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ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен
надзорен орган, осъществяващ следните дейности:











надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на
директивите от Нов подход;
надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране;
електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества и отпадъците от него;
технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
контрол на качеството на течните горива;
метрологичен надзор;
издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието;
определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни
съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил
разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на
плавателен съд;
надзор на язовирните стени и съоръженията към тях

Дейността на администрацията се основава на принципите на законност,
откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи,
предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за
административно обслужване.
Основните цели, които си поставяме, са:
• подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за
това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
• постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви
разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за
съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
• постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за
комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на
административното обслужване;
• да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
За постигането на тези цели ние се задължаваме:
• да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към всеки от Вас;
• да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни
комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
• да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на
обслужване;
• да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте
Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното
обслужване.
В замяна, очакваме от Вас:
• да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;
• да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на
съответната услуга;
• да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим
качеството на услугите, които Ви предоставяме.
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Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:
 като ни посетите или ни пишете на адреса на Администрацията
гр.София 1797; Столична община; бул. “Д-р Г.М. Димитров” №52А
• можете да използвате и телефоните на Администрацията (02) 89-29-745 и (02) 980-6317 или на телефонните номера на съответните главни дирекции/дирекции и регионални
отдели в страната;
• ползвате електронната поща на агенцията - E-mail damtn@damtn.government.bg
• ако имате говорен или слухов проблем в Центъра за информация и услуги ще Ви
свържат със служител, който ще Ви съдейства да получите необходимата Ви
информация;
• информация можете да получавате всеки работен ден от 07:30 до 18:30 часа;
• подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите по
всяко време чрез Интернет на адрес http://www.damtn.government.bg
Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и
коментари като:
• се обадите на тел. (02) 89-29-745 и (02) 980-63-17 или изпратите Вашето писмо на факс
(02) 986-17-07;
• изпратите Вашето писмо на адрес гр.София 1797, Столична община, бул. “Д-р Г.М.
Димитров” №52А;
• изпратите Вашето писмо на E-mail damtn@damtn.government.bg
• попълните нашия Формуляр за обратна връзка, който можете да намерите в Центъра за
услуги и информация на гражданите.
Ако имате оплаквания …
Ние искаме да знаем за това.
Процедурата ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Вашата жалба срещу
незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или
бездействия на служители от администрацията на адреса на Агенцията. Ние ще направим
проверка и ще Ви отговорим писмено до 7 работни дни от получаването й. Ако не можем
да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е
необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.
За нас е важно ….
Да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да
можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите
действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие
между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме
предприели в отговор на Вашите предложения.
Отчетите за резултатите от административното обслужване ще публикуваме
периодично
на
страницата
на
Агенцията
в
Интернет
на
адрес
http://www.damtn.government.bg
Ние ще се допитваме до Вас как оценявате нашите услуги.
Всяко мнение, препоръка и открит диалог за подобряване на административното
обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, ще бъде
взето под внимание. Предложенията си можете да излагате устно, писмено по
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пощата, по факса, на официалния ни електронен адрес и чрез попълване на анкетна
карта, която ще Ви бъде предоставена от деловодството в сградите на ДАМТН на
бул. „Д-р Г.М. Димитров” №52А
Анкетната карта е публикувана на страницата на ДАМТН в Интернет, на адрес:
http://www.damtn.government.bg, раздел „Административни услуги“, подраздел „Анкета

– Вашето мнение е важно за нас“.
Ще Ви бъдем благодарни за Вашите предложения, мнения и препоръки. Ще се
вслушваме в съветите Ви и ще предприемаме действия в отговор на препоръките и
предложенията Ви.
Начин за подаване на попълнена Анкетна карта
Кутия за подаване на Анкетни карти на бул. „Д-р Г.М. Димитров” №52А
По електронен път на страницата на Агенцията в Интернет, на адрес:
http://www.damtn.government.bg, раздел „Административни услуги“, подраздел
„Анкета – Вашето мнение е важно за нас“.
Допълнителна информация за Хартата
Хартата е утвърдена от Председателя на ДАМТН, публикувана е на
Интернет страницата на ДАМТН: http://www.damtn.government.bg .
Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с
нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на
потребителите.
Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги
ние се ръководим от следните нормативни документи:
• Административно-процесуален кодекс;
• Закон за електронното управление;
• Закон за административните нарушения и наказания;
• Закон за администрацията;
• Закон за достъп до обществена информация;
• Закон за държавния служител;
• Закон за защита на личните данни;
• Закон за достъп до класифицирана информация;
• Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност;
• Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани;
• Кодекс на труда;
Както и прилагайки разпоредбите на специализираното законодателство:
 Закон за техническите изисквания към продуктите;





