
 

 

АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ  2009 г. 

 

През 2009 г. дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН) е насочена към осъществяване на дейности, реализиращи нейната мисия: 

подпомагане изпълнението на националната стратегическа цел - България да бъде страна 

с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна 

бизнес среда. Същевременно с това държавната институция запазва обществения интерес 

като работи за: 

· защита на живота и здравето на хората, на интересите на потребителите и 

опазването на околната среда; 

· осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция; 

· подпомагане функционирането и усъвършенстването на националната 

система за оценяване на съответствието; 

· осъществяване на ефективен и ефикасен надзор на пазара, метрологичен и 

технически надзор. 

Функциите на ДАМТН са свързани с изпълнение на целите на Закона за 

техническите изисквания към продуктите, Закона за защита на потребителите, Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, Закона за измерванията, Закона за автомобилните 

превози, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, 

Закона за медицинските изделия,  Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата, осигуряване на еднакви условия за предлагане на продукти, 

които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от 

единния европейски пазар, както и защита на обществото и околната среда от опасни и 

несъответстващи на съществените изисквания промишлени продукти, неверни измервания 

и некачествени течни горива. 

Цялостната надзорна дейност на агенцията е насочена към прилагане на 

хармонизираното законодателство на Европейския съюз в областта на Новия подход и на 

европейските практики по надзор на пазара, метрологичен и технически надзор, контрол 

на качеството на течните горива и оценка на компетентността и нотифициране пред 

Европейската комисия на органи за оценяване на съответствието. 
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Държавната агенция за метрологичен и технически надзор участва ефективно в 

процеса на обсъждане на европейско ниво на нови нормативни документи и практики по 

прилагане на хармонизираното законодателство, както и в работата на различните 

европейски структури. 

ДАМТН участва в проекти и инициативи, които целят постигане на взаимно 

доверие и подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите 

членки в областта на надзора на пазара, техническия надзор и нотифицирането на органи 

за оценяване на съответствието. 
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ПРАВНА ДЕЙНОСТ  

 

През 2009 г. основните задачи съгласно Устройствения правилник на ДАМТН и 

утвърдения със заповед № А-030/02.02.2009 г. План за действие на агенцията са 

изпълнени, както следва: 

І. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДАМТН 

1. Изготвени проекти на нормативни актове, регулиращи дейността на 

администрацията на ДАМТН 

 1.1. Приети от Министерския съвет:  

· ПМС № 90 от 21.04.2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове 

на МС – обн., ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г. – изменя и допълва следните наредби:  

1. Наредба 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;  

2. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори; 

3. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори; 

4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 

5. Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови 

уредби; 

6. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен 

газ; 

7. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и 

нефтопродуктопроводи. 

· ПМС № 131 от 29 май 2009 г. - обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г., с което е 

изменена и допълнена Наредбата за предварително опакованите количества продукти.  

· Постановление 155 на МС от 17.06.2009 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и на Постановление № 165 на 
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Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на 

информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното 

общество. 

· Постановление № 286 на МС от 3.12.2009 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на 

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 

2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 48 от 2009 г. 

· Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 

98 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.). 

1.2. Проекти на нормативни актове:  

· Вариант на Закон за изменение и допълнение  на Закона за измерванията за 

второ  четене в 40-ото Народно събрание във връзка със сливането на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор с Българския институт по метрология - БИМ. 

· Изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на асансьори – проектът е нотифициран пред ЕК – периодът на 

изчакване изтече  на 3.11.2009 – следва отразяване на получените коментари от ЕК и 

Великобритания. 

·  Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени 

линии (нова) – проектът е изпратен на регионалните отдели на Главна дирекция 

„Инспекция за държавен технически надзор” (РО на ГДИДТН) за становища и 

предложения. 

 

2. Становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване в 

ДАМТН 

1. Проект на ПМС за намаляване и отмяна на такси, включени в Тарифа № 11 за 

таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор по Закона за държавните такси (изразеното становище не подкрепя 

предложения проект - постановлението не е прието от Министерския съвет). 
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2. Проект на Наредба (от МРРБ) за избор и проектиране на асансьорни уредби в 

жилищни и общественообслужващи сгради. 

3. Проект на Наредба № за формата, съдържанието, редът и сроковете за 

представяне на информация от органите за инспектиране на труда. 

4. Проект на Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

5. Участие в работна група в МОСВ във връзка с нормативната уредба, отнасяща се 

за транспортиране на отпадъци. 

6. Проект на Решение на МС за приемане на доклад за постигането на националните 

индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в 

транспорта през 2008 г. 

 7. Проект на Решение на МС за определяне на индикативни цели за периода от 

2009 до 2020 г. по Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (ЗВАЕИБ). 

8. Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите 

изисквания към продуктите (ЗТИП). 

3. Участие при разработване и съгласуване на междуведомствени инструкции 

и вътрешни правила 

3.1. Междуведомствени инструкции, подписани от председателя на ДАМТН 

1. Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници” и ДАМТН. 

2. Инструкция за взаимодействие между ДАМТН и Контролно-техническа 

инспекция за прилагане на мерките за надзор на пазара. 

3. Споразумение за съвместна дейност между ДАМТН и Дирекция за национален 

строителен контрол. 

3.2. Вътрешни правила 

1. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на сигнали и жалби в ДАМТН и за 

защита на лицата, подаващи сигнали за корупция. 

2. Процедура „Лицензиране и надзор на лица и структурно обособени части на 

предприятия или организации, осъществяващи технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност” – за системата по качество на ГДИДТН. 
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3. Процедура за закупуване на предварително опаковани количества продукти за 

целите на контрола на номиналните/нетните им количества, 

 

ІІ. ПРАВНА ПОМОЩ 

1. Правни становища с цел законосъобразното функциониране на 

администрацията на ДАМТН 

1.1. Изготвени правни становища и участие в работни групи 

1. Дейности по надзор на пазара, по метрологичен надзор, технически надзор, 

контрол на качеството на течните горива, включително и по Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата. 

2. Прилагане на ново законодателство - Закон за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси, както и предложени и утвърдени 3 конкретни мерки за изпълнение 

на изискванията му. 

3. Статут на имоти, публична държавна собственост или по ЗСПЗЗ – Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи – 20 бр. 

4. Становища/съгласуване на актове за възникване, изменение и прекратяване на 

трудови и служебни правоотношения – 226 бр. 

5. Участие в работни групи в ДАМТН и МИЕ за изготвяне на становища по 

прилагането на Регламент (ЕО) 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането 

на пазара на продукти. 

6. Участие в проект ВG 2005/017-353.02.02 „По-нататъшно развитие на 

националната система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура”, 

а по-конкретно – анализ на действащото българско законодателство – ЗТИП и Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните 

предпазни устройства – срещи с холандски и австрийски експерти, участващи в проекта; 

становища по техните становища –  по e-mail чрез дирекция МСЕИ (първото полугодие на 

2009 г.). 

7. Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 4 ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 



 

 7 

икономика 2007-20013” - „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната 

инфраструктура по качество”- съгласуване на договор, правни анализи, съгласуване на 

проекти за обществени поръчки, изменение на договора и др. 

8. Изготвяне на правни становища и решение по Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 

2. Съгласуване на индивидуални административни актове, наказателни 

постановления и процесуално представителство на агенцията 

1. Съгласувани за законосъобразност индивидуални административни актове, 

издавани от председателя или от оправомощени длъжностни лица по Закона за 

техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

Закона за измерванията – 100 бр. 

2. Съгласувани наказателни постановления, издавани от председателя на ДАМТН 

– 1200 бр. 

3. Осъществено процесуално представителство, изготвени и представени в 

съответния съд 600 бр. становища, относно заповедите по т. 1 и наказателните 

постановления по т. 2. 

4. Процесуално представителство и/или изготвени и представени становища - по 

граждански и административни дела извън посочените в т. 3 – 30 бр. 

3. Договори и обществени поръчки, свързани с дейността на ДАМТН: 

1. Съгласувани договори с външни контрагенти – 50 бр. 

2. Съгласувана документация и участие в процедури за обществени поръчки – 8 бр. 

3. В изпълнение на Решение на МС от 2009 г. за предоставяне на недвижим имот, 

находящ се в землището на с. Герман, на Българския институт по метрология – участие в 

комисия и изготвяне на протокол за предаване на имота. 

4. Съгласувани 179 акта за установяване на публични държавни вземания- обжалван 

един. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ОБУЧЕНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

 

През 2009 г. в агенцията са назначени 39 служители, от които 26 по служебно и 13 

по трудово правоотношение. Преназначени на друга длъжност или в ново 

административно звено  - 202 служители. 

За заемане на свободните длъжности са проведени процедури за конкурентен 

подбор. След проведени конкурентни подбори повишените в длъжност държавни 

служители са 29. По трудово правоотношение е повишен 1 служител. На основание чл. 81а 

от Закона за държавния служител - ЗДСл., са подготвени, съгласувани и предадени 

документите и досиетата, необходими за преминаване на държавна служба в друга 

администрация за 2 служители от агенцията. Освободените за периода служители от 

агенцията са общо 55, от тях 48 са държавни служители, 7 са с прекратени трудови 

договори. На съответните служители са приключени и върнати служебните и/или 

трудовите книжки.  

В съответствие с изискванията на Наредбата за атестиране са повишени в ранг 124 

държавни служители, като са изготвени “Атестационни формуляри” и индивидуални 

заповеди за повишаване в ранг. 

Поддържана е актуална базата данни за служителите на ДАМТН във връзка с 

настъпили промени по назначаване, преназначаване, освобождаване, актуализиране на 

работна заплата, повишаване в ранг и др. 

Подготвени и своевременно са предадени в НОИ необходимите документи за 

регистриране и прекратяване на трудовите договори и допълнителните споразумения към 

тях. В срок са изготвени документите за пенсиониране на 6 служители.  

На основание ПМС № 46 от 26.02.2009 г. за определяне на нов размер на 

минималната работна заплата за страната е изготвено и утвърдено поименно и длъжностно 

щатно разписание от 1.01.2009 г. и са изготвени заповеди за увеличение на основните 

заплати на съответните служители. Утвърден е изготвеният проект за поименно и 

длъжностно щатно разписание от 01.07.2009 г. 

Във връзка с промените в структурата и намалената численост на ДАМТН с ПМС 

№ 286 от 3 декември 2009 г. (обн., ДВ бр.98 от 11 декември 2009 г.) е изготвено и 
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утвърдено поименно и длъжностно щатно разписание от 11.12.2009 г. Изготвени са 

заповедите на съответните служители за заемане на променените длъжности.  

 За осигуряване обучение и квалификация на персонала са обобщени 

предложенията от атестационните формуляри на служителите. Годишният план за 

задължително и специализирано обучение на служителите от ДАМТН за 2010 г. предстои 

да бъде изготвен, след уточняване на средствата за обучение, предвидени в бюджета за 

2010 г. 

За участие в цикъл от многомодулните специализации, организирани от МДААР, са 

подадени документите на 4 служители от ДАМТН, които са одобрени, подготвени са и 

подписани договори за участие на служителите в обучението. 

В рамките на проекта „Подготовка на служителите от българската държавна 

администрация за ефективна работа с институциите на ЕС” е осигурено обучение по 

английски език на 80 служители от агенцията. В обучението Widows Server 2003 и 

Windows Vista са участвали 22 служители, а специализирано обучение по проект 

„Обучение по прецизност и стил на служителите от държавната администрация” са 

преминали 38 служители. 

През отчетния период 123 служители са участвали в специализирани обучения: 

противодействие на корупцията и предотвратяване на измами и финансови злоупотреби, 

разисквания по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, 

практически проблеми при обществените поръчки, управление на проекти, 

информационна сигурност, работа със системата DOCUWARE, работа с европейското 

законодателство, съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс и др.  

Предприети са действия за оптимизиране на разходите по специализираните 

платени обучения, като е актуализиран Годишният план - ограничаване в рамките на 

задължителните обучения. Ежемесечно в Института за публична администрация се дава 

списък с новопостъпилите и новоназначените на първа ръководна длъжност служители, 

които подлежат на задължително обучение. 

В изпълнение на Р 11.3 от Плана за действие на агенцията за оценка на резултатите 

от обученията и квалификациите периодично се актуализира базата данни за преминатите 

от служителите обучения и квалификации.  
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Обучението в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е 

осъществено по следния начин: завършен  е курс по управленски умения от трима 

служители; проведено е обучение на служителите от сектор „Стационарна лаборатория-

София” за работа с новодоставените 10 апарата за изпитване на биодизел; завършени  са 

курсове за повишаване на знанията по английски език в различни нива на обучение;  

завършени  са курсове за повишаване на компютърната грамотност, в различни нива на 

обучение; участие в задължително обучение на новоназначени държавни служители в 

държавната администрация; проведено  е обучение на тема “Оценка на въздействието при 

разработване и прилагане на нормативни актове”; участие в обучения “Съдебни 

производства по Административнопроцесуалния кодекс според практиката на ВАС” и 

„Граждански процесуален кодекс”; участие по проект BG/2007/IB/EC/01/TWL “Укрепване 

капацитета на Националния информационен център към ДАМТН и уеднаквяване с 

европейската практика за нотификационните процедури съгласно Директива 98/34 ЕО и 

нейното изменение Директива 98/48 ЕО; обучение съвместно с регионалните звена на 

дирекцията; участие в курс за последното изменение на Директива 98/70 на ЕС и курс по 

обучение по прецизност и стил на служителите от държавната администрация; участие в 

обучение по оперативна програма „Административен капацитет”. 
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МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР 

 

През 2009 г. дейността на ДАМТН приоритно е насочена към постигане на 

заложените планови показатели чрез оптимално използване на наличните ресурси; 

повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните и контролните дейности и 

своевременно реагиране на всички постъпили жалби и сигнали от граждани и фирми; 

подобряване на взаимодействието с други контролни органи  и органи на изпълнителната 

и местната власт, чрез извършване на съвместни проверки и подобряване на обмена на 

информация; привеждане и подържане на практиката в областта на надзора на пазара на 

средствата за измерване и контрола на сервизи за монтаж или монтаж и ремонт на 

тахографи в съответствие с тези на страните - членки на ЕС; укрепване на 

административния капацитет на дирекцията и подобряване на техническите възможности 

на инспекторите за извършване на проверките. 

Организацията за постигане на тези задачи се осъществи чрез комбиниран 

проактивен и реактивен подход, съобразен с ограничената ресурсоосигуреност и с 

редуцирания състав на ГД ”Метрологичен надзор”. Приоритетно са изпълнени дейностите 

и мероприятията, възложени или организирани съвместно с органите на прокуратурата, 

МВР и Агенция „Митници”, както и по жалби и сигнали на физически и юридически лица. 

Паралелно с тях са извършени и действията по администриране на разрешителните и 

регистрационните режими, възложени на дирекцията. 

През 2009 г. от служителите на ДАМТН, осъществяващи метрологичен надзор и 

надзор на пазара на средства за измерване, са реализирани следните дейности:  

 

· Метрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване 

През 2009 г. са инспектирани 12 806 средства за измерване (СИ) в употреба, попадащи в 

обхвата на Закона за измерванията  (ЗИ). Проверките са извършени в търговската мрежа, 

на пазари и стокови тържища, на  летища и гари, в обекти в които се измерват големи 

товари, в бензиностанции и газостанции, в обекти на газопреносни и газоразпределителни 

дружества, обществени и битови абонати, в складови бази, данъчни складове, в 

автомобили за таксиметров превоз и др. За констатираните при извършените проверки 
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нарушения са съставени 704 протокола със задължителни предписания и 388 акта за 

утановяване на административни нарушения (АУАН). 

 
 

При проверките е установено, че 11 %  СИ не съответстват на изискванията на ЗИ. 

Продължава тенденцията най-голям дял (77%) от несъответстващите СИ да бъдат тези без 

знак от проверка, основно поради изтекъл срок на валидност на последваща проверка. 

Забелязва се тенденция на намаляване на дела на несъответстващи СИ, които са от 

неодобрен тип или без маркировка за съответствие (13%), като това са предимно везни,  

внос от Китай, използвани на пазари и стокови тържища.  

С цел повишаване на ефективността от проверките на пазарите и стоковите 

тържища, в по - големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, 

Хасково и др., са извършени масови проверки, със съдействието на Икономическа 

полиция, управите на пазарите и със съвместното участие на инспектори от няколко 

регионални отдела. Това позволява да се проверят по-голям брой поднадзорни лица, да се 

идентифицират по-лесно нарушителите и да се проведат всички последващи действия при 

установяване на нарушения на ЗИ.  

В изпълнение на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

и правилника за прилагането му съвместно с Агенция „Митници” са извършени инспекции 

на СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки - спирт и спиртни напитки, горива.    

Част от проверките на бензиностанции и газостанции са извършени в рамките на 

комплексни проверки с ГДККТГ и ГДИДТН.  
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БМК – бензиномерни колонки; ГК – газколонки; МК – метанколонки; РГ- разходомери за газ; 

 

В края на 2008 и началото на 2009 г. са доставени калибрирани еталонни теглилки и 

20 и 50 литрови еталонни метални мерници, с което се подобриха техническите 

възможности на регионалните отдели. Това позволи при постъпили сигнали за неточни 

измервания, извършвани с везни  и бензиномерни колонки, да се извършват контролни 

измервания, за да се провери дали СИ измерват в ущърб на клиента. Еталоните са 

използвани и при извършените проверки по искане на полицията, данъчните власти и 

прокуратурата.    

Проверките на лицата, които използват електронни таксиметрови апарати с 

фискална памет (ЕТАФП), са организирани и извършени съвместно с ИА ”Автомобилна 

администрация”, което позволява да бъдат проверявани такситата и за монтиране на 

устройства за манипулиране на данните за пробега и цената на услугата. Такива 

устройства са открити в три таксита при съвместна проверка с МВР в гр. Несебър. 

396 надзорни проверки са извършени по жалби и сигнали на граждани и фирми, 

както и по искане на други контролни органи и органи на местната  власт. При проверките 

са обхванати 745 СИ, като за установените нарушения са съставени 65 протокола за 

задължителни предписания и 98 АУАН. 
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· Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за 

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

Извършени са 52 надзорни проверки на  лица, оправомощени по реда на раздел ІV 

от ЗИ за проверка на средства за измерване. За установени несъответствия с изискванията 

на ЗИ и наредбите по прилагането му са съставени 16 протокола за задължителни 

предписания. При проверките не са установени нарушения в хипотезата на чл. 52 от 

закона, които водят до отнемане на оправомощаването. 

През 2009 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени  17 лица. 

Издадени  са 17 изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване. Издадени са 4 

заповеди за отказ за оправомощаване и 2 заповеди за отнемане на оправомощаване, поради 

прекратяване на дейността на фирмите. В края на годината са подадени 7 нови заявления, 

по които са предприети предвидените в ЗИ действия. Общият брой на действащите в края 

на 2009 г. оправомощени лица е  51.  

 
* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 51, тъй като някои от тях са оправомощени за  

проверка на  повече от един  вид средства за измерване. 
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Разпределение на оправомощените лица по региони 

 

 
*Броят на посочените на картата лица надхвърля 51, тъй като 2 от  тях разполагат с повече от една    

лаборатории за проверка на средства за измерване, ситуирани в различни региони на  страната. 

 

Оправомощените лица са извършили през годината 1 015 755 първоначални и 

последващи проверки на средства за измерване.   
· Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или 

предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти  

През 2009 г. проверките, свързани с предварително опаковани количества продукти 

(ПОКП), отново приоритетно са насочени към най-често употребяваните хранителни 

продукти, за които се получават и най-много жалби от потребителите – мляко и млечни 

продукти, основни пакетирани храни (ориз, брашно, захар, боб, леща и др.), олио, месо и 

месни продукти и др., както и бои, лакове и строителни материали, вино и спиртни 

напитки, козметични продукти, перилни и почистващи препарати. 

В местата на производство и пакетиране на ПОКП са извършени 185 надзорни 

проверки на  лица, които произвеждат ПОКП.  На контрол при производителите са 

подложени 323 партиди ПОКП с еднакви количества и 1470 ПОКП с различни количества. 

Спрени са 50 533 ПОКП, които не съответстват на изискванията към тях.  
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Извършени са наблюдения и надзорни проверки  в 631 обекта в търговската 

мрежа, в които се предлагат за продажба ПОКП. На контрол в търговската мрежа са 

подложени общо 1318 партиди ПОКП с еднакви количества и 4288 броя  ПОКП с 

различни количества. На местата на продажба са спрени от разпространение 3453 ПОКП 

поради несъответствия на изискванията към нетното им количество и 1878 ПОКП, на 

които търговците са променили обявеното от производителите количество или са без 

означено от производителите количество, поради което се продават по измерено от 

търговците брутно количество, включващо и опаковката на продукта - в ущърб на клиента.  
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Извършена  е тематична проверка чрез контрол на нетните количества на 

предлаганата за продажба в търговската мрежа пакетирана захар. В 128 търговски обекта, 

намиращи се в 36 населени места, в рамките на една седмица са подложени на контрол 376 

партиди захар. След анализ на резултатите от контрола на пуснатата на пазара захар от 55 

български производители и 3-ма вносители са планирани надзорни проверки при 35 

производители. Поради ограничения финансов ресурс до края на годината са осъществени 

проверките при 17 от тях, при което са съставени 9 АУАН и 6 протокола със задължителни 

предписания. Останалите проверки са изтеглени за 2010 г. 

В резултат на извършените надзорни проверки при производителите и в 

търговската  мрежа са спрени общо 55 864 ПОКП. 

 

 
 

За установените нарушения на производители, вносители и търговци на ПОКП са 

съставени общо 327 протокола за задължителни предписания  и 154 АУАН.  

 

· Надзор на пазара на средства за измерване 

В изпълнение на поставените задачи по надзор на пазара на средства за измерване в 

обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни 

с неавтоматично действие и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 
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съответствието на средства за измерване са извършени планови тематични проверки и 

наблюдения на везни с неавтоматично действие, бензиноколонки, мерки за вместимост, 

разходомери за газ и коригиращи устройства, водомери, електромери и топломери. 

Събрана е информация за лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие СИ - 

производители и вносители на везни с неавтоматично действие за директни продажби и за 

големи товари, водомери, електромери и топломери, както и за доставчици на разходомери 

за газ и коригиращи устройства за газоразпределителните дружества в страната. 

След преглед на информацията, получена при метрологичен надзор на местата за 

употреба и чрез анализ на факторите, довели до жалби и сигнали през предходни отчетни 

периоди, усилията и ограничените ресурси на дирекцията през годината са насочени към 

средствата за измерване, за които рисковете са по-високи и несъответствията по-чести.  

