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І. АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ  2015 г. 

И през 2015 г. дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН) е насочена към осъществяване на дейностите, възложени й по силата 

на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 

Закона за защита на потребителите, Закона за автомобилните превози (ЗАвП), Закона за 

измерванията (ЗИ), Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за туризма. 

ДАМТН работи по изпълнението на бюджетна програма 2000.01.05 на 

Министерството на икономиката “Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката”. От отчетените в доклада данни е видно, че в рамките на 

компетентностите на ДАМТН целите на програмата като цяло са преизпълнени – 

средна стойност на преизпълнение  129%. При изпълнение на дейността си ДАМТН 

работи в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, 

като приоритетът е даден на отговорите на всички постъпили сигнали за проверка от 

граждани, фирми или други контролни органи. 

В резултат на контролната и надзорната дейност на ДАМТН през 2015 г. не са 

допуснати за свободно обращение на пазара стотици несъответстващи продукти, 

спрени са за разпространение и изтеглени от пазара некачествени горива в количества, 

в пъти по-големи от тези през 2014 г., извършени са извънредни проверки по над  900 

жалби и сигнали, съставени са 2359 акта за установяване на административни 

нарушения (АУАН) и са издадели 1645 наказателни постановления (НП).   

През 2015 г. е повишен и административният капацитет на служителите на 

ДАМТН като 172 служители са преминали специализирани обучения в съответната 

област на  техните компетенции. 

ДАМТН е работила и изпълнила успешно шест проекта по оперативни програми 

(един по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-

2013” и пет по ОП “Административен капацитет”) на обща стойност 7 116 174,62 лв. 

В резултат на дейността на ДАМТН през 2015 г. е осъществен ефективен надзор 

на безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на качеството на 

течните горива, подпомогната е дейността за пресичане на нечестната конкуренция и е 

осигурена по-добра защита на живота и здравето на хората, интересите на 

потребителите и опазването на околната среда и вещите. 
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Основните дейности, осъществени от ДАМТН през изминалата 2015 г., са в 

следните области: 

 Надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов 

пордход: Цялостната дейност по надзор на пазара се извършва в съответствие с 

практиката на държавите - членки на Европейския съюз. Значително е увеличен броят 

на извършените проверки на потребителски продукти (8773 вида продукти), 

включително на продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение 

изискванията за безопасност и екопроектиране, както и на предприетите принудителни 

административни мерки към несъответстващи продукти. Наблюдение и/или проверка 

по надзор на пазара са осъществени и на 2360 продукта, от които 2152 съоръжения с 

повишена опасност и 208 машини. Надзорът на пазара на средствата за измерване 

(общо 9055 СИ) обхвана везни, водомери, топломери, електромери, разходомери за газ 

и коригиращи устройства на обема газ, измервателни системи за течности, различни от 

вода. 

Специализираната администрация в областта на надзора на пазара участва 

активно в съвместни действия по надзор на пазара по проекти на Европейската комисия 

с координатор PROSAFE: проекти JA2013 (в продуктова група „Детски скутери“) и 

JA2014 (в продуктови групи „Фойерверки“ и „Ръчни пробивни инстурменти“) и проект 

по програма Horizon 2020: EEPLIANT - Действия по надзора на пазара в ЕС за 

енергийно етикетиране и екопроектиране. Разработени са и са представени в ЕК две 

проектни предложения за включване в проект JA2015 и проект относно действия по 

надзор на пазара на LED продукти и EMС  на продукти.  

В резултат на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“ през 2015 г. се 

наблюдава повишаване на броя на недопуснатите за свободно обращение на пазара на 

Европейския съюз несъответстващи продукти в сравнение с недопуснатите продукти 

през 2014 г.   

 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 

Заложените цели в областта на техническия надзор за 2015 г. са постигнати като цяло.  

Извършени са периодични технически прегледи на 16 072 бр. СПО и на 3804,29 км 

СПО, както и  първоначални и извънредни прегледи на 2077 бр. СПО и на 397,7 км 

СПО. Извършени са експертизи и са заверени   678 технически документации за СПО , 

от които 484 инвестиционни проекта на строежите, в които ще функционират СПО, 

както и на техническа документация за ремонт или производство на СПО. Издадени са 

76 разрешения за пускане на СПО в експлоатация (основно на обекти – 
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газоснабдителни станции и автомобилни газоснабдителни станции). Проверени са 

условията и е разрешено провеждането на 450 курса. Служителите на ДАМТН са взели 

участие в 432 изпитни комисии. Също така през 2015 г. са обследвани 32 аварии със 

злополуки, от които 18 аварии, 10 злополуки и 4 аварии със злополуки със СПО. 

Наложени са и 3056 принудителни административни мерки (задължителни за 

изпълнение писмени предписания). Издадени са заповеди за спиране от експлоатация 

на 3430 СПО, несъответстващи на изискванията за безопасна експлоатация.  

 Метрологичен надзор: Постигнати са всички заложени цели по 

метрологичен надзор, като показателите по някои от тях са надхвърлени. Големият 

брой на инспектираните средства за измерване (СИ), общо 17 230 СИ в употреба в 

законовата област, се дължи на проведените проверки на операторите, които доставят 

електрическа и топлинна енергия, вода и газ до крайните потребители. Извършени са 

326 планови надзорни проверки на лица, които използват електронни таксиметрови 

апарати с фискална памет (ЕТАФП), съвместно със служители на ИА „Автомобилна 

администрация“. Извършени са проверки в данъчни складове за производство и 

складиране на акцизни продукти в 136 обекта, в които са обхванати 290 СИ за 

регистриране и отчитане на акцизни стоки. Извършени са планови и извънредни 

проверки (по сигнали и по искане на други контролни органи) на лица, които 

произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества 

продукти. Основен приоритет през целия период имат действията по всички получени 

жалби и сигнали, проверките по искане на други контролни органи, контролът на 

оправомощените лаборатории за проверка на средства за измерване и на 

регистрираните сервизи за тахографи. 

 Контрол на качеството на течните горива: Планът за 2015 г. по 

отношение на броя проверки на обекти, разпространяващи течни горива, и броя 

изпитани проби е изпълнен. Съвместната дейност с НАП позволи да се разшири и 

актуализира списъкът на обектите, разпространяващи течни горива, с което се създаде 

предпоставка за по-ефективен и пълен контрол. През годината са проверени 1156 

обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, като 244 проверки 

са по сигнали на граждани, МВР и други контролни органи и институции. Установени 

са  97 случая на горива, които не съответстват на изискванията на Закона за чистотата 

на атмосферния въздух и Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол и 30 случая на несъответствие с 

изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници за съдържание на 
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биогориво в течно гориво. От пазара са изтеглени 134 429 л автомобилен бензин А – 

95Н, 284 333 л  гориво за дизелови двигатели  и  385 500 л  газьол за промишлени и 

комунални цели. 

 Разрешения за оценяване на съответствието: ДАМТН като национален 

нотифициращ орган в обхвата на Закона за техническите изисквания към продуктите 

(без строителните продукти) изпълнява своите функции и осигурява доверието на 

Европейската комисия и държавите членки при оценката, нотификацията и надзора на 

българските нотифицирани органи, които са равнопоставени на нотифицираните 

органи на държавите - членки на ЕС. 46 български нотифицирани органи работят 

успешно в обхвата на 18 директиви, като осигуряват на българските производители 

свободен достъп до единния европейски пазар чрез предоставяните от тях услуги по 

оценяване на съответствието. 

 Международно сътрудничество: През 2015 г. ДАМТН участва активно в 

работата на Европейската организация по законова метрология (WELMEC), Евро-

азиатската организация на националните метрологични институти (КООМЕТ) и 

Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC 

International), като са осъществани 73 участия на експерти на ДАМТН както в 

работните групи на тези организации, така и в работни и ADCO групи на Европейската 

комисия в обхвата на директивите от Нов подход. 
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ІI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

В края на всяка година, при разработването на Плана за действие на ДАМТН, се 

прави преглед и актуализация на целите, които агенцията се стреми да постига през 

следващата година. 

През 2015 г. ДАМТН работи за реализиране на стратегическите и 

средносрочните си цели, фокусирайки усилията си в постигане на краткосрочните цели. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 Осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция. 

 Ефективен и ефикасен надзор на пазара на потребителски и индустирални 

продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП, метрологичен надзор на 

средства за измерване, технически надзор на съоръжения с повишена опасност и 

контрол на качеството на течните горива. 

 Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на 

съществените изисквания продукти, неверни измервания, опасни за експлоатация 

съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива. 

 Осигуряване на еднакви условия за предлагане на потребителски и 

индустирални продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП, средства 

за измерване, съоръжения с повишена опасност и течни горива на българския пазар 

като част от единния европейски пазар. 

 

СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ  2015 - 2017 г. 

 Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане на 

административния и техническия капацитет на ДАМТН. 

 Предприемане на необходимите действия и мерки за пълното прилагане 

на законодателството, включително новоприетото и актуализираното. 

 Координиране и контрол на дейността на българските нотифицирани 

органи с цел тяхното успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на 

съответствието. 

 Подобряване на дейността на лицата, получили лицензия за 

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и 

подобряване на взаимодействието с тях. 
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 Подобряване на дейността на лицата, оправомощени за проверка на 

средства за измерване, и подобряване на взаимодействието с тях. 

 

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

 Повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните дейности и 

свързаните с тях административни дейности. 

 Подобряване на организацията за прилагане на Регламент 765/2008 и 

Регламент 764/2008 и нововъведеното законодателство на ЕС. 

 Създаване на условия за осъществяване на ефективен надзор на пазара на 

продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 на ЗТИП и Регламент 305/2011. 

 Създаване на условия за ефективен контрол на регистрираните сервизи на 

тахографи чрез съвместни проверки с ИА„Автомобилна администрация“.  

 Осъществяване на ефективен надзор на лицата, оправомощени за 

извършване на проверка на средства за измерване. 

 Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на 

лицата, получили лицензия по чл.34а, ал. 1 от ЗТИП за осъществяване на технически 

надзор на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на 

лицата, вписани в регистъра по чл.36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности 

по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

 Премахване на разрешителния режим за провеждане на курсове за 

правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, 

смесите на биогорива с течни горива от нефтен произход и на чист биодизел. 

 Осъществявяне на ефективен надзор на органите, получили разрешения 

за оценяване на съответствието. 

 Повишаване на информираността на икономическите оператори 

(производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори) относно 

задълженията им преди пускане на продукти на пазара и необходимостта от прилагане 

на оценяване на съответствието със съществените изисквания на наредбите по чл. 7 от 

ЗТИП, изискванията за екопроектиране, определени в глава III от ЗТИП и изискванията 

на Регламент 305/2011. 
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 Развитие на връзките със сродни административни структури със страни 

от региона и ЕС. 

 Подобряване на административното обслужване на гражданите. 

 Ефективно функциониране на системата за финансово управление и 

контрол. 

 Изпълнение на дейностите по проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 на 

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. 

 Изпълнение на дейностите по проект 13-32-3/27.01.2014 г. на ОП 

“Административен капацитет”. 

 Изпълнение на дейностите по проект 13-31-4/24.04.2014 г. на ОП 

“Административен капацитет”. 

 Изпълнение на дейностите по проект A13-22-54/19.06.2014 г. на ОП 

“Административен капацитет”. 

 Изпълнение на дейностите по проект 14-32-6/01.09.2014 г. на ОП 

“Административен капацитет”. 

 Изпълнение на дейностите по проект 14-11-15/01.09.2014 г. на ОП 

“Административен капацитет”. 
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 За нормативното осигуряване на дейността на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор са изпълнени следните приоритетни задачи:  

 Разработване на проекти на нормативни актове, осигуряващи 

осъществяването на  функциите на администрацията.  

 Разработване на проекти за изменение на нормативни актове, 

осигуряващи осъществяването на  функциите на администрацията.  

 

Нормативно осигуряване 

С Постановление № 295/2015 г. за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет е изменен и допълнен Устройственият правилник на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – с приетото изменение и 

допълнение на Закона за водите, обнародвано в бр. 58 на ДВ от 31.07.2015г., 

дейностите по осигуряване на изправно техническо състояние на язовирите, на 

язовирните стени и съоръженията към тях е възложено на ДАМТН. Поради тази 

причина бе направено изменение и допълнение на Устройствения правилник - за 

регламентиране структурата, функциите и дейностите на ДАМТН, уреждащи контрола 

по изпълнение и мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в 

изправно техническо състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и 

изпълнението на дейности по извеждането им експлоатация до възстановяване на 

технологичната и конструктивна сигурност или по ликвидирането им. 

 През отчетния период са разработени и представени в Министерството на 

икономиката: 

 Проект на Постановление за приемане  на Наредбата за условията и реда 

за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. 

 Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет. Проектът на постановление на Министерския съвет 

предвижда изменения и допълнения на: 

- Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средствата за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол.  

- Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 

съоръжения. 
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- Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане. 

- Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.  

- Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. 

- Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 

- Наредбата за устройството, безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ. 

- Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и 

нефтопродуктопроводи.  

- Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на 

ацетиленови уредби. 

- Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър 

на съоръженията.  

- Постановление № 62 на МС от 17.03.2014 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

В изпълнение на Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, 

приет с Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет, е разработен и 

представен в Министерството на икономиката: 

 Проект на Закон за техническите изисквания към продуктите. 

 

Административно обслужване 

През 2015 г. са извършени общо 2541 бр. административни услуги, свързани с 

функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН и е разрешен достъп 

до обществена информация – 8 решения. 

Осигурен е непрекъснат режим на работа на гишето за административни услуги, 

като обслужването на  граждани и фирми от звеното в сградата на бул. „Г. М. 

Димитров“ № 52А продължава и след края на работното време на администрацията на 

агенцията.  
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Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2015 г. 

 

  Лицен-

зиране 

Регис-

трация 

Разре-

шения 

Заверява

не/Съгла

-суване 

Удосто-

верения 

1. Издаване на разрешение за 

извършване на оценяване на 

съответствието 

  4   

       

3. Оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване 

  29   

4. Одобряване на идентификационните 

знаци на бутилки 

     

5. Заверяване на инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират 

съоръженията с повишена опасност, в 

частта, която се отнася за съоръженията 

   484  

6. Заверяване на техническата 

документация за 

ремонт на съоръженията с повишена 

опасност  

   112  

7. Заверяване на проектантска и 

конструкторска 

документация за производство на 

съоръжения с повишена опасност, за 

които няма наредби по чл.7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите 

   82  

8. Издаване на удостоверения за вписване в 

регистъра на лицата, извършващи 

поддържане, ремонтиране и 

преустройване на съоръженията с 

повишена опасност 

    86 + 6 

отказа 

 

9. Разрешаване на пускането в експлоатация 

на съоръжения с повишена опасност, за 

които няма наредби по чл.7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите 

     

10. Съгласуване на учебни програми и 

планове за обучение в училищата и в 

курсове за придобиване на  

правоспособност за обслужване на 

съоръжения с повишена 

опасност 

   68+32 

отказа 

 

11. Издаване на разрешения за провеждане 

на курсове за придобиване на 

правоспособност за обслужване на 

съоръжения с повишена 

опасност 

  450   

12. Лицензиране на лица за осъществяване 15     
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на технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност  

 

13. Регистриране и/или извършване на 

първоначален технически преглед на 

съоръжения с повишена опасност 

 947 бр. 

156,7 

км 

   

14. Издаване на удостоверение за 

извършване на монтаж, проверка и 

ремонт на тахографи  

    68 

 

       

 

 

 

 

 

Постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2015 г. 

ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ: 8 

  

от граждани на Република България 7 

 от журналисти  

от НПО  1 

от ЮЛ  

Общ брой на решенията за предоставяне на свободен достъп до обществена 

информация: 

8 

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация 
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР 

Основният приоритет в дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през 

2015 г. е постигането на заложените планови показатели чрез оптимално използване на 

наличните ресурси. Надзорните и контролните дейности през годината, свързани с 

прилагането на Закона за измерванията (ЗИ), Закона за техническите изисквания към 

продуктите (ЗТИП)   и Закона за автомобилните превози (ЗАвП), се характеризират с 

успешно прилагане на комбиниран проактивен и реактивен подход чрез извършване на 

комплексни проверки в търговската мрежа, масови проверки на пазари и тържища, 

тематични проверки по видове предварително опаковани количества продукти (ПОП) 

и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и контрол на оправомощени 

лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за тахографи, приоритетно 

изпълняване на дейностите, възложени или организирани съвместно с органите на 

НАП, МВР, ДАНС, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”, както и 

по жалби и сигнали на физически и юридически лица. Постигнатите показатели по 

области на дейност са, както следва: 

 

Метрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване 

През 2015 г. са извършени надзорни проверки на 9019 обекта, в които се 

използват общо 17 230 СИ в употреба, попадащи в обхвата на Закона за измерванията  

и Закона за техническите изисквания към продуктите, за 10,13% от които са 

установени несъответствия с изискванията. Проверките са извършени в търговската 

мрежа, на пазари, стокови тържища и складови бази, в бензиностанции и газстанции, в 

пунктове за технически прегледи на моторни превозни средства (МПС), в таксита по 

отношение на използваните електронни таксиметрови апарати с фискална памет 

(ЕТАФП), в обекти, където се използват средства за измерване на електрическа 

енергия, топлинна енергия, газ и вода, данъчни складове и други обекти по Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС). 

За периода 2012 - 2015 г. се наблюдава тенденция на намаляване на 

относителния дял на установените несъответстващи на изискванията СИ спрямо общия 

брой проверени СИ. От констатираните несъответствия продължава да преобладава 

делът на несъответствията, свързани с липсата на знак от проверка основно поради 

изтекъл срок на валидност на регламентираната последваща проверка, като за 2015 г. 

този дял е 87,5 % от общия брой несъответстващи на изискванията СИ.  

 



 

14 

 

 

 

В търговската мрежа са проверени 2904 бр. везни и теглилки, 9% от които 

несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и 

складови бази са проверени 1143 бр. везни и теглилки на територията на цялата страна. 

Тези проверки са организирани и извършени съвместно с инспектори от различни 

регионални отдели и служители на МВР, което повишава тяхната ефективност. В 

сравнение с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на по-висок процент на 

везните от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП - 59% от констатираните 

несъответствия. Като цяло за периода 2012 - 2015 г. относителният дял на 

несъответстващите на изискванията везни намалява.   

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 896 бензино- и 

газстанции, една трета от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на 

други органи. Проверени са с 1,3% повече СИ в сравнение с предходната година, като 

делът на несъответстващите на изискванията СИ е 12,1% - преобладаващото 

нарушение е липса на валиден знак от проверка.  

В изпълнение на изискванията на ЗАДС, Правилника за прилагането му и 

Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван 

от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, 

4144

3734

290970
1911

3912

1649
305 326

разпределение на проверките по видове СИ (брой)

везни и теглилки

СИ на бензиностанции и 
газстанции

СИ по ЗАДС

СИ на топлинна енергия и 
водомери

СИ на газ

СИ на ел.енергия

водомери

СИ в пунктове за 
тех.прегледи

ЕТАФП
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съвместно с Агенция „Митници”, ДАНС, МВР и НАП са извършени проверки на 290 

СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки в 136 обекта за производство и 

складиране на акцизни продукти, като при тях делът на несъответстващите на 

изискванията СИ е 5,17%. 