Закон за защита на потребителите;
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
Закон за чистотата на атмосферния въздух;
Закон за измерванията;

Харта на клиента и стандарти на
административно обслужване

ДАМТН






Х-ДАМТН-05.01
Изд. 01
Изм. 00
В сила от:……….2018г.
Страница 5 от 6

Закон за автомобилните превози;
Закон за управление на отпадъците;
Закон за енергията от възобновяеми източници;
Закон за туризма;
Закон за водите.

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в
цитираните документи. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате
възложените Ви с тях задължения.
За всяка административна услуга, която извършваме, следваме
изискванията на законодателството, както и добрите административни практики.
Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено за отстраняване на
непълноти, неточности и несъответствия по предоставената от Вас документация,
не се включва в срока, определен в законодателството за извършване на
съответната административна услуга.
ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
Административна услуга

Законово основание

1.

Издаване на разрешение за извършване на
оценяване на съответствието

На основание чл. 9 от Закона за
техническите изисквания към
продуктите

2.

Оправомощаване на лица за проверка на средства за На основание чл. 10в, ал. 2, т. 2 и във
измерване
връзка с раздел ІV от Глава четвърта,
раздел ІV на Закона за измерванията

3.

Одобряване
бутилки

4.

Заверяване на инвестиционните проекти на На основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от
строежите, в които ще функционират съоръженията Закона за техническите изисквания
с повишена опасност в частта, в която се отнасят за към продуктите
съоръженията

5.

Заверяване на техническата документация за ремонт На основание чл. 35, ал.1, т. 3 от
на съоръженията с повишена опасност
Закона за техническите изисквания
към продуктите

6.

Заверяване на проектантската и конструкторска На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от
документация за производство на съоръжения с Закона за техническите изисквания
повишена опасност, за които няма наредби, към продуктите
определящи съществени изисквания

7.

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра На основание чл. 36 от Закона за
на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и техническите изисквания към
преустройване на съоръженията с повишена
продуктите
опасност

8.

Съгласуване на учебни програми и планове за На основание чл. 45, ал. 1, т 1 от
обучение в училищата и курсове за придобиване на Закона за техническите изисквания
правоспособност за обслужване на съоръжения с към продуктите
повишена опасност

на идентификационните знаци на На основание чл. 67 от Закона за
измерванията
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Издаване на разрешения за провеждане на курсове На основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от
за придобиване на правоспособност за обслужване Закона за техническите изисквания
на съоръженията с повишена опасност
към продуктите

10. Издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност

На основание чл. 34а от Закона за
техническите изисквания към
продуктите

11. Регистриране и/или извършване на първоначален На основание чл. 39 и чл. 42 от Закона
технически преглед на съоръжения с повишена за техническите изисквания към
опасност
продуктите
12. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра
на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт
на тахографи

На основание чл. 89а от Закона за
автомобилните превози

13. Разрешаване на пускането в експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, за които няма
наредби, определящи съществените изисквания

На основание чл. 40 от Закона за
техническите изисквания към
продуктите

14. Определяне и администриране на уникален код на
производители на плавателни съдове и определяне
на идентификационен код на нотифициран орган,
получил разрешение за оценяване на съответствието
на етапа след построяването на плавателен съд

На основание чл. 55 и чл. 47, ал. 5 от
Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на
плавателните съдове за лично
ползване

15. Издаване на разрешение за извеждане от
На основание чл. 199б, ал. 2 от Закона
експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и за водите
съоръженията към нея