Целта на ГДМН при извършвания надзор на пазара е да се провери, от една страна, 

дали пусканите на пазара в страната средства за измерване съответстват на приложимото 

национално законодателство, а от друга страна - дали производителите, вносителите и 

търговците изпълняват задълженията си в съответствие с него. Използването на наличните 

експертни знания на инспекторите за техническите и метрологичните характеристики на 

средствата за измерване  при осъществявания метрологичен надзор на местата на употреба 

на средствата за измерване допринесе за повишаване ефективността на надзора на пазара. 
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Везни с неавтоматично действие 

В 611 обекта са извършени наблюдения и проверки на 992 пуснати на пазара и/или 

в действие везни за директни продажби, за измерване теглото на бебета и везни за големи 

товари. В складове на производители и вносители, изложби, магазини и на местата за 

употреба е събрана информация за предлаганите на пазара и използвани везни, както и за 

лицата, които ги пускат на пазара. 

Проверките за наличие и коректност на всички маркировки, единици за измерване, 

надписи и документи, предвидено пломбиране и за наличие и действие на одобрени 

функции установиха, че едва 19 везни (2%) не отговарят на изискванията на Закона за 

техническите изисквания (ЗТИП) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на везни с неавтоматично действие. За констатираните несъответствия и 

нарушения са съставени 3 констативни протокола, 2 заповеди за временно спиране 

разпространението на везните до оценяване и удостоверяване на съответствието им и 7 

АУАН.  

Водомери 

Надзорът на пазара на водомери се осъществи приоритетно в магазинната мрежа на 

по-малки населени места, които не бяха обхванати през предишни отчетни периоди. В 

рамките на надзора се проследи и изпълнението на заповедта на председателя на ДАМТН 

за спиране от разпространение на водомери SISMAR.  

От проверените 905 водомера в 197 обекта не са установени водомери SISMAR. Все 

още по-голямата част от предлаганите в търговската мрежа водомери са от одобрен тип и с 

първоначална проверка, в съответствие с § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за 

измерване. 

Мерки за вместимост 

Установени са пуснати на пазара материални мерки за вместимост от 50 ml и 100 

ml, които в нарушение на изискванията са без нанесени маркировка за съответствие и 

допълнителна метрологична маркировка. На производителя е извършена проверка, 

съставен е констативен протокол и е издадена заповед за временно спиране 

разпространението на материалните мерки. 
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Разходомери за газ 

В склад на газоразпределително дружество са установени 24 диафрагмени 

разходомери за газ без оценено и удостоверено съответствие. На търговеца е съставен 

АУАН, а несъответстващите разходомери са заменени с нови с оценено съответствие и 

отговарящи на изискваните маркировки. 

Поради специфичността на средствата за измерване, които в по-голямата си част 

могат да бъдат открити и наблюдавани единствено  след като са пуснати в действие ( т.е. 

на мястото на употреба), дейностите по метрологичен надзор и надзор на пазара до голяма 

степен се извършват съвместно в едни и същи обекти, като в зависимост от констатациите 

при надзорните проверки се предприемат съответни действия по ЗИ и ЗТИП. В рамките на 

дейностите по метрологичен надзор на местата на употреба е констатирано, че 5994 СИ са 

с оценено съответствие - везни с неавтоматично действие, използвани за директна 

продажба и за измерване на големи товари; разходомери за газ; топломери; електромери. 

В изпълнение на Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници” и 

ДАМТН за прилагане на мерките за надзор на пазара са извършени 9 проверки на 598 

средства за измерване – 546 везни и 52 електромера и измервателни контролери. В 

резултат на осъществения надзор са предприети мерки за забрана на пускането на пазара 

на 40 везни тип МК-100 MAКTRONIC и 320 везни МК-30 MAКTRONIC, внос от Китай, 

които са без оценено съответствие в нарушение на изискванията на ЗТИП и Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично 

действие. 

 

· Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват 

монтаж или монтаж и ремонт на тахографи 

Възложените на дирекцията дейности по одобряване, регистриране и контрол на 

сервизи за тахографи произтичат от изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и са във 

връзка с прилагането на разпоредби от европейското социално законодателство, имащи за 

цел регламентиране и подобряване на условията за труд в сектора на автомобилния 

транспорт, както и безопасността по пътищата.  
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Ролята на сервизите за тахографи във веригата 

за постигане на тези цели е ключова и поради това 

оценката на кандидатите за регистрация спрямо 

заложените в законодателството критерии и 

последващият контрол на сервизите са приоритетни 

дейности. Поддържа се актуален регистър на 

сервизите, сервизните техници и определените им 

идентификационни номера, информация от който 

редовно се предоставя на Европейската комисия за актуализация на базата данни, ползвана 

от контролните органи в държавите членки. 

През отчетния период е извършен преглед на 95 преписки по подадени заявления, 

включително проверки на място в 45 сервиза, във връзка с които са издадени 85 

удостоверения за регистрация на сервизи за тахографи и 10 заповеди за прекратяване на 

регистрацията.  

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) са 

извършени планови надзорни проверки на 78  регистрирани сервизи за тахографи за 

спазване на задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и 

последните му изменения и допълнения. Предварителният преглед и анализ на 

изпращаните в дирекцията екземпляри от издадените протоколи  от проверка на тахографи 

и удостоверения за изтегляне на данни от дигитални тахографи допринася за 

оптимизиране на последващия контрол и гарантира своевременен и качествен надзор на 

регистрираните лица. За констатирани нарушения са съставени 22 протокола за 

задължителни предписания и 4 АУАН.  

 

· Административнонаказателна дейност по прилагането на ЗИ, ЗТИП и 

ЗАП 

През отчетния период са съставени общо 1068 протокола, от които 1042 за 

задължителни предписания по ЗИ, 4 констативни протоколи по ЗТИП и 22 протокола с 

предписания по ЗАвП.  

 

 

 

водачи 

сервизи за 
тахографи 
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За установени при проверките нарушения са съставени 568 АУАН. Издадени са 550 

наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби и имуществени 

санкции за 158 850 лева. Влезли в сила са 488 наказателни постановления. Обжалват се 13.  

 За принудително събиране на глоби и имуществени санкции до сектор 

„Разчети с други ведомства и активи” на ДАМТН са изпратени 318 преписки по 

наказателни постановления. 

· Регистриране на сервизи за фискални устройства 

Издадени са 197 удостоверения за регистрация на фирми за сервиз и ремонт на 

фискални устройства на основание на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на 

министъра на финансите. От регистъра са заличени 17 фирми. 

· Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с 

фискална памет (ЕТАФП) 

В съответствие с Наредба № 35/1999 г. на министъра на транспорта, министъра на 

финансите и председателя на ДАСМ са издадени 14 лицензии на фирми за сервиз на 

електронни таксиметрови апарати с фискална памет. Във връзка с действащата от 

1.01.2007 г. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства 

за измерване, транспонираща изискванията на Директива 2004/22/ЕС, ДАМТН е 

информирала МФ, МТИТС и МИЕТ за необходимостта от предприемане на стъпки за 

отмяна на наредбата.  

 

· Други дейности 

- разработване на процедура за закупуване на ПОКП за целите на контрола на 

номиналните/нетните им количества, утвърдена от председателя на ДАМТН;  

- изготвяне на проект на ПМС за изменение на наредбата за ПОКП; 

- участие в две заседания на работна група по проект MIDT на ЕК за тахографи; 

- участие в три заседания на работна група „Средства за измерване” на ЕК; 

- участие в заседанията на WELMEC – РГ 5 „Метрологичен надзор”, РГ 6 

„Предварително опаковани продукти” и РГ 8 „Директива 2004/22”; 

 -извършен преглед на българската версия на Директивата за везни с неавтоматично 

действие и изпратени бележки на МИЕ;  

- участие в работата на ТК 28 и ТК 12 на БИС; 



 

 23 

- участие в централната комисия на Пловдивския технически панаир и в 

организираната от ДАМТН кръгла маса на тема „Националната система за оценяване на 

съответствието – гарантиран достъп на българските стоки до единния европейски пазар”; 

- организиране и участие в курсове, семинари и обучения 

- семинар за везни за големи товари; 

 -семинар по надзор на пазара, свързан с прилагането на Регламент 765 и Решение 

768 на Европейския парламент и на Съвета, от 2008 г.; 

- три работни срещи с представители на всички регистрирани сервизи за тахографи 

за разясняване на изискванията на Закона за автомобилните превози и новоприетата 

Наредба № РД-16-1054; 

 

Резултатите от извършената надзорна и контролна дейност през 2009 г. 

показват, че ефективността от проверките се повишава. За това допринесоха и 

организираните комплексни и съвместни проверки с останалите дирекции от ДАМТН, 

както и с други контролни органи. Особено роля както при надзора на пазара на СИ, 

така и при извършване на метрологичен надзор на използващите СИ лица, задължени по 

Закона за акцизите и данъчните складове, изигра доброто сътрудничество с Агенция 

„Митници”. Регулярният контрол на различните групи задължени лица води до 

намаляване на нарушенията и има положителен ефект за спазване на задълженията на 

икономическите оператори по Закона за измерванията, Закона за техническите 

изисквания към продуктите и Закона за автомобилните превози.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

През 2009 г. дейността на ДАМТН по осъществяване на дейностите  по оценяване 

на съответствието е насочена към изпълнението на основните задачи, които следват от 

Плана за действие във връзка с изпълнение на функциите на ДАМТН и постигане целите 

на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Закона за медицинските 

изделия (ЗМИ) и свързаните с тях наредби, подпомагане усъвършенстването на 

националната система за оценяване на съответствието и осигуряване на еднакви условия 

на българския пазар като част от единния европейски пазар. 

През изминалата година продължи развитието и усъвършенстването на 

националната система за оценяване на съответствието, осигуряваща прилагането на ЗТИП 

и ЗМИ. 

Експертите от дирекция ”Разрешения за оценяване на съответствието” (ДРОС), 

пряко изпълняват дейностите, свързани с проверка, оценка, нотификация, издаване на 

разрешения на органи за оценяване на съответствието, и поддържане на нотификацията 

(надзор и осигуряване на единен подход при изпълнение на процедурите за оценяване на 

съответствието от нотифицираните органи) в обхвата на  23  наредби, въвеждащи     

директиви от Нов подход. 

През 2009 г. не само се запази, но и  се увеличи броят на нотифицираните органи и 

директивите, в обхвата на които тези органи извършват оценяване на съответствието. 

В резултат на извършени първоначални проверки, при които не можа да бъде 

установено съответствие с изискванията на ЗТИП, беше отказано издаване на 1 

разрешение, а в резултат на надзорни проверки на нотифицираните органи временно беше 

спряна дейността на 3 нотифицирани органа. 

По време на надзорните проверки, при които най-ясно може да бъде проследена 

същинската дейност на нотифицирания орган, дирекцията проверява основно 

практическото изпълнение на прилаганите процедури за оценяване на съответствието, 

функционирането на системата по качеството и взаимодействието с подизпълнителите. 
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Изпълнението на дейността, свързана с проверка, оценка, нотификация и издаване 

на разрешения на органи за оценяване на съответствието, и извършените надзорни 

проверки през 2009 г. са представени в табл.1. 

Таблица 1 

Изпълнявани 

процедури за 

оценка на 

кандидати за 

нотифициран

и органи 

 

Наредби, по 

които са 

изпълня-

вани 

процедури 

Извършени 

проверки на 

кандидати за 

нотифицира-

ни органи и 

техните 

подизпълни-

тели 

Извършени 

надзорни 

проверки и 

проверки 

по сигнали 

 

Временно 

спрени, 

отказани и 

отнети 

разрешения 

 

Функционира -

щи нотифици-

рани органи 

 

Проведени 

работни 

срещи на 

Форума за 

оценяване на 

съответствие-

то и работни 

групи по 

наредби  

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

17 16 39 37 5 46 19 

 

Във връзка със задълженията на Република България като страна - членка на ЕС, са 

подготвени, представени и потвърдени 46 нотификации на оценените органи за оценяване 

на съответствието пред Европейската комисия и страните членки. 

Поддържа се създаденият двуезичен регистър /на български и английски език/ на 

българските нотифицирани органи, съдържащ информация за видовете продукти, 

процедурите за оценяване на съответствието в обхвата на нотификацията, както и 

информационни данни за съответните органи. 

Регистърът има директна връзка с  официалната база данни за нотифицираните 

органи – информационната система NANDO на Европейската комисия.  

Освен дейностите, свързани с проверка и оценка компетентността на кандидатите 

за нотифицирани органи, ДАМТН е извършила и редица дейности във връзка с 

функционирането им: обсъждане практическото приложение на процедурите за оценяване 
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на съответствието към наредбите, за които органите имат разрешения; начин на 

провеждане на оценките при техните клиенти; вид на издаваните документи като резултат 

от проведените процедури за оценяване на съответствието. 

През отчетната година е извършен анализ на дейността на нотифицираните органи 

през 2008 г., на базата на който са набелязани и са приложени мерки за подобряване на 

тяхната дейност; осъществено е специализирано обучение на нотифицираните органи по 

проблемите на прилаганите от тях системи по качеството. 

Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи на 

българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от ЗТИП. 

Към настоящия момент действат 7 национални работни групи по наредбите за газови 

уреди, асансьори, играчки, машини, съдове и съоръжения под налягане, транспортируеми 

съоръжения под налягане, съоръжения, работещи в определени граници на напрежение, 

електромагнитна съвместимост и радио съоръжения и крайни далекосъобщителни 

устройства. В рамките на годината са проведени 19 работни съвещания. 

Резултат от съвместната дейност на ДАМТН и нотифицираните органи е Форумът 

по оценяване на съответствието, който успешно функционира и в момента. През годината 

са проведени 2 работни съвещания. 

В рамките на Есенния международен панаир, Пловдив, 28.09 - 3.10.2009 г., 

дирекция ”Разрешения за оценяване на съответствието” организира и проведе кръгла маса 

на тема „Националната система за оценяване на съответствието – гарантиран достъп на 

българските стоки до единния европейски пазар”, в която участваха нотифицирани органи, 

производители и експерти по надзор на пазара. Нотифицираните органи представиха 

своята дейност и възможностите си  за оценяване на съответствието. 

В резултат на извършените през 2009 г. от ДАМТН дейности в областта на 

оценяване на съответствието може да се направят следните заключения: 

1. Чрез създадената структура, организация и начин на действие (председателя 

на агенцията, чрез дирекция РОС), ДАМТН като национален компетентен орган в 

обхвата на 23 директиви на ЕС: 

· продължава  да усъвършенства изпълнението на своите функции, както и да 

изпълнява успешно задълженията си в областта на нотифицираните органи; 
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· осигурява доверие у Европейската комисия и държавите членки в дейността си 

при оценка, нотификация и надзор на българските нотифицирани органи, действащи  

равнопоставено на единния европейски пазар; 

· координира дейността на българските нотифицирани органи, с цел 

осигуряване на единен подход и подпомага усъвършенстването на тяхната дейност. 

2.  46 нотифицирани български органи работят в обхвата на 14 директиви, 

осигуряващи на българските производители на технически продукти свободен достъп до 

единния пазар на ЕС на конкурентни цени. 

3. Постигнат е единен подход на нотифицираните органи при изпълнение на 

процедурите за оценяване на съответствието. 

4. Националната система за оценяване на съответствието функционира и се 

развива, прилагайки европейското хармонизирано законодателство. 
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НАДЗОР НА ПАЗАРА 

 

В областта на надзора на пазара през 2009 г. основните цели в дейността на 

ДАМТН са: 

· изпълнение на утвърдения годишен план за надзор на пазара; 

· осъществяване на извънредни проверки – нотификации, жалби и сигнали, 

самосезиране и др. 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през 2009 г. са от обхвата на 

следните наредби по чл. 7 от ЗТИП: 
· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 

напрежението; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

играчките; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

машините; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 

съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във 

въздуха; 

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 

електромагнитна съвместимост; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

газовите уреди; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

личните предпазни средства; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

съоръженията под налягане; 
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· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; 

· Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

транспортируеми съоръжения под налягане. 

Осъществен е надзор и на продукти по отношение на изискванията на Наредбата за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, 

приета на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

При извършените планови и извънпланови проверки на територията на 

цялата страна са проверени общо 8065 продукта от различни продуктови групи, 

видове, марки и модели, от които 4650 по утвърдения годишен план. 

 

 

 

Разпределение на проверените и наблюдавани продукти по наредби  
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Съотношение между броя на проверените и наблюдавани продукти и броя 

 на продуктите с установени несъответствия 

 
Съотношение между броя на проверените продукти при плановите 

 и извънплановите проверки  
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Разпределение на проверените продукти по регионални отдели 

 
 

 

Разпределение на несъответстващите продукти по регионални отдели 

 
 

 

 



 

 32 

Разпределение на проверените и наблюдавани продукти по наредби 

 и  тримесечия за 2009 г.  

 
КДУ – крайни далекосъобщителни устройства;ТСН – транспортируеми съоръжения под налягане;  

СН-  съоръжения под налягане; ЛПС – лични предпазни средства 

 

Проверки по утвърден годишен план  
В изпълнение на годишния план са осъществени: 

· тематични проверки; 

· специализирани проверки; 

· обща кампания; 

· специализирани кампании. 

 

 Тематични проверки 

През годината са осъществени тематични проверки по следните продуктови групи: 

o ръчни електроинструменти – чукове (къртачи и перфоратори); 
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o градинска техника – косачки; 

o крикове – механични, хидравлични; 

o продукти за топлоизолация; 

o продукти за санитарно обзавеждане; 

o продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление - мед и 

медни сплави; 

o устройства за отопление - радиатори и конвектори; 

o       покривни покрития - битумни керемиди и глинени покривни керемиди; 

o добавъчни материали за бетон; 

o подови покрития – еластични, текстилни и ламинирани подови покрития; 

o уреди газови битови за отопление: отоплителни уреди (печки и конвектори); 

уреди газови за работа на открито: отоплители-лъчисти, генератори и с чадърообразен 

купол за тераси; 

o      газови портативни уреди - горелки, котлони до 3 kW, лампи и др.; 

o нагреватели газови битови за затопляне и съхранение на вода – бойлери, 

котли газови за централно отопление до 70 kW; 

o газови уреди за печене – барбекюта; 

o газови уреди с многофункционални горелки, предназначени да нагряват 

съдове; 

o тенджери под налягане; 

o пожарогасители; 

o бутилки за апарати за изкуствено дишане; 

o надуваеми и моторни лодки от категория С и D; 

o играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 

нотификации. 

 

Ръчни електроинструменти – чукове (къртачи и перфоратори) 

През м. февруари 2009 г. от група ръчни електроинструменти – чукове, са 

проверени два вида – къртачи и перфоратори, общо 198 бр. Констатирани са 

несъответствия при 33 от продуктите – установени са пропуски в инструкциите за 

употреба, некоректно съдържание на ЕО декларации за съответствие и необозначени 
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наименование и адрес на вносителя. Търговците и вносителите са предприели мерки за 

отстраняване на несъответствията. Към продуктите с констатирани несъответствия са 

предприети съответните законосъобразни действия съгласно ЗТИП. 

Градинска техника – косачки (електирчески и моторни) 

През м. май  2009 г. са проверени 186 различни марки и модели косачки 

(електрически и моторни). Констатирани са несъответствия при 41 марки и/или модели – 

някои от косачките не се придружават с ЕО декларации за съответствие от производителя 

и инструкции и/или указания за употреба на български език. За несъответствията са 

уведомени търговците и вносителите, като някои от тях са предприели коригиращи 

действия. Извършени са последващи проверки за установяване отстраняването на 

несъответствията. Към продуктите с констатирани несъответствия са предприети 

съответните законосъобразни действия съгласно ЗТИП. 

Крикове 

Криковете в търговската мрежа са преди всичко внос от Китай и Русия. Голяма част 

от тях са с констатирани несъответствия: без обозначено наименование и адрес на 

производителя и без придружаващи декларации за съответствие, издадени от 

производителите, както и без обозначен вносител, което не позволява към него да се 

предприемат мерки за спиране и изтегляне от пазара на криковете. Търговците, които 

предлагат несъотвестващи крикове, са уведомени и им е препоръчано да върнат 

продуктите, както и да не предлагат такива в бъдеще.  

Продукти за топлоизолация 

Извършени са проверки на 57 продукта, в това число: 43 продукти от експандиран 

полистирен EPS и 14 продукти от екструдиран полистирен XPS. 

Без констатирани несъответствия са 15 продукта. С констатирани несъответствия са 

32, за които проверката е продължена. Вследствие на предприетите действия към 

продуктите, съответствието им е оценено и удостоверено. Съставени са 1 АУАН на лице, 

пуснало, продукта на пазара (ЛППП), за 1 продукт, 10 АУАН за11 продукта на търговец и 

6 констативни протоколи по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

надзор на пазара (НУРИНП) за 8 продукта. 

В повечето случаи несъответствията в търговската мрежа са липса на инструкция за 

приложение, изготвена на български език и придружаваща продукта, за което са 
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предприети съответните административнонаказателни действия към нарушителите. В 

голяма част от продължилите проверки при представителите на европейските 

производители се оказа, че те не са наясно с документите, които трябва да придружават 

строителните продукти с вече оценено съответствие, за което са информирани от 

инспекторите. 

Продукти за санитарно обзавеждане 

Извършени са тематични проверки на 48 бр. продукти, в това число:  

· тоалетни чинии 28 бр.,  

· бидета 4 бр. и  

· кухненски мивки 16 бр.  

Проверките са извършени само на територията на РО София. Без констатирани 

несъответствия са 25 продукта. Съставени са 6 АУАН на търговци за 13 продукта. 

Приключени са проверките за 17 бр., които са с оценено съответствие. За продуктите с 

констатирани несъответствия проверките са продължили при ЛППП. След приключване на 

проверките е установено, че продуктите са с оценено съответствие. 

В повечето случаи несъответствията в търговската мрежа са липса на инструкция за 

приложение, изготвена на български език, и ЕО декларация за съответствие, 

придружаващи продукта, за което са предприети съответните 

административнонаказателни действия към нарушителите.  

Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление - мед и медни 

сплави 

През 2009 г. са извършени тематични проверки на 17 продукта от продуктова група 

„Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление”. Предмет на проверки са 

17 бр. медни тръби. Проверките са извършени само на територията на РО София. Без 

констатирани несъответствия са 17 продукта.  Приключени са проверките за 17 бр., които 

са с оценено съответствие. Няма съставени АУАН на търговци. 

В резултат на проверките е видно, че продуктите се пускат на пазара в съответствие 

с изискванията на Директива 89/106/ЕС за строителните продукти. 
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Устройства за отопление – радиатори и конвектори 

През 2009 г. са извършени тематични проверки на 40 бр. радиатори и конвектори. 

Проверките са извършени само на територията на РО София. Без констатирани 

несъответствия са 40 продукта. Няма съставени АУАН на търговци. 

Несъответствието при търговците е масовото предлагане на продукти с декларации 

за съответствие, издадени от вносители, без да са оправомощени. Обърнато е внимание на 

търговците да изискат от вносители и дистрибутори актуални ЕО декларации за 

съответствие, издадени от производител или упълномощен представител. 

