
ОТЧЕТ 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ПККРОС ЗА 2012 Г.  
 

 

I. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Двустранно сътрудничество:  

Работа, свързана с осъществяване на сътрудничество с 9 държави: Армения, Беларус, Виетнам, 

Грузия, Индия, Йордания, Мароко, Молдова и Украйна – кореспонденция относно: 

предстоящо 7-мо заседание на българо-арменска МПК; провеждане на 22-та сесия на българо-

виетнамска смесена МПК; изпълнението на препоръките от Протокола на 4-тото заседание на 

българо-грузинска МПК; провеждане на 17-та сесия на междуправителствената българо-

индийска комисия; провеждане на 1-ва сесия на българо-йорданска смесена МПК; провеждане на 

10-та сесия на междуправителствената българо-мароканска комисия; изпълнение на препоръките 

от Протокола за 5-та българо-молдавска МПК; изпълнение на препоръките от Протокола за 6-та 

българо-украинска МПК. 

Подготвен е проект на двустранна спогодба за обмен на информация и сътрудничество в областта 

на оценяване на съответствието с Беларус, който заедно с комплекта документи е представен в 

МИЕТ, преминал е междуведомствено съгласуване и е внесен за решение в МС.  

 

2. Многостранно сътрудничество: 

 Европейска организация по законова метрология (WELMEC) – организиране участието на 

експерти на ДАМТН в 5 работни срещи на РГ 2, РГ 5, РГ 6 (2 бр.) и РГ 8 на WELMEC. 

 Евро-азиатска организация на националните метрологични институти (КООМЕТ)  

 - оперативна кореспонденция и поддържане на актуална информация 

- организиране участието на експерт от ДАМТН в 13-то заседание на ТК2 „Законова метрология” 

на КOOMET  

 Сътрудничество с Международната конфедерация на организации за инспекция и 

сертификация (CEOC International)  

- Предоставяне на актуална информация за дейността и работните срещи на ТК на СЕОС; 

- Превод на документи (фактурата за членски внос за 2012 г., материал, отнасящ се до добавената 

стойност на третата страна-органи за инспекция/контрол и сертификация и др.); 

- Актуализиране на информацията за ДАМТН с цел изготвяне на годишния отчет на 

организацията. 

 

II. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ  

1. Работа на експерти на ДАМТН в работните групи и ADCO групите на ЕК и участие във 

форуми, организирани от ЕК – организиране участието на експерти на ДАМТН в 39 заседания 

на работни и ADCO групи и форуми, организирани от ЕК. 

2. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013” – Разработване на Проектно предложение „Укрепване на надзорните и контролни 

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от 

националната инфраструктура по качество“  - участие в работни групи и срещи по 

подготовката на проектното предложение; събиране на ценови оферти, подготовка на 

Приложение А – Формуляр за кандидатстване и Приложение Б – Бюджет на проекта; подготовка 

на финансова обосновка; оперативна кореспонденция с МИЕТ (2 бр. писма) във връзка с 
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подготовката на проектното предложение; окомплектоване на документацията и представяне на 

проектното предложение в МИЕТ за оценка; предоставяне на допълнителни документи  и 

разяснения  на Управляващия орган на ОП ”Конкурентоспособност” във връзка с получените 

„Искания на документи и/или разяснения”; изготвяне на Приложение И към договора; 

подписване на договор с идентификационен номер BG161PO003-4.3.02-0001-C0001; изготвяне на 

Заповед № А-494/2409.2012 за определяне на лицата, отговорни за разработването на 

необходимите документи за организиране и провеждане на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки; изготвяне на кратка информация на български и английски език и 

редактиране на изготвена от отдел „АИО“ презентация на проекта с цел тяхното публикуване на 

интернет страницата на ДАМТН; подготовка и отпечатване на прессъобщение за стартиране на 

проекта; подготовка на дневен ред и 7 бр. протоколи от срещи на екипа за управление на проекта; 

работа по технически документации за избор на външни експерти и за закупуване на самолетни 

билети; подготовка на таблична информация и график за изпълнение на проекта; разработване на 

проекти за информационни табели и плакати; подготовка, подаване в УО и одобрение на 

изменение на договора; подготовка на отчет към УО за напредъка по изпълнението на проекта.   