В съответствие с утвърдения план са извършени проверки в рамките на 

ежегодния метрологичен надзор на операторите, които доставят електрическа и 

топлинна енергия, вода и газ до крайни потребители, както следва: 

- проверени са общо 1361 обекта, в които се използват 3582 електромера, 39 

измервателни трансформатори и 291 часовници за превключване на тарифни 

електромери. Наблюдава се намаление с около 2% спрямо предходната година на дeла 

на несъответстващите електромери, като основното несъответствие е изтекъл срок на 

валидност на проверката. За установените нарушения са съставени 16 протокола за 

задължителни предписания (ПЗП) и 174 акта за установяване на административни 

нарушения (АУАН); 

- проверени са общо 570 обекта (абонатни станции), в които се използват 583 

топломера и 387 водомера -  делът на установените несъответстващи на изискванията 

СИ е съответно 8,6% за топломерите и 21% за водомерите, като всичките са с изтекъл 

срок на валидност на проверката. За установените нарушения са съставени 10 ПЗП и 

83 АУАН; 

- извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1524 обекта, като са 

проверени 1649 СИ, от които 15,4% не съответстват на изискванията. За установените 

несъответствия са издадени 31 ПЗП и 318 АУАН, от които 2 ПЗП и 2 АУАН - на лица, 

които ремонтират водомери. Наблюдава се запазване на дела на несъответстващите на 

изискванията СИ в сравнение с 2014 г. Сериозен проблем за ВиК операторите се оказва 

лесното разрушаване на пломбите, удостоверяващи извършения метрологичен 

контрол, поради корозия на свързващата тел, което прави водомера несъответстващ, 

дори срокът на валидност на извършената проверка да не е изтекъл. На такива 

водомери не може да бъде поставена нова пломба, без да се извърши отново 

метрологична проверка. За решаване на проблема, който се идентифицира и при други 

СИ, е необходимо да се обсъди възможността за посочване на допълнителни 

изисквания към свързващата тел в глава четвърта на Наредбата за средства за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол; 

- проверени са общо 1333 обекта, в които се използват 1428 разходомера за газ, 389 

коректора на обема на газ и 84 манометъра - делът на несъответстващите на 
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изискванията СИ в тези дружества е 13,5%, всичките с изтекъл срок на валидност на 

проверката, за което са съставени 8 ПЗП и 23 АУАН; 

Извършени са 326 планови надзорни проверки на лица, които използват  

ЕТАФП. Проверките са извършени съвместно със служители на ИА „Автомобилна 

администрация“, като при 17 от тях, осъществени на територията на к.к. Слънчев бряг, 

са участвали и представители на Икономическа полиция - гр. Бургас. При проверката е 

установено, че 40 ЕТАФП не съответстват на изискванията, като 38 от тях са без 

валидни знаци от извършена последваща проверка. За установените нарушения са 

съставени 28 ПЗП и 17 АУАН. 

По самосезиране са проверени 940 обекта, където се използват общо 2026 СИ, 

47% от които са везни. Установено е несъответствие с изискванията при 11,6% от 

проверените СИ, предимно везни. Издадени са 130 ПЗП и 75 АУАН.  

През м. декември, съвместно със служители на Българската агенция по 

безопасност на храните, е проведена тематична надзорна проверка на обекти за 

продажба на риба на територията на цялата страна, в рамките на която са установени 

6,3% несъответстващи на изискванията везни - основно без валиден знак от проверка. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

общо 326 извънредни надзорни проверки предимно на везни, СИ по ЗАДС и 

бензиномерни и газколонки. Установено е, че 19% от проверените СИ не съответстват 

на законовите изисквания, като с най-голям относителен дял са везните на пазари и 

тържища.  

По жалби и сигнали на граждани и фирми през 2015 г. са извършени 347 

извънредни проверки, от които 57% на бензиностанции и газстанции, 34% на везни и 9 

% за други СИ (електромери, водомери, топломери и разходомери за газ). Резултатите 

показват, че 30% от инспектираните СИ, предмет на жалбите, не отговарят на 

законовите изисквания. В резултат са съставени 82 ПЗП и 101 АУАН. 

 

Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за 

продажба предварително опаковани количества продукти и бутилки 

Метрологичният надзор е осъществен чрез 16 проверки на място при 

производители на ПОП, 3 проверки на производители на бутилки, както и проверки в 

660 обекта от търговската мрежа, като в 641 от тях е извършен контрол на нетните 

количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОП.  
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На контрол са подложени общо 1618 партиди ПОП с еднакви количества, 4247 

ПОП с различни количества и 5 партиди бутилки. От разпространение са спрени общо 

2926 несъответстващи продукти, главно ядки, захар, кисело и прясно мляко, 

шоколадови изделия, колбаси, боб, олио, булгур, брашно, кашкавал, сирене и риба.  

В рамките на осъществените проверки 51 са извършени  по постъпили сигнали 

на граждани за несъответстващо количество на закупените ПОП, а 17 - по 

самосезиране във връзка с пуснато на пазара от производител прясно и кисело мляко с 

несъответстващо на изискванията количество. 

Извършените на място при производителите проверки са във връзка с 

резултатите от контрола в търговската мрежа, при който при измерванията са 

възникнали съмнения, че на пазара тези производители са пуснали партиди/продукти с 

несъответстващи на изискванията количества, както и във връзка с получени сигнали и 

жалби за закупени в различни търговски обекти в страната ПОП с несъответстващи на 

обявените върху етикетите количества. Проверени са седем производители на мляко и 

млечни продукти, един производител на ядки, един производител на месо и месни 

продукти, един производител на шоколадови бонбони, двама на вино и един на други 

продукти. За оценка на извършвания от производителите контрол на нетните 

количества на произвежданите от тях продукти, на контрол в обектите на производство 

са подложени 29 партиди ПОП с еднакви количества и 162 ПОП с различни 

количества. Спрени са от разпространение общо 1839 несъответстващи на законовите 

изисквания ПОП (ядки, прясно и кисело мляко и колбаси). 

Извършени са планираните проверки на регистрираните в страната 

производители на бутилки, използвани като средства за измерване на обема на 

затворените в тях течности. Не са установени несъответствия на подложените на 

контрол при тях 5 партиди бутилки, взети от производствените линии. Съставени са 3 

протокола, с които на производителите са дадени предписания за спазване на 

изискуемата температура от 20°С на водата, с която се извършва контрола на 

бутилките. 

В търговската мрежа на контрол са подложени общо 1589 партиди ПОП с 

еднакви количества и 4085 бр. ПОП с различни количества. На местата на продажба са 

спрени от разпространение 1032 ПОП поради несъответствия на изискванията към 

нетното им количество и 54 ПОП, на които търговците са променили обявеното от 

производителите количество или са без означено от производителите количество.  
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Съставени са 63 ПЗП  - 21 на производители на ПОП, 3 на производители на 

бутилки и 39 на лица, които предлагат за продажба ПОП, за спиране от 

разпространение на ПОП с несъответстващи на изискванията количества. За 

установените несъответствия са съставени 16 АУАН на производителите, пуснали на 

пазара продукти с несъответстващи количества и на трима търговци, които чрез 

допълнително залепени етикети променят обявеното от производителите количество 

на продуктите, като ги измерват заедно с опаковките.  

Анализът на резултатите от извършвания през годините надзор, свързан с 

произвежданите и пуснати на пазара ПОП показва трайна тенденция на намаляване на 

ПОП с несъответстващи на изискванията количества. Трайна е и тенденцията при 

проверките да се установяват все по-малко продукти с променено от търговците 

съответствие на обявените от производителите количества или да се предлагат за 

продажба ПОП без означено от производителя количество. За намаляване на 

установените нарушения принос имат извършените в периода 2012 – 2014 г. масови 

тематични проверки в търговската мрежа, с контрол на количествата на предлаганите 

за продажба основни хранителни групи ПОП, както и на място при производителите 

по браншове. Чрез тези проверки се осигуряват по-добра защита на потребителите и 

условия за лоялна конкуренция на производителите по отношение на спазване на 

изискванията на ЗИ. 

 

Надзор на пазара на средства за измерване 

Надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви 

2009/23/ЕО и 2004/22/ЕО, проведен през 2015 г., включва тематични проверки и 

наблюдения на 9055 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1320 обекта. 

Надзорът на пазара най-често се комбинира с текущия метрологичен надзор, 

включително при извършване на проверки по сигнали. Не са установени нарушения 

при извършените проверки на електромери, разходомери за газ и коригиращи 

устройства за обем, материални мерки за дължина и измервателни системи за течности, 

различни от вода. 

Електромери 

В рамките на извършените планови проверки на електроразпределителните 

дружества са наблюдавани общо 1264 електромера, пуснати на пазара по реда на ЗТИП 

и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата 

за измерване (НСИОССИ). 
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Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем 

В рамките на плановия надзор на газоразпределителните дружества и на 

доставчиците на газ за крайните потребители в страната са проверени 1423 СИ, от 

които 373 пуснати в действие. 

Топломери 

В рамките на плановия надзор на топлофикационните дружества в страната са 

извършени наблюдения и проверки на 376 топломера, от които 145 пуснати в действие. 

Установено е, че търговец е продал 2 топломера от един и същи тип без нанесена 

маркировка за съответствие, за което му е съставен АУАН. 

 

 

Водомери 

В 355 обекта са наблюдавани 5581 водомера, от които 356 пуснати на пазара по 

реда на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Част от 

наблюденията са извършени в складовете на ВиК дружествата в рамките на 

осъществения метрологичен надзор, на което се дължи и по-големия брой наблюдавани 

СИ по ЗТИП. В търговската мрежа са установени пуснати на пазара 2 водомера за 

топла вода по § 3 на НСИОССИ през 2014 г., с нанесен върху циферблата знак за 

одобрен тип, чиято валидност е изтекла през 2012 г. На лицето, пуснало ги на пазара, е 

съставен АУАН и констативен протокол за предприемане на принудителни 

административни мерки по реда на ЗТИП. При проверките във връзка с постъпило едно 
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уведомление от Агенция „Митници” за внос на 1205 водомера не са констатирани 

несъответствия. 

Други СИ 

В търговската мрежа е извършен надзор на пуснати на пазара 21 мерки за 

дължина. Осъществен е и надзор на пуснати в действие 60 измервателни системи за 

течности, различни от вода. 

За периода 2012 - 2015 г. се наблюдава непрекъснато увеличаване на дела на 

пуснатите на пазара СИ с оценено и удостоверено съответствие, което е логично с 

оглед изтичащия на 30.10.2016 г. преходен период за СИ в обхвата на Директива 

2004/22/ЕО, в рамките на който е възможно пускането им на пазара и/или в действие 

след извършване на първоначална проверка при валиден одобрен тип. По-големият 

брой на проверени СИ се дължи главно на извършваните от 2013 г. ежегодни проверки 

в дружествата - доставчици на електрическа и топлинна енергия, вода и газ.  

 

Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за 

измерване лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 

През 2015 г. са извършени 64 надзорни проверки на лица, оправомощени за 

извършване на проверка на СИ, за спазване на задълженията им по чл.52 от ЗИ и 

съответствие на функциониращите системи за управление с изискванията на стандарта 

БДС/ISO/IEC 17025, от които 8 са извънредни – 2 по сигнали на граждани; една по 

искане на други органи и 5 по самосезиране. Проверени са 54 стационарни и 3 

подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях 774 технически средства 

– еталони, спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е 

преглед на записите по качеството, както и на техническите записи, свързани с 

проверката на 38 905 СИ. За установени несъответствия с изискванията на ЗИ и 

наредбите по прилагането му са съставени 27 протокола за задължителни предписания. 

Продължава тенденцията от 2012 г. най-честите констатирани несъответствия при тези 

лица да са по отношение на системата за управление, като съответно е нараснал броят 

на съставените протоколи за задължителни предписания – за сравнение  през 2012 г. 

този брой е 14.  

През 2015 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени 13 лица. 

Издадени са 15  изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване. Отнето е 

оправомощаването на 4 лица и е издадена една  заповед за отказ за оправомощаване. 

Общият брой на оправомощените лица в края на 2015 г. е 46, като проверките на СИ се 



 

21 

 

извършват в 57 лаборатории. През годините от 2012 г. до 2015 г. броят на 

оправомощените лица се променя в малки граници (49 бр. през 2012 г., 48 бр. през 

2013 г. и 42 бр. през 2014 г.). 

 

 

 
* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 46, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на повече от един вид 

средства за измерване. 

 

 

Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж 

или монтаж и ремонт на тахографи 

През отчетния период са прегледани общо 94 преписки по подадени заявления 

за регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и допълнения, 

прекратяване на регистрация и временно спиране на дейността. Извършени са общо 

проверки на място в 56 сервиза, във връзка с които са издадени 56 удостоверения за 

регистрация на сервизи, 21 допълнения към удостоверения за регистрация на сервизи, 

издадени са 12 заповеди за временно спиране на дейността и 5 заповеди за 

прекратяване на регистрация. Поддържа се актуален регистър на сервизите, сервизните 

техници и определените им идентификационни номера, информация от който се 

предоставя на Европейската комисия за актуализация на базата данни, ползвана от 

контролните органи в държавите членки. 
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Във връзка с изтичане на срока на регистрация, който е 3 г., голям брой от 

регистрирани сервизи подновиха регистрацията си, поради което през 2015 г. са 

разгледани два пъти повече преписки в сравнение с 2014 г. 

На основание на чл.91, ал.8 от ЗАвП са извършени надзорни проверки на 160 

регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им по този закон и 

Наредба № РД-16-1054. В рамките на надзорните проверки са инспектирани наличните 

сертификати и оборудване на сервизите, прегледани са 35 933 протокола от проверка 

на тахографи и 12 893 електронни записи за дигитални тахографи. За констатирани при 

проверките нарушения са съставени 15 ПЗП. 

Извършена е извънредна внезапна надзорна проверка на сервиз за тахографи по 

постъпил сигнал от ИА „Автомобилна администрация“ (ИААА) - гр. Варна. По време 

на проверката са прегледани 69 протокола от проверка на тахографи и 29 бр. 

електронни записи за дигитални тахографи. Констатирано е нарушение, за което е 

съставен 1 ПЗП. 

Във връзка с Регламент 165/2014/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

4 февруари 2014 г. и с Плана за действие на ДАМТН съвместно с ИААА са извършени 

проверки на случаен принцип на автомобили с монтирани тахографи. За установяване 

спазването на задълженията на регистрираните сервизи за монтаж, проверка и ремонт 

на тахографи по ЗАвП и Наредба № РД-16-1054 са проверени 20 лица. Не са 

установени несъответствия в издадените протоколи от  регистрираните сервизи. 

 

Административнонаказателна дейност 

През отчетния период са съставени общо 692 протокола по ЗИ, ЗТИП и ЗАвП. 

За установени при проверките нарушения са съставени 1071 АУАН и са 

издадени 886 наказателни постановления. Влезли в сила са 795 наказателни 

постановления. Обжалват се 130. В последните години се наблюдава тенденция на 

нарастване на броя на обжалваните наказателни постановления, което води до голяма 

ангажираност на инспекторите да се явяват в различни районни съдилища в страната (в 

зависимост от мястото на установяване на нарушението) в качеството им на 

актосъставители или свидетели на нарушенията. Големият брой на спечелените дела 

говори за повишения опит и квалификация на инспекторите по прилагане на Закона за 

административните нарушения и наказания и на специалните закони, по които 

дирекцията работи.  
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VІ. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ 

 

1. Извършени планирани и непланирани прегледи и проверки, свързани с  

осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. 

 Извършени са периодични технически прегледи на 16 072 бр. и 3804,29 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), от които: 

 парни и водогрейни котли – 330 бр., при планирани 352 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 1262 бр., при планирани 1306 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 190 бр., при планирани 300 

бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 3558 бр. и 3563,29 км, 

при планирани 4097 бр. и 3947,5 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 1431 

бр., при планирани 1762 бр.; 

 повдигателни съоръжения – 3445 бр., при планирани 5594 бр.; 

 асансьори – 5856 бр., при планирани 8375 бр.;  

 въжени линии – 49 км, при планирани 96 км; 

 нефтопроводи и нефтопродуктопроводи – 192 км, при планирани 616 км. 

 Извършени са първоначални технически прегледи на 947 бр. и 156,7 км СПО 

и извънредни технически прегледа на 1130 бр. и 241км СПО. 

 Заверени са 678 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП, от 

които 112 за ремонт,484 инвестиционни проекта за разполагане на СПО в строежи и 82 

за производство на съоръжения, за които няма наредби по чл. 7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 

 Проверени са 3779 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 3045. 

 Служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ 

(ГДИДТН) са участвали в 442 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират СПО. 

 Извършени са 389 проверки по сигнали и жалби, свързани с безопасната 

експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществени са 2035 непланирани дейности, свързани със съоръжения с 

повишена опасност – извънредни проверки, проверки на кандидати за получаване на 

лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в 
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регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО, изпитни комисии в курсове за придобиване на 

правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи, 

комисии и др. 

 

2. Тематични и извънпланови проверки  

2.1. Тематични проверки 

2.1.1 Проверка на асансьори в хотели и административни и обществено 

обслужващи сгради за спазване на изискванията на ЗТИП и НБЕТНА 

В изпълнение на т. Д.5.8.1. от Плана за действие на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН) през 2015 г. инспекторите на ГДИДТН на 

ДАМТН извършиха проверки на асансьорите, експлоатирани в хотели и 

административни и обществено обслужващи сгради. Целта на проверките по сигнал бе 

да се установи спазват ли се изискванията на Закона за технически изисквания към 

продуктите  и Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на 

асансьори (НБЕТНА), по отношение на техническия надзор и осигуряването на 

безопасност за ползвателите им.  

През второ тримесечие на 2015 г. при извършена проверка в Община 

Димитровград се установи, че са монтирани и се експлоатират два броя асансьори, 

които по време на проверката се движеха с неработещи захващащите механизми и с 

напукани захранващи кабели към кабината. На единия от асансьорите са износени 

плъзгачите. Тъй като буферите им не работеха, шахтните врати на асансьорите се 

блъскаха в момента на затварянето им. Шахтните врати и на двата асансьора, всеки от 

който е по 14 спирки, бяха със заварени планки върху отворите за сервизните ключове 

за отваряне на вратите, което е недопустимо и в случай на авария заседналите хора в 

него няма как да бъдат извадени от асансьорите. За установеното неспазване на 

изискванията за безопасна експлоатация на описаните съоръжения  те са спрени със 

записи в ревизионните им книги. При извършена проверка на асансьори, монтирани в 

Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли, е констатирано че на  единия 

от асансьорите са износени плъзгачите на кабината и противотежестта. Теленият път на 

противотежестите е недостатъчно обтегнат на болничния асансьор, поради което 

съществува реална опасност при разминаването им с кабината и залюляване да се 

ударят в нея. Липсва външна кутия на електрическото табло. Единият от каналите на 

фрикционната шайба е износен около 4 мм под нивото на останалите канали. 
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Контактите за безопасност на кабинните врати са шунтирани (кабелът беше свързан на 

късо) и двете вътрешни врати на кабината са били директно отстранени.  При проведен 

разговора със специалисти от поддържащата фирма, те заявиха, че вратите са 

демонтирани през 1992 г. При осъществените технически прегледи през последните 

години от ГДИДТН не са издавани писмени предписания за отстраняване на 

нередностите, което е видно и от ревизионните актове на СПО. При проверката 

асансьорите са спрени от експлоатация със записи в ревизионните им книги и са 

предприети мерки по отстраняване на неизправностите им. 

