
О Т Ч Е Т 

 

за дейността на ГД МН през първото полугодие на 2014 г. 

 

 

Надзорната и контролната дейност на ГДМН в отчетния период, свързана с 

прилагането на ЗИ, ЗТИП и ЗАвП, се осъществява чрез: метрологичен надзор; контрол на 

предварително опаковани количества продукти; надзор на пазара на средства за измерване и 

контрол на сервизи за тахографи. Приоритетно са предприети действия по всички получени 

жалби и сигнали от граждани и други контролни органи. Осигурено е изпълнението на 

мерките по администриране на регулаторните режими, извършвани от дирекцията. 

    

Метрологичен надзор за спазване изискванията на ЗИ 

 

1. Лица, които произвеждат, внасят, използват и/ или ремонтират СИ 

 През отчетния период са извършени общо 6076 надзорни проверки в обекти, в които 

се използват 12148 СИ в законовата област. От извършените проверки 68 са във връзка с 

постъпили сигнали и жалби от граждани и фирми, а 143 по искане на други органи. 

Своевременното реагиране на всички постъпили сигнали и жалби е приоритетна задача на 

дирекцията.  

В съответствие с утвърдения годишен план на ГДМН, през второто тримесечие е 

осъществен метрологичен надзор на оператори, които доставят до крайните потребители 

електрическа енергия и газ. 

 

1.1. Лица, които използват везни  

Извършени са 1743 надзорни проверки, при които са обхванати 2616 СИ в употреба, 

както следва:  
 

 Везни в търговската мрежа 

При проверките са обхванати 952 обекта, в които се използват 1459 везни. Установен 

е нисък дял на несъответстващите везни – 6,1% от общо проверените, като почти всички от 

тях (94%) са без валиден знак от проверка. За установените нарушения са съставени общо 69 

протокола за задължителни предписания и 26 АУАН, от които 1- на лице, което ремонтира 

СИ. 

През второто тримесечие са извършени 4 проверки по жалби и сигнали на граждани и 

фирми. Сигналите не са потвърдени, тъй като инспектираните 18 везни отговарят на 

изискванията. 

 
 

 Везни на пазари и тържища 

Проверени са 634 обекта на територията на цялата страна. При проверките са 

обхванати 742 везни и 192 теглилки. Делът на установените несъответстващи везни е 10,5%. 

Съставени са 30 протокола за задължителни предписания и 55 АУАН. 

През второто тримесечие не са постъпвали сигнали. 
 

 Везни за пощенски и куриерски услуги  
През първото тримесечие е извършена 1 проверка по сигнал на гражданин и са 

проверени 2 везни. Сигналът не е потвърден. 

 

 Везни за големи товари 

Метрологичният надзор на лица, които използват везни за големи товари е 

осъществен чрез проверки в 61 обекта, в които са инспектирани 87 везни. Нарушения на ЗИ 



са установени при 13 от тях, основно без валиден знак от проверка. Общо за периода са 

съставени 10 протокола за задължителни предписания и 1 АУАН. 

В рамките на тематичната проверка през второто тримесечие на везни за изкупуване 

на зърно в зърнените бази и складове е извършен метрологичен надзор в 15 обекта, в които 

се използват 19 везни. Съставен е  1 протокол за задължителни предписания във връзка с  

установено използване на 1 везна без знак от проверка.  

През второто тримесечие е извършена 1 проверка по сигнал на гражданин. Сигналът е 

потвърден, тъй като е установено, че в пункт за изкупувате на черни и цветни метали се 

използва везна със знак за забрана за употреба. За установеното нарушение са дадени 

задължителни предписания и е съставен АУАН. 
 

 Везни при производители на ПОП 

Извършени са проверки в 95 обекта, в които се използват 134 везни. За 15 от тях е 

установено, че не отговарят на законовите изисквания. Съставени 12 протокола за 

задължителни предписания и 1 АУАН. 