Покривни покрития - битумни керемиди и глинени керемиди 

 Битумни керемиди 

През отчетния период са извършени тематични проверки на 23 различни видове 

битумни керемиди. Проверките са извършени само на територията на отдел „Продуктова 

безопасност” и РО Варна. Без констатирани несъответствия са 20 продукта. Приключени 

са проверките за 22 бр., които са с оценено съответствие. Продължена е проверката за 1 

продукт, за който е съставен акт , и е издадена заповед за временно спиране. Съставени са 

3 АУАН на търговци за 2 модела битумни керемиди. 

В резултат на проверките е видно, че продуктите се пускат на пазара в съответствие 

с изискванията на Директива 89/106/ЕС за строителните продукти. 

Глинени керемиди 

През 2009 г. са извършени проверки на 25 вида различни продукти. Проверките са 

извършени само на територията на отдел „Продуктова безопасност” и РО Варна.  

Приключени са проверките за 23 бр., които са с оценено съответствие. Съставени са 5 

АУАН на търговци за 6 модела глинени керемиди. Издадени са две заповеди за временно 

спиране на 2 модела глинени керемиди, произход Гърция, до удостоверяване на 

съответствието с нанесена СЕ маркировка. 

Несъответствието при търговците е предлагане на продукти без нанесена 

маркировка за съответствие. Тъй като това са основно продукти, произведени в ЕС, поради 

тази причина са предприети действия от наша страна към дистрибуторите в страната. 

Добавъчни материали за бетон 

През отчетната година са извършени тематични проверки на 14 бр. продукти от 

продуктова група „Добавки за бетон” – химически добавки за бетон. Проверките са 
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извършени само на територията на отдел „Продуктова безопасност”. Всичките проверени 

продукти са без констатирани несъответствия. 

Подови покрития – елестични, текстилни и ламинирани 

През 2009 г. са извършени тематични проверки на 34 вида ламинирани подови 

покрития. Проверките са извършени само на територията на отдел „Продуктова 

безопасност”. Не са констатирани несъответствия.  

Уреди газови битови за отопление и уреди газови за работа на открито 

Проверени са 38 вида газови уреди. От тях: уреди газови битови за отопление 

(печки и конвектори) - 14; газови уреди за работа на открито (отоплители) - 24 (лъчисти за 

бутилка или на стойка; генератор за горещ въздух - 10; с чадърообразен купол за тераси - 

14). Констатирани са несъответствия при 4 газови уреди. В резултат на предприетите 

мерки е установено следното: 1 продукт е с удостоверено съответствие; към 3 вида са 

предприети коригиращи действия от лицата, пуснали ги на пазара, за отстраняване на 

пропуски в инструкцията за употреба. Предприети са административно наказателни мерки 

към 1 бр. продукт. 

Газови портативни уреди - горелки, котлони до 3 kW, лампи и др. 

Проверени са 29 вида газови уреди. От тях с оценено съответствие са 9 вида и без 

оценено съответствие – 20 вида Издадени са 7 АУАН на търговци и един на ЛППП. В 

резултат на проверките е издадено едно наказателно постановление. 

Нагреватели газови битови за затопляне и съхранение на вода – бойлери, котли 

газови за централно отопление до 70 kW 

 Извършена е проверка на територията на РО Велико Търново на 3 вида 

бойлери и 12 вида котли газови за централно отопление до 70 kW. Проверените продукти 

са без констатирани несъответствия. 

 Газови уреди - барбекюта и многофункционални горелки 

Общо са проверени 123 вида газови продукти. От тях 33 вида са с установени 

несъответствия. Предприети действия: съставени са АУАН на 17 търговци за 22 вида 

продукти, АУАН на две ЛППП за 2 вида и са изготвени 13 наказателни постановления. 
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 Тенджери под налягане 

През 2009 г. са извършени планови проверки на 54 вида тенджери под налягане. 

Без констатирани несъответствия са 37 вида продукти, с констатирани несъответствия – 17 

вида. 

Предимно продуктите не са придружени с ЕО декларация за съответствие. За два 

продукта проверката продължава с искане за ЕО декларации за съответствие и технически 

досиета от вносителите. Предприети са административнонаказателни мерки към 

търговците. За 7 вида, които са придружени с инструкции за употреба, несъответстващи в 

обема и съдържанието на оригинала на производителя, са предприети коригиращи 

действия.  

Проверките показват, че продуктите се пускат на пазара с оценено съответствие, 

съгласно Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане. 

Пожарогасители 

През 2009 г. са проверени 177 вида пожарогасители, от тях 74 вида са с 

констатирани несъответствия, за които са съставени 31 акта за административни 

нарушения. Разпространяваните пожарогасители са предимно внос от Китай. Нарушенията 

се състоят в пуснати на пазара пожарогасители без обявен вносител и непридружени с ЕО 

декларация за съответствие. Преобладаващо: вносителите предприемат коригиращи мерки 

за отстраняване на пропуските. Извършените последващи проверки показват, че 

декларираните от вносителите действия са изпълнени. За един продукт е предприето 

доброволно изтегляне от пазара. 

Анализът на проверките, извършени през годините, установява повтарящи се 

административни нарушения - предлагане на пазара на пожарогасители без обозначен 

вносител или без придружаващи ЕО декларации за съответствие. 

Проверките показват, че продуктите се пускат на пазара с оценено съответствие, 

съгласно Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане. 

Бутилки за апарати за изкуствено дишане 

При извършеното наблюдение са открити 4 бр. продукти с оценено съответствие. 
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Надуваеми и моторни лодки от категория С и D и двигатели извънбордови с 

винтово-кормилен комплекс 

През месец юни са проверени 103 различни марки и модели лодки от които 32 са 

с несъответствия. От несъответстващите продукти 8 са с неоценено съответствие, за което 

са съставени 4 констативни протоколи и 4 АУАН. 

 

Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 

нотификации 

Проверени са 10 категории играчки: с констатирани несъответствия, за които 

проверката продължава и не е приключила при ЛППП, са 3 категории; с констатирани 

несъответствия, за които проверката не продължава при ЛППП, са 7 категории продукти; 

съставени са 2 АУАН на търговци за 2 категории; съставен е 1 АУАН по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 

от ЗТИП– за една категория. 

Играчки, обект на трансграничен проект – „Съвместни действия по надзор на 

пазара на играчки” 

Проектът обхваща играчки, предназначени за деца под 36 месеца. При децата от 

тази възрастова категория съществува както риск от поглъщане на малки играчки или 

части от играчки, така и химически риск в резултат на поглъщането им. В тази връзка 

проектът е разделен на два модула: Модул І – играчки, съдържащи леснодостъпни и 

лесноотделящи се малки части, и Модул ІІ – измерване наличието на тежки елементи в 

оцветените достъпни повърхности чрез XRF апарат. Съгласно условията на проекта са 

закупени и изпратени във Франция за изпитване 25 вида играчки (съгласно подадено 

ръководство). Към момента са получени резултатите от изпитването на 23 вида, от които 

18 не съответстват на съществените изисквания. Преобладаващите несъответствия са по 

отношение на наличие на леснодостъпни и лесноотделящи се малки части в играчките, 

които имат нанесена маркировка за съответствие. Получените резултати сочат твърде 

голям процент на несъответствие - 72%, и риск от задушаване при изпитаните играчки. От 

този порядък са и получените резултати в останалите страни, участнички в проекта. 

Препоръки към икономическите оператори и потребителите ще бъдат изготвени 

след получаване на окончателните резултати в края на януари т. г. 
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 Специализирани проверки 

През 2009 г. са извършени специализирани проверки на: 

o радиосъоръжения с малък обсег на действие - безшнурови телефонни апарати; 

o радиосъоръжения за пренос на мултимедийни приложения; 

o ръчни електроинструменти: пробивни и ударно-пробивни машини; 

ъглошлайфи; циркулярни триони; 

o мини мотопеди, скутери (дву-, три- и четириколесни ATV); 

o електрически ютии; 

o зарядни устройства за клетъчни мобилни апарати, предлагани самостоятелно; 

o светлинни гирлянди; 

o лични предпазни средства - филтриращи полумаски за защита от частици, клас 

FFP2 и FFP3; 

o лични предпазни средства – полумаски и четвърт маски; филтри за частици. 

 Радиосъоръжения с малък обсег на действие - безшнурови телефонни апарати 

Проведена е проверка на продукти в обхвата на Директива 1999/5/ЕС, а именно: 

· преносими компютри, в които са вградени компоненти поддържащи 

функции на крайно далекосъобщително устройство (факс - модем, модем за данни и др.), 

или радиосъоръжение, включващо Bluetooth, WLAN (Wireless Local Aria Network) по един 

или повече от стандартите IEEE 802.11(a/b/g/n); 

· безшнурови телефонни апарати, в това число използващи аналогова, 

DECT или друга цифрови технология. 

 Резултати: 

· Преносими компютри 

Специализираната проверка е извършена на територията на всички регионални 

отдели в 34 търговски (вериги) обекти, на модели от 9 от най-известните производители в 

света на преносими компютри като: ASUS, TOSHIBA, Fujitsu Siemens, DELL, ACER, 

SONY, HP, MSI, IBM (LENOVO). Проверени са общо 95 модела от различни 

производители, от тях: без констатирани несъответствия – 56 модела; с констатирани 

несъответствия – 39 модела. 
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Относителен дял на на проверените преносими компютри по видове несъответствия към 
общия брой

58,9%

3,2%
22,1%

4,2%

4,2%
5,3%

14,7%

22,1%

25,3%

26,3%

без констатирани несъответствия

без маркировка "СЕ"

с маркировка "СЕ", която не е поставена на всички
изискуеми  места

без DoC

с некоректна DoC

 без указание на български език

с указание на български език, неотговарящо по обем и
съдържание с това на производителя

със специфична маркировка, която не е нанесена на
всички изискуеми места

без  информация за страните членки или географската
зона за които е предназначено радио устройството 

без информация за възможните ограничения за
пускане в действие

 
 

За констатирани нарушения са съставени общо 7 АУАН за 9 модела. 

Проверките са продължени за общо 39 модела, като 79% от тях са с произход 

Китай, 21% - с произход ЕС. В резултат от продължените проверки са съставени 3 

констативни протоколи по чл. 19 от НУРИНП, 2. АУАН за 2 модела и за 33 модела по 

препоръка на инспекторите са предприети коригиращи действия от лицата, отговорни за 

пускането им на пазара. 

· Безшнурови телефонни апарати 

 Специализираната проверка е извършена през втората половина на м. март  

2009 г. на територията на всички регионални отдели, в 27 търговски вериги и обекти, на 9 

от най-известните марки безшнурови телефонни апарати като: Panasonic, GE, ALCATEL, 

SIEMENS, PHILIPS, VTECH, GE, TOPСOM, Nippon, HAGENIUK. Проверени са общо 71 

модела на различни производители, от тях: без констатирани несъответствия – 48 

продукта; с констатирани несъответствия – 23 продукта. 
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Относителен дял на проверените безшнурови телефони по видове несъответствия към 
общия брой

67,6%

4,2%

2,8%

0,0%

14,1%

0,0%

7,0%

1,4%

1,4%

2,8%

без констатирани несъответствия

без маркировка "СЕ"

с маркировка "СЕ", която не е поставена на всички
изискуеми  места

без DoC

с некоректна DoC

 без указание на български език

с указание на български език, неотговарящо по обем и
съдържание с това на производителя

със специфична маркировка, която не е нанесена на
всички изискуеми места

без  информация за страните членки или географската
зона за които е предназначено радио устройството 

без информация за възможните ограничения за пускане
в действие  

За констатирани нарушения е съставен 1 АУАН за 1 модел. 

Проверките са продължени за общо 23 модела, като 69,6% са с произход Китай, 

30,4% -  с произход ЕС.  В резултат от продължените проверки са съставени 1 констативен 

протокол по чл. 19 от НУРИНП, 1 АУАН за 1 модел и за 7 модела по препоръка от 

инспекторите са предприети коригиращи действия от лицата, отговорни за пускането им 

на пазара. 

Изводи за резултатите от специализираната проверка: 

Изпълнена е главната цел на проверката: да се създаде моментна картина на 

състоянието на пазара при предлагането на двете групи продукти, предмет на проверката, 

като марки и модели, участници на пазара, вносители и разпространители, произход, 

изпълнение на изискванията за пускането на продуктите на пазара. Проверката обхвана 

най-масово разпространените марки продукти, предлагани на територията на България, 

както и най-големите български икономически оператори, участващи в предлагането и 

разпространението им. 

От общия брой продукти, обхванати от проверката, 62.7% са без констатирани 

несъответствия и пропуски относно спазването на разпоредбите на ЗТИП, Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни 

далекосъобщителни устройства (НСИОСРСКДУ), Наредбата за маркировката за 

съответствие и Наредбата за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за 
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идентификация на радиосъоръженията. Продуктите с констатирани несъответствия са 

37.3%.  

За 2 модела без маркировка за съответствие лицето, пуснало продуктите на пазара, 

е уведомило регионалния отдел, че изтегля продуктите от търговската мрежа. 

Икономическите оператори, като цяло, изпълняват препоръчаните им от 

служителите на ГДНП коригиращи действия. 

Радиосъоръжения за пренос на мултимедийни приложения 

През втората половина на октомври е извършена специализирана проверка на 

територията на всички регионални отдели на радиосъоръжения с малък обсег на действие 

(РМОД), както следва: с мултимедийно приложение, телевизионни приставки и уреди за 

наблюдение на бебета (бебефони). 

При проверката е установено следното: РМОД с мултимедийно приложение - 

проверени са 17 продукта от различни марки и модели, от които 11 са съответстващи и 6 

несъответстващи на изискванията на НСИОСРСКДУ; бебефони - проверени са 44 модела, 

от които 29 съответстващи и 15 несъответстващи; телевизионни приставки – не са 

открити; към момента не се предлагат на пазара, тъй като срокът за въвеждане на 

цифровото телевизионно разпръскване в България е през 2012 г. Проверките към 

несъответстващите продукти продължават. Резултатите ще бъдат дадени през следващ 

отчетен период. 

Ръчни електроинструменти: пробивни и ударно-пробивни машини; 

ъглошлайфи; циркулярни триони 

Главната цел на извършването на специализираната проверка през м. февруари 

2009 г. е установяване на изпълнението на изискванията за пускането на продуктите на 

пазара - маркировка за съответствие, наличие и съдържание на придружаващите ги ЕО 

декларация за съответствие и инструкция за експлоатация за потребителя. В утвърдения 

годишен план за тази проверка на инспекторите е указана последователността на 

действията: установяване на видимите несъответствия на продуктите и при необходимост 

изпитване; определяне на образци за изпитване по MD/ЕМСD след направен анализ и 

анализ на резултатите, вкл. на предприетите мерки и заключение от експерта. Данните от 

проверката са получени в табличен вид от всички РО. Издадени са 3 заповеди по чл.30а, 

ал.2 от ЗТИП за 4 продукта. Унищожени са 2 продукта – ударна бормашина и ъглошлайф. 



 

 44 

Проверени са общо 185 ръчни електроинструменти от различни марки и 

модели на различни производидели, в това число: 

· 72 пробивни и ударно-пробивни машини; 

· 75 ъглошлайфи; 

· 38 циркулярни триони 

Мини мотопеди, скутери (дву-, три- и четириколесни ATV) 

През първата половина на м. май 2009 г. са проверени 8 мини мотопеда. От тях 3 са 

с констатирани несъответствия. Търговецът е предприел доброволни действия и е изтеглил 

продуктите от пазара. 

Издадена е заповед по чл. 30в от ЗТИП и наказателно постановление за едно 

четириколесно ATV. 

Електрически ютии 

През втората половина на м. май 2009 г. е извършена проверка за събиране на 

информация за продуктите – марки, модели, маркировка, инструкция за употреба на 

български език, произход, производители, вносители и др. 

Проверени са общо 299 марки и модели електрически ютии. От тях 261 са без 

констатирани несъответствия и 38 с несъответствия, в това число: 2 модела ютии - без 

маркировка СЕ, 1 модел - без инструкция за употреба на български език, и 34 модела – с 

инструкция, която по обем и съдържание не отговаря на инструкцията на производителя. 

Предприети са следните мерки към ютиите с констатирани несъответствия: за 2 

модела ютии без маркировка СЕ е издадена една заповед за временно спиране до 

оценяване на съответствието; за ютията, без инструкция за употреба на български език, 

вносителят е представил такава; инструкциите за употреба на ютиите, за които бе 

установено, че не отговарят по обем и съдържание на тези на производителя, са приведени 

в съответствие. Извършени са и последващи проверки в търговските обекти за 

проследяване изпълнението на коригиращите мерки по отношение на инструкциите за 

употреба. Проверките са установили, че направените препоръки към икономическите 

оператори по отношение на инструкциите за употреба са изпълнени. 
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Зарядни устройства за клетъчни мобилни апарати, предлагани 

самостоятелно 

През м. август 2009 г. е извършена проверка за събиране на информация за зарядни 

устройства за клетъчни мобилни апарати, предлагани самостоятелно – марки, модели, 

маркировка, инструкция за употреба на български език, произход, производители, 

вносители, и др. Проверени са общо 260 различни марки и модели зарядни устройства. 

От тях 218 са без констатирани несъответствия и 42 с несъответствия, в това число: 1 без 

маркировка СЕ, 6 без инструкция за употреба и без обявено наименование и адрес на 

вносителя, 5 без инструкция за употреба на български език и 27 – с инструкция, която по 

обем и съдържание не отговаря на инструкцията на производителя. Определени са 3 

зарядни устройства за изпитване, но поради ограничен бюджет същите няма да бъдат 

изпитани. В резултат от предприетите мерки към несъответстващите електрически ютии 

по отношение на инструкциите им за употреба, пропуските са отстранени.  

Може да се направи заключението, че икономическите оператори, като цяло, 

изпълняват препоръчаните им от служителите на ГДНП коригиращи действия. 

Светлинни гирлянди 

През ноември-декември 2009 г. на територията на всички регионални отдели са 

проверени 224 различни марки и модели светлинни гирлянди. От тях 70 са с 

констатирани несъответствия (най-често – липса на обявено наименование и адрес на 

вносителя), които представляват 30% от проверените продукти. За сравнение, 

установените несъответстващи продукти през 2008 г. са 70%. В съответствие с 

изискванията на Регламент 765/2008 за сътрудничество с икономическите оператори, 

предстои среща с вносителите на светлинни гирлянди за предприемане на ефективни 

действия по отстраняване на несъответствията.  

Лични предпазни средства от ІІІ категория - филтриращи полумаски за 

защита от частици, клас FFP2 и FFP3, за еднократна употреба 

През март 2009 г. е извършена проверка на филтриращи полумаски за защита от 

частици, клас на защита FFP2 и FFP3, във всички РО. Проверени са общо 78 продукта от 

различни марки и модели от посочените класове, от които 61 са без установени 

несъответствия и 17 с несъответствия; от проверените продукти 57 са с клас на защита 

FFP2; 9 са  с клас FFP3; без посочен клас на защита – 6; с пълна идентификация - 68; 66 
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продукта са с произход страни от ЕС; с нанесена маркировка СЕ, според изискванията за 

продукти ІІІ категория са 66; 20 са без маркировката за идентификация върху продукта, 39 

са с нанесена пълна маркировка за идентификация върху опаковката; 19 са с непълна 

маркировка върху опаковката: най-често липсват пиктограмите за информацията от 

производителя; 65 се придружават от инструкция за употреба (ИУ); 13 са без инструкция 

за употреба, което може да има сериозни последствия за здравето на ползващия 

немаркирано ЛПС; за 44 продукта проверката е продължила при лицата, пуснали 

продуктите на пазара. 

Предприети са коригиращи действия от страна на търговците от ЕС за привеждане 

в съответствие по обем и съдържание на ИУ на български език с тази, изготвена от 

производителя. Тъй като ~90% от продуктите са с произход страни от ЕС, последващите 

действия са свързани основно с приканване на търговците към изтегляне на продуктите с 

опаковки без изискваната маркировка върху тях; продукти без маркировка върху тях и 

продукти, на които изтича срокът на съхранение/годност. 

Тъй като при последващи проверки са открити продукти в нарушение на издадени 

заповеди, за недопускане предлагането им на потребителите е потърсено съдействие на 

големи търговски вериги (уведомяване за наличните количества от горепосочените ЛПС и 

за действията, които ще предприемат), изискана е и писменна информация от вносителите 

за това, какви действия ще предприемат в кратък срок по изтегляне на откритите 

несъответстващи продукти. 

Лични предпазни средства – полумаски и четвърт маски със сменяеми филтри; 

филтри за частици 

В периода от 1.11.2009 г. до 22.12.2009 г. е извършена специализирана проверка на 

филтриращи полумаски, четвърт маски и частичкови филтри за тях. Проверката е 

извършена във всички РО на ГДНП. Открити са общо 105 марки и модели продукти; в това 

число: 69 полумаски и четвърт маски и 36 филтри за тях. Подробен анализ на резултатите 

ще бъде представен в отчета за І тримесечие на 2010 г. 

 

 

 

 



 

 47 

 Кампанийни проверки  

Обща кампанийна проверка 

През 2009 г. е проведена една обща кампанийна проверка за наличие и пълнота на 

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

Обект на проверките са технически продукти за битово ползване: електрически 

съоръжения (ЕС), радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (РКДУ), 

функционални играчки (ФИ) и строителни продукти (СП). 

Кампанията се проведе в един ден, на територията на цялата страна, в големи 

търговски вериги и магазини с регионално значение. 

Проверени са  394 бр. продукти (ЕС 177 бр., РКДУ 64 бр., ФИ 116 бр. и СП 37 бр.), 

от които: без инструкция за употреба на български език – 27 бр. продукти (ЕС 7 бр., РКДУ 

8 бр., ФИ 11 бр. и СП 1 бр.), или 6.8% от всички проверени продукти; с инструкция на 

български език, която не отговаря по обем и съдържание на тази на производителя – 28 

бр. продукти (ЕС 4 бр., РКДУ 6 бр. и ФИ 18 бр.), или 7.1% от всички проверени продукти. 

Констатирани са и други несъответствия по ЗТИП и наредбите по чл.7 от него. Към 

продуктите, които не се придружават от инструкция на български език или се придружават 

от инструкция на български език, неотговаряща по обем и съдържание на инструкцията на 

производителя, са предприети коригиращи действия от лицата, отговорни за пускането им 

на българския пазар. Предприети са мерки за отстраняване на несъответствията, съставени 

са актове за административни нарушения. 

В резултат на кампанията могат да се направят следните изводи: 

· Делът на продуктите с липсваща (6.8%) и с непълна инструкция (7.1%) е 

сравнително малък. 

· Големите вериги магазини по-стриктно съблюдават и изискват от доставчиците 

продуктите да са придружени с инструкция на български език. 

