
ОТЧЕТ 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ПККРОС”  

ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2012 г.,  

съгласно Плана за действие на ДАМТН  за 2012 г. 

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

I. Извършени оценки на нови кандидати за нотифицирани органи, надзорни проверки на 

нотифицирани органи, отказ от нотификация.  

 

През първото полугодие на 2012 г. са подадени 2 заявления от кандидати за получаване на 

разрешение за оценяване на съответствието, а още 4 заявления са в процедура от 2011г., т.е. за 

отчетния период общият брой процедури по оценка на компетентността и способността на 

кандидатите да извършват заявените процедури е 6. Извършени са 20 проверки във връзка с 

тяхното изпълнение. Четирима от кандидатите все още са в различни етапи от процедурата. 

Двамата кандидати, приключили процедурата по оценката, бяха обявени и одобрени от 

Европейската комисия. Нотификациите са по следните НСИОС: 

 транспортируемо оборудване под налягане; 

 играчки. 

В резултат на гореизложеното в момента 38 български нотифицирани органи, работят в обхвата 

на 16 директиви. 

Освен дейности по проверка и оценка на компетентността на кандидатите за нотифицирани 

органи, експертите от отдел „РОС”, съгласно годишния план за надзор, извършват планови 

надзорни проверки, както и извънредни проверки по сигнали. 

През отчетния период са извършени планови надзори на 11 нотифицирани органи по 10 

различни наредби, като във връзка с тях са извършени общо 50 проверки. Извършени са и 3 

проверки по сигнали. 

 

Обобщена справка по показателите за изпълнение на извършените дейности е представена в 

таблицата по-долу: 

 

№ 

 

Показател 

 

Отчет  

/бр./ 

1. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за 

оценяване на съответствието 

43 

2. 

 

Извършени проверки: 

2.1.На кандидати за нотифицирани органи; 

2.2.Надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните 

органи; 

2.3.Проверки по сигнал. 

73 

20 

50 

 

3 

3. Издадени разрешения за оценяване на съответствието 2 

4. Проведени съвещания: 

4.1.На националните работни групи 

4.2.На Форума на нотифицираните органи 

 

8 

- 

5. Участие на експерти в работните групи на Европейската комисия 2 

6. Функциониращи нотифицирани органи 38 

7. Действащи наредби, по които има нотифицирани органи 16 
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II. Отчет на дейността, свързана с издаване на разрешения за оценяване на 

съответствието съгласно Плана за действие на ДАМТН за 2012 г.: 

 

Д.3.1.Подготвяне и изпращане на уведомления за нотификация на органите за оценяване 

на съответствието пред ЕК и страните-членки чрез системата за нотификация  

NANDO-Input 

За първото полугодие на 2012 г. е подготвено и изпратено едно уведомление за нотификация. 

 

Д3.2.1. Преглед, оценка и изпращане на документални доказателства за потвърждаване 

компетентността на българските органи-кандидати за нотификация  

Извършен е преглед на представените документи и е направена оценка на компетентността на 

един кандидат за нотифициран орган. Във връзка със задълженията на Република България като 

държава–членка на ЕС, са подготвени и представени за потвърждаване необходимите 

документални доказателства в системата NANDO-Input за този кандидат. По тази и по още една 

нотификация, изготвена през 2011 г., е получено потвърждение, т.е. през първо полугодие на 

2012 г. са потвърдени общо 2 нотификации на български органи. 

 

Д.3.2.2. Преглед, коментар или потвърждаване на получените чрез системата NANDO 

документални доказателства за компетентността на предложените за нотификация 

органи на страните членки 

Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация NANDO-Input 

документални доказателства за компетентността на предложените за нотификация органи на 

държави-членки, по които не бяха намерени несъответствия, нямаше въпроси и не бяха 

отправени възражения. 

 

Д.3.3. Публикуване на данни за българските нотифицирани органи в Web site на ДАМТН 

Поддържа се създаденият двуезичен регистър (на български и на английски език) на 

българските нотифицирани органи, съдържащ информация за видовете продукти, процедурите 

за оценяване на съответствието в обхвата на нотификация, както и данни за съответните органи. 