3. ОП „Административен капацитет“ – Проектно предложение „Повишаване на 

професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор“ - събиране на ценови оферти, подготовка на финансова идентификация и 

декларация, подготовка на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, Приложение 2 – 

Бюджет на проекта, както и на всички други приложения по проекта; подготовка на писмо за 

подкрепа от МИЕТ и получено потвърждение за такава; окомплектоване на документацията по 

проектното предложение и подаване на предложението за оценка в МФ.  

4. Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в 

обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2011 GPSD): 

Стартиране на проекта през м.март 2012 г.: подготовка и участие в откриващи срещи по 

пиротехнически изделия и зарядни устройства.  

2-ма експерти от ДАМТН бяха включени в работна група по продуктова група „Фойерверки“ и 

участваха в подготовката на документите, необходими за осъществяване на съвместните 

действия по надзор на фойерверки, провеждане на тръжната процедура за избор на изпитвателна 

лаборатория, вземане на пробите и транспортиране им до изпитвателната лаборатория.  

Участие на експерти в 4 работни срещи по продуктови групи „Фойерверки“ и „Зарядни 

устройства“ на проекта – септември и ноември 2012 г.  

Извършен надзор на пазара от експерти на ГД НП и закупуване на проби на фойерверки, които 

ще бъдат изпратени за изпитване през 2013 г.  

5. Многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на битови електрически 

уреди по отношение на риска от изгаряне при допир на нагорещени неработни 

повърхности“ (JA2012 Hot non-functional surfices): Експерти на ГД НП проведоха 

специализирана кампания за събиране на информация за предлаганите на пазара на електрически 

уреди с нефункциониращи горещи повърхности, които се допират. Проверени са общо 531 

различни уреди – тостери, контактни грилове, сандвич тостери, гофретници и минифурни.  

Определени са общо 15 продукти за изпитване: 5 вида тостери, 2 – контактни грилове, 2 - сандвич 

тостери, 2 - гофретници, 4 – мини фурни.  

Взети са образци, които са изпратени и изпитани в акредитирана лаборатория, направен е анализ 

на резултатите от изпитването, а необходимите документи са изпратени на координатора на 

проекта с цел обобщаване на резултатите и приключване на съвместните действия. 
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III. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

1. Издаване на разрешения за оценяване на съответствието - 7 бр. нотификации, подадени в 

NANDO-Input, 4 бр. потвърдени от ЕК и издадени разрешения за оценяване на съответствието; 

оперативна кореспонденция с NANDO-Input.  

2. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието – 119 бр. 

3. Извършени проверки – 157 бр: 

3.1. на кандидати за нотифицирани органи – 52 бр.; 

3.2. надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните органи – 97 бр. 

3.3. проверки по сигнал – 8 бр.  

4. Вътрешен одит на Изпитвателна лаборатория за изпитване на ГСМП към ГД „ККТГ” при 

ДАМТН.  

5.  Координиране дейността на националните работни групи – проведени 14 бр. работни 

срещи. 

6. Поддържане на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи (на български и 

английски език) - публикуване на данни за българските нотифицирани органи в сайта на ДАМТН 

– 9 бр. актуализации. 

7. Актуализация на Процедура за оценка на кандидати за органи за оценяване на 

съответствието и Процедура за извършване на проверки на органи, притежаващи разрешения 

за оценяване на съответствието.  

   

 

IV. ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

РЕГЛАМЕНТИ   

 Изготвен и представен в МИЕТ доклад относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, параграф 

1 от Регламент 764/2008 г. за периода 13.05.2011 г. – 31.12.2011 г. 