През м. юли и м. септември при проверките са обхванати 15 обекта, в които се 

експлоатираха 55 асансьора.  

В резултат на проверките са спрени от експлоатация 3 асансьора. Дадени са 22 

задължителни предписания за отстраняване на нарушенията на нормативно 

установените изисквания за безопасна експлоатация, които не застрашават пряко 

безопасната експлоатация на асансьорите. Най-честите случаи, за които са дадени 

предписанията, са наличие на ВиК тръби и ел. инсталации (с цел обособяване на 

самостоятелно машинно помещение), замърсено машинно помещение, липса на 

осветеност и вентилация в машинното помещение, подбити врати на спирки, износен 

канал на фрикционна шайба, неработещи бутони за отваряне на врати, липсата на 

предпазен щит под кабината (неукрепен предпазен щит), липса на осветление в 

шахтата, липса на осветление в кабината, липса на сигнализация и регулирането на 

асансьора при спиране. При проверката на асансьорите в хотели, в един от обектите 

беше установено наличие на влага в шахтата, в резултат на което е дадено предписание 

за отстраняване на несъответствието - чрез поставяне на хидроизолация в срок от 3 

месеца. Разпоредено е спирането от експлоатация на 5 асансьора, поради 

констатираните при проверката им неизправности – деформиран оператор на 

автоматичната врата, дефектирала платка на управление, дефектирали контактори, 

започнато преустройство без наличието на документация за извършване на дейността и 

корозирали въжета с накъсани снопчета и износени канали, непозволяващи по-

нататъшната безопасна експлоатация.  

Резултатите от проверката показват, че общото състояние на асансьорите е 

добро. Лицата, извършващи поддръжка и ремонт на съоръженията, извършват редовно 

функционалните проверки за изправността и действието на асансьорите и предпазните 

им устройства, съгласно приложението на НБЕТНА в определените за това срокове.  
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2.1.2. Проверка в административни и обществено обслужващи сгради за 

спазване изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 от закона по отношение на 

експлоатираните в тях газови уреди и бутилки за втечнени въглеводородни 

газове, съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР 

В изпълнение на т. Д.5.5. от Плана за действие на ДАМТН през 2015 г. 

инспекторите на ГДИДТН на ДАМТН извършиха през м. септември проверки на 

административни и обществено обслужващи сгради. По време на проверките е 

проверено спазването на изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 от закона по 

отношение на експлоатираните в тях газови уреди и бутилки за втечнени 

въглеводородни газове – пропан-бутан или природен газ. 

При проверката са обхванати общо 397 обекта и е извършена проверка на 

експлоатираните в тях 690 съоръжения с повишена опасност, както следва 622 газови 

уреда и 68 газови инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ пропан-

бутан.  

Проверени са следните обекти:  

 Хотели и хотелски комплекси - общо 25  

 Пицарии - общо 24  

 Заведения за обществено хранене (ресторанти, закусвални, бистра, търговски 

обекти) - общо 332  

 Обекти за продажба на дюнери – общо 11 

 Снек барове – общо 5. 

Резултатите от извършените проверки на експлоатираните в обектите 

съоръжения с повишена опасност ,за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите по 

прилагането му, показват следното: 

 В 29 обекта е установено разполагане и съхраняване на бутилки за втечнени 

въглеводородни газове (пропан-бутан) в помещения под нивото на околния терен, 

складове за хранителни продукти, коридори, тавани и стълбища на сгради в нарушение 

на чл. 102 от НУБЕТНГСИВВГ. 

 От проверените 622 газови уреда за втечнени въглеводородни газове или 

природен газ 224 не са били регистрирани пред орган за технически надзор, 

респективно не им е извършен технически преглед за установяване на годността им за 

безопасна експлоатация. 
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 От проверените 68 газови инсталации за втечнени въглеводородни газове - 

пропан–бутан или природен газ, е установено, че 5 не са били регистрирани пред орган 

за технически надзор, респективно не им е извършен технически преглед за 

установяване на годността им за безопасна експлоатация. 

В резултат на констатираните при проверката нарушения на нормативно  

установените изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност са издадени 236 принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП, от 

които 33 писмени предписания, 203 заповеди за спиране от експлоатация  на 216 СПО. 

За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, 

представляващи административни нарушения, са съставени 249 акта за установяване на 

административно нарушение (АУАН). 

Видно от резултатите от извършените проверки и броя на установените 

нарушения основен дял имат нарушенията, свързани с нерегистрирането пред орган за 

технически надзор на съоръжения, попадащи в обхвата на наредби по чл. 31 от ЗТИП и 

представляващи СПО по смисъла на чл. 32 от закона. Друго основно нарушение, 

установено при проверката в помещенията, използвани за приготвяне на храна, е, че 

голяма част от газовите уреди за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан не 

отговарят на изискванията за работа в закрити помещения и в инструкцията за 

експлоатация от производителя им има текст, че са предназначени за работа на открито, 

т.е. не са оборудвани със защита, предотвратяваща изтичане на газ при изгасване на 

пламъка от горелката им. 

Най-характерните случаи на нарушения, създаващи непосредствена опасност за 

възникване на аварии и злополуки, са експлоатация на нерегистрирани СПО, 

неизвършване на техническите прегледи на СПО в срокове, съгласно изискванията на 

нормативните актове, и съхраняване на бутилки за газ на нерегламентирани за целта 

места. 

 

2.2. Други проверки и дейности 

 През първото тримесечие на 2015 г. са проверени СПО  в зимните курорти и 

обществено обслужващите административни сгради на територията на Югозападна 

България - 88 СПО в Банско, Сандански, Дупница, Благоевград и селата Драката, 

Крайници, Яхниново. Проверени са: водогрейни котли – 20 бр., съдове, работещи под 

налягане – 5 бр., газови съоръжения и инсталации за природен газ – 10 бр., газови 

уреди – 43 бр., повдигателни съоръжения – 9 бр. По време на проверката са установени 
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общо 15 нарушения. Най-често срещаните от тях са: експлоатация на нерегистрирани 

СПО (газови уреди – 5 бр. и повдигателни съоръжения – 1 бр.); експлоатация на СПО, 

на които не е извършен технически преглед от орган за технически надзор (водогрейни 

котли – 1 бр., газови уреди – 1 бр., асансьори -1 бр., повдигателни съоръжения – 1 бр.). 

За констатираните при проверката несъответствия с нормативно установените 

изисквания са издадени на ползвателите на СПО 15 задължителни за изпълнение 

писмени предписания и 2 заповеди за спиране. Вследствие на проверката за спрени 14 

СПО. 

 През първото шестмесечие на 2015 г. е осъществен засилен контрол на ски-

влековете в курортите Банско, Добринище и Пампорово за спазване на изискванията за 

безопасна експлоатация от ползвателите. При проверката се установи, че всички 

съоръжения са регистрирани, извършени са им първоначални и периодични технически 

прегледи и са в добро техническо състояние. 

 При изготвянето на техническа експертиза във връзка със съдебно дело и 

направената проверка на асансьор, монтиран в Диагностично-консултативен център 1 

към Многопрофилна болница за активно лечение в Перник, ул. „Брезник“ № 2, е 

констатирано, че същият е работил без скоростен ограничител и неправилно 

функциониращ захващаш механизъм, което го прави изключително опасен. 

 На територията на Варна през второто тримесечие на 2015 г., при извършена 

проверка на бутилка за втечнен въглеводороден газ, собственост на „Топливо“ АД, е 

констатирано наличие на остатъчно неустановено вещество с тегло около 2 кг, за което 

е информиран офис ИДТН Бургас за извършване на проверка на пълначната станция на 

„Топливо“ АД с оглед спазване на нормативните изисквания при пълнене на бутилки за 

ВВГ.  

 Извършена е мащабна проверка на 101 газопроводни отклонения (ГО) за 

природен газ и 66 газоразпределителни табла (ГРТ), собственост на „Овергаз Изток“ 

АД на територията на Североизточна България. Издадени са писмени преписания за 2 

ГРТ с  неизправни средства за измерване и за 10 ГРТ, на които по време на проверката 

не е представена документация за това, дали материалът от който са изпълнени, 

отговаря на изискванията за негоримост или трудно горимост.  

 В резултата на жалба е извършена проверка в офисите на „Овергаз мрежа“ 

АД – София, на територията на Стара Загора и Ямбол, при което са проверени 20 

разпределителни газопровода и отклонения. При проверката е прегледана цялата 

проектна и изпълнителска документация, както и актовете за извършени първоначални 
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технически прегледи. При проверката се установи, че всички съоръжения са годни за 

безопасна експлоатация – регистрирани са, извършени са им първоначални и 

периодични технически прегледи и са в добро техническо състояние. 

 При извършена проверка в Многопрофилна болница за активно лечение 

„Свети Георги“ - Пловдив, са проверени 4 котела и 2 газови инсталации, захранващи 

сградите на болницата с битова гореща вода, както и използвани за отопление. 

Констатирано е, че ползвателят не е осигурил извършване на настройката на 

предпазно-отсекателните клапани на съоръженията, във връзка с което съоръженията 

са спрени от експлоатация. 

 Заверен е инвестиционен проект във фаза технически проект за областите 

Търговище, Русе, Велико Търново за обект: Преносен газопровод „Южен поток“ на 

територията на Република България; том II, подобект „Транзитен преносен газопровод 

„Черно море – Сърбия“. 

 Служители на ГДИДТН са осъществили и следните дейности: 

 Участвали са в извършването на 241 съвместни проверки с други контролни 

органи (ИАГИТ, НСПБЗН, РИОСВ).  

 Участвали са в 60 съвещания. 

 Участвали са в 25 заседания на експертни съвети, създадени от кметове на 

общини или областни управители. 

 Участвали са в 432 изпитни комисии за придобиване на правоспособност за 

обслужване на СПО. 

 Проверени са 100 планове и програми за провеждане на курсове за 

придобиване на правоспособност по обслужване на СПО. Съгласувани са 68 планове и 

програми и е отказано съгласуване на 32. 

 Участвали са в проект „Изграждане на информационно–комуникационна 

система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на 

видовете СПО и модули за интеграция с външни системи и регистри”, във връзка с 

изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-32-

3/27.01.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 

2007 – 2013 г.“. Проектът  предоставя четири електронни услуги: 

 издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи 

монтаж или монтаж и ремонт на тахографи;  
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 издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, 

извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, на основание чл. 36, 

ал. 1 от ЗТИП;  

 заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще 

функционират СПО, в частта им, която се отнася до тези съоръжения; 

 заверяване на техническата документация за ремонт на СПО.  

С реализацията на проекта се осигурява достъп до електронен регистър на 

видовете СПО, както следва: 

 парни и водогрейни котли; 

 съдове, работещи под налягане; 

 тръбопроводи за пара и гореща вода; 

 газови съоръжения и инсталации; 

 повдигателни съоръжения; 

 асансьори; 

 въжени линии и ски-влекове; 

 ацетиленови уредби; 

 нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции; 

 пълначни станции. 

 Участвали са в проект № 14-32-6/01.09.2014 г. „Разработване и внедряване на 

модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на 

електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на 

СПО“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 

г.“. Чрез проекта и базата от данни на ДАМТН се надгражда информационно-

комуникационната система за осъществяване по електронен път на: 

 подаване на заявления за регистриране и/или извършване на 

първоначален технически преглед на СПО; 

 подаване на заявления за издаване на лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗТИП; 

С реализацията на проекта се осигурява и достъп до електронен модул за 

провеждане на технически прегледи на СПО в реално време. 

 Участвали са в проект № 14-32-6/01.09.2014 г. „Внедряване и сертифициране 

на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на 
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стандарта БДС EN ISO 9001:2008“ – договор № 13-31-4/24.04.2014 г. По време на 

проекта се проведоха 10 работни срещи за разработването и внедряването на Система 

за управление на качеството (СУК) на ДАМТН. Разработения са 3 версии на 

документацията на СУК. Окончателната версия на документацията на СУК на ДАМТН 

е утвърдена през м. юли 2015 г. 

 Участвали са в проект № 14-11-15/01.09.2014 г. „Ефективно управление на 

ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. 

Изготвен е функционален анализа на ДАМТН (ГДИДТН), като бяха проведени и три 

работни срещи между екипа на проекта, консултативната група и фирмата изпълнител 

съответно на 11.06., 16.06. и 23.06.2015 г. Попълнени са въпросници от служителите на 

главната дирекция за установяване на текущото състояние на агенцията, в т.ч. и на 

ГДИДТН като част от специализираната администрация. През м. юли са проведени 

стартираща пресконференция по проекта и две обучения за повишаване ефективността 

и ефикасността при изпълнение на функциите от служителите. Проведена е 

заключителна пресконференция по проекта през м. август. 

 Участвали са в 5-дневен семинар за внедряване на БДС EN 81-80 Правила за 

безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Съществуващи асансьори. Част 

80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и 

товаропътнически асансьори по тема: „Прилагане на изискванията на БДС EN 81-80, 

Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори“ с лектор от 

Гърция, проведен в Сандански през м. май 2015 г. 

 Участие в подготовка и провеждане на 3 сесии от програмата за обучение от 

Споразумението за сътрудничество със сродни административни структури в ЕС и в 

региона. Във връзка с изпълнението на Меморандума за сътрудничество със Службата 

за технически надзор на Полша – UDT през четвърто тримесечие на 2015 г. се проведе 

обучение в областта на повдигателни съоръжения, съоръжения, работещи под налягане, 

газови уреди и съоръжения, в градовете София, Пловдив, Варна. 

 Във връзка с искане на Министерството на икономиката и Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството и с цел повишаване на енергийната 

ефективност на електрическите асансьори през първото тримесечие на 2015 г. е 

изискана и анализира информация от фирмите, притежаващи удостоверения за 

извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори 

в Република България. В заключение на представената информация може да се изрази 
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становището, че енергийната ефективност може да се постигне чрез преустройство на 

системата за задвижване, т. е. замяна на класическата схема „двигател-редуктор“ с 

високомоментен двигател с честотно регулиране. За целта трябва да се подмени 

таблото за управление на асансьора, а когато е наложително – и подмяна на носещите 

въжета и промяна в схемата на окачване. 

 В областта на нормативното осигуряване на дейността на ДАМТН през 2015 

г. ГДИДТН взе следното участие: 

 Със заповед № 201 от 23.02.2015 г., издадена от председателя на ДАМТН, е 

стартирана процедура по подготовката на проект за нов Закон за техническия надзор, в 

резултат на което са обработени 15 предложения  за изменения и допълнения на 

отделни части от сега действащия ЗТИП, както и нови текстове  с цел повишаване 

ефективността на осъществявания технически надзор  на СПО. През първото 

тримесечие на 2015 г. експерти от ДАМТН разгледаха и анализираха всички 

предложения, получените  както от структурите на агенцията, така и от бизнес 

асоциациите, неправителствените организации и заинтересованите страни. В края на 

първото тримесечие на 2015 г. допълнително бяха включени в работната група и 

външни експерти - със заповед № А-281 от 25.03.2015 г., издадена от председателя на 

ДАМТН; 

 С решение № 25/2015 от 30.04.2015 г. на Техническия съвет в 

неелекротехническата област се създаде технически комитет БИС/ТК 104 „Проектен 

комитет - Технически надзор на съоръжения с повишена опасност“ с област на дейност: 

създаване на сертифициращи стандарти, определящи изисквания, правила и процедури 

за организацията и осъществяването на технически надзор на СПО, изисквания по 

отношение на квалификацията на персонала, използваните материално-технически 

условия и средства. Стандартите ще включват изисквания за създаване и поддържане 

от фирмите, осъществяващи технически надзор на СПО, на система за управление на 

качеството, която да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания; 

 Разработен е проект на изменение и допълнение на Закона за технически 

изисквания към продуктите съвместно с Министерството на икономиката; 

 Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за 

устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под 

налягане, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и съоръженията, инсталациите и уредите за природен 
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газ, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация и техническия надзор на 

газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения,  

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, 

Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови 

уредби и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и 

нефтопродуктопроводи, внесен в Министерството на икономиката. 

 

3. Администриране на регулаторни режими 

От регионалните структури на ГДИДТН са извършени проверки на 128 

заявители за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО и на 20 заявители за 

получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл. 34а, ал. 

1 от закона.  

 В ГДИДТН са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са издадени 

удостоверения за вписване на 86 лица. Отказано e вписване в регистъра на шест лица. 

 Издадени са лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО на 15 

лица. Не е отказано вписване в регистъра. 

 От регионалните структури на ГДИДТН са извършени 89 проверки на лица, 

притежаващи лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО и 597 проверки 

на вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица. 

 Издадени са заповеди за заличаване от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и 

обезсилване на издадените удостоверения на 81 лица на основание извършени 

проверки в отдел „Контролно-методичен“ на ГДИДТН. 

 Издадени са заповеди за отнемане на лицензиите по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за 

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на 29 лица на 

основание извършени проверки в отдел „Контролно-методичен“. 

 Издадени са 450 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са 

преминали обучение 3798 души. 

 Призната е правоспособност по реда на Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за 

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на 

http://www.damtn.government.bg/images/naredbi/naredba_za_bezopasnata_eksploataciq_i_tehniceskiq_nadzor_na_vyjeni_linii.pdf
http://www.damtn.government.bg/images/naredbi/naredba_za_ustrojstvoto_i_bezopasnata_eksploataciq_na_neftoprovodi_i_neftoproduktoprovodi.pdf
http://www.damtn.government.bg/images/naredbi/naredba_za_ustrojstvoto_i_bezopasnata_eksploataciq_na_neftoprovodi_i_neftoproduktoprovodi.pdf
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професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки на 

9 лица.  

4. Надзор на пазара 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 2360 

продукта, от които 2152 съоръжения с повишена опасност и 208 машини.  

Извършена е проверка на машини във военни заводи на територията на Костенец 

и с. Равно поле. Проверените машини са извън компетенциите на ДАМТН, тъй като 

попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 7 от Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на машините. 

 

5. Обследване на аварии и злополуки 

През 2015 г. от ДАМТН са регистрирани и обследвани причините за 

възникването на 32 аварии и злополуки със СПО, при които са нанесени материални 

щети на 32 обекта, ранени са 15 души и са загинали 7 души. Служителите на ГДИДТН 

са установили, че причините за възникването на инцидентите при 31 от авариите се 

дължат на грубо неспазване на инструкциите за безопасна експлоатация и наредбите по 

чл. 31 от ЗТИП, вследствие на което са настъпили технически повреди на 

съоръженията. Възникналите аварии и инциденти със СПО са, както следва: 

 9 с асансьори, при които са нанесени материални щети, загинали двама и 

трима пострадали; 

 8 с повдигателни съоръжения, при които трима са загинали и четирима са 

пострадали; 

 1 с въжена линия без пострадали и загинали; 

 13 с газови съоръжения и инсталации, при които са пострадали осем души и 

са загинали двама. Нанесени са материални щети на обектите; 

 1 с нефтопродуктопровод, при която вследствие на нерегламентирано 

въздействие с криминален характер  са нанесени материални щети.  

 

6. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения на ЗТИП и наредбите по прилагането му при 

извършените проверки на обекти и технически прегледи на СПО през 2015 г. 

служителите на ГДИДТН са съставили 408 акта за установяване на административни 

нарушения. Издадени са 311 наказателни постановления . Прекратени са преписките по 

24 акта на основанията на Закона за административните нарушения и наказания 
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(деянието не е нарушение, лицето не е нарушител или са допуснати нарушения на 

материалния или процесуалния закон при съставянето или предявяването на АУАН). 