· Лицата, отговорни за пуснатите на пазара продукти без инструкция за употреба 

на български език или с инструкция на български език, неотговаряща по обем и 

съдържание с тази на производителя, предприемат препоръчаните им коригиращи 

действия. 
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Специализирана кампанийна проверка за предпазни колани за защита на цяло 

тяло срещу падане от височина 

Проверката е извършена във всички РО на ГДНП; открити са общо 19 модела 

колани, от които 18 модела са с произход ЕС и 1 - внесен от Китай; 5 модела са с 

констатирани несъответствия, предимно по отношение на ИУ; един е без маркировка СЕ 

и с видими несъответствия, за който е издадена заповед по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП. 

При проследяване изпълнението на заповедта са открити отново такива продукти. В 

тази връзка вносителят е приканен да предприеме действия към продукта. 

На икономическите оператори са препоръчани коригиращи действия по отношение 

съдържанието на инструкциите за употреба на предпазните колани. 

 

Специализирана кампанийна проверка за наличие на ЕЕО маркировка и 

идентификация на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно 

оборудване (ЕЕО) 

Проверката е проведена през м. юни 2009 г. и включва ЕЕО, както следва: ел. 

вентилатори, сокоизтисквачки и лаптоп компютри. 

Проверени са общо 222 бр. продукти, в това число: ел. вентилатори - 79, 

сокоизтисквачки – 87, и преносими компютри (лаптоп) – 56. 

Проверката установи следните несъответствия на ЕЕО с изискванията на Наредба 

за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

(НИППЕЕОТТОЕЕО): 

- без удостоверение за съответствие по образец съгласно приложение № 3а – 23 ел. 

вентилатори; 21 сокоизтисквачки; 15 компютри; 

- удостоверение за съответствие, чието съдържание не съответства на образеца по 

приложение № 3а – 26 ел. вентилатори; 19 сокоизтисквачки; 20 компютри; 

- без обявено наименование и адрес на управление на ЛППЕЕО – 5 ел. вентилатори; 

- без обявен Булстат на ЛППЕЕО – 22 ел. вентилатори; 30 сокоизтисквачки; 14 

компютри; 

- без нанесена маркировка (обозначението, представляващо зачертан контейнер), 

съгласно изискванията на чл. 7 от НИППЕЕОТТОЕЕО – една сокоизтисквачка. 
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Анализът на проверката показва, че за втора поредна година се установява 

неспазване на задълженията по изпълнение основно на чл. 5 от НИППЕЕОТТОЕЕО 

от страна на икономическите оператори. Административни действия към настоящия 

момент не могат да се приложат поради пропуски в нормативната база. Препоръчани са 

коригиращи мерки към несъответстващите продукти, които икономическите оператори са 

изпълнили. 

 

Извънредни проверки   

По сигнали и жалби на граждани и ведомства 

През 2009 г. инспекторите от ГД „Надзор на пазара” са извършили проверки по 

постъпилите в ДАМТН 93 жалби и сигнали и запитвания от фирми. 

Най-голям е процентът на постъпилите жалби и сигнали за електрически 

съоръжения, следвани от строителни продукти и играчки. Обект на сигнали и жалби са 33 

електрически съоръжения - електрически маслени радиатори, електрически 

енергоспестяващи лампи, кани за гореща вода, вентилаторна печка, електрически 

многогнездов удължител, електрически кабели за ниско напрежение, микровълнова фурна, 

електрическа печка за готвене, електрически контакт тип „Шуко”, светлинни гирлянди, 

електрически проточен бойлер, лъчисти (инфрачервени) електрически радиатори, мобилен 

клетъчен апарат, осветително тяло за аварийно осветление и др. Всички жалбоподатели са 

уведомени за предприетите действия от страна на ДАМТН и за резултатите от проверките. 

Производителите и вносителите са предприели съответните коригиращи действия по 

отношение на продуктите, обект на жалбите и сигналите. Издадени са 5 заповеди за 

спиране и изтегляне от пазара на опасни продукти и са унищожени 635 бр. светлинни 

гирлянди. 

 По отношение на строителните продукти преобладават запитванията от 

различни фирми и асоциации относно пуснати на пазара продукти без декларация за 

съответствие и без маркировка за съответствие, както и жалби относно продукти, за които 

има съмнение, че не отговарят на изискванията на хармонизираните стандарти. Във връзка 

с постъпил сигнал от Комисията за защита на потребителите относно докладна записка до 

Европейската комисия, Генерална дирекция „Опазване на здравето и защита на 

потребителите”, за наличието на пазара на алуминиеви радиатори за отопление с 
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уплътнение от азбестови влакна, представляващи риск за здравето на потребителите при 

тяхната употреба, е извършена проверка и са открити налични продукти, идентични с тези 

от сигнала. Издадена е заповед № СП-035 от 27.05.2009 г. на и.д. председателя на ДАМТН 

за забрана вноса, износа, възмездното или безвъзмездно пускане на пазара на алуминиеви 

радиатори за отопление, модел 70/500, произход Китай, като стоки, представляващи 

сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.  За продукта е изготвена 

нотификация, която е изпратена на Комисията за защита на потребителите за публикуване 

в системата RAPEX на Европейския съюз за доказано опасни продукти. Предстои 

унищожаване на опасния продукт съгласно указанията, дадени от Министерството на 

околната среда и водите и Министерството на здравеопазването. 

 Във връзка с получени сигнали от фирми относно наличието на пазара на турски 

цимент със съдържание на шествалентен хром над допустимите стойности и разпореждане 

на Върховната административна прокуратура ДАМТН е извършила проверки и са взети 

проби. Резултатите от пробите са показали съдържание на шествалентен хром над нормите 

в три марки цимент. Издадени са 3 заповеди за временно спиране разпространението им до 

предприемане на съответните действия от Министерството на здравеопазването. 

22 са жалбите и сигналите на потребителите от различни модели играчки. Жалбите 

 за играчки, за които са се потвърдили несъответствията, се отнасят за комплект за 

химически опити - кристали, комплект от играчки – кукли, изобразяващи фигури на 

филмови герои, с аксесоари,  играчки, предназначени да се използват в детски креватчета, 

скутери от метал, играчки – лента за глава и шапка, комплект 6 броя цветен материал за 

моделиране, комплекти от цветни моливи и от цветни пастели, играчка-книжка. По 

отношение на продуктите, при които проверките са установили несъответствие с 

изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

играчките и на Закона за техническите изисквания към продуктите, са предприети 

законосъобразни действия. 

По постъпили 6 сигнали и жалби за съоръжения под налягане са извършени 

проверки, при които е установено, че четири продукта са с оценено съответствие, а за два 

продукта проверките не са потвърдили сигналите. 

По отношение на бутилки за втечнен газ, по сигнал на прокуратурата са извършени 

проверки от всички регионални отдели на 715 модела. От тях 35 са без несъответствия; 
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съставени са АУАН на търговци и са изискани досиетата от производителите и 

вносителите. За 11 модела са извършени последващи проверки, проследяващи заявените от 

ЛППП коригиращи действия. По искане на прокуратурата е извършена повторна проверка, 

като са проверени 383 модела битови бутилки, от тях 374 са съответстващи и 9 

несъответстващи. При търговците са съставени актове за установени нарушения за 5 

модела и са дадени указания да се спре предлагането им на пазара и връщането им на 

производителя, респективно на вносителя. Представителите на българските производители 

са предприели бързи мерки за отстраняване на констатираните несъответствия. 

Жалбите относно лични предпазни средства се отнасят за продукти, които са без 

инструкция за употреба на български език, информация за производителя, за вносителя, за 

вида на продукта, без означение на марка и/или модел, без информация за произход, без 

наименование и адрес на лицата, пуснали продуктите на пазара. От търговеца е изискано 

да предприеме действия за отстраняване на несъответствията, а от вносителя са 

предприети коригиращи действия. 

Действия по получени нотификации по системата RAPEX  

Тези действия включват: получени нотификации по системата RAPEX; открити 

“идентични” продукти; взети проби; изпитани продукти и последващи действия. 

При извършените проверки през първото тримесечие са открити 3 вида играчки, 

обект на нотификациите, през второто - също 3 вида, и през трето тримесечие - 4 вида 

играчки. 
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В таблицата по-долу са посочени броят продукти и действията, предприети от 

ГДНП, разпределени по продуктови групи: 

Продуктови групи Ел. 
уреди 

Играчки ЛПС Машини Плават.
съдове 

ГУ КДУ СП Общ брой 

Получени 
нотификации по 
RAPEX  през 2009 г. 212 471 11 16 2 18 3 1 734 

Открити продукти по 
нотификации по 
RAPEX и взети проби 

не 8 не не не не не не 8 

Изпитани продукти по 
RAPEX нотификации 

не 8 не не не не не не 8 

Изпитват се в момента 
не 0 не не не не не не 0 

С отрицателни 
резултати от 
изпитванията не 3 не не не не не не 3 

Подадена реакция към 
КЗП не 7 не не не не не не 7 

 
 

През 2009 г. са върнати на КЗП нотификациите за 24 бр. продукти, които са извън 

обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП. 

 

Действия по други извънредни проверки 

Проверки на продукти, извън годишния план, за които са констатирани 

несъответствия 

Значителен дял от проверките през шестмесечието заемат продуктите, носещи 

идентичен риск на вече нотифицирани продукти в системата RAPEX, или продукти с 

видими несъответствия, които не са включени в продуктовите групи от утвърдения 

годишен план. За откритите потенциално опасни продукти инспекторите правят 
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предложения за вземане на образци за изпитване или за издаване на заповеди по чл. 30а, 

ал. 2 от ЗТИП (видими несъответствия). Предприетите към тези продукти действия са 

включени в т. ІІІ от този отчет. 

Проверки, извършени по ФАР проект  

През трето тримесечие инструкциите за употреба на РVС ботуши и очила за 

оксижен, марка ОКULA са приведени в съответствие с изискванията на НСИОСЛПС. 

Извършената проверка за очила за оксижен, марка ОКULA установи, че посоченият 

стандарт е правомерно цитиран. 

 

Проверки по самосезиране  

· филтриращи полумаски за защита от частици, клас FFP1, FFP2, и FFP3 

Проверката е извършена във всички РО на ГДНП, по повод грипа, предизвикан от 

вируса А(H1N1), поради възможна употреба на филтриращи полумаски за защита от 

частици. Открити са 67 бр. полумаски, с клас на защита: FFP1 – 30 бр.; FFP2 – 30 бр.; 

FFP3 – 7 бр. Маркирани едномременно с два класа на защита: FFP1 и FFP2 са 2 бр.; с 

констатирани несъответствия - 33 бр.; без маркировка за съответствие СЕ - 1 бр. С 

произход от ЕС са 82%. Продуктите със съответстваща на изискванията ИУ са 70%; 12% 

са с липсваща оригинална ИУ, за да се сравни съдържанието й с тази на български език; 

18% - с несъответстваща ИУ (най-често липсва име и адрес на производителя; 4,5% 

продукти са наречени в ИУ „хигиенни маски”). Със съответстваща на изискванията 

маркировка за идентификация на продукта са 75%, без маркировка - 10%, и с 

несъответстваща - 15% (най-често липсват: идентификация на производителя, посочен 

хармонизиран стандарт или друг документ, клас на защита). Резултатите показват, че 1/3 

от продуктите са с несъответстващи на изискванията ИУ и маркировка за идентификация, 

независимо че са с произход ЕС. На пазара се предлагат основно полумаски от по-ниските 

класове на защита (FFP1 и FFP2, общо ~92,6%). Делът на полумаски с клас FFP3 е 7,4%, 

тъй като последните се прилагат за защита при тежки промишлени и други рискови 

условия. 

В резултат от предприети мерки към открити несъответстващи филтриращи 

полумаски за защита от частици, клас FFP1, FFP2, и FFP3, са издадени 5 заповеди, в т.ч. 1 
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заповед за временно спиране до оценяване на съответствието за продукт без маркировка 

СЕ и 4 заповеди за спиране и изтегляне от пазара на продукти с видими несъответствия. 

 

· гаражна врата - самосезиране по уведомление от митница; издадени са 

заповед за временно спиране до оценяване на съответствието и наказателно 

постановление; 

· топлоизолационен продукт XPS – съставен е АУАН на търговец. 

 

Проверки относно изпълнение на заповеди за временно спиране 

През отчетния период са извършени проверки относно изпълнение на заповеди за 

временно спиране и заповеди за спиране и изтегляне от пазара. 

o разтвор за мазане - продуктът е открит да се предлага в търговската мрежа; 

съставен е АУАН на производителя за неизпълнение на заповед за временно спиране; 

o пожарогасител прахов, 1 кг - продуктът е открит да се предлага в 

търговската мрежа; съставен е АУАН на вносителя за неизпълнение на заповед за 

временно спиране; 

o преса за коса, марка ЕТА, тип 0332 - продуктът е открит да се предлага в 

търговската мрежа; издадено е наказателно постановление на вносителя за неизпълнение 

на заповед за спиране и изтегляне от пазара. 

 

Работа с Агенция „Митници” през 2009 г. 

През 2009 г. в регионалните отдели на ГДНП са получени общо 425 уведомления 

във връзка с Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за 

прилагане на мерките за надзор на пазара, които се разпределят, както следва:  

· 371 уведомления, при които е констатирано, че продуктите съответстват на 

изискванията - допускане за свободно обращение; 

· 31 уведомления, при които е констатирано, че продуктите не съответстват на 

изискванията за безопасност – допускане за свободно обращение не е разрешено.  

·        23  уведомления са за продукти извън компетенциите на ДАМТН. 
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По регионални отдели извършената дейност е, както следва: 

Регионален 

отдел 

Получени 

уведомления  

Уведомления  

извън 

компетенции-

те на ДАМТН 

Уведомления, 

приложение №2  –

допускане за 

свободно 

обращение 

Уведомления, 

приложение №3 – 

продукт, несъответстващ 

на изискванията – 

допускане за свободно 

обращение не е 

разрешено 

 

бр. бр. бр. бр. бр. 

София 104 9 91 4 

Благоевград 13 - 11 2 

Пловдив 72 2 62 8 

Ст. Загора 59 5 46 8 

Бургас 92 1 89 2 

Варна 60 2 53 5 

Русе 10 3 6 1 

В. Търново 7 1 6 - 

Ловеч 8 - 7 1 

Видин - - - - 

 

Около 50% от получените уведомления се отнасят за строителни продукти, 

следвани от уведомления за играчки, електрически и газови уреди. При извършване на 

проверки на продуктите в митническите складове най-често констатирани несъответствия 

са: липса на маркировка за съответствие СЕ или липса на ЕО декларация за съответствие. 

С подписването през м. февруари 2009 г. на Инструкцията за взаимодействие 

между Агенция „Митници” и ДАМТН за прилагане на мерките за надзор на пазара, 

сътрудничеството между организациите значително се подобри – общият брой на 

получените в ДАМТН уведомления е три пъти по-голям в сравнение с 2008 г. 
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Извънредни кампанийни проверки под мотото „Равнопоставеност на 

българския потребител” 

През втората половина на м. септември са проведени две кампанийни проверки на 

потребителски продукти. Целта на проверките е да се установи достъпна ли е за 

потребителите информацията за безопасната употреба на продуктите, при които има 

задължително изискване да се пускат на пазара само ако са придружени с инструкция за 

употреба. Обект на проверки са продукти, предназначени за масовия потребител, като 

битови електроуреди, електроника, ръчни електроинструменти, строителни продукти и 

играчки, предлагани в търговски обекти на известни вериги магазини и обекти с местно 

значение - в 92 населени места. 

Проверени са 1748 продукта в 496 търговски обекта, както следва: 572 бр. - 

електрически продукти; 548 бр. - играчки; 327 бр. - ръчни електроинструменти; 391 бр. - 

строителни продукти. 

Установено е, че: 316 продукта, от които 139 играчки, са пуснати на пазара без 

инструкцията за употреба, а при 66 продукта преводът на инструкцията за употреба на 

български език не съответства по обем и съдържание на изготвената от производителя. 

В резултат на констатираните несъответствия е спряно разпространението на 47 

продукта, към 84 продукта са предприети коригиращи действия от лицата, пуснали ги на 

пазара, при 161 продукта проверките са продължени и при лицата, пуснали продуктите на 

пазара, и са връчени 182 акта за установяване на административно нарушение.  

Изложеното дава основание да се направи изводът, че в малките градове на 

страната потребителите са лишени от правото си на достъп до информация по отношение 

безопасната употреба на посочените по-горе продукти. 

 

Предприети действия към несъответстващи продукти 

 

Вземане на образци за изпитване, изпитване и последващи действия към 

несъответстващите продукти 

През 2009 г. са взети 47 образци за изпитване, разпределени по продуктови групи, 

както следва: ел. съоръжения – три продукта; машини - два продукта; играчки – 33; 

строителни продукти – 9. 
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През 2009 г. са приключили изпитванията на 44 продукта (6 ел. съоръжения, 23 

играчки, 2 машини и 13 строителни продукти). 

От тях при 28 бр. несъответствията се потвърдени (4 бр. ел. съоръжения, 18 бр. 

играчки, 2 бр. машини и 4 бр. строителни продукти), а при 16 бр. изпитванията не 

потвърдиха несъответствия (2 бр. ел. съоръжения, 5 бр. играчки и 9 бр. строителни 

продукти). 

Издадени са 4 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране и изтегляне от 

пазара (3 вида за ел.съоръжения и 1 вид играчка).  

Издадена е 1 заповед по чл. 30а, ал. 1 и ал. 4 от ЗТИП (2 бр. машини). 

Издадена е 1 заповед по чл. 92 от ЗЗП за спиране и изтегляне от пазара (1 бр. за 

играчка). 

През 2009 г. са издадени 5 заповеди по чл. 88, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗП за незабавно 

и ефективно изтегляне от пазара и извършване на изпитване за оценка на 

безопасността (три заповеди за строителни продукти, една - за ел. съоръжения и една - за 

играчки). 

 

Спиране от разпространение на продукти с видими несъответствия 

През 2009 г. са издадени 33 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от 

разпространение и изтегляне от пазара (20 - за ел. съоръжения, 3 - за машини, 9 - за 

ЛПС, и 1 - за играчки). 

 

Действия за временно спиране до удостоверяване на оцененото съответствие 

(заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП) 

Издадени са 30 заповеди по чл. 30в от ЗТИП за временно спиране на продукти от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 

изискванията за безопасност, както следва: 5 заповеди за ел. съоръжения; 1 заповед за 

машини (АТV); 1 заповед за плавателни съдове за отдих; 1 заповед за РКДУ (преносим 

компютър); 20 заповеди за строителни продукти; 1 заповед за ЛПС; 1 заповед за играчки. 
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Предприети действия от производители, вносители и търговци към 

несъответстващи продукти. 

През отчетната година в резултат на взети проби за изпитване, резултати от 

изпитвания, издадени заповеди по чл. 30а, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗТИП, заповеди по чл. 30в, 

ал.1 от ЗТИП и по писмени препоръки от инспектори, от фирмите са предприети следните 

действия, разпределени по продуктови групи: 

· машини  

o снегорин FY-C530 и верижен трион MG 4500, произход Китай - 

вносителят е предоставил документи за оценено съответствие на машините със 

съществените изисквания;  

· строителни продукти 

o хидроизолационен материал; огъваема хидроизолационна мушама; марка 

„Бикрост П ХПП”; с основа стъклен воал, на рула с размери: дължина 10 m, ширина 1m; 

производител „Технониколь”, Москва, Русия; вносителят е предоставил документи, 

удостоверяващи оцененото съответствие на строителните продукти със съществените 

изисквания към строежите; издадена е отмяна на заповедта за временно спиране 

разпространението им; 

o за 14 бр. от временно спрените строителни продукти производителите са 

предприели съответните действия по оценяване и са удостоверили съответствието им със 

изискванията към тях; 

· играчки  

o козметика за игра – козметични комплекти, марка Make up Club, модел 

No. 8631 A, с произход Китай – унищожени са 42 бр. играчки, в резултат на предприети 

доброволни действия от страна на вносителя; 

o занимателни играчки – излитащи хеликоптери с дистанционно 

управление, марка Dragonfly INFRARED CONTROLLED INDOOR MICRO 

HELICOPPTER, модел Fly Model No. 281, с произход Китай - унищожени са 7 бр., в 

резултат на предприети доброволни действия от страна на търговеца; 

o играчки за яздене с колела, издържащи теглото на дете – скутери 

(тротинетки), марка SCOOTER SPORT, модел Model No. 28365, с произход Китай – 
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унищожени са 3 бр., в резултат на предприети доброволни действия от страна на 

търговеца; 

o кукли с аксесоари, захранвани с батерии, марка Beautiful girl, модел 05 W 

– 126, с произход Китай – унищожени са 2 бр., в резултат на предприети доброволни 

действия от страна на търговеца; 

o музикална играчка за монтиране над детско креватче Fun Learning Toys, 

марка Baby First Friend; идентичен на продукт от RAPEX нотификация № 0218/2009; в 

резултат на писмени препоръки вносителят „МАР 2000” ООД е изтеглил и унищожил 28 

бр. от играчката; 

o комплекти, състоящи се от 26 бр.  магнитни букви и цифри, марка 

LETTER&NUMBER MAGNETIC, с произход Китай, в резултат на установени видими 

несъответствия със съществените изисквания вносителят е предприел  доброволни мерки и 

е изтеглил и унищожил общо 83 бр. от двата комплекта;  

o тезгях иинструменти марка Xiong Cheng, код 57008, идентичен на 

продукт от RAPEX нотификация № 0687/09 - унищожени 232 бр., след доброволно 

решение на търговеца; 

o клатеща се мечка Chicco от пластмаса, идентичен на продукт от RAPEX 

нотификация № 0760/09 - унищожени 5 бр., след доброволно решение на търговеца; 

o фигура на пират от пластмаса, идентичен на продукт от RAPEX 

нотификация № 0765/09 - унищожени 27 бр., след доброволно решение на търговеца; 

· електрически съоръжения 

o светлинни гирлянди MULTIFUNCTION RICE LIGHT, 100L – унищожени 73 бр. 