През отчетния период са направени пет актуализации на Регистъра на издадените и отнети 

разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

 

Д.3.4.1 Анализ на дейността на нотифицираните органи  по оценяване на 

съответствието и набелязване на мерки за решаване на възникнали проблеми и 

подобряване на работата им 

През изминалия период е извършен анализ на дейността на нотифицираните органи по 

оценяване на съответствието и са посочени конкретни мерки за подобряване на дейността им. 

 

Д.3.4.2 Провеждане на работни срещи с нотифицираните органи за обсъждане на нови 

документи и промени в нормативната база /национално и европейско законодателство/, 

свързани с дейността по оценяване на съответствието. 

В рамките на отчетния период са проведени осем срещи на работна група „Асансьори”, като 

основните дискусии бяха във връзка с изменението на БДС EN 81 – 1&2. 

 

Д.3.5.1.Координиране дейността на националните работни групи, по прилагане на НСИОС 

по чл. 7 от ЗТИП, наблюдение, анализ и съдействие за непрекъснато подобряване  

Експертите от отдел „РОС” координират и ръководят дейността на работните групи на 

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

 

Д.3.6. Участие във форумите и структурите към ЕК, по прилагане на директивите от нов 

подход и оценяване на съответствието 
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През първото полугодие на 2012 г. експерт на отдел „РОС“ участва в две заседания на 

Експертна работна група и ADCO група по директива 97/23/ЕС "Съоръжения под налягане" и 

по директива 90/396/ЕИО „Газови уреди“. 

 

III. Актуализиране на документи, свързани с дейността по издаване на разрешения за 

оценяване на съответствието 

През отчетния период са актуализирани Процедура за оценка на кандидати за органи за 

оценяване на съответствието и Процедура за извършване на проверки на органи, 

притежаващи разрешения за оценяване на съответствието. 

 

IV. Други дейности  

• Извършен вътрешен одит на Изпитвателна лаборатория за изпитване на ГСМП към ГД 

„ККТГ” при ДАМТН, сектори Плевен, Бургас и София и преглед на коригиращи действия. 

• Явяване на експерти от отдел „РОС” като свидетели на две заседания на Софийски Районен 

Съд относно издадени наказателни постановления. 

• Явяване на един експерт от отдел „РОС” в следствената служба като свидетел относно 

авария. 

• Участие в работна група за създаване на документи, регламентиращи изискванията към 

производителите на асансьори и към нотифицираните органи, във връзка с измененията на 

БДС EN 81-1&2. 

• Участие в работна група по изменението на Тарифа 11. 

• Изготвяне на становища и коментари във връзка със стартирането на работата на 

виртуалната работна група, която работи по модулите на 9-те директиви от пакета по NLF. 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ 

 

Д.8.1. Предприемане на действия във връзка с изпълнение на дейности, произтичащи от 

спогодбите за двустранно сътрудничество, по които ДАМТН е страна 

 

Сътрудничество с Украйна 

 Кореспонденция относно изпълнението на препоръките от Протокола на 6-та българо-

украинска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество и предстоящата 

7-ма сесия на МПК.  

Сътрудничество с Молдова 

 Кореспонденция относно изпълнението на препоръките от Протокола на 5-та българо-

молдовска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество и предстоящата 

6-та сесия на МПК. 

Сътрудничество с Армения 

 Кореспонденция относно провеждане на 7-ма сесия на българо-арменската 

междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. 

Сътрудничество с Йордания 

 Кореспонденция относно провеждане на 1-ва сесия на българо-йорданска смесена комисия 

за икономическо сътрудничество. 

Сътрудничество с Виетнам 

 Кореспонденция относно провеждане на 22-та сесия на междуправителствената българо-

виетнамска смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо 

сътрудничество. 