Обжалвани са 46 от издадените наказателни постановления. Приключили са 

производствата по 21 наказателни постановления. 

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативно 

установените изисквания за безопасна експлоатация са наложени следните 

принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП – 3430 заповеди за спиране 

от експлоатация на съоръжения с повишена опасност и 3056 задължителни писмени 

предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица.  

Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни 

дейности от ГДИДТН през последните три години показва следното съотношение:  

Фиг.1 

ПТП – периодични технически прегледи на СПО; 

ПиДрТП – първоначални и други технически прегледи на СПО; 

Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО (с платена и неплатена държавна 

такса); 

Пр. лица – проверени лица по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП или по чл. 36, ал. 1 от закона; 

Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП; 

АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при извършените 

прегледи и проверки; 

Пред. – задължителни писмени предписания на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП. 
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Видно от изложените във фиг. 1 резултати за дейността на ГДИДТН за периода 

2013 – 2015 г. има тенденцията на увеличаване на броя извършвани периодични 

технически прегледи и проверки на обекти, в които се експлоатират СПО. При 

извършените първоначални и извънредни технически прегледи е налице спад, който  

обаче е недействителен. В предходните години СПО са отчитани като брой, като в т. ч. 

са включени както броят им, така и километрите проверени СПО. Докато през 

изминалата година при отчитането е направено разграничаване между брой и 

километри и като отчетен индикатор на фигурата е поставен само броят на СПО. 

Отчитаме намаляване на непланираните дейности на дирекцията по отношение на броя 

проверени обекти, в които се експлоатират СПО и проверената и заверената техническа 

документация по чл. 35 от ЗТИП. По отношение на проверените лица по лицензионния 

режим на чл. 34а от ЗТИП и регулаторния режим на чл. 36, ал. 1 от ЗТИП се забелязва 

нарастване спрямо 2014 г. Извършването на проверка на всички лица ежегодно 

представлява трудност поради задължението ни да извършим заявената към нас 

дейност в срок, предвид регистрираните заявления за извършване на технически 

прегледи, придружени от платежно нареждане за внесена държавна такса. 

Във връзка с промяната на Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на повдигателни съоръжения и Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори, срокът за извършване на 

техническите прегледи на повдигателните съоръжения, които са въведени в 

експлоатация преди повече от 20 години, е променен от 1 година на 6 месеца, а при 

асансьорите от 3 години на 1 година. Това драстично увеличи броя на периодичните 

технически прегледи през годината.  

Броят на актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) е 

намален, тъй като при установяването на незначителни неизправности са предприети 

мерки по издаването на задължителни писмени предписания съгласно чл. 49, ал.1 , т. 2 

от ЗТИП. Както е видно от фиг. 1, при сравнителния анализ  на данните  в периода 2013  

- 2015 г. се констатира следното: съставените АУАН са четири пъти по-малко, но 

задължителните писмени предписания са нараснали пет пъти за отчетния период. 

Неизпълнението на сто процента на зададените цели се дължи на 

организационни промени, извършени през годината, и нуждата от повишаване 

контрола върху работата на служителите в някои от звената на дирекцията. Тези 

причини повлияха върху изпълнението на големия обем задачи, които трябваше  да 

бъдат извършени в максимално кратки срокове. 
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През 2015 г. имаше кадрови промени и структурни реформи, при които бяха 

освободени служители от ГДИДТН. Съществен проблем се оказва и намирането на 

квалифицирани кадри за заемането на освободените длъжности поради 

непривлекателността и отговорността на професията. За извършването на всяка от 

дейностите по технически надзор на СПО е необходимо определено технологично 

време, което в повечето случаи не може да бъде осъществено от служителите на 

ГДИДТН, тъй като регистрираните СПО надвишават възможностите на служителите на 

дирекцията. 
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VІ. НАДЗОР НА ПАЗАРА 

През 2015 г. цялостната дейност по надзор на пазара, осъществявана от  ГД 

„Надзор на пазара” (ГДНП), се извършва в съответствие с практиката на държавите –   

членки на Европейския съюз. 

През 2015 г. целите  в дейността по надзор на пазара са свързани с изпълнение 

на: заложените дейности по надзор на пазара от утвърдения годишен план (УГП); 

осъществяване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани; 

действия по нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на информация 

RAPEX; нотификации, подадени от ЕК; съвместни проверки с други контролни органи; 

проверки по уведомления от Агенция „Митници”; както и с осъществяване   на 

сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта на надзора 

на пазара. 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през 2015г., са в обхвата на: 

 Hаредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за 

използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН); 

играчки; машини; лични предпазни средства; за електромагнитна съвместимост; 

пиротехнически изделия; газови уреди; плавателни съдове за отдих; 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства.  

 Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти. 

 Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и 

електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни 

вещества, приета на основание чл.21д, ал.1 от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси. 

 Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(НИУЕЕО), приета на основание чл.13, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

Извършени са планови и извънпланови проверки общо на 8773 различни 

като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара, предимно в търговски 

обекти на територията на цялата страна. Проверени са 5674 различни продукти при 

планови проверки и 3099 при извънпланови, в това число 1291 вида са по уведомления 

от Агенция „Митници“. 



 

39 

 

През 2015 г. са извършени и проверки по 76 жалби и сигнали, от постъпили 79  

бр. Част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване, подвеждащи реклами, 

които са извън компетенциите на ДАМТН, но са повод за планиране на проверки по 

отношение изискванията за безопасност към продуктите, обект на жалбите. Някои от 

сигналите не съдържат конкретни данни и няма основание за извършване на проверка. 

Голяма част от жалбите и сигналите постъпват в ДАМТН чрез Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) и други ведомства. 

През 2015 г. са приключили проверките на 7363 различни като вид, марка или 

модел продукти. Резултатите са следните: съответстващи на изискванията – 5938 

продукта; несъответстващи на изискванията – 658 продукта; 767 продукта, към които 

са предприети коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията 

са отстранени. 

 

 

 

Разпределение по продуктови групи на проверените през 2015 г. продукти 
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Приключили през 2015 г. проверки - съотношение между съответстващи 

продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети коригиращи 

мерки 

 

 

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

Осъществени са планови проверки на общо 5674 продуктa от различни видове, 

марки и модели, в т. ч.: 

- електрически съоръжения – микровълнови фурни, електрически 

отоплители за стаи; UPS захранващи системи; акумулиращи водонагреватели 

(бойлери); абсорбатори по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и 

изискванията за екопроектиране на Регламент №66/2014; декодери; светодиодни (LED) 

лампи и компактни луминесцентни лампи (СFL); кухненски машини; електрически 

уреди за употреба в аквариуми: помпи за въздух и нагреватели за аквариуми; 

електрически одеала и възглавници; домашни хладилни уреди; телевизори;  

-   газови уреди – автоматични газови горелки с принудителна циркулация; 

газови  уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ - многофункционални 

горелки за работа на открито, предназначени да нагряват съдове, съдържащи течности 

или храна, или нагревателни плочи; 

-    играчки, носещи масата на дете - велосипеди; играчки, издаващи звук при 

стискане; играчки, носещи масата на дете - тротинетки; играчки, носещи масата на дете 

- триколки; играчки за придвижване с електрическо захранване; играчки - карнавални и 

маскировъчни костюми;  
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- машини – преносими ножици за жив плет; ръчни електроинструменти градинска   

 техника с акумулаторно захранване; ръчни къртачи и трошачи (чукове), ръчни 

пробивни машини; 

- строителни продукти – битумни хидроизолации; битумни керемиди; 

битумни вълнообразни листове; радиатори и конвектори за отопление; медни тръби за 

вода и газ; тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор; 

- каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти; защитно облекло с  

висока видимост; ръкавици за защита от механични рискове; противоударни шапки за 

индустрията; 

- радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (РКДУ) – безжични 

  алармени системи и FM трансмитери; безжични DECT телефони; 

- съоръжения под налягане – носими пожарогасители; 

- пиротехнически изделия от категория 1, 2, 3, 4 и сценични пиротехнически  

 изделия от категории Т1 и Т2; 

- взривни вещества за граждански цели; 

- плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория С и D; 

- проверки под мотото „Безопасно лято 2015“ : електрически продукти – блендери   

и чопъри; водни играчки; слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване.  

 От извършените проверки през 2015 г. за отделните продуктови групи могат да 

се направят следните констатации: 

Драстично е намалял процентът на предлаганите на пазара електрически уреди 

без инструкция за употреба. 

Анализът на резултатите от проверката на микровълнови фурни  показва, че по-

голяма част от несъответствията са формални и отстраними, поради което не се налагат 

нови планови проверки през следващия отчетен период на тази продуктова група.  

При електрическите съоръжения най-много несъответствия (формални и 

отстраними) са открити във връзка с изискванията на НИУЕЕО. 

Намалял е процентът на продуктите с неотстранени несъответствия. Все още 

има продукти, които са спрени от търговци, поради това че не може да се проследи 

веригата на разпространение. Поради възникнали затруднения в проследяването на 

произхода на продукта има случаи, при които търговците предлагат унищожаване на 

продукта и те са унищожени. 

Проверката на светодиодни (LED) лампи и компактни луминесцентни лампи 

(CFL) показва, че голяма част от несъответствията при CFL са формални и отстраними. 
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По-съществени несъответствия са установени при проверките на светодиодните лампи 

- както в удостоверяването на оценено съответствие, така и при извършените 

изпитвания. Препоръчително е LED продуктите да бъдат обект и на бъдещи проверки.  

При повечето от проверените играчки, издържащи масата на дете и задвижвани 

от него, изискването за нанесен върху самата играчка предупредителен текст, свързан с 

безопасната им употреба, е изпълнено. В резултат на изпитване на играчки, издържащи 

масата на дете – тротинетки, са установени несъответствия на съществени изисквания, 

въпреки че са с нанесена маркировка за съответствие. Проверките на играчки показват, 

че все още на пазара се предлагат играчки с некоректна информация по отношение на 

възрастовото предназначение/ограничение. 

Резултатите от по-голямата част от приключилите проверки  на машини - 

преносими ножици за жив плет, ръчни електроинструменти и градинска техника с 

акумулаторно захранване; ръчни къртачи и трошачи (чукове), ръчни пробивни машини  

-показват, че те отговарят на изискванията, определени  в Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на машините и Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на 

открито. 

Половината от проверените битумни вълнообразни листове и приблизително  

една трета от проверените битумни хидроизолации и битумни керемиди  са с 

несъответствия, в т. ч. без маркировка за съответствие, декларация за експлотационни 

показатели и инструкция за приложение на български език. 

Резултатите от проверката на слънчеви очила в сравнение с установеното при 

подобна проверка, проведена през лятото на 2014 г. на територията на морските 

курорти,  показват значително намаление на несъответстващите слънчеви очила, които 

се предлагат на пазара. Поради динамиката при производството на слънчеви очила, 

която е повлияна от модните тенденции, е установено, че всеки сезон на пазара се 

предлагат нови модели слънчеви очила, поради което е предвидена проверка на  тези 

лични предпазни средства и през 2016 г. 

При някои продукти продължителността на проверките е по-голямата, което се 

дължи най-вече на липсата на идентификация на продуктите, на затруднения при 

проследяване на произхода им и установяване на отговорните икономически 

оператори. 

Наблюдават се проблеми при проверките, извършвани на продукти, предлагани 

по електронен път, включително и чрез интернет. Продуктите се отчитат  много често 
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като несъответстващи, тъй като е затруднено проследяването на произхода им и/или  

информацията за тях не е актуализирана. Често продуктите не са налични и/или вече не 

се доставят и/или отговорният икономически оператор е с прекратена дейност. За 

голяма част от констатираните несъответствия при продуктите са предприети 

коригиращи действия от отговорните икономически оператори, като несъответствията 

са отстранени.  За констатираните нарушения  при продуктите са предприети 

принудителни административни  мерки (ПАМ) и административнонаказателни 

действия (АНД) към икономически оператори. 

 

 Кампанийни проверки 

През 2015 г. е проведена обща кампанийна проверка за наличие и пълнота на 

инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български език. 

Обект на ежегодно провежданата кампания са най-масово потребяваните 

технически изделия от продуктови групи, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от 

ЗТИП – електродомакински уреди и играчки. 

Проверени са общо 129 бр. електродомакински уреди от различни видове, 

марки и модели и 163 бр. играчки. При 17 бр. електродомакински уреди е установено 

липса на инструкция за употреба на български език. При  27 бр. играчки е 

констатирано липса на инструкция за употреба на български език, а при 33 бр. – липса 

на  предупредителни текстове. 

Резултатите от кампанията показват, че броят на продуктите с несъответствия 

по отношение на инструкцията за употреба на български език значително е намалял, 

което потвърждава необходимостта от извършване на подобни проверки ежегодно. 

През 2015 г. са отчетени резултатите от проведената в края на 2014 г. 

специализирана кампания за евтини електрически уреди - поялници, бързовари и 

нощни лампи и електрически уреди  - гирлянди  и играчки от „Коледна кампания 

2014“. В резултат на извършването на проверките и предприетите мерки значителна 

част от продуктите, при които са установени несъответствия, са приведени в 

съответствие с нормативните изисквания. 

В периода от 14 до 16 декември 2015 г.  е проведена  кампания под мотото 

“Безопасна Коледа 2015”, съвместно с Министерството на икономиката и Комисията за 

защита на потребителите, чиято цел е безопасността на най-атрактивните за 

потребителите продукти по време на празниците. Проверени са общо 202 различни 

вида електрически гирлянди и 166 играчки от различни категории, марки и модели. От 
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проверените продукти 80 вида са с установени несъответствия, в т.ч.: 40 светлинни 

гирлянди и 40 играчки. В резултат на ежегодно провежданите новогодишни 

кампанийни проверки се наблюдава намаляване предлагането на светлинни  гирлянди 

и играчки с несъответствия . 

 

ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

Извършени са извънпланови проверки  на 3099 различни продукти от 

извънредни кампании, по сигнали и жалби от граждани и ведомства; по получени 

RAPEX нотификации, по сигнали от RAPEX екипа на ЕК; съвместни проверки по 

искане на други контролни органи, проверки по уведомления от Агенция „Митници”, 

проверки в резултат на самосезиране и др. 

През 2015 г. приключи извършената през м. декември 2014 г. извънредна 

кампания за черна и бяла техника, проведена съвместно с Министерството на 

икономиката. При проверката са избрани на случаен принцип и закупени 3 образеца за 

изпитване в лаборатория. На тези продукти са извършени проверки на декларациите за 

съответствие и анализ на техническите досиета, предоставени от отговорните 

икономически оператори. Резултатът от проверката и от изпитването на образците е  

следният: продуктите са съответстващи на приложимите нормативни изисквания. 

През м. септември е извършена извънредна обща кампания 2015 г. за  наличие и 

пълнота на инструкция/указание за употреба на български език. Проверени са общо: 

413 електрически продукти от различни видове, марки и модели, като от тях  при 33 

продукта са открити несъответствия и проверките продължават; 32 бр. газови уреди, 

като е открит 1 несъответстващ продукт; 289 играчки от различни категории, марки и 

модели, при 19 бр. са установени несъответствия; 64 бр. машини, при 2 машини са 

открити несъответствия;  5 бр. строителни продукти – без несъответствия; 173 

различни видове лични предпазни средства, от тях 24 бр. не съответстват на 

изискванията; 24 бр. РКДУ,  при 4 устройства са констатирани несъответствия; 17 бр. 

съоръжения под налягане – не са констатирани несъответствия; 21 бр. пиротехнически 

изделия  - с констатирани несъответствия.  

За голяма част от несъответстващите продукти са предприети коригиращи 

действия от отговорния икономически оператор, като несъответствията са отстранени. 

За установените нарушения са предприети административнонаказателни действия към 

нарушителите и принудителни административни мерки към продуктите, в резултат на 

което са спрени от разпространение.   
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Извършена е извънредна кампанийна проверка под мотото „Безопасно лято 

2015“  на територията на Регионален отдел “Надзор на пазара – Южна Централна 

България“ (РОНП ЮЦБ), на транспортируемо оборудване под налягане – 

транспортируеми бутилки (газови бутилки) за втечнен въглеводороден газ (LPG) за 

многократно пълнене. Проверени са 41 продукта, от които 10 са с несъответствия. Към 

9 продукта са предприети коригиращи действия от производителя. Проверката 

продължава за един продукт.  

При извършена извънредна кампания за пиротехнически изделия от категория 1 

на територията на РОНП ЮЦБ от проверените 24 продукта при 22 са констатирани 

несъответствия, като към 19 са предприети ПАМ; за 3 продукта са предприети 

коригиращи действия; за 7 продукта -  АНД към икономическите оператори. 

През 2015 г. в ГД “Надзор на пазара“ са постъпили 25 сигналa/жалби за 

електрически съоръжения, като голяма част от тях се отнасят предимно до 

неудовлетворени рекламации и гаранции. Част от сигналите са за продукти без 

инструкция за употреба. При други информацията е потвърдена, например за 

автоматичен прекъсвач, разклонител и за малък бързовар.  

През отчетния период са постъпили 3 сигнала  за несъответстващи продукти в 

обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС: компактни 

луминесцентни лампи, сигнал чрез ICSMS системата от германския надзорен орган за 

несъответстваща светодиодна лампа, сигнал за LED лампи. 

Постъпили са 5 жалби  от граждани и юридически лица за газови уреди; при  2 

от жалбите твърденията на жалбоподателя не са потвърдени, а  при други 

разпоредената проверка е приключила поради невъзможност от установяване на 

последващ контакт с жалбоподателите, които не са подали достатъчно информация за 

идентифициране на продуктите и за икономическите оператори, от които те са 

закупени. 

 Извършени са проверки по 15 сигнала/жалби за играчки. Не е потвърдена 

информацията от сигналите за 4 играчки. При една от жалбите не е открит 

жалбоподателят, за да бъде информиран. За останалите информацията, посочена в 

жалбите, е потвърдена.  

Извършени са проверки по 6 жалби за машини. Информацията не е потвърдена 

за една от жалбите, а четири не са от компетенциите на  ГДНП.   

Постъпили са 8 жалби и 3 сигнала за строителни продукти. Не е потвърдена 

информацията при 2 сигнала. Две жалби са извън компетенциите на ДАМТН. По 
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постъпил сигнал за влагане в строеж на несъответстваща мостова хидроизолация е 

взета проба и същата е изпитана. Резултатите от изпитването показват, че продуктът не 

отговаря на декларираното от производителя съответствие с хармонизирания стандарт 

БДС EN 14695. Сигналът е препратен в МРРБ и ДНСК за предприемане на действия по 

компетентност. 

Извършени са проверки по постъпили общо 6 сигнала и жалби за ЛПС. Не е 

потвърдена информацията при 2 сигнала. 

Постъпили са 3 сигнала/жалби за радиосъоръжения и крайни 

далекосъобщителни устройства. Два сигнала не се потвърдени. В третия сигнал липсва 

конкретна информация за идентифициране на продуктите и на проблемите, свързани с 

тях.   

Постъпила е жалба за съоръжение под налягане – тенджера под налягане. При 

проверката не са установени несъответствия с изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане 

и Закона за техническите изисквания към продуктите. 

Постъпил е сигнал за предлагане на пазара на несъответстващи фонтани за 

торти - фойерверки от категория 1. Резултатите от проверката показват, че 12-те 

проверени продукти са несъответстващи и същите са спрени от продажба.  

