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ОТЧЕТ НА ДАМТН ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 Г. ПО ПРОГРАМЕН 
БЮДЖЕТ 2011 НА МИЕТ 

ПРОГРАМА № 5 “ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА 
РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА” 

 

Цели на програмата 

 Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на 
измерванията и защита интересите на държавата, икономическите оператори и 
потребителите от неточни измервания; 

 Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно 
движение на стоки в обхвата на законовата метрология и директивите от Нов подход и 
преодоляване на техническите бариери пред търговията;  

 Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, на 
качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и защита на живота и 
здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и 
опазването на околната среда и вещите; 

 Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на 
Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо 
законодателство; 

 Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 
 Подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция “Българска 
служба за акредитация”/ИА”БСА”/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 
/ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция “Българска 
служба за акредитация”; Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и 
Български институт по метрология /БИМ/. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Програма № 5 „Инфраструктура по 
качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” 

Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2010 г. 

Актуализир
ан бюджет 

2011 г. 

Отчет за 
полугодието 
на2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Информационни трансфери във връзка с 
нотификацията на органи за оценяване 
на съответствието 

Бр. 194 106 52 116 120 

Извършени проверки на органи за 
оценяване на съответствието в т.ч. 
- Проверки на кандидати за 
нотифицирани органи 

- Надзорни проверки за спазване 
изискванията към нотифицираните 
органи   

Бр. 91 140 56 
 

32  
 

23 
 
 

160 190 
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1От тях 714 бр. за фискални устройства - поради изискване на МФ за свързване на касовите апарати с НАП 

- Проверки по сигнали  1 

Проведени съвещания на националните 
работни групи и Форума на 
нотифицираните органи 

Бр. 9 22 3 25 31 

Брой извършени проверки на гориво Бр. 484 500 260 500 550 

Брой изпитани проби от течни горива Бр. 1915 960 501 960 1060 

Брой издадени протоколи по ЗЧАВ и 
ЗЕВИ  

Бр. 2026 1210 625 1210 1335 

Проверки на лица, които използват 
средства за измерване 

Бр. 7 680 6300 4 766 6500 6500 

Инспектирани СИ в употреба Бр. 19 058 12500 9 055 12800 12800 

Проверки на производители, вносители 
и лица, които предлагат за продажба 
ПОКП 

Бр. 1 075 850 542 800 800 

Подложени на контрол ПОКП 
-партиди с еднакви количества 
-продукти с различни количества 

Бр.  
1 078 
4 798 

 

 
950 

4300 
 

 
1273 
2825 

 
950 

4200 
 

 
980 
4000 

 
Проверки на лица, оправомощени за 
проверка на СИ 

Бр. 60 50 20 50 50 

Контролни проверки на сервизи за 
тахографи 

Бр. 108 90 65 100 100 

Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4 096 3700 2561 3800 4000 
Видове изпитани продукти  Бр. 36 50 13 55 60 

Извършени проверки на отделни групи 
продукти от различни видове (планови и 
извънпланови) при  надзор на пазара  за 
спазване на ЗТИП 

Бр. 6 670 7500 4 798 7600 7800 

Видове продукти, към които са 
предприети мерки (издадени заповеди) 

Бр.  - 40 67  
 

45 50 

Съгласувани инвестиционни проекти и 
проекти на строежи и проекти за 
производство и ремонт на съоръжения с 
повишена опасност (СПО) 

Бр.  
623 

 
650 

 
279 

 
700 

 
750 

 

Извършени първоначални  и внезапни 
технически прегледи на СПО 

Бр. 
км 

3 249 1800 759 1900 2000 

Извършени периодични технически 
прегледи и изпитвания по СПО 
(включително на въжени линии, в km) 

Бр. 
 

km 

13 340 14500 7291 
 

1683,2  

15500 16000 

Издадени разрешения за пускане на 
СПО в експлоатация 

Бр. 215 500 84 550 550 

Извършени съвместни проверки на 
оператори на предприятия и/или СПО 
по чл. 157, ал. 2 от ЗООС 