Сътрудничество с Мароко 

 Кореспонденция относно провеждане на 10-та сесия на междуправителствената българо-

мароканска комисия. 
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Д.8.2. Координация на изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с 

хармонизация на нормативните актове от компетентността на агенцията 

 

Организиране  и подпомагане участието на експерти на ДАМТН в работните групи и 

ADCO групите на ЕК, както и участието им във форуми, организирани от ЕК 

Във връзка с членството на Р. България в ЕС и провеждането на редовни заседания на 

работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на техническата 

хармонизиция по Директивите от Нов подход, през първо полугодие  на 2012 г. бяха 

организирани 20 участия на експерти от ДАМТН в следните заседания: 

 

 работни експертни групи по Директиви: 2006/42/ЕО „Машини” – 2 бр; 94/9/ЕС  

„Съоръжения и системи за защита, предназначени за работа в потенциално експлозивна 

атмосфера” (ATЕX);   97/23/EC „Съоръжения под налягане”; 2009/142/ЕО за газови уреди; 

89/686/ЕИО за лични предпазни средства;  работна група „Средства за измерване”; 

 ADCO групи по надзора на пазара по Директиви: 94/9/ЕО относно оборудването и 

защитните  системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера 

(ATЕX) – 2 бр; 97/23/EC „Съоръжения под налягане”; 99/5/EC "Радиосъоръжения и крайни 

далекосъобщителни устройства" (R&TTE); 2002/95/EС относно ограничението за употреба 

на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS); 

2005/32/ЕС за екодизайн; 2009/48/EО относно безопасността на детските играчки; 

2006/95/ЕО относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои 

ограничения на напрежението;  2004/108/EО за електромагнитна съвместимост; 89/106/ЕИО 

за строителни продукти; 2006/42/ЕО „Машини”;  

 заседание на работна група „Техническа хармонизация“ на Съвета за разглеждане на 

предложението за уеднаквяване на директиви с разпоредбите на Новата законодателна 

рамка – 2 бр. 

 

Работа по изготвяне на официален превод на български език на европейски директиви, 

регламенти и други документи: 

 лингвистична редакция на 2 брошури за електрическата и електротехническата индустрия 

и за химическата индустрия в България, изготвени във връзка с информационна кампания 

на МИЕТ;  

 редакция и превод на нотификации по RAPEX – 10 бр.; 

 3 бр. преводи на въпросници (по директиви за газови уреди и въжени линии и относно 

нотифицирани органи по директива „Средства за измерване“);5 бр. документи (относно 

везни, опаковки на продукти, играчки, обувки); 

 Превод на коментари от делегацията на Германия, във връзка с въвеждане на част от пакета 

от законодателни актове за привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка; 
 Превод на стандарт БДС EN 14056 „Лабораторно обзавеждане. Изисквания за проектиране 

и монтиране“; 

 Превод на документ на Федерална Република Германия „Изисквания на хармонизираните 

стандарти за противопожарната защита на въжени линии“, във връзка с предстоящата 

среща на Постоянния комитет „Въжени линии“; 

 Превод на документи от Европейската комисия, във връзка с преговорите между 

Европейския съюз и Канада. 

 

Д.8.3. Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт относно 

приложението на Регламент 764/2008 за процедурите за прилагане на определени 

технически изисквания към продуктите, законово пуснати на пазара на друга държава-

членка и отменящ Решение 3052/95/EC и задълженията по директива 98/34/ЕО. 
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 Изготвен и представен пред МИЕТ доклад относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, 

параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за периода 13.05.2011 г. – 31.12.2011 г.; 

 Текущо актуализиране на таблица за постъпилите в ДАМТН от страна на Националния 

информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК 

чуждестранни нотификации от държави-членки на нормативни актове, свързани с областите 

на компетентност на ДАМТН, съгласно Директива 98/34/ЕО; 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и 

технически надзор на асансьори, представен на Националния информационен център за 

обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК към МИЕТ за нотифкация 

пред ЕК – Нотификация № 2012/082/BG; 

 Предоставяне по електронен път на специализираната администрация на ДАМТН на 12 

получени нотификации от държави-членки и проекти на текстове на нормативни актове, 

свързани с областите на компетентност на ДАМТН; 

 Изготвяне на отговор на постъпило от Националния информационен център на МИЕТ 

запитване от страна на Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на 

Румъния относно приложимото законодателство, свързано с пожарогасители. 

