
ОТЧЕТ 

за 

дейността на ГД ИДТН през  

първото тримесечие на 2012 год. 

 

 

Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на 

Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН) 

дейности през първото тримесечие на 2012 г. са: 

1. Технически прегледи и проверки.  

 Извършени периодични технически прегледи на 3422 бр. и 308,55 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва: 

 парни и водогрейни котли – 89 бр., при планирани 97 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 778 бр., при планирани 418 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 55 бр., при планирани 52 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 795 бр. и 258,851 км, при 

планирани 1052 бр. и 376,975 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 335 

бр., при планирани 454 бр.; 

 повдигателни съоръжения – 853 бр., при планирани 1001 бр.; 

 асансьори – 517 бр., при планирани 1127 бр.;  

 въжени линии – 45,699 км, при планирани 29,81 км. 

 Извършени 303 първоначални и 241 извънредни технически прегледа на СПО. 

 Заверени 554 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП. 

 Проверени 585 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 770. 

 Участие в 17 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков 

потенциал. 

 Участие в 79 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират СПО. 

 Извършени са проверки по 23 сигнали и жалби, свързани със СПО. 

 Осъществени са 581 непланирани дейности, свързани със съоръжения с 

повишена опасност (съвместни проверки, комисии, съвещания и др.). 

 

2. Тематични и извънпланови проверки.  

2.1. Тематични проверки 

2.1.2. Проверка на асансьори с механични брави и с твърди отбивачки.  

В изпълнение на т. Д.5.5. от Плана за действие на ДАМТН през 2012 г. 

инспектори от ГД “ИДТН” на ДАМТН извършиха през месец февруари проверка на 

асансьори (независимо дали са монтирани в жилищни, административни или други 

сгради) на територията на цялата страна, чийто шахтни врати са с механични брави и с 

твърди отбивачки за спазване на изискванията на §3а от преходните и заключителни 



разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

асансьори.  

Проверени са 503 асансьора с механични брави и с твърди отбивачки. 

Установено е, че 151 от тях са спрени от ползвателите им и/или поддържащите ги лица 

поради това, че не са приведени в съответствие с изискванията на §3а от преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на асансьори в срок до 31 декември 2011 г. Спрени с разпореждания до 

поддържащите асансьорите лица и/или техните ползватели са 43 асансьора, които са се 

намирали в експлоатация по време на проверката и не са били приведени в 

съответствие с §3а от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. За констатираните 

нарушения на §3а, ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на асансьори са съставени 31 акта за установяване на административно 

нарушение против поддържащи асансьорите лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 

от ЗТИП, и/или ползватели на асансьорите. 

При проверките на асансьори с механични брави и с твърди отбивачки са 

констатирани и следните нарушения на ЗТИП и Наредбата за безопасната експлоатация 

и техническия надзор на асансьори: 

- 10 асансьора са се експлоатирали с неизправности, при които съгласно чл. 10, 

ал. 1 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 

експлоатацията им трябва да бъде преустановена (неправилно функциониране или 

неизправност на контактите за безопасност, повреди на ограждането на кабината и др.); 

- 2 асансьора са се експлоатирали с изтекъл срок на периодичният им 

технически преглед по чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на асансьори; 

- 2 асансьора са се експлоатирали без да е осигурено поддържането им от лице, 

вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП – съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори; 

- на 2 асансьора поддържането се е осъществявало от лица, които не са вписани 

в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. 

В хода на проверката са проверени и други 27 асансьора, които не са били с   

механични брави и с твърди отбивачки. Констатирано е, че 10 от тях се експлоатират с  

неизправности, при които съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори експлоатацията им трябва да бъде 

преустановена (неправилно функциониране или неизправност на контактите за 

безопасност, повреди на ограждането на кабината, счупено или липсващо стъкло на 

шахтната врата и др.), както и с неизправен предпазен праг или предпазна клапа. На 15 

от асансьорите не им е бил извършен и периодичен технически преглед от орган за 

технически надзор в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори. За констатираните нарушения на 

нормативната уредба за безопасна експлоатация са съставени 31 акта за установяване 

на административно нарушение. 

2.1.2. Проверка на ски-влекове. 

В изпълнение на т. Д.5.4. от Плана за действие на ДАМТН през 2012 г. 

инспектори от ГД “ИДТН” на ДАМТН извършиха през месец февруари проверка за 

спазването на изискванията за безопасна експлоатация на ски-влекове. При проверката 



са обхванати 79 съоръжения, разположени в различни точки на страната, позволяващи 

условия за зимен спорт. Установено е, че 23 ски-влека не са били регистрирани пред 

орган за технически надзор и не им е извършван технически преглед. Три ски-влека са 

работили с неизправни изключватели за контрол на положението на въжето. На два 

ски-влека е установено, че техническият им преглед е извършен от лице, което не 

притежава лицензия за осъществяване на технически надзор на такива съоръжения с 

повишена опасност. Един влек се е експлоатирал с неизправен блокаж срещу обратен 

ход. За констатирани нарушения на нормативноустановените изискванията за 

безопасна експлоатация са съставени 25 акта за установяване на административно 

нарушение. Издадени са разпореждания за спиране на експлоатацията на 29 ски-влека.  