Бр. 83 100 75 120 160 

Извършени проверки на лица, получили 
лицензия за осъществяване на 
технически надзор на СПО по чл.34а от 
ЗТИП или вписани в регистъра лица, 
извършващи дейности по поддържане, 
ремонтиране или преустройство на СПО 
по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП  

Бр. 616 800 493 1000 1200 

Проверени при надзор на пазара 
продукти, които не се пускат директно е 
търговската мрежа  

Бр. 5 466 2000 1935 2500 2500 

Извършване на проверки на 
предприятия, сгради и други обекти, в 
които се експлоатират СПО 

Бр. 2 134 2300 1266 2800 3000 

Участие на експерти в РГ на на 
WELMEC, CEOC и  в РГ и групи за 
административно сътрудничество на ЕК 

 
Бр. 

 
22 

 
25 

 

 
11 

 

 
30 

 

 
30 
 

Проверки по сигнали и жалби и по 
искане на други контролни органи 

Бр. 
 

% от пос-
тъпилите 

- 
 

100 

- 
 

100 

 426  
 

100 
 

- 
 

100 

- 
 

100 

Изпълнение на процедури по подадени 
заявления и издадени заповеди за 
оправомощаване, лицензии и 
регистрации по ЗИ, ЗАвП, ЗДДС и 
ЗОДФЛ 

Бр. 461 250 
8931 

 
250 

 
250 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
програмата 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите; 
 Липса на разбиране, интерес и съдействие от неправителствените организации и бизнес 

организациите; 
 Несъгласуваност в политиките на органите от инфраструктурата по качеството; 
 Липса и текучество на подготвени и квалифицирани кадри; 
 Липса на гъвкав механизъм за поддържане на административен капацитет, адекватен на 

търсенето на предоставяните от администрацията продукти/услуги; 
 Липса на гъвкав механизъм за финансиране на дейности съобразно потребностите на пазара; 
 Недостиг на необходимата материално-техническа база за осъществяване на надзорната 

дейност – техническо оборудване, транспортни средства. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в 
програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

12. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 
съответствието/нотифицирани органи 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
 Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи - Общ брой изпълнявани процедури 

по проверка и оценка – 14 бр, от които 13 по ЗТИП и 1 по ЗМИ, като извършените проверки 
във връзка с тяхното изпълнение са 32 бр.; 

 Проверка за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на нотифицирани 
органи - 23 бр., проверки по сигнали – 1 бр.; 

 Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване на 
съответствието пред ЕК (информационни трансфери във връзка с нотификация на органи за 
оценяване на съответствието) – 52 бр.;  

 Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи – 3 
бр. актуализации; 

 Самообучение на експерти от дирекция „РОС” за въвеждане на данни в информационната 
система NANDO в съответствие с Регламент 765/2008 и регистриране в новата система за 
регистриране - ECAS във връзка с въвеждане на данни в информационната система NANDO; 

 Актуализиране на процедурата за оценка на кандидатите за нотифицираните органи в 
съответствие с изискванията на Регламент 765/2008 и на Решение 768/2008. 

 
13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на 
съответствието/нотифицираните органи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
 Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от Нов 

подход и дейността на Форума на нотифицираните органи – проведени 3бр. съвещания;  
 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните групи 

по директиви към ЕК; 
 Оказано съдействие на българските органи по директиви Машини, Асансьори, Играчки, 

Въжени линии за превоз на хора и Съдове под налягане във връзка с участието им в 
европейския координационен механизъм и регистриране в CIRCA. 

