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ОТЧЕТ 

за 

дейността на ГД ИДТН през  

първото тримесечие на 2011 год. 

 

Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на 

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

дейности през първото тримесечие на 2011 г. са: 

 

1. Технически прегледи и проверки  

 Извършени периодични технически прегледи на 3470 бр. и 482,36 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва: 

 парни и водогрейни котли – 100 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 392 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 56 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 708 бр. и 432,87 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 

331 бр.; 

 повдигателни съоръжения – 788 бр.; 

 асансьори – 1094 бр.; 

      въжени линии – 45,48 км. 

 Извършени 241 първоначални и 115 извънредни технически прегледа на 

СПО. 

 Заверени 138 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП. 

 Проверени 606 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 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 73 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират СПО. 

 Извършени са проверки по 14 сигнали и жалби. 

 Осъществени са 1269 непланирани мероприятия, свързани със съоръжения с 

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

 

2. Тематични и извънпланови проверки  

2.1.Тематична проверка на подземни паркинги и гаражи 

През м. януари 2011 г. регионалните отдели на главната дирекция извършиха 

проверка на територията на цялата страна на подземни паркинги и гаражи за 

установяване  спазването на изскванията на Наредбата за устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 
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въглеводородни газове по отношение на допускане на автомобили с монтирани 

автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в тях. 

При проверката са обхванати 180 обекта на територията на цялата страна. От тях 

само 11 отговарят на всички изисквания на Наредбата за устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 

въглеводородни газове за да бъдат допускани автомобили с монтирани автомобилни 

газови уредби за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в тях. На входа на 98 от 

проверените подземни паркинги и гаражи не е имало поставена забрана за влизане в 

тях на автомобили с газови уредби, тъй като същите не са оборудвани с изискващите се 

от чл. 98, ал. 3 от Наредбата вентилация най-малко с трикратен въздухообмен за 1 h, 

автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение и 

газсигнализатори и не е допустимо пребиваването в тях на такива автомобили. В 34 

подземни паркинги и гаражи, които не отговарят на посочените условия е установено 

пребиваването в тях на автомобили с газови уредби, което представлява нарушение на 

чл. 155, ал. 2 от Наредбата, чиито разпоредби забраняват ползвателите на автомобили с 

монтирани газови уредби и собствениците на гаражи да допускат паркиране на такива 

автомобили в гаражи, които не отговарят на посочените по-горе изисквания на 

наредбата. За констатираните нарушения са съставени 32 акта за установяване на 

административно нарушение на собствениците на подземните паркинги и гаражи.  

В 11 от тези 34 подземни паркинги и гаражи е имало забрана на входа им за 

влизане в тях на автомобили с монтирани газови уредби, но ползвателите на 

автомобилите с газови уредби не са се съобразили с нея. Собствениците на подземните 

паркинги и гаражи от своя страна не са предприели никакви мерки по предотвратяване 

пребиваването на тези автомобили в стопанисваните от тях паркинги и гаражи. 

Констатирано е, че някои от собствениците на подземните паркинги и гаражи са 

въвели контролиран достъп до стопанисваните от тях обекти, като са назначили 

персонал, който да проверява автомобилите на влизане в обекта за наличие на 

монтирана газова уредба или са въвели автоматизиран контрол чрез магнитни карти, 

които се предоставят само на ползватели на автомобили, които нямат монтирани газови 

уредби. 

 

2.2. Извънпланови проверки 

Проверка на котелни помещения в общински обекти  

 По искане на областния управител на Област Велико Търново от служители на 

РО ИДТН – Велико Търново са извършени проверки за спазване на 

нормативноустановените изисквания  за безопасна експлоатация в наредбите по чл. 31 

от ЗТИП в 19 общински обекта – 8 училища, 7 детски градини, 3 детски ясли и една 

болница. Не са констатирани съществени нарушения на нормативните изисквания. 

 В Област Монтана по искане на ОД на МВР – гр. Монтана е осъществена 

съвместна проверка със служители на РО ИДТН – Враца на автомобили с монтирани 

автомобилни газови уредби за спазване на изискванията за безопасна експлоатация в 

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите 

съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредбата за 

устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
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газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. За 

констатираните нарушения на водачите са съставени актове за установяване на 

административни нарушения. 

 От служители на РО ИДТН – Благоевград са извършени проверки в 40 

оранжерии на територията на общини Петрич и Сандански за спазване изискванията за 

безопасна експлоатация на експлоатираните в тях водогрейни котли. Констатирани са 

нарушения, изразяващи се в: експлоатиране на нерегистрирани пред орган за 

технически надзор котли; обслужване на котли от персонал, непритежаващ 

необходимата за това правоспособност; експлоатиране на котли, които са самоделно 

направени или преустроени;  експлоатиране на котли с метрологично непроверени 

средства за измерване и неизвършени проверки на обезопасяващите котлите предпазни 

клапани. За всички констатирани нарушения на нарушителите са съставени актове за 

административни нарушения и са издадени заповеди за спиране от експлоатация на 

неотговарящите на нормите за безопасна експлоатация котли. 