 

1.2.  Лица, които използват СИ в бензиностанции и газстанции 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 359 бензино- и газстанции, 

при които са обхванати: 848 бензиномерни и газколонки, 36 метанколонки, 466 манометри в 

съдове под налягане, 17 манометри за автомобилни гуми, 21 везни, 4 разходомери и 2 

системи за битова газ.  

Делът на несъответстващите СИ в проверените обекти е 7,6% от общо обхванатите 

1394 СИ. Преобладаващото нарушение в 97% от случаите е липса на валиден знак от 

проверка. Съставени са общо 55 протокола за задължителни предписания и 11 АУАН.  

По сигнали и жалби на граждани и фирми за неточни измервания при зареждане на 

гориво през второто тримесечие са извършени общо 27 надзорни проверки, при 13 от които 

сигналите се потвърждават. В повечето случаи е установено, че средствата за измерване са 

технически изправни и с валидни знаци от последваща проверка.  

Извършена е 1 проверка в газстанция по подаден сигнал от БИМ във връзка с 

преместена газколонка от друг обект. Сигналът е потвърден – установено е, че колонката се 

използва без валидни знаци от метрологичен контрол. Съставен е протокол за задължителни 

предписания. 

През второто тримесечие е извършена една проверка по сигнал на ДАНС – Хасково на 

бензиностанция в гр. Хасково. Установено е използването на 3 колонки за светли горива без 

валидни знаци от проверка. Съставен е  протокол за задължителни предписания. 

По разпореждане на Председателя на ДАМТН на 12.06.2014 г. в присъствието на 

медии е извършена масова проверка на бензиностанции съвместно с инспектори от София, 

Благоевград, Пловдив, Варна, Шумен, Бургас и Сливен. На контрол по чл. 77, т. 2, от ЗИ са 

подложени 26 колонки в 24 обекта на големи и по-малки икономически оператори на 

територията на гр. София. Съставени са 3 протокола за задължителни предписания за 

установените при проверката 1 колонка с грешка, по-голяма от нормираната максимално 

допустима грешка на бензиноколонки в употреба, и 2 колонки без валидни знаци от 

проверка.  

 

1.3. Лица, които използват СИ по ЗАДС 

През отчетния период са извършени проверки в данъчни складове за производство и 

складиране на акцизни продукти в 86 обекта. Проверките са извършени съгласно 

изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и във връзка с чл. 

44, ал. 2 на Правилник за прилагането му и Наредба № Н-1 за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от митническитке органи върху средствата за измерване и контрол 

на акцизни стоки, съвместно с представители на Териториалните митнически управления.  



При проверките са обхванати 131 СИ. При тези проверки митническите органи са 

уведомени за 5 СИ, които не съответстват на законовите изисквания. 

 

1.4.  Лица, които използват топломери и водомери 

Проверени са общо 738 обекта, в които се използват 744 топломера и 514 водомера. 

Делът на установените несъответстващи СИ са съответно 11% за топломерите и 9% за 

водомерите, предимно с изтекъл срок на валидност на проверката. За установените 

нарушения са съставени 6 протокола за задължителни предписания и 98 АУАН. 

 

1.5. Лица, които използват СИ на газ 

През отчетния период са извършени планови проверки на 26 дружества, които 

доставят газ до крайните потребители. Проверени са общо 1897 обекта, в които се използват 

2114 разходомери, 379 коректори на обема на газ и 119 манометъра. Делът на 

несъответстващите СИ в тези дружества е едва 4%, предимно с изтекъл срок на валидност на 

проверката. На 15 дружества са съставени 20 протокола за задължителни предписания и 83 

АУАН. 

 

1.5. Лица, които използват СИ на ел. енергия 

В съответствие с утвърдения план на ГДМН през второто тримесечие са извършени 

надзорни проверки на оператори, които доставят до крайни потребители електрическа 

енергия и във връзка с това използват електромери и допълнителни устройства към тях - 

измервателни трансформатори и часовници за превключване на тарифни електромери – за 

измервания, свързани с търговски плащания при продажба й.  