 
14. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически 
надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните 
горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани 
количества продукти. 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
14.1.  Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов 

подход и на Директивата за средствата за измерване: 
 Извършване на наблюдение и проверки на продукти (4798 вида) – планови (2991 вида) и 

извънпланови (1807 вида) и по 48 броя сигнали за 8 продуктови групи; вземане на проби за 
изпитване (13 вида продукти); 

 Издаване на предписания за спиране от разпространение (9 вида продукти), изтегляне от 
пазара (6 вида продукти) и унищожаване на опасни продукти (2139 бр. от 121 вида продукти); 

 Извършена е проверка и/или наблюдение на общо 1935 продукта, които не се пускат директно 
в търговската мрежа, като са проверени предприятия (322 обекта) от шивашката (206) и 
млекопреработвателната промишленост (116). За установените нарушения са изпратени 35 бр. 
покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения. Временно от 
експлоатация са спрени 57 съоръжения и е изискана техническата им документацията;  

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП по отношение на 
средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от Нов подход (везни, 
водомери, разходомери за газ, мерки за сервиране): 
Извършен е планов (съобразен с националната програма) и извънреден надзор на пазара на 
2561 броя средства за измерване, пуснати на пазара и/или в действие - везни за директни 
продажби, автоматични сумиращи везни с непрекъснато действие, системи за течности, 
различни от вода, електромери, водомери и топломери. От тях 1617 са пуснати на пазара по 
§3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на средства за измерване;  

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара 
(RAPEX) - получени 317 нотификации - открити са на пазара 2 вида опасни продукти по 
нотификациите; върнати към КЗП нотификации за 1 вид продукти, които са извън обхвата на 
разпоредбите по чл. 7 от ЗТИП; подадени към КЗП 5 броя нотификации за система RAPEX за 
5 вида продукти; 

 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните органи на 
другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара – 1 проект по надзор на пазара 
на играчки; 

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с агенция „Митници” и Комисията 
за защита на потребителите: 
- 1 проверка по уведомление от митническо бюро Кулата за отложено освобождаване на 

везни, при която не са установени нарушения на ЗТИП; 
- 2 съвместни проверки на продукти (19 вида взривни вещества за граждански цели); 
- получени са от агенция „Митници” и отработени общо 99 броя уведомления за 360 вида 

потенциално опасни продукти в складовете на българските митници и са предприети 
мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 23 вида продукта 
при доказани несъответствия, а 13 бр. продукти са били извън компетенциите на ДАМТН. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 
съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 115 бр. и издаване на 
наказателни постановления – 63 бр. 

 
14.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 
 Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и на 

проекти за производство и ремонт на СПО – 279 бр.; 
 Регистриране и поддържане на регистър на СПО – поддържане на регистри на видовете 

СПО, подлежащи на технически надзор от ДАМТН ; 
 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО; 
 Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и 

изпитвания на СПО – 8050 бр.  и 1683,204 км (въжени линии); 
 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация – 84 бр.; 
 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират 

СПО – 1266 бр.; 
 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 
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контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и 
съоръжения – 75 бр.; 

 Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и злополуки 
със СПО и предприемане на мерки за недопускането им - обследвани и анализирани са 
причините за възникнали 8 аварии със СПО, при които са нанесени материални щети на 7 
обекта, пострадали са 8 души и 1 е загинал; 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО – 145 
бр.; 

 Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните комисии на 
курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на 
СПО - разрешено е провеждането на 187 курса; 

 Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС ГЗ и др. 
държавни контролни органи - 3219 бр.; 

 Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за 
отстраняване на нарушения - издадени са 356 бр. предписания; 

 Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не съответстват на 
нормативните изисквания – издадени са 273 бр. разпореждания и са спряни от експлоатация 
315 съоръжения с повишена опасност; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 
съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 749 бр. и издаване на 
наказателни постановления – 498 бр. 

 
14.3.  Контрол за спазване на Закона за измерванията (ЗИ) за защита интересите на държавата 

и потребителите от неверни измервания и несъответстващи на изискванията предварително 
опаковани количества продукти 