от продукта, след декларация от вносителя за доброволно съгласие за унищожаване; 

o светлинни гирлянди, четири вида - унищожени 114 бр., след доброволно решение 

на вносителя; 

o светлинни гирлянди, MULTIFUNCTION, 100 RICE LIGHT – вносителят е 

публикувал уведомление в местен вестник, че потребителите могат да ги върнат; 

o преносими потопяеми водонагреватели без марка и модел, 220 V, 500W – 

унищожени 11 бр., след доброволно решение на търговеца; 

o преносими потопяеми водонагреватели марка RJE и водонагреватели без марка, 

1200 W, 220-240 V – унищожени общо 14 бр., след доброволно решение на търговеца; 
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o преносими потопяеми водонагреватели марка GOKSEL ISITICI – прекратена 

продажба на 15 бр., след доброволно решение на търговеца; 

o вентилаторен отоплител за баня Sapir, модел SP-1970-BA - след 

издадена заповед за спиране и изтегляне от пазара вносителят е заявил намерението си 

да върне продуктите на производителя; 

o електрически маслен радиатор, марка Rohnson, модел R009 – след 

издадена заповед за спиране и изтегляне от пазара вносителят е изтеглил от пазара 107 

бр.;  

o преносими осветители, привлекателни за деца, без обозначени марка и 

модел, състоящи се от кръгла основа, на която са закрепени часовник и лека 

количка, управлявана от човече – след издадена заповед за спиране и изтегляне от 

пазара търговецът е изтеглил от пазара 2 бр., които ще върне на доставчика си от 

Гърция; 

o настолни преносими осветители REAL lighting, art. NB4051, model 

Apollo/white - след издадена заповед за спиране и изтегляне от пазара вносителят е 

изтеглил от пазара 55 бр., които ще преработи; 

o ръчен осветител с метална решетка, марка Power G – след издадена заповед 

за спиране и изтегляне от пазара вносителят е изтеглил от пазара 6 бр., които ще 

преработи; 

o преносими осветители, привлекателни за деца, марка ESTO, арт. № 56328 – 

след издадена заповед за спиране и изтегляне от пазара търговецът е изтеглил от пазара 

4 бр., които е върнал на прозводителя в Австрия; 

o преносими потопяеми водонагреватели марка RJE и водонагреватели без 

марка, 1200 W, 220-240 V – унищожени общо 14 бр., след доброволно решение на 

търговеца; 

o преносим осветител, без обозначени марка и модел – унищожен 1 бр., след 

доброволно решение на търговеца; 

o осветително оборудване с батерии и вградено устройство за зареждане на 

батерии Shuai Te Er, 15628, идентичен на нотификация 0596/09 - унищожени 2 бр., 

след доброволно решение на търговеца; 
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o електрически вентилатор марка Golden Crown GC 8830 - унищожени 9 бр., 

след издадена заповед за спиране и изтегляне от пазара и доброволно решение на 

вносителя; 

 

· лични предпазни средства 

o сигнален елек, LYNCK 3085, жълт, с предно закопчаване, бар код 3 

800216 730565 – производителят е поел ангажимент да извърши проверка по всички 

магазини за установяване наличие на този продукт, с цел препакетирането му и  

снабдяването му с нова ИУ, съответстваща на изискванията за нея съгласно НСИОСЛПС и 

промяна на етикета на продукта; 

o защитни ръкавици, марка FALCON, модел DM7-325, жълт цвят, произход 

Чехия - търговецът е поел ангажимент за подмяна на наличната ИУ на български език с 

коригирана ИУ, съответстваща по обем и съдържание на тази, изготвена от производителя; 

o позициониращ колан, марка PROTEKT PB-10 - търговецът е предоставил 

нова ИУ, съответстваща по обем, но с технически грешки в превода на съдържанието й, 

поради което ще му бъде изискан нов превод на ИУ с отстранени грешки в 

терминологията; 

o защитни очила, модел HF 110, произход Китай- вносителят „Викинг-Т” 

ООД  е представил нова ИУ, с отстранени несъответствия съгласно изискванията за нея и  

е в процес на подмяна на ИУ на предлаганите на пазара продукти. 

Предстоят проверки за установяване на поетите ангажименти от вносителя във 

връзка с гореизложеното.  

o сигнален елек, LYNCK 3085, жълт, с предно закопчаване, бар код 3 

800216 730565 – производителят е поел ангажимент да извърши проверка по всички 

магазини за установяване наличие на този продукт, с цел препакетирането му и  

снабдяването му с нова ИУ, съответстваща на изискванията за нея съгласно НСИОСЛПС и 

промяна на етикета на продукта; проверката продължава; изискана е частта от 

техническото досие, доказващо оценено съответствие; 

o СЕ 1024, Чешка република, с изтекъл срок на действие и несъответстваща 

инструкция – в резултат на писмена препоръка търговецът е комплектувал продукта с ИУ, 
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съответстваща на инструкцията, изготвена от производителя, и е изтеглил маските с 

изтекъл срок на годност; 

o филтриращи полумаски, марка REFIL, модел 831S, клас FFP2S, ČSN EN 

149:94, СЕ 1024, Чешка република, с изтекъл срок на действие и несъответстваща 

инструкция – в резултат на писмена препоръка търговецът е комплектувал продукта с ИУ, 

съответстваща на тази на производителя, и е изтеглил маските с изтекъл срок на годност; 

o предпазен колан за защита срещу падане от височина+ позициониращ 

колан, марка FAT, модел B103S, Италия - в резултат на писмена препоръка търговецът е 

комплектувал продукта с ИУ, съответстваща на тази, изготвена от производителя; 

o комплект за височинна защита – позициониращ колан с позициониращо 

въже, марка FAT, модел B101/2, Италия - в резултат на писмена препоръка търговецът е 

комплектувал продукта с ИУ, съответстваща на тази, изготвена от производителя; 

o защитни очила, без обявени марка и модел, без обявена страна на 

произход - унищожени общо 98 бр., след доброволно решение на вносителя; 

o филтриращи полумаски с едно гнездо, марка SJ PROFILUX – вносителят е 

иззел и изтеглил 334 бр.; 

o филтриращи полумаски, марка REFIL, модел 831S – търговецът е 

подменил опаковката на 21 бр. продукти с друга, върху която са нанесени изискваните 

маркировки; 

o филтриращи полумаски без марка и модел, прозведени от ЕТ „Къща 

керамика Д. Генчев” - производителят е декларирал спиране разпространението на 

произвежданите от него полумаски от м. юли 2009 г. 

o филтриращи полумаски за защита на дихателните пътища срещу 

частици, марка DECOREX, art. № GV 04-50, произход Китай - вносителят е предприел 

действия за изтегляне продуктите от пазара; търговците не разполагат вече с този продукт; 

o филтриращи полумаски за защита на дихателните пътища срещу 

частици означени със: „ZY ®; ZHONG YI MASK®; ZYB-12 и „Disposable; Non-toxic; 

Dust & Filter Mask; SH605A - вносителят е изтеглил наличните продукти от търговците. 
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Реакции по нотификации, нотификации, публикации за несъответстващи 

продукти. 

През 2009 г. са изготвени и изпратени: 

· нотификации към системата RAPEX: 8 - за ел. съоръжения, 1 - за строителен 

продукт; 1 - за играчки; 

· подадена информация за несъответстващи продукти за публикуване на 

сайта на ДАМТН: 8 - за ел. съоръжения, 12 - за играчки, и 1 - за строителен продукт-

радиатор; 

· реакции по нотификации: за 7 играчки. 

Предприети действия за налагане на имуществени санкции 

През 2009 г. са издадени общо 581 наказателни постановления, в това число:  

· Наказателни постановления, издадени от председателя на ДАМТН и от главния 

директор на ГДНП - общо 28 наказателни постановления на ЛППП по продуктови групи, 

както следва: 

o 7 - за електрически съоръжения; 

o 2 - за машини; 

o 2 - за плавателни съдове за отдих; 

o 2 - за транспортируеми съоръжения; 

o 2 - за съоръжения по налягане; 

o 12 - за строителни продукти; 

o 1 - за лични предпазни средства; 

 

· Наказателни постановления от началниците на отдели, общо 564: 

отдел ”Продуктова безопасност” – 155 ; РО Благоевград – 40; РО Ст. Загора –80; РО 

Пловдив – 113; РО Бургас – 0; РО Варна – 48; РО Русе – 6; РО В. Търново – 18; РО Видин 

– 41 ; РО Ловеч – 7 . От РО Бургас няма издадени наказателни постановления. 

 

Други дейности, свързани с надзора на пазара 

1. Участие в семинари и проверки, в рамките на проект по ФАР No BG 2005/017-

353.02.02, компонент 3 за ЛПС, радиосъоръжения и плавателни съдове за отдих. 

2. Участие в семинар за Регламент 765/2008 и Решение № 768/2008.  
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3. Участие в 23-ата среща на работна група за административно сътрудничество по 

прилагане на Директива 2006/95/ЕС "Ниско напрежение" (LVD ADCO) и среща на работна 

група по LVD 2006/95/ЕС, проведена в периода 11-12 април 2009 г. в Люксембург. 

4. Участие в срещи на представители на страните – участнички в проект на ЕК 

„Joint market surveillance action on toys”, и участие в заседания на работна група 

„Безопасност на играчки” и на група за административно сътрудничество към същата 

директива. 

5. Изготвене на становища по меморандуми, проекти на ЕС, изменения на 

директиви, документи и ръководства, обсъждани в ЕК, свързани с работата на работните 

групи по директивите и ADCO групите. 

6. Участие в 7-ата среща на работна група за административно сътрудничество по 

прилагане на Директива 89/106/ЕС за строителни продукти, проведена на 7 май 2009 г. в 

Брюксел. 

7. Участие в работата на ADCO група по Директива 89/686/ЕЕС за лични предпазни 

средства (ЛПС), проведена на 15.04.2009 г.  и14.05.2009 г. в Париж, Франция. 

8. Участие в семинар „Обучение по прецизност и стил на служителите от 

държавната администрация” по проект на МДААР. 

9. Участие в работна група по подготовка на материал (чрез преглед на 

националните разпоредби в областта на надзора на пазара и предложения за изменението 

им) във връзка със създаване на условия за прилагане на Регламент 765/2008, за 

определяне на изискванията в частта му за надзор на пазара. 

10. Организиране и провеждане на среща с Министерството на здравеопазването, 

ИА „Главна инспекция по труда, НС "Пожарна безопасност и защита на населението", 

Комисия за защита на потребителите, Национална служба „Полиция” и Министерството на 

извънредните ситуации относно обсъждане на възможностите за сътрудничество, насочено 

към получаване на информация, свързана с използването на ЛПС и данни за инциденти 

при извършване на трудова дейност и причините за тях, в случаите, имащи отношение към 

ЛПС; тя да послужи за по-точна преценка относно това, кои са най-масово използваните 

ЛПС и/или тези, за които най-често се установяват несъответствия с изискванията към тях. 

11. Изпратено писмено запитване до Българския институт за стандартизация 

относно възможностите за предлагане на услуга „Ползване на стандарти в мрежа”. 
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12. Участие в семинар на тема “Управление на отпадъците”, организиран от ИАОС 

с финансовата подкрепа на бюро ТАЙЕКС към ГД „Разширяване” на ЕК. 

13. Участие в работна група с експерти от МОСВ и МРРБ относно изготвяне на 

Ръководство за употреба на рециклирани материали от строителни отпадъци и отпадъци от 

събаряне на сгради. 

14. Участие в работна група по подготовка на измененията на ЗТИП, във връзка със 

създаване на условия за прилагане на Регламент 765/2008, за определяне на изискванията в 

частта му за надзор на пазара. 

15. Становище по Директива 2006/42/ЕО. 

16. Становище по ръководството за прилагане на Директива 2006/42/ЕО. 

17. Становище по предложение за изменение на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на машините. 

18. Участие в работни групи за присъждане на златни медали на Пловдивския 

международен панаир, есен 2009 г. 

19. Изготвен проект за изменение на ЗТИП, във връзка със създаване на условия за 

прилагане на Регламент 765/2008, за определяне на изискванията в частта му за надзор на 

пазара. 

20. Предоставен материал на медиите за филтриращи полумаски за еднократна 

употреба, за защита срещу частици, относно възможната им употреба за механична защита 

срещу грипен вирус AH1N1. Изготвен е отговор на сигнал на гражданин във връзка с 

публикацията. 

21. Участие в междуведомствена комисия относно оправомощаване на лица за 

извършване на независим строителен надзор. 

 

Като член на Европейския съюз Република България трябва да ревизира 

дейността си по надзор на пазара и да я приведе в съответствие с изискванията на 

приетия през 2008 г. законодателен пакет - Решение № 768 относно общата рамка за 

предлагането на продукти на пазара и Регламент № 765, отнасящ се за надзора на 

пазара. 
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В тази връзка е необходимо: преструктуриране на дирекцията; оптимизиране 

броя на продуктовите експерти; на регионалното разпределение на инспекторите, както 

и работата в отделите. 

Обособяване на самостоятелна сметка за финансиране на изпитването на 

продукти и увеличаване на финансовите средства за проверки в по-малките градове, 

където се насочват спрени, забранени и несъответстващи продукти. 
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ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

Основните дейности, които ГДИДТН осъществи през отчетния период, са в 

следните области: 

І. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) 

Ø Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, 

проверки и изпитвания на СПО. 

Ø Извършване на проверки на предприятия и други обекти, в които се 

експлоатират СПО. 

Ø Съгласуване на инвестиционни проекти на строежи, в които ще функционират 

СПО, на проекти за производство на СПО, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП или 

проекти за ремонт на СПО. 

Ø Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за 

изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и 

извършване на контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези 

предприятия и съоръжения. 

Ø Участие в държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират съоръжения с повишена опасност. 

Ø Даване на становища и отговори на запитвания, свързани с техническия надзор 

и безопасната експлоатация на СПО и прилаганата нормативна уредба. 

Ø Съвместни проверки с други държавни контролни органи. 

 

ІІ. Администриране на регулаторни режими 

Ø Проверки на кандидати за получаване на лицензия по чл. 34а от ЗТИП за 

осъществяване на технически надзор на СПО и поддържане и публикуване на регистър на 

лицата, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО. 

Ø Извършване на проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 

Ø Проверки на кандидати за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП на лицата, 

които извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и 

поддържане и публикуване на регистър на вписаните лица. 
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Ø Извършване на проверки на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране 

и преустройване на СПО. 

Ø Съгласуване на планове и програми за обучение и издаване на разрешения за 

провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии 

по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на 

регистър на правоспособните лица. 

Ø Признаване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на 

СПО на чуждестранни граждани. 

 

ІІІ.  Надзор на пазара 

Ø Наблюдение и проверки на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с 

повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по 

чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти. 

 

ІV. Административнонаказателна дейност 

Ø Съставяне и връчване на актове за установяване на административно 

нарушение. 

Ø Изготвяне и връчване на наказателни постановления. 

 

V. Други дейности 

Ø Участие в работни групи към ЕК и технически комитети към Международната 

конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC International). 

Ø Разработване на проекти на нови и проекти за изменение и допълнение на 

съществуващи нормативни актове в областта на техническия надзор на съоръжения с 

повишена опасност и участие в междуведомствени работни групи по разработването на 

такива. 

Ø Изготвяне на становища по нормативни документи на ЕК и на други ведомства, 

свързани със СПО. 

Ø Организиране и участие в обучения за повишаване на квалификацията на 

служителите. 



 

 69 

Ø Поддържане и разработване на нови документи от системата за управление на 

качеството на ГДИДТН. 

Ø Предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената 

информация. 

Ø Проверки по сигнали и жалби. 

Обемът от осъществените от служителите на ГДИДТН през изминалата 2009 г. 

по-важни дейности в съответната област е следният: 

І. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност ( СПО ) 

· Извършени са периодични технически прегледи на 13 201 бр. и 4004,9 км СПО, 

при планирани 21 377 бр. и 4559,97 км. 

· Извършени са извънредни технически прегледи на 742 бр. и 163,01 км СПО. 

· Извършени са 2284 първоначални технически прегледи на СПО. 

· Проверени и заверени за съответствието им с техническите изисквания, правила 

и норми са 785 бр. документации. 

· Проверени са 1754 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 2957. 

· Взето е участие в 75 проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на 

предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал. 

· Изготвени са 10 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 

1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков 

потенциал. 

· Участвано е в 340 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират съоръжения с повишена опасност. 

· Проведена е мащабна проверка съвместно с ОД “Полиция” и РД “Автомобилна 

администрация” на автомобили с монтирани автомобилни газови уредби за втечнен 

въглеводороден газ или компресиран природен газ в област Благоевград и Кюстендил за 

регистрирането и преминаването им на технически преглед – проверени са 3500 

автомобила. Констатирани са 324 нарушения на нормативните изисквания, за което са 

съставени 324 АУАН. Нарушенията са: 

-  автомобилни газови уредби са регистрирани пред орган за технически надзор и 

не им е извършен технически преглед; 



 

 70 

- срокът на валидност на извършения им периодичен технически преглед е 

изтекъл.  

· През м. март в изпълнение на разпореждания на главния директор на ГДИДТН, 

на и.д. председателя на ДАМТН и на Върховнатата административна прокуратура 

регионалните структури на ГДИДТН съвместно с тези на ГД “Пожарна безопасност и 

спасяване” към МВР извършиха съвместни проверки в обществени заведения и АГСС за 

спазването на нормативните изисквания към бутилките, газовите уреди и ползвателите им, 

съгласно ЗТИП, Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия 

надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и 

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

съоръжения под налягане.  

Проверени са 600 обществени заведения, 347 АГСС, 8 пълначни станции и 4 пункта 

за пълнене на бутилки до 5 dm3. 

Броят на установените нарушения е 407, като за 105 са съставени АУАН и е 

приложена принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП – предписание 

или разпореждане за спиране от експлоатация или отстраняване на несъответствие с 

нормативните изисквания, за останалите нарушения е предприето само даване на 

предписания. Нарушенията и предприетите административни мерки срещу извършителите 

им са пропорционални, т.е. мярката е според тежестта на нарушението и степента на 

обществена опасност, която се поражда от него. 

Основните констатирани нарушения са: 

- газовите уреди  не са регистриране пред орган за технически надзор и не им е 

извършен технически преглед; 

- разполагане на газови уреди и битови бутилки с втечнен въглеводороден газ 

пропан-бутан в помещения под нивото на околния терен; 

- експлоатиране на газови съоръжения с изтекъл срок на периодичен технически 

преглед. 

· През м. ноември по разпореждане на Върховната административна прокуратура 

беше реализирана проверка на територията на цялата страна от служители на ГДИДТН. 

Основна цел бе да се провери спазването на разпоредбите на ЗТИП и Наредбата за 

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и 
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инсталации за втечнени въглеводородни газове в обществени заведения (заведения за 

обществено хранене, хотели и др.) и подземни паркинги и гаражи, а също и за спазване на 

нормативните изисквания по отношение на останалите съоръжения с повишена опасност, 

които се експлоатират в тези обекти, както и да се провери и затвърди ефектът от 

проведената подобна проверка през м. март. Основният мотив за извършването на 

мащабна проверка на обществени заведения е големият брой инциденти, възникнали с 

газови съоръжения за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан през периода ноември 

2008 г. - февруари 2009 г., съпроводени с голям брой пострадали и загинали. 

Общият брой на проверените обекти е 855, от които 806 обществени заведения и 49 

подземни паркинги и гаражи. 

Основните констатирани нарушения в проверените обществени заведения са 

идентични с тези, констатирани при проверката през м. март: 

- газовите уреди не са регистриране пред орган за технически надзор и не им е 

извършен технически преглед; 

- разполагане на газови уреди и битови бутилки с втечнен въглеводороден газ 

пропан-бутан в помещения под нивото на околния терен; 

- експлоатиране на газови съоръжения с изтекъл срок на периодичен технически 

преглед. 

За констатираните по време на проверката нарушения на нормативно установените 

изисквания са съставени АУАН  на 314 ползватели на газови съоръжения и е приложена 

принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП (предписание или 

разпореждане за спиране от експлоатация или отстраняване на несъответствие с 

нормативните изисквания) общо на 340 ползватели. 

По отношение на останалите съоръжения с повишена опасност, които се 

експлоатират в тези обекти (водогрейни котли, асансьори, газови съоръжения за природен 

газ и др.) са констатирани сходни с описаните по-горе нарушения, за които са съставени 32 

АУАН и са дадени 31 задължителни за изпълнение предписания по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП. 

При извършената проверка на 49 подземни паркинги и гаражи е констатирано, че 27 

от тях не отговарят на изискванията на Наредбата за устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 
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въглеводородни газове, за да бъдат допускани в тях автомобили с монтирани автомобилни 

газови уредби.  

На ползвателите на 27 от обектите са дадени задължителни за изпълнение 

предписания по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП.  

ІІ. Администриране на регулаторни режими 

· Извършени са проверки от РО ИДТН на 330 кандидати за получаване на 

лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО. 

· Извършени са 120 проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО, при планирани 307. 

· Извършени са проверки на 455 лица, извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО и вписани в регистъра по чл. 36 от ЗТИП, при 

планирани 1034. 

· Администрирани са 315 процедури по регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 

от ЗТИП в отдел ГИДТН. 

За констатирани при периодичните проверки груби нарушения на нормативно 

установените изисквания и/или несъответствие с тях са отнети 9 лицензии и лицата са 

заличени от регистъра, ограничен е обхватът на лицензиите на 5 лица. По същите причини 

от регистъра по чл. 36 от ЗТИП са заличени 18 лица и са обезсилени издадените им 

удостоверения за вписване.  

Поради констатирани несъответствия с нормативно установените изисквания е 

отказано вписването в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на 8 лица. 

· Проверени в ОГИДТН са 100 плана и програми за обучение и издаване на 

разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване 

на професии по обслужване на СПО. Съгласувани са 95 плана и програми, а за 5 е отказано 

съгласуване поради констатирани пропуски и несъответствия с нормативно установените 

изисквания, неотстранени впоследствие.  

· Проверени са условията и са издадени 376 разрешения за провеждане на 

курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване 

на СПО, в които са получили обучение 4719 души. 
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· Призната е правоспособност за упражняване на професии по обслужване на 

СПО на 31 чуждестранни граждани. 

 ІІІ.  Надзор на пазара 

Наблюдение по надзор на пазара е осъществено в 275 промишлени обекта на 

съоръжения с повишена опасност и машини. 

Проверки по надзор на пазара са осъществени на 2395 съоръжения с повишена 

опасност и машини. Основна част от проверяваните съоръжения са асансьори, котли, 

съдове, работещи под налягане, кранове и газови съоръжения. Проверяваните машини са 

компресори за въздух, машини в шивашката промишленост (шевни машини, машини за 

бродиране, машини за шиене на копчета и др.), машини в хранително-вкусовата 

промишленост (линии за транспортиране и обработка на храни, пакетажни машини, 

машини за миене и др.). 

При проверката на машини в шивашката и  хранително-вкусовата промишленост за 

проверените машини не са констатирани несъответствия и нарушения на нормативните 

изисквания по надзор на пазара. 

При проверката на съоръжения с повишена опасност: 

- в два случая, при които има съмнения за неправомерно съставени декларации за 

съответствие са образувани проверки по надзор на пазара и са изискани допълнителни 

документи за изясняването им.отнасят се за машини (подемник за автомобили и 

товароподемен кран), при които не са изпълнени задължения по оценка на съответствието.  

- констатирани са и 4 нарушения на ЗТИП и наредбите по чл. 7 на закона  при 

асансьори. Едното нарушение се състои в неправилно нанесена маркировка за оценено 

съответствие, две - за ненанесена маркировка за съответствие, и едно - за неизпълнени 

задължения по оценка на съответствието. 

