialists and producers in the country, organised by the Bulgar
ian petroleum and Gas association, national Biofuels association 
in Bulgaria, Ministry of environment and Waters, etc.

In 2008 the joint activities with the services of the Ministry of 
Interior continued, mainly in carrying out unexpected visits to the 
places distributing liquid fuels. 64 inspections were performed 
covering the territory of the whole country, and 4 inspections 
were carried out following alerts received in the Commission on 
Consumer protection.