За установените несъответствия при проверките по сигнали/жалби са 

предприети коригиращи действия от отговорните икономически оператори. 

Предприети са  административнонаказателни действия и принудителни 

административни  мерки. 

 

Проверки на основание самосезиране 

При извършване на плановите проверки често се откриват несъответстващи 

продукти от продуктови групи, които към момента на откриването им не са обект на 

плановите проверки. За тези продукти инспекторите се самосезират. През 2015 г. в 

резултат на самосезиране са извършени проверки на 16 вида електрически съоръжения, 

2 бр. газови котлони,  62 бр. играчки, 2 бр. строителни продукти, 13 бр. 

пиротехнически изделия, 5 бр. лични предпазни средства. Често основание за 

самосезиране са липса на маркировка за съответствие и инструкция за употреба. Към 

икономическите оператори са предприети административно наказателни действия. 

Към несъответстващите продукти са предприети  ПАМ. 
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Действия по нотификации 

През 2015 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 844 бр. 

продукти, 29 бр. от тях не са в компетенциите на ДАМТН. 

 

 

През 2015 г. са изготвени и изпратени 6 нотификации за играчки: пъзел, 

дрънкалка и тротинетки. Приключила е една проверка и са предприети действия към 

продуктите, подготвена е и е изпратена към контактната точка една реакция за ЛПС по 

нотификации № 0399/15 от системата RAPEX. 

 

Участие в международни проекти и кампании 

 Проект „Joint Action 2013-Kick scooters“ на PROSAFE. През отчетния 

период е проведена петата работна среща на участниците, на която са обсъдени 

оценките на риска, предоставените от икономическите оператори доклади от 

изпитвания, предприетите последващи действия от отговорните икономически 

оператори и работният вариант на финалния доклад. Направени са корекции на 

доклада и са набелязани  действия, които да се предприемат от участниците след 

срещата. Финалната работна среща на участниците в съвместните дейности ще се 

проведе на 27.01.2016 г. 

 Проект EEPLIANT „Съответствие на продуктите по отношение на 

енергийна ефективност 2014“.  През 2015 г. стартира проектът EEPLIANT. Целта на 

проекта е засилване на надзора на пазара и проверка на съответствието на продуктите с 

изискванията за екопроектиране на Директива 2009/125/ЕО. През отчетния период са 

проведени срещи по четири работни пакета. 
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 Проект „Joint Action 2014-Fireworks“ на PROSAFE. Проведени са две срещи 

на участниците, на които са уточнени кои продукти ще бъдат обект на съвместните 

дейности. Взето е решение действията на участниците да се съсредоточат върху 

пиробатерии, римски свещи, ракети и всички видове пиратки. Направен е подбор на 

изпитвателни лаборатории, които ще извършат изпитванията. Изготвени са проекти на 

документи, свързани с регистрирането на данните от проверката. Закупени са 40 проби 

и са изпратени за изпитване в румънска акредитирана лаборатория.  

 Проект „JA2015EMCLVD“ на групите LVD ADCO и EMC ADCO - През 

2015 г. продължи дейността за подготовка на участието на ДАМТН в проекта 

„JA2015EMCLVD“. Очаква се проектът, в който участват 18 държави членки, да 

стартира в началото на  2016 г. 

 

Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти  

В резултат на дейността по надзор на пазара през 2015 г. са извършени 

изпитвания, предприети са действия към продукти с видими несъответствия, 

последващи действия към несъответстващи и опасни продукти, както и действия към 

икономическите оператори, според отговорностите им. 

През 2015 г. са взети 64 образеца за изпитване (9 бр. електрически съоръжения, 

по отношение на LVD, 17 играчки, 28 строителни продукти; 10 модела LED лампи (250 

бр.), по отношение на екопроектиране). 

При изпитванията на три вида електрически съоръжения: хлебопекарна, 

електрическа кана за топла вода и преса за цитруси, не са установени отклонения от 

допустимите стойности по изпитаните показатели. По сигнал за бързовар без СЕ 

маркировка е закупена проба от продукта, която се изпитва. Закупени са също 5 проби 

от електрически гирлянди, които предстои да се изпитат през 2016 г.  

Чрез изпитване са установени несъответствия при 11 от закупените играчки 

(дървен пъзел, гумички и тротинетки). Чрез измерване с наличния инструментариум и 

изпитване са установени несъответствията при 3 играчки. За останалите 3 играчки 

изпитванията не са приключили. 

Приключили са изпитванията за 10 цимента, 15 хидроизолации и 3 мостови 

хидроизолации. Несъответстващи са 2 вида цимент, 5 хидроизолации и 1 мостова 

хидроизолация. Предстои изслушване на отговорните икономически оператори.  

10-те модела LED лампи са изпратени за предварително изпитване (скрининг). 

Резултатите от скрининга показват, че 7 модела LED лампи не съответстват на 
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изискванията за екопроектиране, поради което ще бъдат подложени  на цялостно 

изпитване в акредитирана лаборатория. Останалите 3 модела са съответстващи. 

Издадени са 20 заповеди по чл.30в, ал.1 от ЗТИП за временно спиране от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието на продуктите с 

изискванията за безопасност (една заповед за радиосъоръжение и КДУ, 3 за 4 различни 

по вид, марка и модел електропродукта, една за надуваема лодка, 6 за строителни 

продукти и 2 за фойерверки, една за 8 модела лампи и 2 за телевизори, по 

екопроектиране, 4 за 5 модела ЛПС, една за газов котлон) и 6 заповеди по чл.30а, ал.2 

от ЗТИП за спиране и изтегляне от пазара на 5 вида лични предпазни средства и една 

играчка, 2 заповеди по чл.30а, ал.1 от ЗТИП за играчки и 90 заповеди на търговци за 

временно спиране разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на 

несъответстващи продукти. 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, издадени заповеди по чл.30а, ал.2  или по чл.30в, ал.1 от ЗТИП, или по 

инициатива на икономическите оператори са изтеглени, рециклирани и унищожени 9 

вида лични предпазни средства с общо количество 720 бр. (в т. ч. са: защитно облекло 

с висока видимост, каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти, 

противоударни шапки за индустрията, слънчеви очила за защита на очите от слънчево 

заслепяване); 12 вида електрически съоръжения (кафемелачки, поялници, гирлянди, 

мини-печка с два котлона,  зарядни устройства) с общ брой 141 и 7 вида играчки с 

общо количество 35 бр. 

През 2015 г. са съставени 313 акта за установяване на административни 

нарушения – 233 на търговци, 62 на физически лица и 18 на вносители и 

производители. Издадени са 233 наказателни постановления – 166 на търговци, 49 на 

физически лица и 18 на вносители и производители. 

 

Изводи 

От осъществената през 2015 г. дейност по надзор на пазара могат да бъдат 

направени следните основни изводи: 

 цялостната дейност по надзор на пазара, осъществявана от ГД „Надзор на 

пазара” се извършва в съответствие с практиката на държавите - членки на ЕС; 

 в резултат на действията по надзор на пазара (предприемане на мерки към 

несъответстващите продукти и активна работа с българските производители и 
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вносители) в значителна степен са намалели констатираните несъответствия при 

продуктовите групи, които са били обект на проверки в предходни периоди; 

 в резултат на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“ се 

предприемат ефективни мерки за недопускане за свободно обращение на продукти с 

несъответствия; 

 резултатът от засиления митнически контрол на 5 категории играчки за 

период от 2 месеца, считано от 01.09.2015 г., показва, че около 1,5% от внасяните 

продукти не отговарят на изискванията на законодателството. Този резултат налага 

извода, че значително е намалял вносът на несъответстващи играчки през границите на 

Република България към територията на Общността; 

 резултатът от засиления митнически контрол на светлинни гирлянди за 

новогодишна украса за период от 3 месеца показа, че значително е намалял броят, с 

почти 70%, на внасяните несъответстващи гирлянди в сравнение с 2014 г. С дейността  

си по надзора на пазара ДАМТН допринася за предотвратяването на вноса на 

територията на ЕС на несъответстващи продукти, както и на продукти, носещи риск 

при употребата им; 

 пречките при проследяване на продуктите по веригата на доставка са 

основната причина за невъзможността да се предприемат ефективни действия към тях 

- запазва се делът на търговците на дребно, които не предоставят или предоставят 

финансови документи, за които впоследствие се установява, че са неотносими към 

продуктите; 

 при проверките по сигнали и жалби, както и при проверките на продукти по 

утвърдения Годишен план, предлагани в интернет сайтове (UPS захранващи системи, 

безжични алармени системи, мобилни телефони, плавателни съдове за отдих - 

надуваеми лодки), са констатирани затруднения, свързани с физическия оглед на 

продуктите и начина, по който се предоставят на потребителите, с установяването на 

отговорния икономически оператор и на реалните количества, разпространени на 

българския пазар, което е пречка за установяването на несъответствия и 

предприемането на ефективни мерки към несъответстващите продукти;  

 резултатите от изпитванията на трите електрически продукта, избрани на 

случаен принцип по време на провеждане на кампанията за бяла и черна техника – 

15.12.2014 г., показват, че за тази продуктова група на пазара основно се предлагат 

продукти, които са в съответствие със законовите изисквания за безопасност; 
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 от приключилите проверки през 2015 г. на електропродукти може да се 

направи изводът, че при малките електрически уреди и гирлянди от нисък ценови клас 

продължават да възникват затруднения при проследяване произхода на продуктите; 

 ГДНП активно си сътрудничи с НАП съгласно новата Инструкция за 

взаимодействие и обмен на информация между НАП и ДАМТН; 

 постигната е висока ефективност при проверките на слънчеви очила,  

извършени през 2014 г. и 2015 г.: значително е намалял процентът на 

несъответстващите продукти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

VІІ  . КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 

Приоритети в дейността 

 

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГДККТГ), като 

част от  специализираната администрация в рамките на ДАМТН, осъществява контрол 

за спазване на изискванията за качество на течните горива на територията на цялата 

страна при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване 

в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и изискванията 

за качество, определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНК), както и контрол на 

качеството на биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход и на 

течните горива от биомаса в съответствие с изискванията на Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

През 2015 г. са реализирани следните приоритетни дейности:  

-      Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2015 г. 

-  Съвместни проверки с други държавни институции, ръководени от 

новосъздадения Междуведомствен координационен център за противодействие на 

контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари при ГДБОП - МВР, 

проверки по жалби и сигнали на граждани - по отношение контрола на качеството на 

течните горива при тяхното разпространение. 

-    Aктуализиране  списъка на обектите, разпространяващи течни горива, с цел 

по-ефективен и пълен контрол.   

-    Направени предложения за изменение и допълнение на Закона за енергията 

от възобновяеми източници  и  Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

-   Участие на служители от ГДККТГ в междуведомствена работна група за 

обсъждане и изготвяне на предложения за промени в законодателството, с оглед 

ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се 

продават за битово отопление на населението. 

-   Участие в работна група за транспониране  в българското законодателство на 

Директива  2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 г. за изменение на 

Директива 2009/126/ЕО относно етап II на улавянето на бензиновите пари при 

зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции, с цел привеждане в 

съответствие с техническия прогрес.  
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-  Участие в работна група във връзка с транспониране в националното 

законодателство на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО по 

отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. 

-  Поддържане на акредитацията на Изпитвателната лаборатория за горива, 

смазочни материали и присадки (ИЛГСМП) към Главна дирекция „Контрол на 

качеството на течните горива“ при ДАМТН. Проведен е планов вътрешен одит по 

всички елементи на системата за управление за проверка на съответствието с 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и доказване ефикасността на 

функциониращата система за управление. Подадени са документите в  Изпълнителната 

агенция „Българска служба за акредитация“ за преакредитация и разширяване обхвата 

на акредитация с вх. № 09-141/Р от 29.12.2015 г. 

- На основание &6  от Преходните и заключителнит разпоредби на Наредбата за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния 

контрол е предоставен на Министерството на околната среда и водите доклад с 

обобщени данни за качеството на течните горива през 2014 г. в съответствие с 

изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО и чл.7 от Директива 99/32/ЕО във връзка с  

изготвяне на годишния доклад до Европейската комисия. 

 

Резултати от контрола на качеството на течните горива за 2015 г. 

През годината са извършени 1156 проверки на обекти, разпространяващи течни 

горива на територията на страната, както следва: 1033 проверки на бензиностанции, 13  

- на петролни бази,  5 – на  данъчни складове, 1 - на  автоцистерна, и  на 104 обекта, за 

които е установено, че не разпространяват течни горива. 

Проверките са организирани и извършени вследствие на: 

- сигнали на граждани – 79 

- искане на други държавни институции – 165 

- планови, с вземане на проби – 459 

- планови документални проверки – 453 

От проверените 1052 обекта през годината са взети 1132  проби от течни горива: 

-            автомобилни бензини – 466 бр.  

-            гориво за дизелови двигатели – 659 бр.  

-          газьол за промишлени и комунални цели  и гориво за извънпътна техника 

и трактори  – 7 бр. 
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През първото полугодие на годината са извършени и 2 комплексни проверки с 

участието на подвижна лаборатория в близост до проверявания обект, като са 

предприети принудителни мерки в реално време. Проверени са 88 обекта на 

територията на областите Сливен, Ямбол и Силистра и са взети 95 проби от течни 

горива.  

През 2015 г. в секторите „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна 

лаборатория - Плевен” са изпитани  672 проби от течни горива, а в стационарната 

лаборатория – 945 проби. Издадени са общо 1617 протокола от изпитване. 

Въз основа на протоколите от изпитване са изготвени 955 експертни 

заключения и 1502 констативни протокола - 660 за съответствие на течните горива с 

изискванията за качество и 842 за съдържание на биогориво в течно гориво, в 

съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на Изпълнителната агенция „Морска 

администрация”, въз основа на протокол от изпитване, издаден от  Изпитвателна 

лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД, е издаден 1 констативен 

протокол за съответствие на корабно дестилатно гориво с изискванията за качество. 

На основание чл.30в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл.22, ал.9 от НИКТГУРНТК 

е организирано изпитването на 55 арбитражни проби, 4 от които са за взети проби с 

установени несъответствия през 2014 г. Арбитражните процедури са проведени в 

лабораториите “СЖС – България”- гр. Бургас, „Сейболт - България”- гр. Бургас,  в 

Университета „Асен Златаров” - гр. Бургас, лабораторията към Българска петролна 

рафинерия – гр. Долни Дъбник, „Варна Сторидж“ ЕООД, Изпитвателна лаборатория за 

горива и смазочни материали към „Булгарконтрол” АД - гр. София, Изпитвателна 

лаборатория за горива към „Сид 1“ , гр. Нови Искър и Изпитвателна лаборатория 

„Централна митническа лаборатория - София”. Изготвени са 55  експертизи след 

арбитражно изпитване, от които при 27 са потвърдени първоначално установените 

несъответствия. 

През 2015 г. след изпитване на взетите 1132 проби от течни горива са 

установени 127 несъответствия с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ,  от които:  

- 97  са  несъответствия на горивото с изискванията за качество. След 

провеждане на 48 арбитражни процедури, при 21 са потвърдени първоначалните 

резултати. Окончателният брой на установените несъответствия с изискванията 

за качество през 2015 г. е 70, което представлява    6,18% от общия брой изпитани 

проби.  
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Най-често срещаното отклонение при автомобилните бензини е за показател 

„дестилационни характеристики”, а при гориво за дизелови двигатели – за 

показателите „пламна температура” и „съдържание на сяра”. 

- 30   са несъответствия на горивото с изискванията за съдържание на 

биогориво. След провеждане на 3 арбитражни процедури са потвърдени 

първоначалните резултати. Окончателният брой на установените несъответствия с 

изискванията за съдържание на биогориво през 2015 г. е 30, което представлява 

2,65 % от  изпитаните проби.  

В 228 обекта са констатирани  документални нарушения, което е 21,67% от  

проверените обекти. 

Съотношението на вида извършени проверки  (планови проверки, съвместни 

проверки с други държавни институции и по сигнали на граждани) за периода 2012 - 

2015 г. е посочено на фиг. 1. Извършените планови проверки за 2015 г. са почти 

двойно повече в сравнение с предходните години, а съвместните проверки и 

проверките по сигнали нарастват значително повече, което е резултат от по-доброто 

взаимодействие между държавните институции в областта на контрола на течните 

горива на територията на цялата страна. 

 Фиг. 1  

Съотношението между взетите проби течно гориво и установените 

несъответствия с изискванията за качество и изискванията за съдържание на биогориво 

в течно гориво в периода от 2012 - 2015 г. е представено на фиг. 2. 
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Фиг. 2 

От графиката може да се направи изводът, че увеличаването на броя проверки е 

оказало положителен ефект върху качеството на разпространяваните на пазара горива, 

което е видно и от процента на броя несъответствия, който е намалял с около 3,5% в 

сравнение с 2014 г.  

Процентното съотношение на установените несъответствия  с изискванията за 

качество и изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво в периода 2012 – 

2015 г. е дадено на фиг. 3. 
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Административнонаказателна дейност 

Съставените актове за установени административни нарушения (АУАН) и 

издадени наказателни постановления (НП) през 2015 г. са, както следва:  

Установени нарушения 

през 2015 г. 

Брой 

съставени 

актове за 

установени 

нарушения 

през 2015 г. 

Брой 

съставени 

актове с 

натрупване* 

Брой  издадени 

наказателни 

постановления за 

съставени АУАН 

през  2015 г. 

Брой 

наказателни 

постановления с 

натрупване* 

Несъответствия с 

изискванията за качество 

–  70 бр. 

 

70 

 

77 

 

33 

 

68 

Несъответствия с 

изискванията за 

съдържание на биодизел 

в течно гориво – 30  бр. 

 

 

24 

 

 

26 

 

 

9 

 

 

21 

Документални 

нарушения в 

проверените обекти -  

228 бр. 

 

462             

 

464 

 

119 

 

126 

* В общия брой съставени АУАН и издадени НП са  включени и тези за установени нарушения 

през 2014 г., за които административнонаказателната процедура е приключила през 2015 г. 

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в 

следното: 

- издадени са 89 бр. задължителни предписания за временно спиране (ЗПВС) на 

разпространението на горива;  

- издадени са 76 бр. задължителни предписания за забрана (ЗПЗ) на 

разпространението на течни горива; 

- издадени са 24 бр. задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и 

са изтеглени  от пазара горива по постъпили 65 искания на проверяваните фирми след 

констатирани нарушения, по видове и в количество, както следва: 

- автомобилен бензин - 134 429 л 

- гориво за дизелови двигатели - 284 333 л 

- газьол за промишлени и комунални цели - 385 500 л. 
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Общият размер на наложените имуществени санкции от издадените през 

2015 г. наказателни постановления е 1 960 000 лв. 

От издадените през 2015 г. 215  бр. наказателни постановления 88 са обжалвани.  

 

Други дейности 

Със заповед № А-10075/01.12.2015 г. на председателя на ДАМТН е извършена 

промяна в структурата на дирекцията, като отдел „Надзор на качеството на течните 

горива” е преобразуван в два нови отдела: „Инспекция на качеството на течните 

горива“ и „Управление на мониторингова система и база данни”.  

През годината са разработени и утвърдени документи за дейността на 

дирекцията в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 

9001:2008 Системи за управление на качеството. 

С цел подобряване на ефективността на контролната дейност са разработени и 

утвърдени нови Вътрешните правила за организация на дейността и минимизиране 

въздействието на субективния фактор при осъществяването й в Главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“. 