От извършваното през 2009 г. наблюдение по надзор на пазара, съоръженията, при 

които най-често възникват съмнения за нарушения и неизпълнени задължения по ЗТИП и 

наредбите по чл. 7 на закона, са машини (различни подемници, товароподемни кранове и 

др.) и асансьори.  

За констатираните нарушения по надзор на пазара са съставени общо 4 АУАН и са 

издадени наказателни постановления. 
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През м. март в изпълнение на разпореждания на главния директор на ГДИДТН, на 

и.д. председателя на ДАМТН и на Върховната административна прокуратура 

регионалните структури на ГДИДТН, ГДНП и ГД “Пожарна безопасност и спасяване” 

(ПБС) към МВР извършиха съвместни проверки в търговски обекти, обществени 

заведения и АГСС за спазването на нормативните изисквания към бутилките, газовите 

уреди и ползвателите им, съгласно ЗТИП, Наредбата за устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 

въглеводородни газове, Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и 

техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за съществените изисквания 

и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.  

Проверени са 1124 обекта на територията на цялата страна, от които: 600 

обществени заведения, 347 АГСС, 8 пълначни станции, 4 пункта за пълнене на бутилки до 

5 dm3, 162 търговски обекти, 3 производители на битови бутилки за втечнен 

въглеводороден газ.  

Проверките в търговските обекти и при производителите на битови бутилки са 

извършени съвместно с ГД “Надзор на пазара”. Проверките на обществените заведения и 

АГСС са извършени съвместно със служители на Областна дирекция ПБС. За 

констатираните при проверките по надзор на пазара нарушения са предприети 

административнонаказателни мерки от ГД “Надзор на пазара”. 

Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” осъществява на 100 

%  наблюдение и проверки по надзор на пазара на СПО, които подлежат на държавен 

технически надзор, при тяхното регистриране. За съоръженията, които не подлежат на 

технически надзор или не подлежат на такъв от страна на ГДИДТН, наблюдение и 

проверки по надзор на пазара, освен планираните в годишния план, се осъществяват 

изборно при посещенията в обектите за извършване на периодичен технически преглед на 

СПО или при извършване на проверки в обекти, експлоатиращи СПО, както и в резултат 

на получени в ГДИДТН сигнали. 

ІV. Административнонаказателна дейност 

За констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на 

нормативните изисквания служителите на ГДИДТН са съставили 1021 акта за 

установяване на административно нарушение. По съставените АУАН до края на 2009 г. са 
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издадени 646 наказателни постановления. Върнати в РО на ГДИДТН са (21+…) АУАН, по 

които не могат да бъдат издадени наказателни постановления поради съдържащите се в 

тях неточности или допуснати административнопроцесуални нарушения. 

V. Други дейности  

· Участие в 49-ата Генерална асамблея на CEOC International и в заседанията на 

три от техническите комитети – “Машини, кранове и асансьори”, “Съоръжения под 

налягане” и “Инспекция”. 

· Участие в работна група към Директива 98/37 за машини и ADCO група в 

Брюксел, Белгия. 

· Участие в обучение и обмяна на опит по надзор на пазара на съоръжения с 

повишена опасност и машини с Холандския институт по стандартизация и обсъждане на 

българското законодателство в тази област. 

· Участие в работна среща с холандски експерти за обсъждане на 

законодателството на Р България в областта на асансьорите. 

· Участие в ADСO група и работна група по Директива 95/16 в Брюксел, Белгия. 

· Участие в технически комитет “Машини, кранове и асансьори” към  CEOC 

International в Брюксел, Белгия. 

· Участие в 3 заседания на комисията към ДНСК за издаване на лицензии на 

консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

· Разработване на технически задания по оперативна програма 

“Конкурентоспособност” 

· Изготвяне на становище по проекта на Наредба № 2 за избор и проектиране на 

асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. 

· Разработен е проект на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на въжени линии.  

· Разработен е проект на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на повдигателни съоръжения. 

· Изготвено становище по Коригендум на Директива 2006/42/ЕО относно 

машините за изменение на Директива 95/16/ЕО относно асансьорите. 
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· Изготвяне на предложение и становище по проекта на Наредбата за формата, 

съдържанието, реда и сроковете за предоставяне на информация от органите за 

инспектиране на труда. 

· Участие в изготвянето на проект на ЗИД на ЗТИП. 

· Участие в съвещание в “Кремиковци” АД за разглеждане и приемане на плана 

за спиране подаването на природен газ към комбината. 

· Участие в експертни съвети към общините в Плевен, Ловеч, Стара Загора и 

Бургас. 

· Участие в 5 проверки по разпореждане на Върховната административна 

прокуратура на обекти, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества. 

· Оказване на методическа помощ по нормативните актове за технически надзор 

на съоръжения с повишена опасност на служители от МО и МВР. 

· Изготвени са 7 преписки за предоставяне на информация по Закона за достъп до 

обществената информация. 

· Изготвени са 125 становища и отговори на запитвания, свързани със 

съоръжения с повишена опасност. 

· Извършени са проверки по 37 сигнала и жалби. 

Въпреки положените усилия от служителите на ГДИДТН, постигнатите добри 

резултати и изпълнената голяма част от поставените цели и задачи от плановете на 

ДАМТН и на главната дирекция, като цяло, отчетеното изпълнение на основните 

планирани задачи е, както следва: 

- 61,75 % за годината при техническите прегледи на планираните бр. СПО; 

- 87,83 % за годината при техническите прегледи на планираните км СПО; 

- 42,88 % за годината при проверките на лица, получили лицензия за 

осъществяване на технически надзор на СПО и лица, вписани в регистъра на лицата, 

извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО; 

- 59,32 % за годината при проверките на обекти, в които се експлоатират СПО. 

Също така трябва да отчетем относително големия дял от осъществената от 

ГДИДТН непланирана дейност. През 2009 г. служителите на ГДИДТН са извършили 2788 

непланирани технически прегледи на СПО, осъществили са 2741 непланирани дейности ( 

ДПК, проверки на операторите на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал по 
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чл. 157а, ал.2 от ЗООС, проверки на кандидати за получаване на лицензия за 

осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в регистъра на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, 

изпитни комисии в курсове за придобиване на правоспособност, проверка на техническа 

документация по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП), извършени са непланирани проверки в  871 обекта 

съвместно с ДОИТ, РИОСВ, ОДПБС, НСГЗ и др., извършени са непланирани 1979 

проверки в обекти по разпореждане на главния директор на ГДИДТН, на и.д. председателя 

на ДАМТН и на Върховната административна прокуратура. Изпълнението на всички тези 

дейности е свързано с ангажирането на значителен потенциал от човешкия ресурс на 

главната дирекция както и изразходването на немалко финансови средства от и без това 

крайно недостатъчния бюджет, който се отпуска на ГДИДТН.  

Част от неизпълнените планирани технически прегледи на СПО са вследствие на 

влязлото в сила изменение и допълнение на 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, обнародвано в ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., 

с което се редуцира номенклатурата на подлежащите на държавен технически надзор 

съоръжения с повишена опасност и се разшири номенклатурата на съоръженията, чиито 

технически надзор се осъществява от лицензирани лица (до 31.12.2009 г. са снети от 

регистрация 20 208 съоръжения). 

От заложените в плана на ДАМТН задачи, които трябва да бъдат осъществени от 

ГДИДТН, частично изпълнени (не е обхваната територията на цялата страна) са 

съвместните проверки с ИА „Главна инспекция по труда” (ИАГИТ) на предприятия за 

производство на цветни метали и на предприятия за производство на топлинна енергия за 

битови нужди. Предвиденият срок за извършване на проверките бе до края на м. март. 

Основна причина за неизпълнението като цяло на тези проверки е наложилото се 

приоритетно изпълнение в същия срок на възложените от главния директор на ГДИДТН, 

на и.д. председателя на ДАМТН и на Върховната административна прокуратура проверки 

по технически надзор на СПО и надзор на пазара. Отчитаме и факта, че предпоставка за 

неизпълнението на проверките е и недобрата координация на действията между ГДИДТН 

и ИАГИТ, както на ниво централно ръководство, така и на регионално ниво. Подобряване 

координацията на действията не само с ИАГИТ, но и с други контролни органи е и една от 
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насоките, в която ГДИДТН ще съсредоточи усилията си - това е предпоставка за постигане 

на по-добра ефективност  и ефикасност на осъществяваните съвместни проверки и по-

добри резултати от тях.  

От заложената програма за разработване на проекти на нови или проекти за 

изменение и допълнение на нормативни актове е разработен проект на Наредба за 

безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии. Предвид възникналите 

трудности при разработването на проекта, свързани със съобразяването му със 

съвременните достижения на техниката в тази област (техническите и нормативно-

техническите документи са основно на английски език) не бе възможно спазването на 

предварително планирания срок за разработването му.  

 При направения анализ на дейностите на ГДИДТН (осъществени и неосъществени 

през годината), отчитайки факторите, оказали влияние върху изпълнението им (отпуснати 

финансови средства, поставените задачи, численост и натовареност на служителите на 

ГДИДТН, промени в нормативната уредба и др.), като основни и много важни причини за 

невъзможността да бъдат изпълнени планираните и допълнително поставените задачи се 

открояват следните:  

· Значително намаленият числен състав на ГДИДТН в резултат на съкращения и 

продължаващото намаляване на състава на главната дирекция поради излизане в пенсия и 

най-вече напускане на висококвалифицирани служители (поради ниското и неадекватно 

заплащане) и вследствие на това  - голямо служебно натоварване на останалите експерти, 

които от своя страна не са в състояние да поемат и изпълнят всички задачи. За 

извършването на периодичните технически прегледи на всяко едно СПО е необходимо 

определено технологично време, което не може да бъде покрито от наличните служители, 

тъй като регистрираните СПО превишават техните възможности. Не малко време се отделя 

и за извършване на проверки на лицата, кандидатстващи за вписване в регистъра по чл. 36, 

ал. 1 от ЗТИП и за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор по чл. 

34а, както и за осъществяване на другите непланирани и неотложни дейности, което 

неминуемо се отразява върху изпълнението на поставените в плановете задачи, тъй като 

отнемат от времето и средствата, предвидени за тяхното изпълнение.  

· Крайно недостатъчните финансови средства, отпуснати на ГДИДТН за 

изпълнение на възложените й задачи. С отпуснатите финансови средства е невъзможно да 
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се командироват служителите, за да осъществяват всички планирани технически прегледи 

и проверки на СПО и обекти, в които се експлоатират СПО, както и да се извършат 

дейности по надзор на пазара на СПО и машини. Голям процент от тези финансови 

средства се изразходва за командироване на служители за осъществяване на непланирани, 

но същевременно неотложни дейности, като участия в комисии за проверка на 

изпълнението на задълженията на оператори, получили разрешително по чл. 104, ал. 1 от 

ЗООС, извънредни прегледи и проверки на СПО, проверки на лица, кандидатстващи за 

получаване на лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

закона, проверка на условията и участие в изпитни комисии, в курсове за придобиване на 

правоспособност, проверки по жалби и сигнали и др. 

Дейностите на ГДИДТН са свързани основно с технически прегледи и проверки на 

съоръжения с повишена опасност, както и с надзор на пазара на такива съоръжения и 

машини. С ефективното и ефикасното осъществяване на тези дейности се гарантира 

безопасността на съоръженията и съответно намаляване на риска от възникване на аварии 

и злополуки с тях при нормалната им експлоатация, с което се изпълнява една от 

основните задачи на ГДИДТН и ДАМТН - защита на обществото от опасни продукти. 

Дейността по технически надзор на СПО е свързана с извършването на 

технически прегледи и проверки на тези съоръжения през нормативно установен период 

от време. Неизпълнението на тези прегледи и проверки, които да потвърдят годността 

на съоръженията за по-нататъшна безопасна експлоатация, води до необходимост от 

изпълнение на задължението на ползвателите да спрат от експлоатация съоръженията, 

срокът за технически преглед на които е изтекъл. Спиране на съоръженията означава 

нанасяне на вреда (икономическа, имуществена) на икономическите оператори, каквито 

са в голямата си част лицата, ползващи услугите на ГДИДТН, и то по вина на 

държавната администрация и управление, които не са осигурили необходимите ресурси, 

с което съответно не са защитили и интересите на тези потребители. 

Като немаловажен фактор за отпускане на действително необходимите за 

изпълнението на дейностите финансови средства е и обстоятелството, че срещу един 

изразходван лев за командировка на служителите постъпленията в държавния бюджет 

от държавни такси вследствие на осъществената от тях дейност се равняват 

приблизително на единадесет лева. 
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От направения анализ на изложените факти и теоретично преценените 

възможности на ГДИДТН може да се заключи, че при тези обстоятелства, главната 

дирекция не е в състояние да изпълнява качествено и в срок всички възложени и задачи и 

функции, които непрекъснато се увеличават за сметка на намаляващия брой служители 

и размер на отпусканите финансови средства.   

Като потвърждение на твърдението ни за поддържаното оптимално 

натоварване на служителите от ГДИДТН представяме в графичен вид съотношението 

на резултатите от по-основните дейности. 
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ПТП – периодични технически прегледи на СПО 

ПиИТП – първоначални и извънредни технически прегледи на СПО 

Пр. обекти – проверени обекти, експлоатиращи СПО 

Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в 

регистъра 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 
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КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 

ДАМТН осъществява контрола на качеството на течните горива чрез установяване 

съответствието им с изискванията за качество и предотвратяване пускането на пазара, 

разпространението и използването на течни горива, които не отговарят на тези изисквания. 

През 2009 г. основните задачи пред ГД „Контрол на качеството на течните горива” 

/ГДККТГ/ са: 

· Разширяване обхвата на акредитация на лабораторията за изпитване на 

горива, смазочни материали и присадки, включващо стационарната и подвижните 

лаборатории.  

· Подготовка на документация, участие в процедури по ЗОП и доставка на 

оборудване. 

· Актуализация на вътрешни правила, инструкции, процедури и други 

поднормативни актове свързани с дейността по контрола на качеството на течните горива. 

· Въвеждане в експлоатация на новодоставено оборудване за изпитване на 

биодизел. 

·    Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2009 г. 

 

І. Анализ на извършената дейност  

1.Разширяване обхвата на акредитация на изпитвателна лаборатория за 

горива, смазочни материали и присадки  /ИЛГСМП/ за изпитване на горива, 

смазочни материали и присадки, включващо стационарната и подвижните 

лаборатории   

Подготовката на лабораторията за изпитване на горива, смазочни материали и 

присадки за разширяване на обхвата на акредитация се заключава в следното:   

· Усвоена е работата с новодоставени десет броя апарати за изпитване на 

биодизел в сектор „Стационарна лаборатория-София”. 

· Служителите от лабораторията взеха участие в калибриране от външни 

организации на новодоставени осем броя апарати за изпитване на биодизел.  

· Осъществена е подготовка за монтаж и монтиране на апарат за определяне 

на въглеводороден състав на бензини. 
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· Актуализирана е методика за вътрешно калибриране и участие в 

извършването на заводска калибровка на апарат за определяне съдържание на сяра от 

оправомощен представител на производителя в сектори “Подвижна лаборатория-Плевен” 

и “Подвижна лаборатория-Бургас”. 

· Разработени са методики за калибриране и са калибрирани апарати „IROX 

2000” и “IROX DIESEL” по показатели: плътност, цетаново число, октаново число и 

кислородсъдържащи съединения. 

Във връзка с контрола на изпитвателната дейност са извършени 7 

вътрешнолабораторни сравнителни (междусекторни и вътрешносекторни) изпитвания и е 

проведено  междулабораторно сравнително изпитване на метилови естери на мастни 

киселини (FAME). 

Документацията по разширяване обхвата на акредитация беше внесена в ИА 

“Българска служба за акредитация” /ИАБСА/ на 17.04.2009 г. През месеците юни и юли e 

проведен планов външен одит от БСА на място в трите сектора на ИЛГСМП за проверка 

на изпълнението на изискванията за акредитация на лабораторията съгласно БДС EN 

ISO/IEC 17025: в сектор „Стационарна лаборатория-София”  - за  разширяване на обхвата 

на акредитация за изпитване на биогорива; в сектори “Подвижна лаборатория-Плевен” и 

“Подвижна лаборатория-Бургас” - за разширяване обхвата на изпитване на автомобилен 

бензин и дизелово гориво. 

На 12.10.2009 г. изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и 

присадки, след  изпълнение на коригиращи несъществени забележки и успешна защита, 

получи сертификат за акредитация с рег. № 35 ЛИ/12.10.2009 г., валиден до 31.08.2012 г. 

  

2. Доставка на оборудване, пускане в експлоатация и провеждане на обучение 

на служителите от стационарната лаборатория за прилагане на новите 

стандартизирани методи за изпитване на биогорива 

През първото тримесечие на годината в сектор “Стационарна лаборатория-София” 

са доставени осем апарата за изпитване на биодизел, а през четвъртото - два апарата за 

определяне на смазочни свойства и стабилност на окисление на горива за дизелови 

двигатели. Това са: 
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- комплексна автоматична система за газов анализ за определяне съдържание на 

моно-, ди-, триглицериди, свободен и общ глицерол, естери и метилов естер на 

линоленовата киселина; 

- автоматизиран апарат за определяне съдържание на метилови естери на мастни 

киселини (биодизел) чрез инфрачервена спектроскопия; 

- ІСР спектрометър за определяне на фосфор; 

- автоматизиран апарат за определяне на пламна температура; 

- автоматизиран апарат за определяне на гранична температура на филтруемост; 

- автоматизиран апарат за определяне на фракционен състав на биодизел; 

- система за определяне на стабилност на окисление; 

- система за определяне на онечиствания; 

- апарат за определяне стабилност на окисление на среднодестилатни горива; 

- апарат за оценка на смазочните свойства на горива за дизелови двигатели. 

Служителите от лабораториите са преминали курс на обучение с новодоставеното 

оборудване и могат самостоятелно да работят с него в процеса на изпитване на проби. 

 

3. Резултати от контрола на качеството на течните горива 

Проверки на обекти 

През годината са извършени 436 проверки на обекти, разпространяващи течни 

горива на територията на страната, от които 70 с органите на МВР и Агенция „Митници”, 

9 - с прокуратурата, 149 – съвместно с ГДМН, 6 - съвместно с ГДИДТН, и 28 – по сигнали 

на граждани и други контролни органи. Направените проверки включват обекти на големи 

фирми с верига от бензиностанции, в т.ч. “Петрол” АД, “ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-

България” ЕАД, “Топливо” АД, “Лукойл България ” АД, “Ромпетрол България”, “Еко 

България”, петролни бази и малки бензиностанции. 

От проверените 436 обекта са взети проби от 808 течни горива, както следва: 

- бензин А-95Н          - 345 бр.  

- други бензини         - 21 бр.           

- дизелово гориво     - 423 бр.  

- котелно и тежко гориво  -     13 бр. 

- газьол за промишлени и комунални цели - 2 бр. 
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- газьол за извън пътна техника - 1 бр. 

- биодизел - 3 бр. 

От 1.01.2009 г. в сектори „Подвижна лаборатория-Бургас” и „Подвижна 

лаборатория-Плевен” са изпитани  776 проби, а в стационарната – 846 проби. Издадени са 

общо 1622 протокола от изпитване.  

Издадени са 769 експертни заключения и 798 констативни протокола. 

Организирано е изпитването на 90 арбитражни проби, 10 от които за проверки от 2008 г., в 

лабораториите “SGS – Бургас”, “Независима лаборатория за анализи – 2000”, кв. 

„Бутонец” и лабораторията към Българска петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, 

Изпитвателна лаборатория по нефтопродукти към „Приста ойл”, гр. Русе, Изпитвателна 

лаборатория „Води и горива” при „АМЕЕС” ООД, гр. Раднево, Изпитвателна лаборатория 

за ГСМ на „Петрол”АД, гр. Варна.  

 

ІІ. Административнонаказателна дейност 

 1. Резултати от извършени проверки 

От изпитаните 808 проби са установени 187 несъответствия с изискванията за 

качество, което представлява 23,1 % от изпитаните през периода проби. Най-често 

срещаното отклонение при автомобилните бензини е за показател „температура на край на 

кипене”, а при гориво за дизелови двигатели – за показателите „пламна температура” и 

„съдържание на сяра”. От тях към 31.12.2009 г. след изпитване на 80 арбитражни проби, 

взети през 2009 г., 28 са показали съответствие с изискванията за качество.  

Реалният брой на установените несъответствия с изискванията за качество е 159, 

което представлява 19,7 % некачествени горива за годината. В резултат на установените 

255 нарушения – 96 документални и 159 несъответствия с изискванията за качество – 

изготвените и връчените актове и наказателни постановления към момента са, както 

следва:  

Установени 

нарушения, бр. 

Изготвени 

актове 

Връчени 

актове 

Актове 

за връчване 

Изготвени 

наказателни 

постановления  

Връчени 

наказателни 

постановления 

1. Документални 

нарушения - 96 

96  91 5 101 84 
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2. Несъответствия с 

изискванията за 

качество - 159 

 

131 

 

 

      

126 

 

 

5 

 

 

103 

 

 

90 

 

Общо 

255 нарушения 

227     217 10 204 174 

 

За останалите 28 несъответствия с изискванията за качество предстои: 7 изпитвания 

на арбитражни проби, за 3 несъответствия, установени през м. декември все още не са 

постъпили искания за отваряне на арбитражните проби. За 6 от установените 

несъответствия с изискванията за качество не са образувани административнонаказателни 

процедури, съгласно резолюции на и.д. председателя на ДАМТН, останалите 12 са в 

процес на административнонаказателни процедури. 

Спрени от разпространение са 112 партиди горива, към момента за 42 партиди 

горива са издадени задължителни предписания за изтегляне по видове и в количества, 

както следва: 

- бензин А-95Н          - 19 835,59 л.  

- други бензини         -     5672,46 л.           

- дизелово гориво     - 186 085,93 л.  

- котелно гориво -         18 846 л. 

През 2009 г. от спечелени дела по наказателни постановления в транзитната сметка 

на ДАМТН са постъпили около 365 000 лв. 

За развитието и подобряването на контролната дейност през 2009 г. е 

извършено следното: 

     В периода от 25.03. - 26.03.2008 г. е проведено обучение на инспекторите от всички 

 регионални отдели в страната съвместно с юриста от ГДККТГ  Обсъдени  са проблеми, 

които възникват при извършване на проверките по отношение съдържанието на 

декларациите за съответствие във връзка с проследимостта на движението на горивата, 

изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (ЗВАЕИБ), както и измененията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (ЗЧАВ), касаещи компетенциите на ДАМТН.  
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  Актуализирани са необходимите заповеди за оправомощаване на длъжностните лица 

от ГДККТГ за налагане на принудителни мерки, за поставяне на удостоверителни знаци 

при тяхното налагане.  