Извършени са проверки съвместно със служители на РУ ПБС – гр . Благоевград в 

135 обекта, в които се експлоатират газови съоръжения и инсталации за втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан, за установяване изпълнението на принудителни 

административни мерки, издадени при предходни проверки. В резултат на проверката 

са издадени 43 заповеди за спиране от експлоатация на газови съоръжения и 12 

предписания. 

В общини Кюстендил и Петрич са извършени проверки на 15 сградни газови 

инсталации, захранвани с газ от транспортируеми съоръжения под налягане (батерии от 

бутилки). Установено е, че част от батериите са с неудостоверено съответствие със 

съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. На всички от 

проверените обекти батериите не са били защитени от попадане на мълнии и от достъп 

до тях на неоторизирани лица. Част от сградните инсталации не са били регистрирани 

пред орган за технически надзор. За всички газови инсталации са издадени заповеди за 

спирането им от експлоатация. 

Извършени са проверки и на 92 асансьора в апартаментни комплекси в общини 

Банско и Разлог. Установено е, че не се спазва срокът за извършване на периодичните 

технически прегледи от лицензираните лица, които са ги регистрирали. Констатирани 

са и случаи на експлоатиране на асансьори без да е сключен договор за поддържането 

им с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, както и на асансьори в 

хотелски комплекси, на които технически надзор осъществяват лицензирани лица. За 

допуснатите нарушения на нормативната уредба на нарушителите са наложени 

административно-наказателни мярки. 

Във връзка с констатирани нарушения при монтаж на газопроводи от 

газоразпределителната мрежа в гр. Благоевград са осъществени и три проверки по 

време на монтаж на газопроводи – не са констатирани нарушения на нормативните 

изисквания. 

Извършени са 73 проверки в котелни централи в хотели в гр. Благоевград, 

Сандански, Разлог и Банско за спазване на нормативноустановените изисквания по 

отношение на регистрирането на котлите пред орган за технически надзор и 
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осигуряване на обслужването им от персонал, притежаващ необходимата 

правоспособност, както и 10 котелни централи в учебни заведения на територията на 

община Гърмен. За констатираните нарушения са наложени съответните 

административнонаказателни мярки. 

Проверени са и 5 предприятия от обувната промишленост на територията на 

община Сатовча. Констатирана е експлоатацията на котли и съдове, работещи под 

налягане, без същите да са регистрирани пред орган за технически надзор и да им е 

извършен първоначален технически преглед. Издадени за заповеди за спиране от 

експлоатация на всички нерегистрирани съоръжения и са наложени 

административнонаказателни санкции на ползвателите им. 

 

3. Администриране на регулаторни режими 

 Проверени са 69 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. 

 Извършени са 271 проверки на лица, притежаващи лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 

от ЗТИП. 

 Обезсилени са 4 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП и лицата са заличени от регистъра; отказано е вписване в регистъра на 3 лица; 

 Отнети са 6 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен обхвата на 5 

лицензии. 

 Издадени са 97 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 1072 души. 

 

4.  Надзор на пазара 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 267 

съоръжения с повишена опасност и машини. Констатирани са три случая на 

предоставена инструкция за експлоатация, която не е на български език. Открит по 

време на експлоатацията му, е стрелови кран, произведен в Корея, пуснат на пазара без 

маркировка за съответствие. Същият не е имал и ограничител на товароподемността. 

Представената декларация за съответствие на крана не е била с изискващото се от  

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините 

съдържание.  Предприети са необходимите действия по надзор на пазара и е 

разпоредено спирането от експлоатация на съоръжението до изясняване на случая.   

 

5. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения при осъществените технически прегледи и 

проверки през тримесечието служителите на ГД ИДТН са съставили 216 акта за 

установяване на административни нарушения. Издадени са 162 наказателни 

постановления. Прекратени на основанията по Закона за административните 
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нарушения и наказания (ЗАНН) и/или върнати поради съдържащите се в тях пороци, 

непозволяващи издаването на наказателни постановления, са преписките по 36 акта.  

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация са наложени 118 принудителни 

административни мерки по чл. 49 от ЗТИП и са спряни от експлоатация 122 

съоръжения с повишена опасност. 

 

Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни 

дейности за първите тримесечия на 2010 г. и 2011 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: 
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- нарастващият брой непланирани мероприятия, в които служителите на 

главната дирекция трябва да участват - осъществени са 1269 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.); 

- значително намаления числен състав на ГД ИДТН, текучеството на кадри и 

постъпването на работа на служители без професионален опит в сферата на дейност на 

главната дирекция; 

- демотивиращия ефект върху служителите на непрекъснатите спекулации със 

закриването и/или преструктурирането на ДАМТН; 

- субективни фактори, като: недобра организация и координация при 

изпълнение на някои задачи; подценяване от страна на служителите на възложените им 

задачи и др. 

 

Считаме, че при равномерно осигуряване на необходимите за изпълнението на 

дейностите на ГД ИДТН финансови средства и ефективно организиране и 

координиране на изпълнението на поставените задачи до края на годината това 

частично неизпълнение на планираните дейности е възможно да бъде минимизирано 

или заличено.  

 

 

 


