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О Т Ч Е Т 
за  

дейността на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” 
през първото полугодие на 2011 година 

 
 
 

Дейността на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” (Д „РОС”) през 
изминалото шестмесечие е насочена към изпълнение 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, разширяване и усъвършенстване 
на утвърдената национална система за оценяване на съответствието и осигуряване на 
българските производители на свободен достъп до единния европейски пазар и 
равнопоставеност на българските нотифицирани органи с нотифицираните органи на 
страните – членки на ЕС. 

Експертите от Д „РОС” изпълняват всички дейности свързани с проверка, оценка, 
нотификация, издаване на разрешения на органи за оценяване на съответствието и 
поддържане на нотификацията, което се осъществява чрез надзорни проверки за спазване 
на условията за нотификация, проверки по писмени сигнали за констатирани нарушения в 
обхвата на 22 наредби, въвеждащи директиви от Нов подход. 

 
През първото шестмесечие на 2011 г. два органа доброволно заявяват отказ от 

дейността. Получени са 8 заявления за получаване на разрешения за оценяване на 
съответствието, две от които са доброволно оттеглени. В процедура от 2010 г. са трима 
кандидати за нотифицирани органи. Разширен е обхватът по директиви/наредби, в който 
органите извършват оценяване на съответствието с нотифицирането на първия орган по 
Директива 2000/9/ЕС относно въжените линии за превоз на хора. Към 30 юни 2011 г. броят 
на нотифицираните органи е 39. 

Освен дейности по проверка и оценка на компетентността на кандидатите за 
нотифицирани органи, екпертите от Д „РОС” извършват планови надзорни проверки, 
съгласно годишния план за надзор и проверки по сигнали. 

През отчетния период са извършени 23 планови надзорни проверки и една проверка по 
сигнал. 

По време на надзорните проверки, при които се проследява дейността на 
нотифицирания орган и практическото изпълнение на прилаганите процедури за 
оценяване на съответствието по всяка конкретна заявка, констатираните несъответствия се 
отразяват във фишове за констатация и се дава срок за тяхното отстраняване. 

 
Извършваните дейности от Д „РОС” съгласно Плана за действие на ДАМТН за 2011 г. 

са както следва: 
 

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. 

Извършен е преглед на представените документи и е направена оценка на 
компетентността на трима кандидати за нотифицирани органи. Във връзка със 
задълженията на Република България като страна – членка на ЕС, са подготвени и 
представени за потвърждаване необходимите документални доказателства в системата за 
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нотификация NANDO-Input за тези кандидати, както и за два нотифицирани органа, които 
доброволно се отказват от извършваната дейност. 

За отчетния период е потвърдена една от представените нотификации, а останалите две 
са в процес на потвърждаване, като през определения срок за разглеждане от страните – 
членки, няма възражения или въпроси. 

Извършен е задълбочен преглед на всички получени чрез системата за нотификация 
NANDO-Input документални доказателства за компетентността на предложените за 
нотификация органи на страните - членки, по които Д „РОС” не намери несъответствия, 
нямаше въпроси и не отправи възражения. 

Във връзка с въвеждане на данни в информационната система NANDO-Input в 
съответствие с Регламент 765/2008 и регистриране в нова система за регистриране – ECAS, 
експерти от дирекция „РОС” срещнаха известно затруднение, което беше преодоляно чрез 
практическо самообучение по новите изисквания. При разучаването на предоставеното от 
NANDO-Input ръководство за ползване, значителна помощ на Д „РОС” оказаха експерти 
от Дирекция „МСЕИ”, които го преведоха на български език. 

 
2. Публикуване на данни за българските нотифицирани органи в уебсайта 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 три актуализации на Регистъра на издадените и 
отнетите разрешения на органите за оценяване на съответствието. 
 
3. Анализ на дейността на нотифицираните органи  по оценяване на съответствието и 
набелязване на мерки за решаване на възникнали проблеми и подобряване на работата им. 

Д „РОС” извърши анализ на дейността на нотифицираните органи по оценяване на 
съответствието за 2010 г. на база предоставените годишни доклади и копия от издадените 
крайни документи и набеляза мерки за подобряване на дейността им: 

- Оказване 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; 

- планиране и подготовка на срещи с нотифицираните органи по нововъведени 
наредби и изменения в хармонизирани стандарти. 

4. Координиране дейността на националните работни групи.  
Експертите от Д „РОС” координират и ръководят дейността на работните групи на 

българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от ЗТИП. 
В рамките на отчетния период са проведени три работни срещи с нотифицираните органи 
за обсъждане на новата Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на играчките и във връзка с изменението на БДС EN 81 – 1/2. 
 

 
Обобщена справка по показателите за изпълнение на извършените дейности са 

представени в Таблица 1. 
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Таблица 1 
 
№ 

 
Показател 

 
Отчет за шестмесечието 

/бр./ 
1. Информационни трансфери във връзка с 

нотификацията на органи за оценяване на 
съответствието 

52 

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. 

56 
32 
23 
 
1 

3. Издадени разрешения за оценяване на съответствието 1 
4. Отказано издаване на разрешения - 
5. Доброволни откази от издаване на разрешения 2 
6. Отнети разрешения 2 
7. Проведени съвещания 

6.1.На националните работни групи; 
6.2.На Форума на нотифицираните органи 

 
3 
- 

8. Функциониращи нотифицирани органи 39 
9. Действащи наредби, по които има нотифицирани 

органи 
15 

 
Като резултат от дейността на Д „РОС” през първото полугодие на 2011 г., могат да 

се направят следните заключения: 
 

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

- Националната система за оценяване на съответствието функционира и се 
развива, като прилага европейското хармонизирано законодателство; 

- ДАМТН като национален нотифициращ орган изпълнява своите функции и 
осигурява доверие в Европейската комисия и страните – членки при оценката, 
нотификацията и надзора на българските нотифицирани органи, които са 
равнопоставени на нотифицираните органи на страните – членки на ЕС. 

 
 
 
       