  Във връзка с разширяване на обхвата на акредитация на ИЛГСМП и измененията на 

ЗЧАВ с писмо № 21-19-202/02.12.09 г. са предложени за утвърждаване изменени и 

допълнени „ Правила за организация на дейността и минимизиране на субективния фактор 

при осъществяването и в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”. 

    През м. август е проведено практическо обучение на експертите от подвижните 

лаборатории при автономно захранване в гр. София за изпитване на проби в райони на 

бензиностанции. За да се повиши ефективността на проверките на бензиностанции и за да 

се намали времето за изготвяне на експертни заключения, през м. септември са проведени 

изпитвания на горива в района на гр. Добрич и гр. Пловдив с участието на подвижните 

лаборатории и целия състав на регионалните отдели от Плевен и Бургас. След анализа на 

този вид проверки се констатира значително повишаване на ефективността на дейността 

дирекцията при осъществяване на контрола на качеството на течните горива. След 

запознаване на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с резултатите от 

тези проверки през м. декември ни бяха отпуснати два преносими компютъра, два 

принтера и два факса. Ако има финансиране през 2010 г. за инсталирането на подвижен 

интернет и два броя скенери, ще се реализира на практика идеята в един ден да се вземат 

проби, да се извърши анализ на горивото, да се изготви експертно заключение и да се 

пристъпи към запечатване на бензиностанции при установено несъответствие.  

  Внедрен  е софтуерен продукт за определяне на рационални маршрути при 

извършване на проверки от инспекторите и е започнало въвеждане на база данни.  

 Издадени са 876 заповеди за командировки. 

 Все още остават неразрешени въпроси, свързани със закупуване на:  

o пробомерници за регионалните отдели – представени са две докладни до 

ръководството; 

o ремонт на автомобили в Русе и Плевен - представени са две докладни до 

ръководството; 

o липса на специално работно облекло за инспекторите от трите РО - 

представени са две докладни до ръководството. 
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Регионалните отдели, включително териториалните звена нямат достъп до 

услугите, които предоставя портала на „Сиела”, което затруднява съставянето на актове за 

установяване на административни нарушения.   

ІІІ. Други дейности 

1. Служителите от отдел „Контролно-методичен” участваха в междуведомствена 

работна група по разработване на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 и 

Стратегически план за действие 2009 – 2013 г. 

2. Участие в междуведомствена работна група, сформирана със заповед № РД 

148/06.03.2008 г. на министъра на околната среда и водите, за изменение и допълнение на 

Наредбата  за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол.  

3. Участие в междуведомствена работна група, сформирана със заповед № РД 16-

815/15.09.2009 г., за изработване на проект на нов Закон за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата. 

4. Участие в работна група  във връзка с подготовката за обявяване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка за подготовка и отпечатване на информационни 

материали, съгласно сключен Договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции 

на българската икономика” по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика 2007-2013 г. ” 

5. Участие в работна група във връзка с подготовката за обявяване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирани моторни превозни 

средства по дейност 4, поддейност 4.1, съгласно сключен Договор за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на 

международните пазарни позиции на българската икономика” по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. ”. 

6. Подготвени са данни и обосновка за доставка на оборудване с финансиране по 

програма “Конкурентоспособност”. 

7. Подготвен е доклад с обобщени данни за качеството на разпространяваните 

течни горива на територията на Р България през 2008 г. Докладът е предаден в МОСВ за 

придвижване и докладване в ЕК.  
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8. Подготвена е документация и участие в процедура по Закона за обществените 

поръчки за доставка на химикали и консумативи, с финансиране от ДАМТН. 

9. На основание заповед на и.д.председателя на ДАМТН № А-628/26.10.2009 г. е 

разработен програмен продукт „Изчисляване на вложените реагенти при изпитване на 

течни горива в ИЛГСМП”. 

10. Унищожени и предадени са проби горива от арбитражното помещение след 

изтекъл срок на съхранение – общо 1111 бр. (888,8 L), от които бензин – 549 бр. (439,2 L) и 

дизелово гориво – 562 бр. (449,6 L). 

11. Предадени са отпадъци от съдове за еднократна употреба за вземане на проби от 

течни горива – 1111бр. 

12. Участие в 4 заседания на технически комитет “Нефтопродукти и смазочни 

материали” към Българския институт за стандартизация, внесени са за приемане 2 

авторски стандарта. 

13. Служители от секторите на лабораторията са участвали в отваряне и изпитване 

на 90 бр. арбитражни проби по възражения на проверявани обекти.  

14. Със заповед на и.д. председателя на ДАМТН № А-695/14.12.2009 г. е определен 

териториалният обхват на регионалните отдели в ГДККТГ. 

15. Участие в заседания на работна група 20 “Околна среда” за обсъждане и 

приемане на наредби в националното законодателство, въвеждащи европейски директиви, 

изготвяне на становища. 

16.  Извършени  са оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността на всички 

служители в ГД ККТГ от главния директор, началници на отдели и началници сектори.  

17. Със заповед на председателя на ДАМТН началник РО “ККТГ-Плевен” е 

определен за координатор на дейностите, свързани с управление на недвижимата 

собственост на ДАМТН в гр. Плевен. 
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Осъществената дейност в областта на контрола на качеството на течните 

горива през 2009 г. позволява да се направят следните изводи: 

1. В страната действа нормативна база за контрол на качеството на течните 

горива с изискванията към тях, която е в съответствие с изискванията на европейските 

директиви. 

2. Наличната апаратура даде възможност за разширяване обхвата на течните 

горива, обект на контрола, и за определяне на задължителните показатели на течните 

горива, залегнали в общия формат за годишно докладване, дефиниран в Решение 

2002/159/ЕС на Европейската комисия  

3. Новодоставената през 2009 г. апаратура дава възможност за контрол на 

биодизел след разширения обхват на акредитация на изпитвателна лаборатория за 

горива, смазочни материали и присадки. 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Двустранно сътрудничество 

Сътрудничество с Руската федерация 

През 2009 г. е осъществена оперативна кореспонденция във връзка със съгласуване 

на съвместен проект на Меморандум за взаимно разбирателство и сътрудничество 

между ДАМТН и Федералната агенция за метрология и техническо регулиране 

(Ростехрегулирование) в областта на надзора на пазара и метрологичния надзор. 

Работата по проекта  е осъществена в изпълнение на т.10.1 от протокола на 12-ото 

заседание на Междуправителствената българо-руска комисия по икономическо и научно-

техническо сътрудничество, проведено на 9 октомври 2008 г. в София.  

Председателят на ДАМТН и експерти от дирекция „Международно сътрудничество 

и европейска интеграция” (ДМСЕИ) участваха в работата на 13-ата сесия на 

Междуправителствената българо-руска комисия по икономическо и научно-техническо 

сътрудничество, проведена на 10 и 11 декември 2009 г. в София. Страните се договориха 

да съгласуват по кореспондентен път окончателния текст на проекта за меморандум и през 

2010 г. на поредното заседание на Комисията да го подпишат. 

 

Сътрудничество с Молдова 

Председателят на ДАМТН и експерти от ДМСЕИ участваха в петата сесия на 

Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество - 

26-27 февруари 2009 г. , гр. Кишинев. 

Съгласно т. 3.2 от протокола на заседанието е решено да се обсъди по-подробно 

възможността за организиране на семинар за молдавски специалисти на тема „Опитът на 

България в областта на разработване на технически регламенти на база на европейските 

директиви и хармонизирането на националната нормативна база с европейските 

изисквания”. 

По време на проведената МПК и във връзка с договореностите за развитие на 

сътрудничеството между двете страни ДАМТН дари на Културния дом на българите в гр. 

Твърдица – Молдова, компютри и DVD устройство.  
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Сътрудничество с Турция 

Осъществена е оперативна кореспонденция за съгласуване на проект на 

Меморандум за споразумение относно изграждането на механизъм за консултации и 

сътрудничество в областта на техническите регулации, стандартизацията, оценката 

за съответствие и метрологията между правителството на Република България и 

правителството на Република Турция. Проектът е изготвен от турската страна. 

 

Сътрудничество с Беларус 

Осъществени са контакти с представители на посолството на Беларус в България и 

оперативна кореспонденция с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 

формиране на становище по осъществяване на бъдещото сътрудничество между ДАМТН и 

Държавния комитет по стандартизация на Беларус и подписване на спогодба за 

сътрудничество в областта на оценяване на съответствието. 

В съответствие с указанията на Министерството на икономиката и енергетиката 

(писма № 12-00-863 от 17.09.2008 и № 12-00-863 от 02.10.2008 г.) е подготвен и представен 

на белоруската страна за становище проект на Спогодба между Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по 

стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в 

областта на оценяване на съответствието. 

След настъпилите промени и по препоръка на МИЕТ през м. юли 2009 г. проектът 

на спогодбата е преработен и изпратен повторно за съгласуване от белоруските партньори. 

 

Сътрудничество с Германия 

Съгласно подписана програма за сътрудничество между МИЕТ и германското 

Министерство на икономиката и технологиите, включваща доставка на специализирано 

оборудване за акредитираната лаборатория на ДАМТН за контрол на качеството на 

течните горива, през м. август 2009 г. е проведена работна среща между представители на 

ДАМТН и МИЕТ от българска страна и представители на германското правителство  - 

фирма GTZ и производителя на специализираното оборудване  – фирма ROFA - от немска 

страна, за допълнително уточняване на офертата за доставката, както и относно сроковете 

и условията на доставка на оборудването. 
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Оборудването е доставено в ДАМТН през м. ноември 2009 г. 

 

2. Многостранно сътрудничество 

2.1. Сътрудничество с международни и европейски организации по 

метрология 

 

Европейска организация по законова метрология (WELMEC) 

Работата на ДАМТН през 2009 г. по линията на  WELMEC се изразява в следното: 

· участие на експерти на ДАМТН в разработването на нормативни документи 

в работните групи на WELMEC; 

·  участие на 3 експерти в съвещанията на работни групи № 5 “Метрологичен 

надзор” и № 6“ Предварително опаковани продукти”. 

 

Евро-азиатска организация на националните метрологични институти 

(КООМЕТ) 

Работата на ДАМТН през 2009 г. по линия на  КООМЕТ се изразява във: 

· водене на текуща кореспонденция, изпращане на материали на КООМЕТ до 

заинтересовани български институции; 

· кореспонденция с Комитета на КООМЕТ, подготовка и изпращане на 

предложение за актуализиране на текста на Каталога на КООМЕТ във връзка с изготвяне 

на новия Каталог за 2009 г. 

 

2.2. Сътрудничество с Международната конфедерация на организации за 

инспекция и сертификация (CEOC International) 

През 2009 г. ДАМТН работи в следните направления: 

· Участие на експерти на ДАМТН в заседание на технически комитет 

„Машини, асансьори и кранове” на СЕОС и в семинар на тема „Влияние и очаквани 

резултати от въвеждането на системата за акредитация и надзор на пазара през 2010 г.” 

· Подготовка и провеждане на 49-ата Генерална асамблея и пленарни сесии на 

СЕОС, на които ДАМТН бе домакин - 16-19.05.2009 г. (организиране и провеждане на 

работното посещение на секретаря на СЕОС, подготовка и сключване на договор с 
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избраната фирма-организатор на събитието, подготовка на официална покана и програма 

на асамблеята и изпращането й до делегатите на асамблеята, разработване на онлайн 

регистрация и регистрация на делегатите, подготовка и изработване на делегатски 

комплекти и материали за асамблеята и сесиите, логистична организация и подпомагане на 

чуждестранните гости по време на асамблеята).  

· Организиране участието на експерти от ДАМТН в годишни срещи на ТК на 

СЕОС: „Машини, асансьори и кранове”; „Оценяване на съответствието”; „Технически 

надзор”; „Безразрушителен контрол”; „Здраве и безопасност на работното място”; „Съдове 

под налягане”. 

 

2.3. Сътрудничество с Европейската организация по качеството (EOQ) 

ДАМТН е националната структура, която е официален член на Република България 

в EOQ. През 2009 г. председателят на ДАМТН и директорът на ДМСЕИ участваха в 

Генералната асамблея и 53-ия конгрес на EOQ. 

Като член на EOQ ДАМТН информира националните организации и специалистите 

по качеството за събития и документи, свързани с работата на европейската организация и 

изпълнява задъженията на пълноправен член. 
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ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

1. Участие в работни групи и комитети на Европейската комисия 

Във връзка с членството на Република България в Европейския съюз и 

провеждането на редовни заседания на работните групи и ADCO групите на Европейската 

комисия, работещи по въпросите на техническата хармонизиция в областта на директивите 

от Нов подход, през 2009 г. е организирано участието на експерти от ДАМТН в: 

· работни групи към директиви 95/16/ЕС (асансьори), 2006/95/ЕС 

(нисковолтови съоръжения), 97/23/ЕС (съоръжения под налягане), 90/396/EC (газови 

уреди), 88/378/ЕС (играчки) и 2004/22/ЕС (средства за измерване); 

· ADCO групи по надзора на пазара по директиви 95/16/ЕС (асансьори), 

2006/95/ЕС (нисковолтови съоръжения), 97/23/ЕС (съоръжения под налягане), 89/686/ЕС 

(лични предпазни средства), 2006/42/ЕС (машини), 89/106/EC (строителни продукти) 

2005/32/ЕС (екопроектиране) и 88/378/ЕС (играчки); 

· Консултативен  комитет за взаимно признаване, създаден с Регламент (ЕО) 

764/2008; 

· Главна експертна група в областта на стандартизацията и оценяване на 

съответствието (SOGS) към ЕК ; 

· подгрупа по надзор на пазара (SOGS-MSG) към Главна експертна група в 

областта на стандартизацията и оценяване на съответствието към ЕК; 

· Комитет „Стандарти и технически регламенти” към Директива 98/34/ЕС ; 

· пленарно заседание и работна група по проект MIDT за тахографи 

(Monitoring of the Implementation of Digital Tachographs).  

 

2. Създаване на условия за прилагане на европейско законодателство с 

директно приложение – нова законодателна рамка 

Експерти от ДАМТН участваха в работна експертна група към Съвета за 

координация към министъра на икономиката и енергетиката по въпросите за контрол на 

пазара във връзка с подготовката за прилагане на новата законодателно рамка – Регламент 

765/2008 за акредитацията и надзора на пазара. 
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През м. юни директорът на ДМСЕИ председателства работна група на ДАМТН за 

подготовка на списък от продукти, които са в обхвата на Регламент 765/2008 и за които 

ДАМТН има задължения за извършване на надзор на пазара. Организирана е подготовката 

на анализ на разпоредбите на Регламент 765/2008 с цел определяне на необходими 

законодателни и организационни мерки за прилагането му. 

През м. септември директорът на ДМСЕИ участва в работна група за подготовка на 

ЗИД на ЗТИП във връзка с необходимостта от създаване на условия за прилагане на 

Регламент 765/2008, в частта му за надзор на пазара. 

3. Участие в проекти, финансирани от Европейската комисия 

Директорът на ДМСЕИ участва като лектор в семинар на тема „Да се възползваме 

от новите импулси на свободното движение на стоки”, организиран от Регионалното 

училище по публична администрация по проект на Института за европейска политика на 

Германия и финансиран от Европейската комисия. Семинарът е проведен през м. февруари 

2009 г. в Белград. 

4. Проекти по програма PHARE  

Проект BG/2005/017-353.02.02. “По-нататъшно развитие на националната 

система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура” 

Целта на проекта е да се осигури предоставянето на необходимите и надеждни 

услуги на българската индустрия и съответната защита и безопасност за обществото  чрез 

укрепване на административния и техническия капацитет на институционалната 

инфраструктура, свързана с националната система за оценяване на съответствието, 

включваща институциите, занимаващи се с фундаментална и законова метрология, 

националните органи за надзор на пазара и нотифициращите органи, както и системата по 

акредитация - по отношение на въвеждането на основни стратегически документи, 

законодателството от Нов подход и уеднаквяването с европейската практика. 

Бенефициенти по проекта са ДАМТН, Българският институт по метрология и ИА 

«Българска служба по акредитация». 

През периода януари - февруари 2009 г. завърши изпълнението на проекта, като от 

експертите от дирекция МСЕИ  са осъществени следните координиращи дейности:  
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· Организиране провеждането на 8 регионални работни семинара по надзор на 

пазара на машини, пуснати в действие, асансьори, съоръжения под налягане, лични 

предпазни средства, радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, 

съоръжения за използване в определени граници на напрежение, съоръжения за 

експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера за инспекторите/експертите от ГД 

„Инспекция за държавен технически надзор” и ГД „Надзор на пазара”. 

· Организиране провеждането на 5 инспекции на инспекторите/експертите от 

ГД „Инспекция за държавен технически надзор” и ГД „Надзор на пазара” съвместно с 

международни експерти на машини, пуснати в действие, асансьори, съоръжения под 

налягане, лични предпазни средства, радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 

устройства, съоръжения за използване в определени граници на напрежение. 

· Организиране провеждането на 6 работни срещи за анализ на 

съществуващото законодателство и разработване на работни процедури за машини, 

пуснати в действие, асансьори, съоръжения под налягане, лични предпазни средства, 

радио съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и съоръжения за използване в 

определени граници на напрежение за инспекторите/експертите от ГД „Инспекция за 

държавен технически надзор” и ГД „Надзор на пазара”. 

· Организиране провеждането на 3 секторни работни семинара за 

инспекторите/експертите от ГД „Инспекция за държавен технически надзор” и ГД „Надзор 

на пазара” относно най-добрите практики на държавите членки по надзор на пазара на 

съоръжения под налягане, лични предпазни средства и плавателни съдове за отдих. 

· Организиране провеждането на работен семинар за преглед и оценка на 

задълженията и отговорностите на ДАМТН и ИА „Главна инспекция по труда” относно 

дейността им, свързана с безопасността на продуктите в обхвата на директивите от Нов 

подход. 

· Организиране провеждането на работен семинар за създаване на 

координационен механизъм и засилване дейността на работните групи на нотифицираните 

органи по оценяване на съответствието за експертите от дирекция „Разрешения за 

оценяване на съответствието” (ДРОС)  и представители на нотифицираните органи. 

· Организиране провеждането на тридневен семинар в областта на газови 

уреди, радио- съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, съоръжения за 
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използване в определени граници на напрежение и играчки за подготовка на 

представители на български нотифицирани органи в работните групи на европейските 

нотифицирани органи. 

· Организиране провеждането на работен семинар за обучение по 

разработването и изпълнението на специфични програми за акредитиране на кандидати за 

органи за оценяване на съответствието по хармонизирани стандарти към съответните 

директиви от Нов подход за експертите от ДРОС. 

· Организиране провеждането на работен семинар за разработването на нови 

процедури за издаване на разрешителни за оценяване на съответствието за експертите от 

ДРОС. 

· Подписване на окончателни приемателно-предавателно протоколи по 

компонент 3 „Доставка на оборудване за ИАБСА и компонент 4 „Обмен и предоставяне на 

информация в областите: метрология, оценяване на съответствието и надзор на пазара”. 

· Организиране и провеждане на заключителни срещи на управителните 

комитети по компоненти 1, 2 и 3 по договорите за техническа помощ. 

· Подготовка и изпращане на коментари на ДАМТН до изпълнителя на 

проекта по окончателните доклади на компоненти 1 и 2 и 3 по договорите за техническа 

помощ за изготвяне на финална версия на окончателния доклад. 

· Координиране на одобряването от бенефициентите от БИМ, ДАМТН и 

ИАБСА финална версия на окончателния доклад (на български и английски език) по трите 

договора за техническа помощ. 

· Разработено и представено становище по предложените от независимия 

оценител „ЕКОТЕК” променени индикатори за постигнати резултати и цели на проектния 

фиш във връзка с изискването на Европейската комисия за ревизирането им. 

· Представяне на одобрените финални версии на окончателните доклади за 

изпълнение на договорите по компоненти 1, 2 и 3 за техническа помощ  в дирекция 

„Централното звено за финансиране и договаряне” (ДЦЗФД) на Министерството на 

финансите. 
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Проект BG/2006/018-343.02.01. “По-нататъшно развитие на националната 

система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура” 

Проектът е продължение на едноименния проек по програма Phare 2005 като го 

разширява с подпомагане на техническия капацитет на нотифицирани органи в областта на 

нисковолтовата директива, асансьори и строителни продукти. Изпълнението на проекта 

завърши през ноември 2009 г. Извършено е следното от служителите на дирекция МСЕИ: 

· Координиране изпълнението на договорите за доставка на оборудване за 

Българския институт по метрология (БИМ), Главна дирекция „Мерки и измервателни 

уреди” – изпитвателно оборудване за акустични величини и електромери, и метрологично 

оборудване за разход на газ. 

· Координиране изпълнението на договорите за доставка на оборудване за 

нотифицираните органи за оценяване на съответствието в обхвата на нисковолтовата 

директива, строителни продукти и асансьори. 

· Координиране подписването и представянето в дирекция „Централното 

звено за финансиране и договаряне” (ДЦЗФД) на МФ на обобщените /за доставка, 

инсталиране, пускане в експлоатация и обучение/ приемно-предавателни протоколи за 

доставеното оборудване в обхвата на директивата за асансьори. 

· Организиране и участие в срещи с представители на дирекция „Централно 

звено за финансиране и договаряве” на МФ относно възникнали проблеми при 

изпълнениато на проектите за доставка на оборудване за нотифицираните органи и 

постигнато решение за начина на тяхното отстраняване. Изготвяне и подписване на 

допълнителни споразумения към договорите за доставка на оборудване на 

нотифицираните органи съгласно методическото указание на Агенцията по обществени 

поръчки. 

· Предприемане на действия за ускоряване на получаване на авансово 

плащане на изпълнителите на всички договори, сключени в съответствие с ПМС 243/2008  

·  Представяне в ДЦЗФД на обобщените приемно-предавателни протоколи за 

доставка на оборудване за БИМ – Лот 1 „Изпитвателно оборудване за условията на 

околната среда, вибрации и мобилна лаборатория за измерване на акустични величини”, 
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Лот 5 „Автоматизирани измервателни станции за изпитване на електромери”, Лот 7 

„Метрологично оборудване за измерване на разход на газ”. 

· Координиране подписването и представянето в  дирекция „Централното 

звено за финансиране и договаряне” на МФ на обобщените приемно-предавателни 

протоколи за доставка на оборудване на нотифицираните органи в областта на 

нисковолтовата директива, асансьори и строителни продукти. 

 

Преходен финансов инструмент 

Twinning Light проект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/EC/01/TL „Укрепване на 

Националния информационен център в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и уеднаквяване с практиката на ЕС на процедурите за 

нотифициране съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение с Директива 

98/48/ЕО” 

Проектът има за цел да подпомогне създаването на ефективен координационен 

механизъм за изпълнение на нотификационната процедура по Директива 98/34/ЕО и 

нейното изменение Директива 98/48/ЕО. Бенефициенти са служителите от отдел „Обмен 

на информация относно техническите пречки пред търговията” на ДМСЕИ и служителите 

от всички министерства и ведомства, участващи в този механизъм, определени с ПМС 

165/2004 г. 