Извършени са проверки на следните дружества на територията на цялата страна: ЕВН 

България Електроразпределение ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, ЕРП Златни пясъци АД и 

ЧЕЗ Разпределение България АД. Проверени са общо 1239 обекта, в които се използват 3641 

електромера, 171 измервателни трансформатори и 283 часовници за превключване на 

тарифни електромери. Делът на несъответстващите СИ, установени при проверките през 

второто тримесечие, е 9,6%, предимно електромери с изтекъл срок на валидност на 

проверката. За установените нарушения се предприемат предвидените административно-

наказателни действия по ЗИ. 

По сигнали и жалби на граждани и фирми през второто тримесечие в 4 обекта са 

инспектирани 4 електромера. Сигналите не са потвърдени. 

 

1.6. Лица, които използват водомери 

През отчетния период в 8 обекта са проверени 15 водомера, които отговарят на 

изискванията. Надзорните проверки във ВиК дружествата са планирани за 3-то и 4-то 

тримесечие. 

 

1.7. Лица, които използват други СИ  

По постъпил сигнал на гражданин през първото тримесечие е извършена надзорна 

проверка в пункт за продажба на дърва за огрев. Установено е, че при продажбата на дърва 

се използва мярка за дължина - ролетка, неотговаряща на законовите изисквания. За 

констатираните несъответствия е съставен протокол за задължителни предписания.  

По искане на Районна прокуратура, гр. Разлог, през второто тримесечие са извършени 

надзорни проверки на предприятия на ЮЗДП, които извършват дейност по дърводобив в 

района (ТП ДГС гр. Разлог, ТП ДГС гр. Белица, ТП ДГС гр. Якоруда, ТП ДГС гр. 

Добринище и ТП ДГС с. Места), като лица, използващи средства за измерване – материални 

мерки за дължина. Извършени са проверки в 5 обекта, в които се използват 34 ролетки. 



Установени са 13 ролетки без знаци от последваща проверка и 1 – от неодобрен тип/без 

оценено съответствие. За установените при проверките нарушения  са връчени 4 протокола 

за задължителни предписания и предстои съставяне на 4 АУАН. 

 

2. Лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително 

опаковани количества продукти 

Метрологичният надзор е осъществен чрез 105 проверки на място при производители 

на предварително опаковани количества продукти (ПОП) и проверки в 91 обекта от 

търговската мрежа, в които на контрол са подложени нетните количества на пуснати на 

пазара и предлагани за продажба различни видове ПОП. Извършен е контрол на общо 618 

партиди ПОП с еднакви количества и 469 ПОП с различни количества. Спрени са от 

разпространение общо 23518 несъответстващи продукти. Съставени са 52 протокола за 

задължителни предписания на производители на ПОП и 5 - на лица, което предлагат за 

продажба ПОП, за спиране от разпространение на ПОП с несъответстващи на изискванията 

количества.  
Надзорните проверки на място при производителите на ПОП са осъществени главно в 

обекти, в които се бутилира олио и при производители на мляко и млечни продукти.  

 В рамките на заложената в плана на дирекцията за I-во и IV- то тримесечие 

тематична надзорна проверка на лица които произвеждат ПОП – олио досега са проверени 

35лица за спазване на задълженията им по ЗИ и изискванията на НПОКП, като резултатите 

са представени с отчета за Iтримесечие. За всички установените несъответствия на 12 

производители са съставени протоколи за задължителни предписания за предприемане на 

коригиращи действия. 

През второто тримесечие е осъществена планираната тематична надзорна проверка на 

производители на мляко и млечни продукти. Извършени са проверки в 61 обекта на място 

при производителите, като са подложени на контрол 153 партиди с еднакви количества и 40 

ПОП с различни количества. Спрени от разпространение са общо 12291 продукта (11 

партиди ПОП с еднакви количества и 21 бр. ПОП с различни количества) до привеждането 

им в съответствие с изискванията към количествата. При проверките е извършена инспекция 

на прилаганите методи за контрол и за определяне на нетните количества на ПОП – мляко и 

млечни продукти и на използваните средства за измерване за осъществяване на този контрол;  

извършен е преглед на документите и записите от контрол, съставяни от производителите. 