 

Д.8.5. Участие във форуми и структури на ЕК, WELMEC и други международни 

организации в областта на директивите от Нов подход, законовата метрология, 

одобряване и контрол на сервизи за тахографи, контрол на качествотона течните горива 

През отчетния период са организирани участията на експерти на ДАМТН в работни срещи , 

както и предоставяне на актуална информация във връзка с членството на ДАМТН в 

международни и европейски организации както следва:     

Европейска организация по законова метрология (WELMEC)  

• участие при разработване и ревизия на документи,  

• участие в работни срещи на РГ 8 по Директива 2004/22/ЕС за средствата за измерване (MID) 

и РГ 6 относно предварително опаковани продукти на WELMEC. 

Евро-азиатска организация на националните метрологични институти (КООМЕТ) 

• Текуща кореспонденция, изпращане на материали на КООМЕТ до заинтересовани български 

институции. 

Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC 

International) 

• Предоставяне на актуална информация за дейността и работните срещи на ТК на СЕОС 

• Превод на документи (фактурата за членски внос за 2012 г., материали и др.). 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

Д.9.1. Разработването на проектни предложения и съответно изпълнението на 

дейностите по одобрени двустранни, многостранни и трансгранични проекти 

 

Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в 

обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2011 GPSD) 

 Стартиране на проекта през м.март 2012 г.: подготовка и участие в откриващи срещи по 

пиротехнически изделия и зарядни устройства; работа по подготовката на документи, 

свързани с осъществяване на надзор на пазара, вземане на образци, транспортиране и 

изпитване на пиротехнически изделия.   
 

Многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на битови електрически 

уреди по отношение на риска от изгаряне при допир на нагорещени неработни 

повърхности“ (JA2012 Hot non-functional surfices) 

 През отчетния период ГД НП проведе специализирана кампания за събиране на информация 

за предлаганите на пазара  на електрически уреди с нефункциониращи горещи повърхности, 
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които се допират. Проверени са общо 531 различни уреди – тостери, контактни грилове, 

сандвич тостери, гофретници и минифурни.  
Определени са 15 продукти за изпитване: 5 вида тостери, 2 – контактни грилове, 2 - сандвич 

тостери, 2 - гофретници, 4 – мини фурни.  
Предприети за действия за изпращане на взетите образци за изпитване в акредитирана 

лаборатория и последваща обработка на резултатите от изпитването. 

Преходен финансов инструмент – Phare 2007 

Twinning Light проект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/EC/01/TL „Укрепване на 

Националния информационен център в Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор и уеднаквяване с практиката на ЕС на процедурите за нотифициране съгласно 

Директива 98/34/ЕС и нейното изменение с Директива 98/48/ЕС”. 

 Във връзка с приключване на програма BG 2007/019-303 в Д „ЦЗФД” - Министерство на 

финансите бе представен Окончателен доклад относно напредъка по проекта. 

 

Д.9.2. Координация на подготовката на проект по оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българскатаикономика 2007-2013” 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013” 

 Участие в работни срещи и заседания на ръководството на ДАМТН по подготовката на 

проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 

качество”; 

 Консултиране на експертите от дирекциите – бенефициенти в процеса на изготвяне на 

техническите спецификации, обосновки и описания на дейностите, събиране на ценови 

оферти; 

 Работа по подготовката на Приложение А – Формуляр за кандидатстване и на финансовата 

обосновка; 

 Изготвяне на писмо-запитване (изх. № 04-07-69/27.03.2012) до Ръководителя на 

Договорящия орган в МИЕТ във връзка с подготовката на проекта. 

 Изготвяне на писмо-запитване (изх. № 04-07-77/06.04.2012) до Ръководителя на 

Договорящия орган в МИЕТ относно задаване на допълнителни въпроси в процеса на 

подготовка на проектното предложение. 

 Окончателно изготвяне на Приложение А – Формуляр за кандидатстване, Приложение Б – 

Бюджет на проекта, както и изготвяне и събиране на всички останали приложения към 

проекта (декларации, документи, оферти и т.н). 

 Представяне на проектното предложение  (изх. № 04-07-105/15.05.2012) в Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция «Европейски фондове за 

конкурентоспособност». 

 Предоставяне на документи (оферти, финансови обосновки, коригирано Приложение Б – 

Бюджет на проекта и др.) и разяснения  на Управляващия орган на ОП 

”Конкурентоспособност” във връзка с получените „Искания на документи и/или 

разяснения” (изх. № 04-07-133/19.06.2012). 