 Планови и извънредни проверки (вкл. по сигнал и по искане на други контролни органи) на  
лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират СИ:  
През отчетния период са извършени 4766 надзорни проверки на лица, използващи СИ в 
законовата област, като 344 от тях са във връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани и 
фирми и по искане на други органи. За съответствието им със законовите изисквания, 
техническа изправност и правилна употреба са инспектирани 9055 СИ - везни, бензиномерни 
и газколонки, разходомери за газ, разходомери за течности различни от вода, използвани в 
данъчни складове и при  производството на акцизни стоки,  манометри  в съоръжения под 
налягане, електромери, топломери, радарни скоростомери. 
Извършена е извънредна проверка в цялата страна на електроразпределителните предприятия 
”Е.ОН България” ЕАД, ”ЕВН България ЕС” АД и  ”ЧЕЗ България”  ЕАД с цел установявяне 
спазването на задълженията им, произтичащи от ЗИ. Това наложи инспектиране на по-голям 
брой СИ в употреба от планираните. Проверки са извършени в 1944 обекта на трите 
дружества. За установените  несъответствия са съставени 21 протокола за задължителни 
предписания и 443 АУАН. 
Във връзка с писмо на Върховна административна прокуратура по публикации в средствата 
за масова информация, на територията на цялата страна през второто тримесечие са 
извършени проверки на всички сектори Пътна полиция при ОД на МВР, както и СДВР 
София. Инспектирани са 440 СИ -  радарни скоростомери, мобилни и  стационарни системи 
за видеоконтрол, анализатори за алкохол в дъха. Съставени са 6 протокола за задължителни 
предписания, от които 5 са за липса на пломби, поставени на определените за целта места на 
радарните скоростомери. 
В изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, съвместно с Агенция „Митници”, 
са извършени инспекции на 201СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки в 86 обекта. 
В резултат на участието на ДАМТН са предприети допълнителни действия за правилно 
пломбиране на разходомерите за разделен монтаж, с цел изключване на нерегламентирана 
намеса върху техните показания. 

 Проверки на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително 
опаковани количества продукти (ПОКП) и контрол на тези продукти: 
Метрологичният надзор е осъществен чрез 44 проверки, извършени на място при 
производители/вносители на ПОП и проверки в 498 обекта от търговската мрежа. Извършени 



стр. 6 от 9 

са 2 кампанийни проверки в търговската мрежа за проследяване съответствието на пуснатото 
на пазара брашно и кисело мляко. 
При проверките са подложени на контрол 1273 партиди ПОП с еднакви количества и 2825 
бр. ПОП с различни количества. Общо от разпространение са спрени 2913 бр. ПОП – 
брашно, олио, месо и колбаси, кисело мляко, сирене, кашкавал, боб, сладкарски изделия, 
ядки и др, от които 1083 бр. поради несъответствие на нетното количество на обявеното, 314 
бр. заради променено от търговците съответствие на количеството и 286 бр. без обозначено  
количество. 

 Надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване по реда на 
ЗИ.  
През отчетния период са извършени 18 планови и 2 извънредни надзорни проверки на лица, 
оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по чл. 
52 от ЗИ и съответствие на внедрените системи за управление с изискванията по БДС 
ISO/IEC 17025. 
Проверени са 19 стационарни и 1 подвижна лаборатории и са инспектирани използваните в 
тях при извършване на проверките 256 технически средства – 124 еталона, 119 спомагателни 
СИ и 13 броя сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на записите по 
качеството, както и на техническите записи (заявления за проверка, входящо-изходящи 
дневници, протоколи и свидетелства за проверка), свързани с проверката на 3305 средства за 
измерване. За установените несъответствия са съставени 7 протокола за задължителни 
предписания, които са изпълнени в срок. 

 Предприемане на административно-наказателни действия: 
За установените при надзорните проверки нарушения са предприети предвидените 
административно-наказателни действия. Съставени са 632 протокола за задължителни 
предписания и 625 АУАН. Издадени са 177 наказателни постановления. Влезли в сила са 114 
наказателни постановления, обжалват се 6 бр. 