Резултатите показват, че 59 от проверените производители извършват статистически контрол 

на ПОП. Установени са несъответствия по отношение на използваните СИ при 12 

производители. При прегледа на съставените документи и записи от контрол на 

производителите е установено, че при 47% от тях те несъответстват на изискванията на 

НПОКП, защото не описват практически извършвания контрол и прилаганите методи за 

определяне на нетните количества или са непълни и не съдържат данни, които да доказват, 

че пуснатите на пазара партиди са съответстващи. За всички установените несъответствия на 

35 производители са съставени протоколи за задължителни предписания за предприемане на 

коригиращи действия. 
При извършените в 76 обекта на търговската мрежа проверки на контрол са 

подложени 356 партиди ПОП с еднакви количества и 393 бр. продукти с различни 

количества. Установените общо 36 продукта с несъответстващи количества, са спрени от 

разпространение с протокол за задължителни предписания, съставен на търговеца.  

Шест от отчетените проверки са извънредни, във връзка с получени сигнали от 

граждани за несъответстващи количества на кисело мляко, овесени ядки и бонбони. В 

резултат на извършения контрол са спрени от разпространение 11 продукта (7 – кисело 

мляко и 4 – овесени ядки). 

През отчетния период са извършени и две извънредни проверки при производители на 

ядки във връзка с получен сигнал за намиращи се в търговската мрежа на съседна държава е-



маркирани продукти. Подложените на контрол по време на проверката налични партиди в 

складовете на производителите не показват отклонение от изискванията на НПОКП.  
 

3. Метрологичен надзор на лица, оправомощени за проверка на средства за 

измерване 

През отчетния период са извършени общо 33 надзорни проверки на 26 лица, 

оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по чл. 

52 от ЗИ и съответствие на функциониращите системи за управление с изискванията по БДС 

ISO/IEC 17025, като 3 от проверките са извънредни. Проверени са 33 стационарни 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях при извършване на проверките 458 

технически средства и 25 сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на 

условията, при които се извършват проверките, за съответствие с тези, определени в 

заповедта за оправомощаване, както и на записите по качество и на техническите записи 

(заявления за проверка, входящо-изходящи дневници, протоколи и други документи), 

свързани с проверката на 3463 средства за измерване. Проследен е редът за заявяване, 

съхраняване и отчитане на знаците за проверка. За всички извършени проверки са изготвени 

доклади. 

За установени несъответствия общо за периода са съставени 5 протокола за 

задължителни предписания, единият от които във връзка с извършена проверка през м. 

декември 2013 г. Предстои съставяне на протокол за задължителни предписания на още 2 

оправомощени лица. 

 

Надзор на пазара на средства за измерване 

 

Надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви 2009/23/ЕО и 

2004/22/ЕО, проведен през първото полугодие на 2014 г., включва тематични проверки и 

наблюдения на 4811 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1341 обекта.  

 

Електромери 

През отчетния период е извършен планов надзор на 2595 електромера, от които 1200 

пуснати на пазара и 1395 пуснати в действие, в общо 427 обекта. Не са констатирани 

несъответствия с изискванията към тези СИ. 

 

Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем 

В рамките на плановия надзор на газоразпределителните дружества и на, доставчици 

на газ за крайните потребители в страната са проверени 556 обекта, в които е извършен 

надзор на 946 СИ, от които 37 пуснати на пазара по реда на § 3 от Преходните и 

заключителните разпоредби на НСИОССИ. Не са констатирани несъответствия. 

 

Топломери 

При извършените наблюдения и проверки в общо 202 обекта на 456 пуснати на пазара 

и/или в действие топломера не са констатирани несъответствия с изискванията на ЗТИП и 

НСИОССИ. Проверките са извършени в рамките на плановия метрологичен надзор на 

топлофикационните дружества в страната.  