 

Д.9.3. Следене на обявените процедури за набиране на предложения за проекти по 

оперативна програма “Административен капацитет” 

  

Бюджетна линия BG051PO002/12/3.2.-03 

 Участие в работни срещи по подготовката на проектното предложение „Подобряване на 

административното обслужване на потребителите чрез надграждане на 

информационната система за предоставяне на електронни услуги в ДАМТН. 
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Интегриране на информационната система на ДАМТН към фронт офис приложението 

за централната администрация и Единната среда за обмен на електронни документи“; 

 

 Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на проектното предложение. 

 Събиране на ценови оферти за всяка една от дейностите на проекта; 

 Изготвено и изпратено писмо за искане на подкрепа за кандидатстване на ДАМТН за 

предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по ОПАК, Приоритетна ос III, 

Подприеритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна 

съвместимост” от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

 Разработване на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване и част от приложения, 

изисквани по проекта. 

 Разработване на Приложение 2 – Бюджет на проекта и окончателно разработване на всички 

останали приложения към проекта. 

 Представяне на проектното предложение  (изх. № 04-07-72/17.04.2012) в Министерство на 

финансите, Дирекция «ОПАК». 

 

Д.14.1. Координация на разработването на годишен план, програмен бюджет и годишен 

доклад за дейността на ДАМТН 

 Подготовка на табличен отчет на дейността на ДАМТН за 2011 г. и табличен план на 

дейността на ДАМТН за 2012 г. съгласно Приложения 1 и 2 към Закона за 

Администрацията; 

 Попълване на отчетни данни за дейността на ДАМТН през второто полугодие на 2011 г. в 

Електронната система на Министерския съвет за мониторинг на изпълнението на 

програмата на правителството;  

 Обобщаване на данните и подготовка на отчета за дейността на ДАМТН по програмния 

бюджет за 2011 г.;  

 Участие в разработването на средносрочната прогноза 2013-2015 г. на ДАМТН по 

програмния бюджет и приложенията към нея; 

 Попълване на Раздел XII от отчетния доклад на ДАМТН, изготвен във връзка с 

Информационната система за попълване на отчетни доклади за състоянието на 

администрацията. 

 

Д.14.3. Непрекъсната актуализация на интернет страницата на ДАМТН, поддържане на 

„горещи телефони” 

 Участие в ежемесечната актуализация на сайта на ДАМТН (поместване на актуална 

информация за ДАМТН за 2012 г.; редакция и актуализация на заглавия и текстове на 

менютата и подменютата на сайта; актуализиране на нормативната уредба и регистрите на 

ДАМТН; координация при публикуване на информация за опасни продукти, новини, 

официален бюлетин, обяви; поддържане на актуална английска версия на сайта на ДАМТН 

и т.н); 

 Предоставяне на информация, писмено и по телефон, относно запитвания на граждани, 

фирми, асоциации и др., свързани с компетенциите и отговорностите на ДАМТН. 

 

Д.15.3.1. Участие на експерти в дейността на ТК по стандартизация 

 Участие в работата на ТК 28 на Българския институт за стандартизация: гласуване по 

ревизия на 1 бр. стандарт: ISO 1100-1. 

 

 

Участие в разработването на вътрешни документи, необходими за административното 

осигуряване на дейността на ДАМТН 

 Подготовка на проект на Вътрешни правила за провеждане на информационната 

политика на ДАМТН; 
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 Подготовка на проект на Вътрешни правила за подготовка, организиране и отчитане на 

служебните командировки и специализации в чужбина на служителите на ДАМТН; 

 Подготовка на проект на Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в 

това число и за докладване при откриване/ установяване и/или наличие на информация за 

допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор; 

 Подготовка на становище по разработване на Процедура за заявяване, получаване и 

отчитани на канцеларски материали в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор 

 Работа по актуализацията на Вътрешни правила за организацията на административното 

обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; 

 Работа по актуализацията на Вътрешни правила за работната заплата в Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор; 

 Работа по актуализацията на План за действие на ДАМТН за 2012 г. 