Най-често констатираните при проверката на ски-влековете нарушения, 

създаващи непосредствена опасност за възникване на аварии и злополуки, са следните: 

- Нерегистрирани съоръжения пред орган за технически надзор (лица, получили 

лицензия за технически надзор на ски-влекове). 

- Неизвършени периодични технически прегледи; 

- Експлоатация на съоръженията с недействащи изключватели за контрол на 

положението на транспортното въже по стълбовете.  

- Експлоатация на влековете с неизправен блокаж срещу обратен ход. 

- Не извършена дефектоскопия на транспортното въже. 

- Не извършвани проверки на мълниезащитата и заземителните инсталации на 

влековете. 

- Липса на информационни табели и символи. 

2.2. Други проверки и дейности 

 През месеци януари и февруари  на 2012 г. от РО ИДТН - Благоевград е 

извършена съвместна проверка с РЗ “ПБЗН” - Благоевград в заведения за обществено 

хранене и хотели в гр. Банско , гр. Разлог, к.к. Семково и к.к. Паничище за 

осъществяване на засилен контрол за спазване на нормативноустановените 

изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на газови уреди и 

бутилки за газ. В резултат на констатираните при проверката нарушения са съставени 

81 броя актове за установяване на административни нарушения и са издадени 52 

заповеди за спиране на съоръжения с повишена опасност. Проверките са осъществени 

по плана на РО ИДТН – Благоевград. Такива проверки се извършват ежегодно от 

регионалният отдел и ефекта от тях е положителен, предвид наблюдаваната тенденция 

към намаляване на броя на констатираните нарушения. 

 През месец февруари 2012 г. от РО ИДТН - Благоевград е извършена проверка 

съвместно с Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисията за защита на 

потребителите. Проверката обхвана асансьорите в апарт-хотели, ваканционни селища, 

сгради за сезонно пребиване, апартаментни комплекси и други сгради от този тип. 

Целта на проверката е ясно да се диференцирани асансьорите в жилищни сгради за 

постоянно обитаване, подлежащи на технически надзор от лица, получили лицензия от 

председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на СПО, от тези, 

монтирани в хотели. В следствие на оказаната активната помощ от служителите на 

Главна дирекция “Контрол на пазара”, изисквайки документи за категоризация на 

сградите, в които се извършва туристическата услуга хотелиерство, са установени 40 

асансьора, които подлежат на технически надзор от ГД ИДТН. В резултат на 



проверката са съставени 36 акта за установяване на административни нарушения и са 

регистрирани 40 асансьора в РО ИДТН – Благоевград. 

 В изпълнение на Заповед № А – 143/14.03.2012 г. на Председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор инспектори по техническия 

надзор от регионалните отдели на агенцията в градовете София, Благоевград и Пловдив 

извършиха проверка на асансьори, монтирани в жилищни сгради в градовете 

Благоевград и Кюстендил. Целта на проверката бе да се установи посредством външен 

преглед и функционални проверки на асансьорите наличието на повреди и 

неизправности, които създават риск за тяхната безопасна експлоатация, както и да се 

установи дали лицата, които поддържат асансьорите изпълняват задълженията си 

съобразно нормативноустановените изискванията за това.  

Проверката обхвана 114 бр. избрани на случаен принцип асансьори в жилищни 

сгради в двата града, които се установи, че се поддържат от общо 8 фирми. Всичките 8 

фирми са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания 

към продуктите като лица, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване 

на асансьори и поддържат съответните асансьори, въз основа на сключен писмен 

договор с етажните собствености. 

Установено е, че само на един асансьор не му е извършена функционална 

проверка от поддържащата фирма в установения от наредбата 10-дневен срок. В 

кабините на 7 асансьори не са били поставени табелки с указания за ползване на 

асансьора и телефонните номера, на които да се съобщава за неизправности или аварии 

или за необходимост от освобождаване на пътници. В съответствие с нормативните 

изисквания всички проверени асансьори са преминали периодичен технически преглед 

от орган за технически надзор през последните 36 месеца. 

При проверката са установени следните неизправности на проверените асансьори 

– счупени 4 бр. стъкла на шахтни врати на асансьори; износени канали на 

фрикционната шайба на един асансьор, за което проверяващите инспектори са издали 

разпореждане за спиране на експлоатацията му; открито едно неизправно предпазно 

устройство на асансьор, която неизправност е била отстранена от поддържащата фирма 

по време на проверката. За установените при проверката нарушения на нормативните 

изисквания ще бъдат образувани 16 бр. административно-наказателни производства 

срещу допусналите ги нарушители. 