Лабораторията е взела участие в междулабораторни сравнителни изпитвания с 

международно участие  в пет проекта на Institute for Interlaboratory Studies, Холандия, 

за продукти: гориво за дизелови двигатели по показатели - общ проект на „Подвижна 

лаборатория – Плевен“ и „Подвижна лаборатория - Бургас“ и гориво за дизелови 

двигатели по показател общи онечиствания – стационарна лаборатория, София. 

Участието на лабораторията е оценено като отлично.  

Служители от ГДККТГса участвали в работна група във връзка с подготовката 

на 15 технически спецификации за апарати за изпитване на течни горива и втечнени 

нефтени газове по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 - 2013”, приоритетна ос 4, дейност 4, поддейност 4.2 

“Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване”. 

В изпълнение на плана за обществените поръчки за подготовката за възлагане 

на обществена поръчка  „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), 

химикали и консумативи за ДАМТН - Главна дирекция „Контрол на качеството на 

течните горива“, служители на ИЛГСМП  са изготвили  седем технически задания за 

обявяване на обществена поръчка за доставка на реагенти и консумативи за нуждите 

на лабораторията и една техническа спецификация. 
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През годината е извършена  доставка на апаратура за трите сектора на  

лабораторията за определяне на дестилационните характеристики, съдържание на сяра 

и определяне на пламна температура на горива в затворен тигел, както и стенд за 

определяне на цетаново число. Апаратите  са пуснати в действие и е проведено 

обучение на експертите. 

Служител от лабораторията е взел участие в три заседания на техническия 

комитет по стандартизация “Нефтопродукти и смазочни материали” към Българския 

институт за стандартизация. 

Изготвени са 3 експертизи по външни заявки. 
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VІІІ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2015 

г. е насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на 

ДАМТН, и постигане целите на Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП) и наредбите по чл. 7 към ЗТИП за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието, както и към осигуряване на свободен достъп на българските 

производители до единния европейски пазар чрез възможността за ползване услугите 

на българските нотифицирани органи. 

Експертите от отдел „Разрешения за оценяване на съответствието“ изпълняват 

всички дейности, свързани с проверка, оценка, нотификация, издаване на разрешения 

на органи за оценяване на съответствието и надзорни проверки за спазване на 

условията за нотификация, а също и проверки по писмени сигнали за констатирани 

нарушения. 

 

Нотификация на органи за оценяване на съответствието 

За 2015 г. общият брой на провежданите процедури за оценка на кандидати за 

получаване на разрешения е 9, от които 5 са започнали през 2014 г. Извършените 

проверки за оценката на компетентността на кандидатите са 44. Във връзка със 

задълженията на Република България като държава - членка на ЕС, са подготвени 

проекти на нотификации за 8 от 9-те кандидати и са представени на ЕК и държавите 

членки чрез системата NANDO-Input. За един от 9-те кандидати процедурата не е  

завършена в рамките на отчетния период. 

През 2015 г. 5 кандидати са нотифицирани от Европейската комисия и са 

получили разрешения за оценяване на съответствието. Нотификациите са по следните 

директиви:  

• транспортируемо оборудване под налягане – 1 бр.;  

• съоръжения под налягане (разширение) – 1 бр.; 

• газови уреди (разширение) – 1 бр.; 

• съоръжения под налягане – 1 бр.; 

• съдове под налягане – 1 бр.; 

• средства за измерване – 1 бр. 
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В резултат на гореизложеното до края на 2015 г. 46 български нотифицирани 

органи работят по оценяване съответствието на продукти, попадащи в обхвата на 18 

директиви от Нов подход. 

Във връзка с взети решения от Европейската комисия по отношение определяне 

на срок за валидност на нотификациите на нотифицираните органи (независимо дали са 

акредитирани или не) в ДАМТН бяха получени предупреждения за изтичащ срок на 

нотификация за 38 български нотифицирани органа. 

До края на 2015 г. за удължаване срока на нотификация на посочените по-горе 

38 органа са извършени 72 документни проверки на 27 от 38-те органа за 

потвърждаване компетентността; за актуализиране на системите за управление, 

съгласно БДС EN ISO/IEC 17065; за одобряване на нов персонал и за одобряване на 

подизпълнители и площадки за изпитвания. За резултатите от извършените проверки са 

изготвени доклади и проекти на нотификации за 27-те нотифицирани органа, които са  

обявени пред Европейската комисия и държавите членки чрез системата за 

нотификация NANDO-Input.  

За отчетния период, с нов срок на валидност, в системата NANDO са обявени 26 

от 27-те нотифицирани органа. 

По писмено заявление за прекратяване на дейността по собствено желание на 

един нотифициран орган по две директиви са издадени заповеди за прекратяване на 

дейността и е изпратено уведомление до Европейската комисия. 

На един нотифициран орган, сред влизане в сила на Решение на ВАС, е издадена 

заповед за прекратяване на дейността и е изпратено уведомление до Европейската 

комисия. 

Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация 

NANDO-Input документни доказателства за компетентността на предложените за 

нотификация органи на държави членки, по които не бяха намерени несъответствия, 

няма въпроси и не са отправени възражения към ЕК. 

През отчетния период е извършен планов надзор на 44 нотифицирани органа по 

различни наредби, като във връзка с тях са осъществени общо 85 проверки.  

През 2015 г. е извършван текущ анализ на дейността на нотифицираните органи 

по оценяване на съответствието и са набелязвани мерки за подобряване на дейността 

им.  

Поддържа се създаденият двуезичен регистър  на българските нотифицирани 

органи (на български и английски език), съдържащ информация за обхвата на 
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нотификацията, вкл. видовете продукти и процедурите за оценяване на съответствието, 

както и данни за съответните органи. През отчетния период са направени 18 

актуализации на този регистър. 

 

Изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2  от Регламент ЕО/ 765/2008/, 

съответно чл. R 23, т. 4 и т.5 от Решение 768/2008/ЕО 

Във връзка с изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2 от Регламент ЕО/ 

765/2008/, съответно чл. R 23, т.4 и т.5 от Решение 768/2008/ЕО, през 2015 г. ДАМТН е 

осъществила  142  информационни трансфери, свързани с нотификацията на органи за 

оценяване на съответствието. 

 

Координиране дейността на националните работни групи  

Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи 

на българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от 

ЗТИП. В рамките на отчетния период са проведени 10 срещи на работните групи. 

 

Анализ на резултатите от дейността 

Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2015 

г. могат да се направят следните заключения: 

- 46 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 18 

директиви, които осигуряват на българските производители свободен достъп до 

единния европейски пазар; 

- ДАМТН като нотифициращ орган изпълнява своите функции и осигурява 

доверие в Европейската комисия и държавите членки при оценката, нотификацията и 

надзора на българските нотифицирани органи, които са равнопоставени на 

нотифицираните органи на държавите - членки на ЕС. 
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ІХ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   И  ЕВРОПЕЙСКИ  ПРОЕКТИ 

И през 2015 г. дейността по международно сътрудничество на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор се развива в посока активно участие в 

работата на международни организации, укрепване на двустранни връзки и развитие 

на сътрудничество, както и дейност, свързана с членството ни в Европейския съюз. 

 

Двустранно сътрудничество 

През 2015 г. ДАМТН участва в изграждането на сътрудничество и възможности 

за бъдещото му разширяване със следните  държави:  

Сътрудничество с Албания, Грузия, Пакистан, Беларус, Корея, Русия и 

Виетнам: Осъществена е кореспонденция по повод участието на ДАМТН в 

Междуправителствени комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество 

и относно възможностите за бъдещо сътрудничество. 

 

Многостранно сътрудничество 

ДАМТН си сътрудничи и участва в работата на следните организации или 

поддържа връзки с тях: 

 Европейската организация по законова метрология (WELMEC) -  

организирано е участието на  8 експерти в работни групи на WELMEC -  № 2 „Везни”, 

№ 5 „Метрологичен надзор“ и № 6 „Предварително опаковани продукти“. 

 Евро-азиатската организация на националните метрологични 

институти (КООМЕТ) – актуализирана е публикуваната информация за ДАМТН в 

годишния каталог на КООМЕТ; подпомагат се експертите от ГД “Метрологичен 

надзор“ във връзка с дейността на организацията. 

 Международната конфедерация на организации за инспекция и 

сертификация (CEOC International) – организирани са следните прояви: 

- регионална среща за Източна Европа на експерти от страните - членки на 

CEOC International, в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена 

опасност; 

- участие на трима експерти от ДАМТН в Генералната асамблея на CEOC;  

- координация и разпространение на информационни материали и искания за 

становища по работни документи на СЕОС International в областите от 

компетентност на ДАМТН.  
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 Сътрудничество с държавите от Балканския полуостров : 

- Проучване и осъществяване на контакти със сродни административни 

структури във връзка с бъдещи възможности за разработка и изпълнение на 

трансгранични проекти. Изпратени предложения и запитвания по електронната 

поща, на които към момента няма положителен отговор. 

- Осъществяване на контакт с регионалния отдел на МРРБ в гр. Кюстендил за 

проучване на етапа на разработка на програмата и възможностите за 

сътрудничество със сродни организации от  съседните държави. 

- Проучване на публикуваната документация на Покана за набиране на проектни 

предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България - Македония. Проучване на възможни партньори за подготовка на 

проектно предложение, подготовка на доклад-анализ до главния секретар на 

ДАМТН и до заместник-председателя на ДАМТН. 

 

Участие в работата на европейските структури 

Работа на експерти на ДАМТН в работни групи и ADCO групи на 

Европейската комисия и участие във форуми, организирани от ЕК 

Във връзка с членството на Република България в ЕС и провеждането на 

редовни заседания на работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите 

на техническата хармонизация по директивите от Нов подход, през 2015 г. са 

организирани 73 участия на експерти от ДАМТН  в следните заседания: 

 Работни експертни групи по директиви: 94/9/ЕО относно оборудването и 

защитните системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера 

(ATЕX); 97/23/ЕО „Съоръжения под налягане”; 2000/14/ЕО относно шумовите емисии 

на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите; 2006/42/ЕО относно 

машини; 2006/95/ЕО относно eлектрически съоръжения, предназначени за използване 

при някои ограничения на напрежението (LVD); 89/686/ЕИО относно лични предпазни 

средства; 2004/22/ЕО „Средства за измерване“; 2009/142/ЕО относно газови уреди; 

2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост (EMC); 95/16/ЕО относно 

асансьорите. 

 ADCO групи по надзора на пазара по директиви: 2007/23/ЕО относно 

пускането на пазара на пиротехнически изделия (ADCO PA); 94/9/ЕО относно 

оборудването и защитните системи, предназначени за работа в потенциално 

експлозивна атмосфера (ATЕX); 97/23/ЕО „Съоръжения под налягане” (PED ADCO); 

http://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/2015-09/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_bg.pdf
http://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/2015-09/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_bg.pdf


 

65 

 

1999/5/ЕО „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства” (ADCO 

R&TTE); Регламент 305/2011 относно строителните продукти (ADCO CPR); 

2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост (ADCO EMC); 2009/48/ЕО 

относно безопасност на детските играчки; 2009/125/ЕО за екодизайн на продукти, 

свързани с енергопотреблението (ECOADCO); 2006/95/ЕО относно eлектрически 

съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението 

(ADCO LVD); 2009/142/ЕО за газови уреди (GAD ADCO); 89/686/ЕИО за лични 

предпазни средства (PPE ADCO); 2011/65/ЕС относно ограничението за употреба на 

определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHs); 

2006/42/ЕО за машини (ADCO Mashinery); 94/25/ЕО за плавателни съдове с 

развлекателна цел; 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, 

предназначени за употреба извън сградите; 2004/22/ЕС и 2009/23/ЕС относно 

измервателни уреди; 95/16/ЕО относно асансьори; 93/15/ЕЕО за взривни вещества за 

граждански цели. 

 Заседание на експертна група „Вътрешен пазар на продукти – 

Акредитация и оценяване на съответствието“ към Европейската комисия – един 

експерт;  

 Заседание на работна група в рамките на експертната група за вътрешния 

пазар на продукти относно информационната система NANDO-Input – двама експерти. 

 Изготвено е консолидирано становище и лингвистична редакция от 

експерти на ДАМТН на версията на български език на проекта на Регламент за газовите 

уреди преди приемането му от Европейския парламент и за публикуване на 

официалната версия на български език в „Официален вестник на ЕС“. 

Експертите от ДАМТН участват с коментари в дискусиите по време на 

заседанията на групите за административно сътрудничество (ADCO) и работните 

групи на EK, работещи по въпросите на техническата хармонизация на директиви, с 

цел уеднаквяване с разпоредбите на Новата законодателна рамка. Обсъжданите казуси, 

мерките, които органите по надзор на пазара от държавите членки прилагат или 

предлагат, осигуреният достъп и използването на материали (ръководства по 

прилагане на директивите, препоръки за употреба) са от съществено значение както за 

правилното тълкуване и прилагане на европейските правила и норми от експертите на 

ДАМТН, така и за изпълнение на дейностите по надзор на пазара. 

 

 

http://damtn.government.bg/images/Evropeisko_pravo/directives/directive_2011_65_ec.pdf


 

66 

 

Участие в проекти с европейско финансиране 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика 2007 - 2013” 

Проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролните 

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент 

от националната инфраструктура по качеството” 

През 2015 г. по изпълнението на проекта работиха експерти на ДАМТН от всички 

дирекции и беше извършено следното: 

 Изготвен Годишен технически доклад – Приложение № 10 към оперативното 

ръководство за изпълнение на сключени договори за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 на ОПК; 

 Подписано допълнително споразумение (Анекс) № 5 на договор № 

BG161PO003-4.3.02-0001-C0001; 

 Сключени договори: № 11-00-18/10.02.2015 г. и  № 11-00-19/10.02.2015 г. с 

„Рувекс“ АД с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване 

на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и 

дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически 

надзор на асансьори“ (съответно първа и втора обособена позиция) по дейности 

1 и 2 на проекта; 

 Представена документацията по обществената поръчка „Доставка на 

измервателно и изпитвателно оборудване“ в АОП за предварителен контрол 

(18.02.2015 г.) в рамките на изпълнение на поддейност 4.2; 

 Представени разяснения и документи във връзка с извършен последващ контрол 

от проведен избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка 

на обзавеждане на две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на 

специални условия на околната среда за работа на изпитвателното 

оборудване“ в изпълнение на поддейност 4.5; 

 Изготвен и представен в Управляващия орган (УО) междинен финансов и 

технически отчет № 7 и приложенията към него, разходите са верифицирани от 

УО; 

 В периода 09.03.2015 г. - 19.03.2015 г. организирани и успешно проведени 4 

семинара, предвидени за изпълнение в рамките на договор № 11-00-

18/10.02.2015 г. -  дейност 1 е изпълнена и приключена; 
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• В периода 11.05. - 15.05.2015 г. организирани и успешно проведени обмяна на 

опит и обмяна на добри практики чрез съвместна инспекция,  предвидени за 

изпълнение в рамките на договор № 11-00-19/10.02.2015 г. - дейност 2 е 

изпълнена и приключена; 

 Подготвена заповед № А-412/14.05.2015 г. за смяна на външния експерт в екипа 

за управление на проекта; 

 Обявена през март 2015 г. и проведена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ в седем обособени 

позиции в изпълнение на поддейност 4.2,  избрани изпълнители по 6 от 

обособените позиции, 7-ма позиция е прекратена (Решение № А-582/07.07.2015 

г.) поради несключване на договор с избрания изпълнител; 

 Сключени 6 договора с изпълнители по поддейност 4.2. (№ 11-00-43/05.06.2015 

г., №11-00-46/15.06.2015 г.; № 11-00-47/15.06.2015 г.; № 11-00-51/16.06.2015 г.; 

№ 11-00-52/17.06.2015 г.; № 11-00-53/17.06.2015 г.); 

 През м.август 2015 г. е доставено изпитвателното и измервателното оборудване 

по договори: № 11-00-43/05.06.2015 г. (9 бр. апарати за нуждите на ГДККТГ), 

№11-00-46/15.06.2015 г. (2 бр. лазерни уреди за нуждите на ГДИДТН); № 11-00-

47/15.06.2015 г.(стенд за цетаново число за нуждите на ГДККТГ); № 11-00-

51/16.06.2015 г. (1 апарат и доокомплектовка за нуждите на ГДНП); № 11-00-

53/17.06.2015 г.(8 бр. разходомери за нуждите на ГДМН); 

 Разработена и коригирана тръжна документация за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за две лаборатории 

към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за 

работа на изпитвателното оборудване“ – поддейност 4.5; 

 Обявена през август 2015 г. обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални 

условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ в 2 

обособени позиции; избран изпълнител по обособена позиция 2 и сключен 

договор № 11-00-10008/09.12.2015 г.; обособена позиция 1 е прекратена поради 

липса на кандидати (Решение № А-904/10.11.2015 г.); 

 Разработено 6-ото искане за съществено изменение на договор BG161PO003-

4.3.02-0001-C0001 и коригирани Приложение А – Формуляр за кандидатстване 

към договора, Приложение Б – Бюджет и Приложение L;  
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 Подписано допълнително споразумение (анекс) № 6 на договор № BG161PO003-

4.3.02-0001-C0001; 

 Подготвени 4 отговора с пояснения по запитване на УО във връзка с последващ 

контрол на проведени обществени поръчки по изпълнението на проекта; 

 Разработена тръжна документация и обявена обществена поръчка по поддейност 

4.4, поръчката с предмет: "Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 

информационна база данни за надзор на пазара" е прекратена през август във 

връзка с производство на КЗК;  

 Преработена тръжната документация на обществената поръчка за поддейност 

4.4, представена за предварителен контрол в АОП и отстранени получените 

забележки; 

 Повторно обявяване на обществената поръчка с предмет: "Разработване, 

внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на 

пазара", но през ноември е спряна във връзка с повторно обжалване пред КЗК;  

 Изготвен и представен в УО междинен финансов и технически отчет № 8 и 

приложенията към него; 

 Коригирана тръжна документация за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в 

шест обособени позиции (поддейност 4.2); представена в АОП за предварителен 

контрол и отразени получените бележки; 

 Обществената поръчка е обявена на сайта на АОП и ДАМТН през м.септември 

2015 г., проведен е избор на изпълнители и са сключени договори по обособена 

позиция 1 (договор № 11-00-10018/10.12.2015 г.), обособена позиция 2 (договор 

№ 11-00-10005/04.12.2015 г.), обособена позиция 4 (договор № 11-00-

10014/09.12.2015 г.) и обособена позиция 5 (договор № 11-00-10016/10.12.2015 

г.); обособени позиции 1 и 6 са прекратени поради липса на кандидати (Решение 

№ А-903/10.11.2015 г.); 

 Разработена тръжна документация на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност 

за разпечатване и мрежови конфигурации за управление и съхранение на данни“ 

– поддейност 4.3, представена на АОП за последващ контрол и отразени 

получените бележки;  
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 Обществената поръчка е обявена на страницата на АОП и ДАМТН през 

септември 2015 г., избран е изпълнител и е сключен договор № 11-00-

10020/12.12.2015 г.; 

 Разработена е тръжна документация на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на финансов одит на разходите по три проекта..."; обществената 

поръчка е обявена на сайта на АОП и ДАМТН през м. септември; избран е 

изпълнител и е сключен договор № 11-00-79/20.10.2015 г.; подписан е анекс за 

удължаване срока на договора до 18.12.2015 г.; 

 Разработено 7-ото искане за съществено изменение на договор BG161PO003-

4.3.02-0001-C0001 и коригирани Приложение Б – Бюджет и Приложение L;  

 Подписано допълнително споразумение (анекс) № 7 на договор № BG161PO003-

4.3.02-0001-C0001; 

 Изготвен и представен в УО междинен финансов и технически отчет № 9 и 

приложенията към него; 

 Изпратена за последващ контрол документация на проведена процедура по ЗОП 

за избор на одитор за извършване на финансов одит; 

 Осъществени 73 участия на служители на ДАМТН в заседания на РГ и АDCO 

групи на ЕК, заседания на CEOC, WELMEC и PROSAFE в изпълнение на 

дейност 3; 

 През м. декември 2015 г.  в изпълнение на поддейност 4.2 са доставени: 

- 4 преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ (по 

договор  № 11-00-10018/10.12.2015 г.); 

- 1 мултидименсионен газов хроматограф (по договор № 11-00-

10005/04.12.2015 г.); 

- 1 аутосемплер за високоточен хроматограф (по договор № 11-00-

10014/09.12.2015 г.); 

- 4 лабораторни камини (по договор № 11-00-10016/10.12.2015 г.); 

 През м. декември 2015 г. в изпълнение на договор № 11-00-10020/12.12.2015 г. 