 

Водомери 

Наблюдавани са 553 водомера, от които 121 пуснати на пазара по реда на § 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Не са констатирани 

несъответствия с изискванията към тези СИ. Проверките са извършени при плановия надзор 

на топлофикационните дружества.  

 

Везни с неавтоматично действие 



Извършени са наблюдения и проверки в общо 130 обекта на 204 пуснати на пазара 

и/или в действие везни, включително в рамките на планирания за шестмесечието надзор на 

индустриални везни. За констатираните формални несъответствия при 3 везни, задължените 

лица по ЗТИП са предприели доброволни коригиращи действия. Преустановена е 

неправилната употреба на везна за измерване на осово натоварване в данъчен склад по 

Наредба Н-1 от 28.01.2014 г. на МФ. 

 

Везни с автоматично действие 

Чрез промяна в точките за контрол от страна на АМ по реда на Наредба Н-1, е 

преустановена неправилната употреба на автоматична лентова везна, пусната в действие без 

оценено съответствие. По случая са ангажирани както задължените по ЗТИП лица и АМ, 

така и нотифицирания, нотифициращия орган и ЕК. В резултат е променен обхватът на 

нотификация с добавяне на модул D по директива 2004/22/ЕО и е отменен представеният ни 

сертификат за одобрена система по качество на производителя. 

 

Материални мерки за дължина 

При извършения надзор на 50 пуснати на пазара материални мерки за дължина, не са 

констатирани несъответствия с изискванията на ЗТИП и НСИОССИ. 

 

Административно-наказателна дейност 

 

През отчетния период са съставени общо 269 протокола, от които 264 за 

задължителни предписания по ЗИ и 5 протокола с предписания по ЗАвП. За установени при 

проверките нарушения са съставени 289 АУАН. Издадени са 148 наказателни постановления. 

През отчетния период са влезли в сила 137 наказателни постановления, 8 се обжалват. 

 

 Одобряване и контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 
 

На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози са извършени 

планови надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на 

задълженията им по този закон и по Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. 

Извършени са проверки в 87 сервиза за съответствие на условията, при които се 

осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи. В рамките на 

контрола е инспектирано оборудването на сервизите, включително сервизните карти за 

дигитални тахографи на техниците. Прегледани са 18305 протокола от проверка на 

тахографи и 5539 електронни записи за дигитални тахографи. Констатациите от проверките 

са отразени в контролни карти. За констатираните несъответствия и пропуски в работата по 

спазване на нормативните изисквания са съставени 5 протокола за задължителни 

предписания. 

През отчетния период е извършен преглед на 16 преписки по подадени заявления и 

проверки на място в 11 сервиза. Констатациите от проверките са отразени в контролни карти 

със заключения и предложения, в резултат на които в регистъра са вписани 9 нови сервиза и 

са въведени промени на вписаните обстоятелства за 3 сервиза. Прекратено е действието на 

регистрацията на 1 сервиз на основание чл. 89в, ал. 4 от ЗАвП. 

 

 Дейности по разрешителни и регистрационни режими  

 

Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат 

на метрологичен контрол 

 През отчетния период, в резултат на извършената дейност във връзка с 22 преписки по 

подадени заявления за оправомощаване или изменение на заповед за оправомощаване, са 

издадени: 10 заповеди за оправомощаване, 7 изменения на заповеди за оправомощаване и 1 



заповед за отказ за оправомощаване. Процедурите са изпълнени от 24 комисии за преглед на 

документи и 16 комисии за проверка на място. 

В ход са 4 процедури за оправомощаване. 

Издадени са 3 заповеди за отнемане на оправомощаването на  лица за извършване на 

проверки на средства за измерване. 

 

Изготвяне на удостоверения за сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 

През периода са изготвени 16 удостоверения за сервизи за монтаж и ремонт на 

тахографи, вкл. изменения и допълнения към тях и прекратявания на регистрация. 

 

 