 
15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, ЗДДС и ЗДВДФЛ, 

водене на регистри: 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на 
СПО – издаване на 20 лицензии;  

 Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии за осъществяване 
на технически надзор на СПО - периодично; 

 Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО –   
проверени са 98 лица, отнети са 11 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен 
обхвата на 5 лицензии; 

 Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по 
поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО - 91 лица са вписани са в регистъра по чл. 
36, ал. 1 от ЗТИП и е отказано вписване в регистъра на 16 лица;  

 Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват поддържане, 
ремонтиране и преустройване на СПО - периодично; 

 Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО –  
проверени са 359 лица, обезсилени са 18 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 
1 от ЗТИП и лицата са заличени от регистъра; 

 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 – издадени са 187 разрешения за 
провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по 
обслужване на СПО, в които са преминали обучение 2119 души; 

 Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на средства за измерване, 
които подлежат на метрологичен контрол, осъществено от служители на ДАМТН - участвали 
в 19 комисии за преглед на документи и в 18 комисии за проверка на място, вкл. 12 изпита за 
проверка на практическите умения за прилагане на методите на проверка на СИ: 
- оправомощени са  8 лица за проверка на средства за измерване; 
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- издадени са  12 изменения на заповеди за оправомощаване; 2 заповеди за отнемане на 
оправомощаване. 

 Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на Закона за 
автомобилните превози (ЗАвП) - Извършен е преглед на документи по 32 преписки по 
подадени заявления за издаване на удостоверения за регистрация на нови сервизи; за 
подновяване на регистрация и за изменение на регистрация. Във връзка с процедурата по 
регистрация на сервизите са осъществени 11 проверки на място. Издадени са 31 
удостоверения и допълнения към удостоверения за монтаж или монтаж и ремонт на 
тахографи и 1 временно прекратяване на действието на регистрация; 

 Регистриране на сервизи за фискални устройства по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. - 699 
удостоверения за регистриране на лица за ремонт на фискални устройства и 15 заповеди за 
заличаване на фирми от регистъра; 

 Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) по 
Наредба № 35 от 03.11.1999 г. - Изготвяне на 1 изменение и допълнение към лицензия за 
ремонт и поддръжка на ЕТАФП. 
 

16. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 
разпространение, транспортиране и използване 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната – 260 бр. 
(115 верига бензиностанции, 137 малки бензиностанции, 7 петролни бази и 1 автоцистерна.), 
от тях планови – 154 бр., извънпланови и по сигнали на граждани, на органи на МВР и други 
контролни органи – 106 бр. (43 проверки са по искане на органите на МВР и Агенция 
“Митници”, 20 проверки по сигнали на граждани и 43 проверки съвместно с ГД 
„Метрологичен надзор”); 

 Вземане на проби от течни горива – 501 бр. (автомобилни бензини – 241 бр., гориво за 
дизелови двигатели – 256 бр.,  биогорива и други течни горива – 4 бр.);  

 Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от 
изпитване – 1095 бр., издаване на констативни протоколи – 625 бр., експертни заключения – 
452 бр. и 34 бр. експертизи след изпитване на арбитражни проби; 

 Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата 
за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и 
Закона за енергията от възобновяеми източници; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 
съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения – 43 бр. и на 
наказателни постановления – 90 бр.  

 Спрени от разпространение 20 горива и издадени Задължителни предписания за изтегляне за 
8 горива за дизелови двигатели в общо количество 9862,22 л. 

Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 
На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) са извършени 
планови надзорни проверки на регистрираните сервизи за тахографи за спазване на 
задълженията им по този закон и по Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. във 
връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и последните му изменения и 
допълнения. Проверени са 65 сервиза и е извършен преглед на 19915 протокола от проверки 
на тахографи. За констатирани несъответствия и пропуски на 9 сервиза са съставени 
протоколи за задължителни предписания и указания за спазване на изискванията на 
Наредбата. 