(поддейност 4.3) са доставени: 

- 100 преносими компютъра,  

- 150 преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване,  

- 1 мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни; 

 Подготвено възлагателно писмо № 67-00-10006-/1/ от 23.11.2015 г. за възлагане 

на одит и предоставяне на документация за осъществяване на одита; 
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 През м. декември 2015 г. в изпълнение на договор № 11-00-10008/09.12.2015 г. 

(поддейност 4.5) са доставени 3 хладилника с взривозащитена вътрешна част; 

 Доставеното изпитвателно и измервателно оборудване е застраховано; 

 Изготвени 11  месечни отчета за напредъка по изпълнението на проекта;  

 Проведени 21 срещи на екипа за управление на проекта; изготвени 21 протокола 

от проведени срещи на екипа за управление на проекта; 

 Осъществена оперативна кореспонденция с УО на ОПАК; 

 Осъществена оперативна кореспонденция с НКОП ООД – външен изпълнител; 

 Изпълнена дейност 1 от договора 11-00-79/20.10.2015 г. - проведен финансов 

одит и изготвен одитен доклад; 

 Подготвен и представен в УО Окончателен технически доклад, финансов отчет и 

искане за възстановяване на средства по проекта. 

Изпълнението на проекта приключи на 18.12.2015 г. 

 

Оперативна програма “Административен капацитет“ 

Проект № 13-32-3/27.01.2014 г. „Изграждане на информационно-комуникационна 

система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър 

на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с 

външни системи и регистри”  

През 2015 г. по изпълнението на проекта са работили експерти от дирекциите на 

ДАМТН и е извършено следното: 

 Верифицирани разходи от УО на ОПАК и преведена на ДАМТН сумата по искане 

за плащане №2 – 24.01.2015 г.; 

 Подписани три анекса (от 18.02.2015 г., 17.03.2015 г.и 26.10.2015 г.) към договор № 

13-32-3/27.01.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, 

отнасящи се до изменения, свързани със състава на екипа за управление и 

удължаване на срока за изпълнение на договора до 27.11.2015 г.; 

 Представен Годишен технически доклад за изпълнението на проекта пред 

Управляващия орган на ОПАК; 

 Сключен договор № 11-00-22/24.02.2015 г. между ДАМТН и избрания изпълнител 

на дейности 1-4 „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕООД след успешно проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на 

административното обслужване на потребителите чрез изграждане на 

информационно-комуникационна система“; 
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 Проведени срещи с експерти от екипа за изпълнение на проекта от ДАМТН  с 

експерти на изпълнителя „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕООД по договор № 11-

00-22/24.02.2015 за изпълнение на дейност 1 от проекта, съгласно съгласуван 

график на срещи за изпълнение на дейност 1 за м. март 2015 г.; 

 Представена за последващ контрол от УО на ОПАК документация по процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното 

обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна 

система“, на 04.03.2015 г.; 

 Подготвени заповеди за изменение в екипа за управление на проекта – заповед А-32 

от 14.01.2015 г. и заповед №А-256 от 19.03.2015 г.; 

 Подготвена заповед за определяне на екипа от технически експерти за изпълнение 

на проекта – заповед А-282 от 25.03.2015 г.; 

 Обявена публична покана за избор на изпълнител по дейност 6 „ Осигуряване на 

дейностите за информация и публичност“, на 21.03.2015 г.; 

 Проведени работни срещи с екипа от експерти на изпълнителя във връзка с 

изпълнение на дейност 1 от договор № 11-00-22/24.02.2015 г.; 

 Прегледан и съгласуван  е представеният доклад по дейност 1; 

 Представена и тествана версия на регистъра на СПО от изпълнителя по договор № 

11-00-22/24.02.2015 г.; 

 Избран изпълнител и сключен договор № 11-00-44/08.06.2015 г.  за изпълнение на 

дейност 6 „Осигуряване на дейностите за информация и публичност“ – „Ди ЕM Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД; 

 Подготвена и изпратена за последващ контрол на УО на ОПАК на документацията 

по ЗОП за дейност 6 „ Осигуряване на дейностите за информация и публичност“; 

 Изготвен и представен пред УО Трети междинен технически и финансов доклад и 

искане за възстановяване на средства по проекта, по който разходите са 

възстановени; 

 Изпълнен договор № 11-00-22/24.02.2015 г. с „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕООД 

за изпълнение на дейности 1 до 4 на проекта – разработени 4 електронни услуги и 

регистър на СПО; 

 Изпълнен договор № 11-00-44/08.06.2015 г. „Осигуряване на дейностите за 

информация и публичност“ – изготвени 20 плаката по проекта, изготвени 150 

комплекта за информационните дни, изготвени 5000 листовки за информация за 
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четирите електронни услуги и регистъра на СПО, публикувани второ и трето 

съобщение за пресата; 

 Проведени 3 информационни дни – в градовете Варна, София, Пловдив; 

 Проведени срещи на екипа за управление на проекта и подготвени протоколи от 

срещите;  

 Подготвена тръжна документация и обявена публична покана за избор на одитор за 

извършване на финансов одит по проекта; 

 Проведена процедура за избор на одитор и подписан договор 11-00-79/20.10.2015 г. 

за финансов одит по проекта – дейност 2 от договора; 

 Изпратена за последващ контрол документация за проведена процедура по ЗОП за 

избор на одитор за извършване на финансов одит; 

 Подготвено възлагателно писмо № 67-00-10006-/1/ от 23.11.2015 г. за възлагане на 

одит и предоставена съответната документация за осъществяване на одита; 

 Изпълнена дейност 2 от договора 11-00-79/20.10.2015 г. - проведен финансов одит и 

изготвен одитен доклад; 

 Подготвен и представен в УО Окончателен технически доклад, финансов отчет и 

искане за възстановяване на средства по проекта. 

Изпълнението на проекта приключи на 27.11.2015 г. 

 

Проект № 13-31-4/24.04.2014г. „Внедряване и сертифициране на система за 

управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на 

стандарта БДС EN ISO 9001:2008”   

През 2015 г. по изпълнението на проекта са работили експерти от дирекциите на 

ДАМТН и е извършено следното: 

 Подготвено съществено изменение на договор № 13-31-4/24.04.2014 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК и подписан анекс № 2 

към договора; 

 Подписано и одобрено от УО несъществено изменение на договора; 

 Подготвена и публикувана на интернет страницата на ДАМТН информация за 

изпълнението на проекта; 

 Подписан договор № 11-00-8/15.01.2015 г. с фирма „МД ПРОДЖЕКТ 

КОНСУЛТИНГ“ ООД за разработване и внедряване на система по качеството на 

ДАМТН в изпълнение на дейност 2;  

 Изготвено възлагателно писмо за стартиране изпълнението на дейност 2; 
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 Изготвен и подаден в УО Трети междинен технически доклад, финансов отчет и 

искане за междинно плащане 3; 

 Проведена 3-а работна среща на екипа за управление на проекта (ЕУП) и подготвен 

протокол от нея; 

 Представена за последващ контрол в УО на ОПАК документация на обществената 

поръчка по дейност 2; 

 Подготвени заповеди А-248, А-249 и А-250 относно експертите, които ще работят 

по разработването и внедряването на СУК на ДАМТН, както и заповед А-303 

относно провеждане на обучение на екипа за разработването и внедряването на 

СУК на ДАМТН; 

 Проведени 10 работни срещи на представители на ДАМТН с екипа експерти на 

изпълнителя по дейност 2 и подготвени протоколи от тях; 

 Закупен стандарт БДС EN ISO 9001:2008;   

 Проведено обучение на екипа за разработване и внедряване на СУК – 17 експерти 

на ДАМТН и попълнени анкети; 

 Разработени първа, втора и трета версия на документация на СУК на ДАМТН; 

подготвена окончателната версия на документацията на СУК на ДАМТН, утвърдена 

през м. юли 2015 г.; 

 Проведена среща с експерти на УО по изпълнението на проекта; 

 Подготвен и подписан анекс към договор 11-00-8/15.01.2015 г.; 

 Проведено обучение за вътрешни одитори на СУК – 9 експерти на ДАМТН;  

 Подготвен констативен протокол по изпълнението на дейност 2;  

 Подготвена документация на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на 

дейности по информация и публичност“;  

 Обявена на сайта на ДАМТН покана за предоставяне на оферти с предмет: 

"Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН"; 

проведен избор на изпълнител и сключен договор № 11-00-71/18.09.2015 г.; 

 Проведена обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности по 

информация и публичност“, избран изпълнител, подписан договор № 11-00-

72/23.09.2015 г.; 

 Проведени два вътрешни одита на СУК от експерти на ДАМТН, определени със 

заповед на председателя на ДАМТН и подготвени два одитни доклада; 
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 Проведен сертификационен одит на СУК на ДАМТН от „РИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

в изпълнение на договор № 11-00-71/18.09.2015 г. и подготвен доклад от 

сертификационен одит; 

 Представена за последващ контрол в УО на ОПАК документацията на 

обществените поръчки по дейност 3 и дейност 4; 

 Разработени и представени 2 презентации за информационните дни;  

 Проведени два информационни дена на 02.10. и 08.10.2015 г. в изпълнение на 

дейност 4;  

 Отпечатани и разпространени 30 информационни плакати в изпълнение на дейност 

4; 

 Изработени и раздадени на участниците в информационните дни 100 

информационни комплекта в изпълнение на дейност 4; 

 Подготвен отчет за дейността на ЕУП до края на проекта; 

 Сертифицирана СУК на ДАМТН и издаден сертификат в изпълнение на дейност 3; 

 Осъществена оперативна кореспонденция по проекта; 

 Отпечатано прессъобщение за приключване на проекта; 

 Подготвен и представен в УО Окончателен технически доклад, финансов отчет и 

искане за възстановяване на средства по проекта.. 

Изпълнението на проекта приключи на 24.10.2015 г. 

 

Проект А13-22-54/19.06.2014г. “Усъвършенстване и развитие на компетентностите 

на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“   

През 2015 г. по изпълнението на проекта са работили експерти от дирекциите на 

ДАМТН и е извършено следното: 

 Сформирана оценителна комисия във връзка с провеждане на обществена поръчка с 

предмет: "Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители 

на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на 

дейностите за информация и публичност”; 

 Изготвен и представен на Управляващия орган на ОПАК Годишен технически 

доклад за изпълнението на проекта; 

 Изготвено и предадено на УО писмо с искане за удължаване срока на проекта с 3 

месеца; 

 Подписан анекс № 2 за удължаване срока на проекта до 18.06.2015 г.; 
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 Проведена и приключена процедура за избор на изпълнител по обществената 

поръчка; 

 Избран изпълнител на дейностите по обществената поръчка с предмет: 

"Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнение на 

дейностите за информация и публичност”; 

 Подписан договор №11-00-33/20.04.2015 г. с избрания изпълнител ДЗЗД „Трейнинг 

консулт“; 

 Всички дейности по договора са изпълнени в заложения в договора срок от 6 

седмици, а именно:  

- проведени са обучения по теми „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и 

развитие на екип“ (дейност 3), ,Лидерство и адаптивност“(дейност 4), 

„Новаторство и бизнес ориентирано управление“ (дейност 5) и „Публично и 

медийно представяне“ (дейност 6);  

- изготвени са и са разпространени 600 брошури; 

- проведена е заключителната пресконференция (дейност 7).  

Извършена е проверка на място при провеждането на обучение „Новаторство и 

бизнес ориентирано управление“. 

 Изпълнението на дейностите по договора е отчетено от изпълнителя чрез съответни 

доклади за приключване и предаване на резултатите от извършените дейности и 

чрез окончателен доклад за цялостно отчитане приключването на договора и 

предаването на извършената работа. Подписани са приемо-предавателни протоколи 

и констативен протокол.  Извършени са плащанията към изпълнителя ДЗЗД 

„Трейнинг консулт“ по всички издадени от него фактури в изискуемия срок. 

 Изпълнени са задълженията и на двете страни по договора в договорения срок, с 

което договорът се счита за приключен. 

 Предоставена на УО документацията на обществената поръчка за последващ 

контрол. 

 Проведени 4 срещи на екипа за управление и изготвени  4 протокола.  

 Подготвен и представен в УО Окончателен технически доклад, финансов отчет и 

искане за възстановяване на средства по проекта. 

Изпълнението на проекта приключи на 18.06.2015 г. 
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Проект № 14-32-6/01.09.2014г. “Разработване и внедряване на модули за 

автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на 

електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически 

надзор на СПО” 

През 2015 г. по изпълнението на проекта са работили експерти от дирекциите на 

ДАМТН и е извършено следното: 

 Представен Годишен технически доклад за периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г.;  

 Изготвено и представено на УО на ОПАК искане за изменение на проекта, касаещо 

удължаване на срока за изпълнение на проекта и корекции в текста; 

 Сключен договор № 11-00-10/16.01.2015 г. с „ЙЕК и Димитрова“ ДЗЗД за 

изпълнение на дейност 1;  

 Представена на АОП и УО на ОПАК ,за извършване на предварителен контрол, 

тръжна документация за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 

„Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда 

за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“; 

 Подписан приемо-предавателен протокол  за приемане на окончателен вариант на 

тръжна документация с предмет: „Осигуряване на стандартна и съвместима 

информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване 

на гражданите и бизнеса“, с което дейност 1 е изпълнена и приключена; 

 Подготвени заповед № А-162/12.02.2015 г. за изменение на заповед № А-

687/24.09.2014 г. за определяне на членовете на екипа за управление на проекта и 

заповед № А-176/13.02.2015 г. за изменение на заповед № А-856/12.11.2014 г. за 

определяне на екипа от експерти, подпомагащи членовете на екипа за управление 

на проекта; 

 Изпратени в АОП, за вписване в Регистъра на обществените поръчки, на Решение 

изх. № А-279/24.03.2015 г. и обявление изх. № 92-00-7/24.03.2015 г. за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на стандартна и съвместима 

информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване 

на гражданите и бизнеса“  в изпълнение на дейност 2 и 3;  

 Проведена обществена поръчка по дейности 2 и 3; избран изпълнител с Решение № 

А-544/23.06.2015 г.; 
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 Подготвено и подадено в УО на ОПАК искане за съществено изменение на проекта, 

касаещо смяна на експерт в екипа за управление на проекта и удължаване срока на 

проекта; 

 Проведени 12  срещи на екипа за управление на проекта и изготвени протоколи от 

проведените срещи; 

 Подготвена и публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална 

информация за изпълнението на проекта; 

 Подготвени документи по изпълнението на проекта; 

 Осъществена оперативна кореспонденция по проекта с УО; 

 Сключен договор с избрания изпълнител на дейности 2 и 3 по проекта – “EВРО 

ПРОЕКТ ПАРТНЪРС”; 

 Проведени срещи на експерти от ДАМТН с представители на “ЕВРО ПРОЕКТ 

ПАРТНЪРС”; 

 Подадена за последващ контрол в УО на ОПАК документацията от проведената 

обществена поръчка за избор на изпълнител на дейности 2 и 3; 

 Изготвен Междинен технически доклад за периода 1 март – 31 май 2015 г., 

финансов отчет към 31 май и искане за плащане №3 за периода 1 март – 31 май 2015 

г.; подадени в УО; 

 Подписан анекс 1 за съществено изменение на проекта, касаещо смяната на 

експерти в екипа за управление и удължаване срока на проекта до 1.12.2015 г.; 

 Приключено изпълнението на дейности 2 и 3; 

 Обявена и проведена публична покана за избор на изпълнител на дейност 5, избран 

изпълнител “Ди Ем Ай Дивелопмънт”, сключен договор с изпълнителя; 

 Предадена в УО нa ОПАК документацията от проведената обществена поръчка за 

избор на изпълнител на дейност 5; 

 Приключено изпълнението на дейност 5; 

 Избран изпълнител на дейност 6 (договор № 11-00-79/20.10.2015 г.) – провеждане 

на финансов одит на проекта; 

 Подписан анекс 2 за удължаване срока на проекта до 31.12.2015 г.; 

 Изпълнена дейност 3 по договор № 11-00-79/20.10.2015 г. - проведен финансов 

одит, подготвен одитен доклад; 

 Подготвен и представен в УО окончателен технически доклад, финансов отчет и 

окончантелно искане за плащане. 
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Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2015 г. 

 

Проект № 14-11-15/01.09.2014г. “Ефективно управление на ДАМТН чрез 

оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” 

През 2015 г. по изпълнението на проекта са работили експерти от дирекциите на 

ДАМТН и е извършено следното: 

 Представен Годишен технически доклад за периода;  

 Изготвено и представено на УО на ОПАК искане за съществено изменение на 

проекта; 

 Подписан анекс № 1 от 26.02.2015 г. към договор 14-11-15/01.09.2014 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК; 

 Представена на УО на ОПАК, за извършване на предварителен контрол, тръжна 

документация за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне 

на функционален анализ на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор“; 

 Подписан окончателен приемо-предавателен протокол  за приемане на 

изпълнението на договор № 11-00-58/24.11.2014 г. ; 

 Изпратени в АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки Решение изх. 