 В изпълнение на Заповед № А-573/23.12.2011 г. на председателя на ДАМТН и 

т. Д.5.1 от Плана за действие на ДАМТН през 2012 г. през тримесечието е 

актуализирана внедрената в ГД ИДТН система за управление на качеството. 

 Служители на ГД ИДТН са осъществили и следните дейности: 

- 3 съвместни проверки със служители на ИА ГИТ на лица, вписани в регистъра 

по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за спазване освен на обхвата на издаденото им удостоверение и 

условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този 

закон и наредбите по прилагането му и на трудовото законодателство от тези лица по 

отношение на наетия от тях персонал. 

- Участие в 7 заседания към експертни съвети, създадени от кметове на общини. 

- Участие в 4 семинара, организирани от Български институт за стандартизация, 

на които е презентирана дейността и функциите на ГД ИДТН. 



- 2 проверки по искане от ОД на МВР – гр. Русе. 

- 1 проверка, възложена от Окръжна прокуратура – гр. Русе. 

- 10 проверки, по разпореждане на областни управители. 

 

3. Администриране на регулаторни режими 

 Проверени са 48 заявители за получаване на лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО или за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на 

СПО. 41 лица са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са им издадени 

удостоверения за вписване. На 6 лица са издадени лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО.  

 Извършени са 21 проверки на лица, притежаващи лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО и 173 проверки на вписани в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица. 

 Обезсилени са 25 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП и лицата са заличени от регистъра; отказано е вписване в регистъра на 1 лице; 

 Отнети са 7 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен обхвата на 2 

лицензии. 

 Издадени са 89 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 975 души. 

 

4.  Надзор на пазара 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 336 

съоръжения с повишена опасност и машини. При проверките е констатирано, че при 

два ски-влека, произведени от български производител, че не е удостоверено 

съответствието на предпазните им устройства с маркировка за съответствие и 

декларация за съответствие и на подсистемите им с декларация за съответствие. 

Предприети са съответните действия по надзор на пазара и е изискано от 

производителя на ски-влековете  да представи техническите им досиета и декларациите 

за съответствие на предпазните им устройства и подсистемите им. Не са констатирани 

други случаи на нарушения на нормативноустановените изисквания, свързани с 

пускането на пазара и/или в действие на  СПО и машини.  

 

5. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения при осъществените технически прегледи и 

проверки през тримесечието служителите на ГД ИДТН са съставили 518 акта за 

установяване на административни нарушения. Издадени са 280 наказателни 

постановления. Прекратени на основанията по Закона за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) и/или върнати поради съдържащите се в тях пороци, 

непозволяващи издаването на наказателни постановления, са преписките по 47 акта.  

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация са наложени 150 принудителни 

административни мерки по чл. 49 от ЗТИП и са спряни от експлоатация 208 

съоръжения с повишена опасност. 



 

Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни 

дейности за първите тримесечия на 2011 г. и 2012 г. показва следното: 

ПТП – периодични технически прегледи на СПО. 

ПиИТП – първоначални и извънредни технически прегледи на СПО. 

Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират 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. 

Като цяло, поставените пред ГД ИДТН задачи са изпълнени съобразно наличния 

кадрови капацитет и осигурените ресурси. Въпреки усилията за постигане на 

максимално изпълнение на поставените задачи, налице е частично неизпълнение на 

някои от тях. Причините за неизпълнението се дължат на различни фактори: 

- нарастналия брой непланирани мероприятия, в които са участвали 

служителите на главната дирекция - осъществени са 708 непланирани мероприятия ( 

държавни приемателни комисии на строежи, проверки на оператори на предприятия и 

съоръжения с висок рисков потенциал по 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, проверки, организирани от други държавни контролни органи, 

комисии и др.); 

- субективни фактори, като недобра организация и координация при 

изпълнение на някои задачи в следствие на голямото натоварване и непрекъснато 
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променящите се приоритети във възлаганите задачи; подценяване от страна на 

служителите на възложените им задачи и др. 

-  лошите зимни условия, затрудняващи придвижването до обектите за 

проверка извън населените места. 

-  големият брой прегледи на съдове, работещи под налягане (резервоари за 

втечнен въглеводороден газ) в следствие на ремонти, извършени във връзка с 

изискванията на НАП за поставяне на нивомерни системи в резервоарите.  

 

Считаме, че при равномерно осигуряване на необходимите за изпълнението на 

дейностите на ГД ИДТН финансови средства и по-ефективно организиране и 

координиране на изпълнението на поставените задачи до края на годината частичното 

неизпълнение на някои от тях през това тримесечие  е възможно да бъде минимизирано 

или заличено.  