Оценка за изпълнението на програмния бюджет за шестмесечието на 2011 г.: 

В резултат на осъществената от ДАМТН през шестмесечието дейност по надзор на пазара могат 
да бъдат направени следните изводи: 
 цялостната дейност по надзор на пазара се извършва в съответствие с практиката на 

държавите-членки на ЕС; 
 при извършване на надзор на пазара се акцентира на засиленото взаимодействие с 

икономическите оператори с цел премахване на отстранимите несъответствия, свързани с 
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остатъчни рискове; предприемане на коригиращи мерки и извършване на последващи 
проверки за изпълнението на декларираните коригиращи действия от икономическите 
оператори; 

 при осъществяване на извънредните проверки на трите електроразпределителни дружества 
при надзора на пазара на средства за измерване се акцентира на електромерите, които се 
пускат на пазара и в действие с оценено съответствие и допълнителна метрологична 
маркировка съгласно изискванията към тях; 

 с извършените мащабни проверки в различни сектори, където продуктите се пускат директно в 
действие (напр. шивашки и млекопреработвателни предприятия) се осигурява недопускането 
на експлоатацията на несъответстващи на изискванията машини и съоръжения и се допринася 
за осигуряване на безопасни условия на труд; 

 подобрено е сътрудничеството с други контролни органи като Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС 
ГЗ и е засилено взаимодействието с Агенция „Митници”; 

 независимо от увеличения обем на извънплановите проверки по сигнали и жалби на граждани 
и ведомства, проверки на други ведомства, проверки по RAPEX нотификации и уведомления 
от митници, утвърденият годишен план се изпълнява ритмично. 

 

Равносметката на планираните от ДАМТН за полугодието задачи и реално изпълнените такива в 
областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност показва, че повечето от 
заложените за изпълнение цели са постигнати, като някои от тях са преизпълнени (напр. по 
отношение на проверени при надзор на пазара продукти, които не се пускат директно в 
търговската мрежа, както и на извършени периодични технически прегледи на някои видове 
СПО). Частичното изоставане на този етап спрямо планираните показатели при някои от 
осъществяваните дейности, като „съгласувани инвестиционни проекти”, „издадени разрешения за 
пускане на СПО в експлоатация” се дължи на това, че извършването на тези дейности напълно 
зависи от заявеното намерение и подготвеността  на икономическите оператори за осъществяване 
на монтаж и пускане в действие на СПО, което не позволява точното планиране на тези 
показатели. 
 
В резултат на осъществената от ДАМТН през шестмесечието дейност по метрологичен надзор 
могат да бъдат направени следните изводи: 
 Поради осъществяване на извънредни проверки на трите електроразпределителни дружества 

се наложи извършване на проверка и надзор на пазара на значително по-голям брой СИ от 
планираните;  

 Извършените кампанийни проверки на предварително опакованите продукти брашно и кисело 
мляко, осъществени в търговската мрежа доведоха до проверка на повече партиди с еднакви 
количества от планираните;  

 По-голямата част от проверките на оправомощени лица са предвидени за второто полугодие;  
 Големият брой на издадените удостоверения за регистрация на сервизни фирми на фискални 

устройства се дължи на одобряването на много нови типове фискални устройства в 
съответствие с изискването на Наредба Н-18 за свързване на касовите апарати с НАП. 
    

Изпълнението на заложените показатели в плана на ДАМТН за полугодието в областта на 
контрола на качеството на течните горива показва, че заложените годишни параметри ще бъдат 
постигнати. За полугодието на 2011 год. изпълнението е средно 52 % от предвидените за 
годината брой проверки на обекти, които пускат на пазара, разпространяват или съхраняват течни 
горива; брой изпитани проби в изпитвателната лаборатория за ГСМП и брой издадени 
констативни протоколи за съответствие на горивото с изискванията за качество. 

 
Резултатите от дейността на ДАМТН в областта на оценяване на съответствието и постигнатите 
показатели през първото шестмесечие показват: 
 изпълнение на графика за извършване на планирани проверки на нотифицираните органи и 

изпълнение на планираните проверки на лица, кандидатстващи за нотифицирани органи;  
 развитие, разширяване и усъвършенстване на утвърдената на национална система за оценяване 

на съответствието; 
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 разширяване и задълбочаване на информационния обмен със структурите на Европейската 
комисия с цел прилагане на новите изисквания на европейското законодателство (Решение 
768/2008) в областта на нотификацията на органи за оценяване на съответствието; 

 до момента 39 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 15 директиви, 
които осигуряват на българските производители свободен достъп до единния европейски 
пазар. 