№ А-200/23.02.2015 г. и обявление изх. № 92-00-3/23.02.2015 г. за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор “  в изпълнение на проект № 14-11-

15/01.09.2014г.;  

 Подготвена заповед № А-169/13.02.2015 г. за изменение на заповед А-

735/06.10.2014 г. за определяне на членовете на екипа за управление на проекта; 

 Изготвено и представено на УО на ОПАК искане за съществено изменение на 

проекта; 

 Подписан договор 11-00-45/08.06.2015 г. за изпълнение на дейност 3 от проекта 

„Изготвяне на функционален анализ”; 

 Изпълнена поддейност 3.1 от проекта „Установяване на текущото състояние” – 

проведени три работни срещи между екипа на проекта, консултативната група  и 

фирмата изпълнител – съответно на 11.06., 16.06. и 23.06.2015 г., попълнени 

въпросници от служители на ДАМТН от общата и специализираната 

администрация; 
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 Подготвена заповед А-492/11.06.2015 г. за сформиране на консултативна работна 

група, която активно да участва и подпомага екипа на изпълнителя по договор 11-

00-45/08.06.2015 г. в процеса на проучване, анализ и подобряване на работните 

процеси; 

 Представена в УО на ОПАК, за последващ контрол, докуменция от проведена 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на тръжни 

документации”; 

 Обявена публична покана с предмет: „Осигуряване на дейности по информация и 

публичност”; 

 Подготвена заповед А-550/26.06.15г. за сформиране на комисия за разглеждане и 

оценка на офертите по обществена поръчка, възлагана с публична покана 

„Осигуряване на дейности по информация и публичност”; 

 Сключен договор 11-00-57/22.07.2015г. с фирма „Инфо трейнинг“ ООД относно 

изпълнение на дейностите по информация и публичност по дейност 4 от проекта; 

 Проведена е пресконференция по проекта през юли месец;  

 Изготвени рекламни материали в изпълнението на дейност 4 по проекта; 

 През м. юли приключи изпълнението на дейност 3 по проекта „Изготвяне на 

функционален анализ на ДАМТН, беше предаден доклад от страна на фирмата 

изпълнител и бяха проведени 2 обучения на служители за повишаване 

ефективността и ефикасността при изпълнение на функциите;  

 Предаден на УО на ОПАК Междинен технически доклад за периода (01.09.2014 -

30.06.2015), придружен от искане за плащане № 2; 

 Проведена заключителна пресконференция по проекта през м. август, с което 

изпълнението на дейност 4 е приключено; 

     Актуализиран план-график за изпълнение на дейностите по проекта и актуален план 

с междинни показатели към 01.09. и към 01.09.2015г. по дейност 1 от проекта; 

 Изготвено и изпратено писмо вх.№ 03-00-38/28.07.2015г.до УО на ОПАК относно 

искане за удължаване срока на проекта; 

   Подготвен и представен в УО Междинен технически доклад за периода (01.07.2014 

-31.08.2015), придружен от искане за плащане № 3, както и подготвен окончателен 

доклад във връзка с приключването на проекта;  

 Проведени работни срещи на екипа за управление на проекта и изготвени 

протоколи от тях; 



 

80 

 

 Осъществена оперативна кореспонденция по проекта; 

 Предаден на УО на ОПАК Окончателен технически доклад, придружен от искане за 

плащане № 3; 

 Изготвено и представено на УО писмо 03-00-10002/19.11.2015 г. с разяснения 

относно проведена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален 

анализ на ДАМТН“, представляващо дейност 3 от проекта; 

 Изготвено и представено на УО писмо 03-00-10002 -2 /23.12.2015 г. с разяснения 

относно проведена процедура за избор на изпълнител за разработване на тръжни 

документации, представляващо дейност 2 от проекта; 

 Подготвен и представен в УО Окончателен технически доклад, финансов отчет и 

искане за възстановяване на средства по проекта. 

Изпълнението на проекта приключи на 01.10.2015 г. 

 

Многостранни проекти на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на 

продукти  

Многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в 

обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2013 

GPSD)  

През 2015 г. експерти от ГД „Надзор на пазара“ на ДАМТН извършиха наблюдение на 

пазара по отношение на предлаганите детски скутери за съответствието им с 

изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на играчките и закупиха образци, които бяха изпратени и изпитани в 

избраната по проекта изпитвателна лаборатория LNE - Франция. Извърши се и 

посещение на изпитвателната лаборатория LNE – Франция. 

Трима експерти на ДАМТН са взели участие в 3 работните срещи по JA2013 – 

продуктова група “Детски скутери”.  

Резултатите от изпитването са обобщени, извършени са оценки на риска на изпитаните 

продукти. ДАМТН е предприела съответните мерки по отношение на откритите 

несъответстващи продукти.  
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Многостранни проекти на ЕК, обявени за кандидатстване през 2014 г., 

които стартираха през 2015 г. 

През отчетния период са подготвени документи и е извършено електронно подписване 

на споразумение с ЕК за стартиране на проекти: 

1. относно надзор на пазара на продукти по отношение изискванията за екодизайна (в 

рамките на програмата Horizon 2020, обявена и финансирана от ЕК);  

2. „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на директивите от 

Нов подход“ (JA2014) - продуктови групи „Ръчни пробивни инструменти“ и 

„Фойерверки“, обявен и финансиран от ЕК. 

-  През м. март 2015 г. беше подписано генералното споразумение по проекта 

„Съответстващи продукти по отношение на енергийната ефективност 2014“ - 

EEPLIANT (в рамките на програмата Horizon 2020), а през м. април 2015 г. беше 

проведена откриваща среща по съвместните действия, в която взеха участие трима 

експерти на ДАМТН. Един експерт взе участие в откриващата среща по Работен пакет 

4 „Светодиодни лампи“ през м. юни 2015 г. , един експерт – в работна среща по 

Работен пакет 4 „Светодиодни лампи“ през м. септември, двама експерти - в работна 

среща по Работен пакет 2 „Прилагане на добри практики“, и един експерт - в работна 

среща по Работен пакет 5 „Принтери“ (м. септември). 

Осъществен е надзор на пазара на светодиодни лампи и са закупени образци за 

провеждане на изпитвания.  

През м. ноември двама експерти на ДАМТН взеха участие в обучение по Работен пакет 

3 по проекта „Съответстващи продукти по отношение на енергийната ефективност 

2014“ – EEPLIANT.  

-  През м.май 2015 г. беше подписано генералното споразумение за „Съвместни 

действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ 

(JA2014), а през м. юни беше проведена откриваща среща по съвместните действия, в 

която взеха участие двама експерти на ДАМТН. Трима експерти взеха участие в среща 

по продуктова група „Електрически инструменти – Power tools“ (м. септември) и трима 

експерти - в среща по продуктова група „Фойерверки“ – двама през м. юли и един през 

м. септември. 

В края на 2015 г. е извършен надзор на пазара на продукти, които ще се изпитват в 

рамките на дейността на продуктова група „Фойерверки“.  
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Двама експерти на ДАМТН участваха в срещи по хоризонтална дейност „Оценка на 

риска“ по проекта „Съвместни действия по надзор на пазара 2014“, организирани от  

PROSAFE. 

Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на 

продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2015) 

През 2015 г. се извърши оценка на електронно подаденото проектно предложение за 

участие в многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в 

обхвата на директиви LVD и EMС (JA2015)“, обявен и финансиран от ЕК. Проектът е 

одобрен и предстои подписване на споразумение и стартиране на проекта през 2016 г. 

 

Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт 

относно приложението на Регламент (ЕО) №764/2008 и на задълженията по 

Директива 98/34/ЕО 

 Изготвен е и е представен пред Министерството на икономиката доклад относно 

прилагането на разпоредбата на чл.12, параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за 

периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. (писмо изх. № 04-07-252-2-14/14.01.2015 г.); 

 Текущо е актуализирана таблицата за постъпилите в ДАМТН от страна на 

Националния информационен център за обмен на информация за проекти на 

технически регламенти с ЕК чуждестранни нотификации от държави членки на 

нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН, съгласно 

Директива 98/34/ЕО; 

 Предоставени са на специализираната администрация на ДАМТН по електронен път 

35 бр. получени нотификации от държави членки и проекти на текстове на 

нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН. 

 

Установяване на контакти и организиране на мероприятия във връзка със 

сътрудничеството със сродни административни структури  

Сътрудничество със Службата за технически надзор на Полша (UDT): 

 Подписване на Меморандум за сътрудничество с UDT и на Споразумение за първия 

пакет обучения и програма за обучения във Варшава 

 Подготовка и провеждане на 3 сесии от програмата за обучение от Споразумението 

за сътрудничество за обучение с UDT в областта на повдигателни съоръжения, 
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съоръжения под налягане, газови уреди и съоръжения в градовете София, Пловдив, 

Варна. 

Сътрудничество с DNV GL-член на СЕОС в областта на техническия надзор 

 Установяване на контакти и организиране на среща за определяне на област и 

приоритети за сътрудничество 

 Работа за финализиране на програмата за сътрудничество с DNV GL и определяне 

на финансовите параметри 

 Координация и кореспонденция във връзка с установяване на сътрудничество в 

дългосрочен план. 
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Х. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив 

28.09.2015 г. – 03.10.2015 г. 

Традиционно, при провеждането на Международния технически панаир в 

Пловдив ДАМТН участва в подготовката, организацията и осъществяването на 

дейностите, свързани с провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” – 

сформиране на Централна комисия и работни групи, в които са включени служители 

на агенцията, като председател на Централната комисия е председателят на ДАМТН. В 

процеса на тези дейности се осъществява тясно сътрудничество с различни 

министерства, ведомства, стопански организации и други икономически оператори.  

 

Участие в технически комитети на Българския институт за 

стандартизация 

Експерти от ДАМТН участват в работата на ТК 28 „Метрология”, ТК 31 

„Кранове и телфери”, ТК 41 „Отоплителна, вентилационна, климатична и 

пречиствателна техника”, ТК 66 „Асансьори и специална подемно-транспортна 

техника” и ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” на Българския институт за 

стандартизация. 

Във връзка с предложение на ДАМТН за разработка на специализиран стандарт 

за  определяне на изисквания относно осъществяване на технически надзор на СПО в 

рамките на БИС е създаден ТК104 „Технически надзор на съоръжения с повишена 

опасност“, под председателството и с участието на служители на ДАМТН. Основната 

цел на комитета е да работи по създаването на национални стандарти, които да 

определят изисквания за правилно и ефективно осъществяване на дейностите по 

технически надзор, поддържане, преустройство и ремонт на СПО. 

През ноември 2015 г. започна работата по prБДС ЕN 13306:2015 

Поддържане.Терминология за поддържане. Планира се работата по проекта да завърши 

през м. май 2016 г. 
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Участия в междуведомствени работни групи за подготовка на нормативни 

документи 

 Участие в неприсъствени заседания на РГ 3 "Право на установяване и 

свободно движение на услуги" на МИ: подготовка на становища по проекти за 

изменение на нормативни документи и позиции по запитване на ЕК във връзка с 

действащи  български нормативни документи – 6 бр.;  

 Участие в заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Иновации и 

конкурентоспособност 2014 - 2020”- подготвени становища и гласуване – 7 бр. 

(ОПРКБИ) и 7 бр. (ОПИК) във връзка с работата на Комитата за наблюдение по 

ОПРКБИ и ОПИК; 

 Участие в работна група за разработване на проект на ЗИД на Закона за 

техническите изисквания към продуктите; 

 Участие в работна група за разработване на проект на Закон за 

техническия надзор на съоръжения с повишена опасност; 

 Участие в работна група за разработване на проект на ЗИД на Закона за 

водите. 

 

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”  

През 2015 г. са получени общо 186 уведомления за 1372 продукта  - във връзка с 

Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане 

на мерките за надзор на пазара.  

При извършените проверки е констатирано следното: 1170 вида продукти 

съответстват на изискванията - „Допускане за свободно обращение“; 121 вида 

продукти не съответстват на изискванията за безопасност - „Допускане за свободно 

обращение не е разрешено“; 81 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН. 

При проверките на продуктите в митническите складове най-често констатираните 

несъответствия са: липса на маркировка за съответствие СЕ и липса на ЕО декларация 

за съответствие. Най-много проверки са извършени от инспекторите на територията на 

Регионален отдел „Надзор на пазара“ - Югозападна България, гр. София и РО НП - 

Североизточна България, гр. Варна. Проверени са следните продукти с различни марки 

и модели: електросъоръжения - 61 бр., машини - 7 бр., играчки - 981 бр., строителни 

продукти - 163 бр., газови уреди - 75 бр.; РКДУ – 1 бр.; ЛПС - 3 бр. Констатирани са 

несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати за свободно обращение 
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различни модели от общо: електросъоръжения - 1437 бр., играчки – 46 868 бр., машини 

– 3 бр; строителни продукти – 15 050 кг и 888 кашона с 1213, 92 m² плочки; газови 

уреди - 2 бр, ЛПС – 3710 бр.  

С цел оптимизиране на съвместната дейност с Агенция „Митници“ е 

предоставен примерен списък на продукти, които попадат в компетенциите на ГДНП. 

Изпратено е писмено становище до митниците във връзка с компетенциите на 

ДАМТН в областта на техническата хармонизация, като е взета предвид 

предоставената презентация от представител на Министерството на икономиката на 

Турция по отношение „системен контрол за безопасност и съответствие към етапа на 

деклариране“ на продукти, произведени в Турция. 

 

Проверки по надзор на пазара по искане на други контролни органи 

През отчетния период са извършени проверки по искане на комисия, създадена 

на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия, на машини, монтирани в цехове за производство на 

патрони от стари гилзи и взривни вещества. Поради спецификата проверените машини 

са специално проектирани за военни или полицейски нужди и не попадат в обхвата на 

директивата, респ. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на машините.   

 

Дейности, осъществени в сътрудничество с други институции 

Съвместната дейност с други държавни институции се подобри значително след 

създаването през 2015 г. на Междуведомствен координационен център за 

противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и 

товари при ГДБОП - МВР.  В резултат на по-добрата координация и съгласуваност на 

действията между различните държавни институции се повиши ефективността от 

извършваните съвместни проверки. 

Проведени са работни срещи с представители на Министерството на околната 

среда и водите, Българската петролна и газова асоциация и други ведомства по 

въпроси, свързани с контрола на качеството на течните горива. 

 Под ръководството на Генералната дирекция за съседство към Европейската 

комисия и във връзка с разширяването на ЕС, Главна дирекция „Контрол на качеството 

на течните горива“ организира работен семинар с участие на експерти от Кипър на 

тема:  „Биогорива и смеси с минерални горива - производство и мониторинг”. 



 

87 

 

ХI. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

С цел изпълнение на политиката на ДАМТН за планиране и организиране на 

обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на 

служителите, ежегодно се разработва План за обучение на служителите на агенцията. 

Във връзка с изпълнението на Плана за обучение на служителите през 2015 г. е 

организирано задължително и специализирано обучение на над 300 служители.  

Ежемесечно на Института за публична администрация се предоставя 

информация за новопостъпилите и назначените за първи път на ръководна длъжност 

служители, които подлежат на задължително обучение.  

С цел повишаване на компетентността  на служителите са проведени 

специализирани обучения по тематики, свързани с преките им задължения, като: 

„Методика за предварителна оценка на въздействието на програми и нормативни 

актове“, „Европейският модел за оценка на CAF и възможностите за неговото 

внедряване в българската държавна администрация“, 

„Управление на качеството в държавната администрация“, „Участие на България 

в процеса на вземане на решения в ЕС“, „Етика и превенция на корупцията в 

държавната администрация“, „Кандидатстване по оперативните програми през новия 

програмен период (2014 - 2020) чрез инфромационната система ИСУН 2020", 

„Европейски практики в доброто управление на административната дейност“, 

„Negotiation Process Within the EU“, „Стратегическо управление и оперативно 

планиране“, „Оценка на институционалното изпълнение“, „Доброто управление и 

изпълнение в държавната администрация“, „Влияние на правото на ЕС върху работата 

на българската администрация“, „Разработване и управление на проекти по ОП "Добро 

управление" 2014 - 2020“, „Управление на риска в дейността на администрацията“, 

„Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти“, „Конфликт на 

интереси - правна рамка и приложение“, „Разработване на проекти и програми, 

съфинансирани от Европейския съюз“, „Вътрешни одитори и отговорници по 

качеството в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране по стандарти 

БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO 17025:2006“, проведени от Института за 

публична администрация и други обучаващи институции.  

С цел повишаване  на ефективността при изпълнението и отчитането на проекти 

от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ръководители и 

експертиот ДАМТН са участвали в конференции, семинари и работни срещи - по 

проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряване на управлението на човешките ресурси 
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чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“, на 

тема „Обучение на крайни потребители за работа с ЕИСУЧРДА“ и проект № А13-22-

54/19.06.2014 г. на теми „Новаторство и бизнес ориентирано управление“, „Лидерство 

и адаптивност“, „Екипна ефективност“, „Създаване, мотивиране и развитие на екип“, 

„Публично и медийно представяне“. 

Задължителното обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд и противопожарна защита на служителите на ДАМТН е проведено от Служба 

за трудова медицина. 

ДАМТН участва активно в изпълнението на програмата „Старт в кариерата 2015 

г.”, като осигури на трима души без професионален опит първо работно място по 

придобитата квалификация (дирекция „Финансово-административна“, ГД 

„Метрологичен надзор“ и ГД „Контрол на качеството на течните горива“).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2015 г. дейността на ДАМТН е насочена към приоритетно изпълнение на  

ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, от 

Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014 – 

2018 г.), както и към предприемане на мерки за намаляване на административната 

тежест върху бизнеса.  

При изпълнение на дейността си ДАМТН работи в тясно и ефективно 

сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, като са дадени приоритетно 

отговори на всички постъпили сигнали за проверка от граждани, фирми или други 

контролни органи. 

Ръководството и администрацията на ДАМТН продължават да полагат усилия за 

ефективно използване на наличните ресурси и ограничаване на разходите чрез 

оптимизиране на използвания сграден фонд.  

Изпълнявайки Плана за действие за 2015 г., Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор работи усилено за реализирането на следните 

основни приоритети: 

 Подобряване на бизнес средата – чрез ефективен контрол за спазване на 

законовите изисквания с цел преодоляване на нелоялната конкуренция между 

икономическите субекти, допринасяйки за ефективното функциониране на 

вътрешния пазар и недопускане нарушения на правилата за неговото 

функциониране. 

 Ефективна защита на безопасността на потребителите. 

 Защита на обществото от неверни измервания, опасни за експлоатация 

съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива. 

За постигане на поставените цели през 2015 г. ДАМТН използва активно  

възможностите, предоставени от структурните фондове, проекти и програми, като по 

този начин бе подпомогнато развитието на нейния технически и експертен потенциал 

като администрация. 

ДАМТН е бенефициент и през 2015 г. изпълни успешно 6 проекта на обща 

стойност над 7 000 000 лв.: 

 BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролните 

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от 
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националната инфраструктура по качеството” по ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”. 

 „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за 

предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с 

повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри“ - № 

13-32-3/27.01.2014 г. по ОП “Административен капацитет”. 

 „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в 

ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” – № 13-

31-4/24.04.2014 г. по ОП “Административен капацитет”. 

 „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – № A13-22-54/19.06.2014 

г. по ОП “Административен капацитет”. 

 „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни 

към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, 

лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” - № 14-32-6/01.09.2014 г. 

по ОП “Административен капацитет”. 

 „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и 

подобряване на работните процеси ” – № 14-11-15/01.09.2014 г. по ОП 

“Административен капацитет”. 

Изпълнението на проектите спомогна за укрепване на техническия капацитет на 

ДАМТН за ефективно изпълнение на надзорните и контролните й функции, с което се 

създадоха условия за подобряване на бизнес средата и за равнопоставеност на 

икономическите оператори, както и за честна конкуренция на пазара на стоки и услуги. 

Повиши се професионалната квалификация на персонала за изпълнение на 

задълженията на администрацията по прилагане на хармонизираното европейско 

законодателство и добрите практики. 

В резултат на цялостната дейност на ДАМТН през 2015 г. е осъществен 

ефективен надзор на безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на 

качеството на течните горива, подпомогната е дейността за предотвратяване на 

нелоялната конкуренция и е осигурена по-добра защита на живота и здравето на 

хората,  интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите. 

 

  

http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
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http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
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http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=230&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=230&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=230&lang=bg
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