За подготовка и изпълнение на проекта е извършено следното: 

· Изготвяне на Споразумение за сътрудничество за изпълнение на Twinning 

light проект BG/2007/IB/EC/01/TWL "Укрепване капацитета на Националния 

информационен център към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и 

уеднаквяване с европейската практика на нотификационните процедури съгласно 

Директива 98/34/ЕО и нейното изменение Директива 98/48/ЕО” между ДАМТН и 

министерствата и ведомствата. Споразумението беше разпратено до всички министерства 

и ведомства, реципиенти по проекта. Подписани са 12 споразумения. 
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· Изготвяне и представяне на ДЦЗФД бюджета за национално съфинансиране 

на проекта. Отразяване на коментарите и препоръките от ДЦЗФД към отделните 

бюджетни пера. 

· Подписан договор с Федералното министерство на икономиката и 

технологиите, Германия – изпълнител на проекта.  

· Проведена първоначалната среща за изпълнението на проекта, с участието 

на представители от немска страна – ръководителя на проекта от Федералното 

министерство на икономика и технологиите на Германия, експерти от Германия, 

представители от посолството на Германия в Република България, а от българска страна на 

и.д. председателя на ДАМТН - ръководител на проекта от страната бенефициент, експерти 

от ДАМТН, експерт от Министерството на финансите. 

· Проведени 16 семинара по компонент 1 „Обучение на членовете на 

Националния информационен център и на представителите на свързаните с 

нотификационната процедура министерства/ведомства” . 

През 2009 г. са подготвени 21 месечни доклада относно напредъка и 5 периодични 

(шестмесечни) мониторингови доклада относно изпълнението на проектите по програма 

PHARE. Представители на ДМСЕИ участват в работните срещи на Секторен подкомитет 

за наблюдение №8 „Обществен сектор/Развитие на административния капацитет”, а  в 

последствие - на Комитета за наблюдение „Индустриално развитие”. 

Подготвени са 19 тримесечни доклади относно напредъка на изпълнението на 

проектите по програма PHARE/Transitional Facilities и представяне в ДЦЗФД” на МФ във 

връзка с финансовото отчитане на изпълнението на проектите. На националните 

координиращите институции са представени справки и информации, свързани с 

изпълнението и отчитането на програмите. 

5. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013” 
Проект “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура 

по качество” 
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Основна цел на проекта е да съдейства за осигуряване на съответствие на 

българските продукти с международните стандарти за качество и подобряване на 

международната конкурентоспособност на целевите сектори на индустрията. 

За подготовката и изпълнението на проекта е извършено следното: 

· Формиране на екип за управление и координация на изпълнението на 

проекта. 

· Ръководство и координация на работата на работна група на ДАМТН за 

подготовка на проектно предложение. Запознаване на членовете на сформираната 

работната група с разработеното проектно предложение, изискванията и необходимите 

документи за кандидатстване по оперативната програма. Организиране и участие в 

работни срещи, свързани с изготвяне на проектно предложение “Укрепване на надзорните 

и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като 

елемент от националната инфраструктура по качество”. 

· Подготовка и представяне на формуляр за кандидатстване за проект по ОП 

Конкурентоспобност”. Предоставяне на допълнителна информация на Управляващия 

орган на ОП ”Конкурентоспособност” във връзка с получените искания за разяснения. 

· Отстраняване на направените бележки и отразяване на препоръките за 

преработване на проектното предложение на ДАМТН (събиране на оферти, коригиране на 

спецификации, прецизиране на финансова обосновка, коригиране на финансов бюджет) и 

представянето му пред управляващия орган на ОП ”Конкурентоспособност”, дирекция 

”Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ. 

· Предоставяне на допълнителна информация на договарящия орган на 

оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013”, необходима за подготовката на договора между ДАМТН и договарящия орган 

по приоритетна ос 4 на ОП „Конкурентоспособност” за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, във връзка с получено уведомление от МИЕ.  

· Подписване на договора за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции 

на българската икономика” по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика 2007-2013” между МИЕТ и ДАМТН като страни по договора. 
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· Изпратено писмо от ДАМТН до министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководителя на управляващия орган, относно забелязани технически грешки 

и/или пропуски в сключения между двете страни договор и искане за становище във 

връзка с тяхното отстраняване. 

· Разработена концепция за планиране на подготовката и координация на 

изпълнението на дейностите по проекта. Изпращане на указания до директорите и 

създаване на организация на подготовката на заповеди за конкретни отговорници по 

дейности. 

· Участие на директора на ДМСЕИ в 2 работни срещи, свързани с 

планирането, координирането и изпълнението на подписания договор. 

· Участие на 4 експерти от дирекцията в работните групи по подготовка на 

технически задания за подготовка на тръжни процедури за изпълнение на дейности по 

проекта. 

· Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на 

необходимата документация за съществено изменение на договора. 

· Участие на директора на ДМСЕИ в работните заседания на Комитета по 

наблюдение. 

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е повишаване на ефективността и 

обхвата на контролните и надзорните дейности на ДАМТН, с подобрена техническа 

екипировка, повишени мобилност и квалификация на персонала. 

6. Трансгранични проекти по надзор на пазара 

През м. септември 2008 г. стартира проект на Европейската комисия „Съвместни 

действия по надзор на пазара на играчки”. Проектът се състои от два модула: 

Модул I: Съвместни действия по надзор на пазара в областта на детските играчки с 

основен акцент наличие на малки части и магнити в играчките (Joint Market Surveillance 

Actions on Toys - mainly on small parts and magnets in toys). Модулът се осъществява в 3 

етапа и в него участват 13 държави - членки на Европейския съюз, + 4 страни 

(Люксембург, Кипър, Турция и Канада) извън финансовата му схема. 

Модул II: Търгуване и използване на XRF сканиращ апарат за наличие на тежки 

метали в играчките (Trading and use of XRF screening apparatus for heavy metals in toys). 
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Модулът се осъществява в 3(4) етапа и в него участват 10 държави - членки на 

Европейския съюз. 

През 2009 г., в рамките на двата модула по проекта като институция-участник от 

страна на България, ДАМТН участва в две работни срещи и осъществи следните дейности: 

Модул I: 

· разработване и приемане на подробен работен план за изпълнение на 

дейностите по модула на национално ниво и изготвяне на списък на групите играчки, на 

които ще се осъществява надзор на пазара; провеждане на наблюдение на пазара в няколко 

региона на страната, събиране и оформяне на данните от наблюдението съгласно 

разработените форми по проекта, закупуване на 25 вида играчки от 7 типа, изпращане на 

закупените играчки за изпитване в лабораторията на фирма SGS – Франция, съгласно 

изискванията на стандарта EN 71-1 за наличие на малки части; анализ на получените 

резултати от изпитването на 23 вида от играчките. 

Модул II: 

· разработване и приемане на подробен работен план за изпълнение на 

дейностите по модула на национално ниво и изготвяне на списък на групите играчки, на 

които ще се осъществява скрининг за тежки метали; закупуване по проекта и доставка в 

ДАМТН на XRF апарат за скрининг на тежки метали в играчки (по изискванията на 

стандарта EN 71-3); подготовка и участие в сравнение по изследване (с XRF апарат) и 

изпитване (по методите на стандарта EN 71-3) на проби боя от играчки за наличие на 

тежки метали, изпитване на пробите боя от играчки за наличие на тежки метали в 

лабораторията „АЛМИ ТЕСТ”; наблюдение на пазара и закупуване на 20 вида играчки от 7 

типа със съмнение за наличие на тежки метали, изследване на закупените образци с  XRF 

апарата на ДАМТН, изпращане на закупените играчки за изпитване в лабораторията на 

фирма SGS – Франция, съгласно изискванията на стандарта EN 71-3;  анализ на 

получените резултати от изпитването по стандарта EN 71-3 на 21 вида от играчките. 

Очаква се проектът да завърши до средата на 2010 г., като ще  бъдат обсъдени 

формите за неговото продължаване през 2011 г. в частта за скрининг на тежки метали в 

играчките и изследване на тяхната миграция. 
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НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпълнява функции на 

Национален информационен център (НИЦ) по отношение на проекти на национални 

технически регламенти и правила за услуги на информационното общество съгласно 

Споразумението за техническите бариери пред търговията (ТБТ) на Световната търговска 

организация (СТО) и съгласно Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г., 

както и на звено за контакт относно продукти по силата на Регламент (ЕО) № 764/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на 

процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за 

продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки. С тези дейности на НИЦ, 

ДАМТН осигурява прозрачност по отношение на новото национално техническо 

законодателство и допринася за предотвратяване на потенциални пречки пред търговията 

на вътрешния европейски пазар. 

Изпълнение на процедурата по Директива 98/34/ЕО по силата на ПМС № 165/2004 г. 

През 2009 г. НИЦ е: нотифицирал 8 проекта на национални технически регламенти; 

съгласувал отделните дейности по тези нотификации във връзка с получени от ЕК и 

държавите членки коментари по проектите; координирал дейности по тях.  

Нотифициращо 

ведомство 

Брой на 

проектите  

Коментари Подробни 

становища 

Държави 
членки 

ЕК EFTA 
& 

Турция 

Държави 
членки 

ЕК 

МИЕ  4 -  1 -  - -  

МРРБ 2 - 1 - - - 

МЗХ 1 - 1 - - - 

ДАМТН 1 1 1 - - - 
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НИЦ извършва и съгласувателна дейност за проекти на мандати, адресирани към 

CEN/CENELEC/ETSI, или на други стандартизационни документи и практики чрез 

съгласуване с всички компетентни ведомства, съобразно тематиката на проекта на мандат. 

При наличие на предложения от българска страна се процедира съгласно процедурата на 

ПМС № 85/17.04.2007 г. (ДВ, бр. 35/2007г.). За отчетния период  са съгласувани 18 

мандата и е изпратена информация за 32 стандартизационни документа, както следва: 

CEN/ CENELEC/ ETSI Брой  

Мандати 18 

Стандартизационни 

документи 

26 

Други  6  

 

За осигуряване на стриктното изпълнение на изискванията по Директива 98/34/ЕО и 

за подпомагане на контактните лица по ПМС № 165/2004 г. са организирани следните 

мероприятия: 

- Разглеждане на законодателната програма на МС за периода януари-юни 2008  

г. и  обсъждане с контактните лица от министерствата на необходимостта от тяхното 

нотифициране. 

- Постоянна връзка с контактните лица и оказване на помощ с допълнителни  

разяснения за нуждите на нотификацията на нови национални технически регламенти. 

- Даване на консултации на служители от различни министерства относно 

 необходимостта от нотификация на изготвените наредби. 

- Изготвяне на становище за МИ относно необходимостта от нотифициране на 

наредби  към Закона за енергийната ефективност - ЗЕЕ. 

- Изпълнение на Twinning light проект BG/2007/IB/EC/01/TWL "Укрепване  

капацитета  на Националния информационен център към Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор и уеднаквяване с европейската практика на 

нотификационните процедури съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение 
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Директива 98/48/ЕО”, подготвен от ДАМТН с цел подпомагане на министерствата и 

ведомствата по отношение на процедурата за нотификацията. 

 Ръководителят на НИЦ е национален представител в Комитета към Директива 

98/34/ЕО и участва в работата му. 

Споразумението за техническите бариери пред търговията (ТБТ) по Приложение 

1А към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация 

(СТО) 

С цел осигуряване на прозрачност по отношение на техническото законодателство, 

на национално и международно ниво, в изпълнение на своите задължения, НИЦ работи за 

подобряване на комуникацията и взаимодействието си с всички заинтересовани лица, като 

предоставя отговори на запитвания от производители, вносители, сертифициращи органи, 

органи на изпълнителната власт и други ведомства от страната и чужбина. За отчетния 

период са предоставени 326 отговора. Този засилен обмен се дължи на бързо 

предоставените отговори (на Еmail адреса на самия потребител) и публикуването им в 

рубриката “Въпроси и отговори” на интернет страница на ДАМТН. Потребителите на тази 

услуга високо оценяват бързото и компетентно реагиране на техните нужди, което личи и 

от многобройните благодарствени отзиви. 

Запазва се тенденцията на по-големия брой запитвания от български потребители в 

сравнение с тези от чужди потребители – фиг. 1.  

 

      Фиг. 1 
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 При анализа на запитванията по области е установен засилен интерес общо към 

техническото законодателство, оценяване на съответствието, техническия надзор за 

съоръжения с повишена опасност, метрологичния контрол и др. (фиг. 2). В резултат на 

излизането на български производители на чужди пазари, в НИЦ се получават запитвания 

за законодателството в страни  - членки на СТО. 

 

 

      Фиг. 2 

Икономическите оператори в България пълноценно използват услугите, предлагани от 

НИЦ по отношение на предоставянето на информация, свързана с техническата 

нормативна уредба и с различни изисквания от нея.  

На графиката по-долу (фиг. 3) са представени постъпилите запитвания съобразно 

техния източник. Независимо от лекото намаляване на броя на запитванията, което се 

дължи и на проблеми с функционирането на обновената интернет страница на ДАМТН, 
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      Фиг. 3 

може да се обобщи, че икономическите оператори са много активни и че бизнесът има 

нужда от предоставянето на подобна услуга, като ДАМТН е търсената институция за 

целта.  

Осигуряването на прозрачност на международно, европейско и национално ниво по 

отношение на новите национални технически регламенти на базата на разпоредбите на 

Директива 98/34/ЕС и на Споразумението за ТБТ на СТО е важен инструмент за 

развитието на международната търговия. ДАМТН чрез НИЦ работи за запознаване на 

икономическите оператори с проектите на технически регламенти на страните - членки на 

EС и на СТО, като по този начин им се дава възможност да реагират, в случай че 

предложените проекти биха създали пречки пред търговията, още на етап проект. От друга 

страна, тази предварителна информация за законодателството на съответната държава 

създава условия за улеснен пазарен достъп. В тази връзка НИЦ периодично предоставя 

преводи на нотификации от ЕС и от СТО на заинтересовани ведомства, институции и 

обществеността, като за 2009 г.  техният брой е съответно 616 от ЕС и 1276. от СТО. 

Всички те се публикуват и в „Официален бюлетин на ДАМТН” и на интернет станицата на 

агенцията, общо 1892 бр.  

През 2009 г. са осъществени и следните дейности, свързани с изпълнение на 

задълженията по Споразумението ТБТ на СТО: 
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- Участие на ръководителя на НИЦ като член в  дейността на неформалната работна 

група и  в заседание на Комитета към Споразумението за ТБТ/СТО. 

- Участие в регионален курс по търговска политика за франкофонските страни от 

Централна и Източна Европа, организиран съвместно със Световната търговска 

организация, Международната организация по франкофония и Института по франкофония 

за администрация и управление.  

- Изготвяне и публикуване на информация в сайта на ДАМТН относно 5-ия 

тригодишен преглед на Споразумението за ТБТ/СТО и на отчета за 2009 г. 

- За да може информацията, подавана от НИЦ, да бъде достъпна и до международни 

икономически оператори НИЦ представи превод на английски език на частта за НИЦ от 

интернет страницата на ДАМТН. 

- Участие на ръководителя на НИЦ в Комитета към Споразумението ТБТ на СТО. 
 

Изпълнение на изискванията като звено за контакт относно продукти съгласно член 

9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 

относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални 

технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и 

за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО  

Целта на регламента е да укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез 

създаване на по-добри условия за свободното движение на стоки. 

С регламента се определят правилата и процедурите, които компетентните органи 

на държава членка трябва да следват, когато постановяват или възнамеряват да постановят 

административни актове, адресирани до икономически оператори, въз основа на 

техническо правило (законова, подзаконова или административна разпоредба на държава 

членка, която не е предмет на хармонизиране на общностно равнище, която забранява 

предлагането на пазара на определен продукт или тип продукт на територията на тази 

държава членка, или чието спазване е задължително при предлагането на пазара на 

определен продукт или тип продукт на територията на тази държава членка), с което би се 

затруднило свободното движение на продукт, предлаган законно на пазара в друга 

държава членка и за който се прилага член 28 от Договора. 
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Регламентът предвижда създаването на звена за контакт относно продукти в 

държавите членки, които да допринесат за постигането на поставената цел и да намалят 

риска за предприятията, свързан с недопускане на техния продукт на пазара на другата 

държава членка. 

Ръководителят на НИЦ участва в междуведомствена РГ за създаване на условия за 

прилагане на Регламент 764/2008, на която се взе решение ДАМТН да бъде предложена 

като звено за контакт относно продукти по този регламент за България.   

Във връзка с регламентиране на задълженията на НИЦ като звено за контакт 

относно продукти за България по Регламент 764/2008 г., НИЦ: 

- самостоятелно подготви изменение на ПМС № 165/2004 г. за включване на 

изискванията по отношение на звеното за контакт относно продукти по Регламент 

764/2008 г. ; 

- участва в изготвянето на изменение на Устройствения правилник на ДАМТН 

и на  ПМС 165/2004 г. за въвеждане на изискването за звеното за контакт относно 

продукти по Регламент 764/2008. 

За отчетния период НИЦ е отговорил на 4 запитвания от чужди икономически 

оператори, свързани с: 

-  торове -  запитване от Италия,  

- хранителни добавки -  запитване от Великобритания,  

- етикетиране на нехранителни стоки -  запитване от Белгия,  

- торове -  запитване от Италия (от друг икономически оператор).   

Голяма част от информацията и материалите, свързани с дейността на НИЦ, се 

подготвят и публикуват на интернет страницата на ДАМТН и  в списание 

“Стандартизация, метрология, сертификация”. 
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С  ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

През 2009 г. е реализирано сътрудничество между Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор с организации на икономическите оператори, фирми, 

министерства, неправителствени организации и други институции в следните насоки: 

· Участие в работни срещи с експерти от Министерството на транспорта, ИА” 

Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция по лекарствата; 

· Участие в работни срещи с производители по проблеми на прилагане на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми 

съоръжения под налягане, както и по проблеми на нотифицираните органи по тази 

наредба. 

· Участие в дейността на   Българския институт за стандартизация  

През 2009 г. експерт от дирекция МСЕИ участва в работата на ТК 28 на Българския 

институт за стандартизация със  становище по ревизията на стандарт на CEN - EN ISO 

4375 относно кабелни системи при измерване на течности в открити канали и гласуване на 

предложения и становище по проект на стандарт на CEN - EN 13 798 относно изисквания 

към шахта за поставяне на еталонни уреди за измерване на количество на валежи и 

гласуване на предложения проект. 

 

Съвместна дейност със Съюза на специалистите по качеството в България и 

Сдружение «Клуб 9000» 

През м. ноември 2009 г. ДАМТН беше съорганизатор на 20-ата научно-практическа 

конференция «Качеството за по-добър живот 2009» и участва в конферентната програма с 

3 доклада: 

· „Новата законодателна рамка на ЕС – нови възможности и 

предизвикателства за бизнеса” – лектор Виолина Панайотова, директор на ДМСЕИ. 

· „Аспекти в подобряване ефективността при контрола на качеството на 

течните горива” – лектор Петко Таушанов, главен директор на ГДККТГ. 

· „Безопасност на играчки”  - лектор Теменужка Грънчарова, главен директор 

на ГДНП.  
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Организиране на участието на ДАМТН в Международния панаир на 

потребителски стоки и технологии в Пловдив и в Международния технически панаир 

При провеждането на Пролетния и Есенния международен панаир в Пловдив 

ДАМТН участва в подготовката, организацията и осъществяване на дейностите, свързани 

с провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” (27.09 - 03.10.2009 г.). Председател 

на Централната комисия за провеждането на конкурса бяха съответно  председателят на 

ДАМТН и главният секретар. Във всички работни групи към този конкурс участваха 

служители на ДАМТН. В резултат на сформираните Централна комисия и работни групи 

кандидатствалите фирми за медали и дипломи бяха оценени и номирани за отличията. За 

изложбения щанд на ДАМТН на панаира бяха подготвени информационни материали. 

Експерти от агенцията участваха като медиатори на щанда на ДАМТН.  

· Редовно участие в срещите на специалистите и производителите на 

биогорива в  страната, организирани от Българската петролна и газова асоциация, 

Асоциацията за биогорива, МОСВ и др. 

· През годината продължи и съвместната дейност с органите на МВР при 

извършване на внезапни проверки на обекти, разпространяващи течни горива. 

Осъществени са 70 проверки на територията на цялата страна. По сигнали, постъпили в 

Комисията за защита на потребителите, са извършени 4 проверки 

· Във връзка с промени в Наредба Н-18 от 1.10.2009 г. за регистриране и 

отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства започна 

предоставяне на информация за търговци на течни горива до Националната агенция за 

приходите. 

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2009 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез 

цялостната си дейност  успешно реализира следните цели:  

· Усъвършенстване и повишаване на ефикасността и ефективността на  

надзорните  дейности.  

· Своевременно въвеждане на европейското право в областта на Новия 

подход, законовата метрология и контрола на качеството на течните горива. 

· Разширяване на дейностите по надзора на пазара на средства за измерване. 

· Осъществяване на ефективен контрол на регистрираните сервизи  на 

тахографи.  

· Съдействие, подкрепа и усъвършенстване на националната система за 

оценяване на съответствието. 

· Създаване на организация и предприемане на действия за прилагане на 

Регламент  765/2008 и Регламент 764/2008 , както и нововъденото законодателство на ЕС. 

· Изпълнение на Twinning light проект BG/2007/IB/EC/01/TWL "Укрепване 

капацитета  на Националния информационен център към Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор и уеднаквяване с европейската практика на 

нотификационните процедури съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение 

Директива 98/48/ЕО”, подготвен от ДАМТН. 

· Успешно изпълнение на тръжните процедури и дейностите по проектите по  

програма Phare и сключване на договор за изпълнение на проект „Укрепване на 

надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор като елемент от националната инфраструктура по качество” по оперативна 

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

·    Изпълнение на проект на Европейската комисия „Съвместни действия по  

надзор на пазара на играчки” с основни акценти наличие на малки части и магнити в 

играчките и използване на XRF сканиращ апарат за наличие на тежки метали в играчките. 

·  Редуциране на номенклатурата на съоръженията с повишена опасност, чийто  

технически надзор се осъществява от ДАМТН. 
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Основните затруднения, които все още съпътстват изпълнението на функциите на 

ДАМТН, са свързани със: 

·  съкращаване на персонала на агенцията при запазване и разширяване на 

нейните функции;   

· текучество на кадри поради ниско и неадекватно заплащане; 

· недостатъчни финансови средства за осъществяване на дейността. 

Като приоритет в  дейността на  Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор е въвеждането на най-добрите европейски практики и на новата законодателна 

рамка на Европейския съюз - Регламент (ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 

предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение (ЕИО) №339/93, Решение 

№768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагане 

на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО и Регламент (ЕО) №764/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с 

прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на 

пазара в други държави членки и за отмяна на Решение №3052/95/ЕО. 
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