 Представен в МИЕТ за нотификация пред ЕК проект на ПМС за изменение и допълнение на 

Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори. 

 Предоставени по електронен път на специализираната администрация на ДАМТН 26 бр. 

получени нотификации от държави-членки за проекти на нормативни актове, свързани с 

областите на компетентност на ДАМТН. 

 Изготвен отговор на постъпило от Националния информационен център на МИЕТ запитване от 

страна на Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния относно 

приложимото законодателство, свързано с пожарогасители. 

 Изготвен отговор на постъпило запитване от български икономически оператор относно звената 

за контакт относно продуктите по смисъла на Регламент № 764/2008 на Република България и 

Република Румъния. 

 Изготвен отговор на постъпило от Националния информационен център на МИЕТ запитване от 

страна на Словенския институт за стандартизация относно националните законовите изисквания 

по отношение на анализатори за алкохол в дъха (етилометри). 

 

 

V. РАБОТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА И ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА 

ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ, РЕГЛАМЕНТИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ  

 лингвистична редакция на 2 брошури за електрическата и електротехническата индустрия и за 

химическата индустрия в България, изготвени във връзка с информационна кампания на МИЕТ  
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 редакция и превод на нотификации по RAPEX – 15 бр. 

 6 бр. преводи на въпросници (по директиви за газови уреди и въжени линии, по регламент за 

екодизайн и относно нотифицирани органи по директива „Средства за измерване“), 10 бр. 

документи (везни, опаковки на продукти, въжени линии, играчки, обувки, преговори между ЕС и 

Канада относно режимите), 1 бр. стандарт БДС EN 14056, 1 бр. нотификация 2005/23/I на 

Република Италия относно увеселителни съоръжения 

 Превод и отговор на въпросник на EK във връзка със системата NANDO – процедура за 

нотификация и надзор на органи по директива 2009/48/ЕС „Безопасност на играчки“ 

 Преводи на коментари на френската и немската делегации във връзка със заседание на работна 

група „Техническа хармонизация“ на Съвета по уеднаквяване на директиви с разпоредбите на 

Новата законова рамка. 

  

VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

 Дейности във връзка с Пловдивския панаир 24–29.09.2012 г. Традиционно, при провеждането на 

Международния технически панаир в град Пловдив, Д „ПККРОС“ участва в подготовката, 

организацията и осъществяването на дейностите, свързани с провеждането на конкурса “Златен 

медал и диплом” – сформиране на Централна комисия и работни групи и участие на ДАМТН в 

тях. В Централната комисия и във всички работни групи към този конкурс участваха служители 

на ДАМТН, а председател на ЦК е главният секретар на ДАМТН. В резултат на сформираните 

ЦК и РГ кандидатствалите фирми за медали и дипломи бяха оценени, номинирани и съответно 

наградени. В процеса на тези дейности беше осъществено тясно сътрудничество с различни 

министерства, ведомства, стопански организации и други икономически оператори. 

 Участие в работата на ТК 28 на Българския институт за стандартизация: гласуване по 

проекти/ревизия на 4 бр. стандарти: ISO 1100-1, ENV 13005, prEN ISO 4064-1,3,4,5  и FprCEN/TR 

16469. 

 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДАМТН 

 Отговори на въпроси на граждани, зададени по телефона – над 350 бр. и писмени въпроси, 

постъпили чрез сайта на ДАМТН – 286 бр. 

 Участие в ежемесечната актуализация на сайта на ДАМТН (поместване на актуална информация 

за ДАМТН за 2012 г.; редакция и актуализация на заглавия и текстове на менютата и 

подменютата на сайта; актуализиране на нормативната уредба и регистрите на ДАМТН; 

координация при публикуване на информация за опасни продукти, новини, официален бюлетин, 

обяви; поддържане на актуална английска версия на сайта на ДАМТН и т.н); 

 Подготовка на проект на Вътрешни правила за провеждане на информационната политика на 

ДАМТН и проект на Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това 

число и за докладване при откриване/ установяване и/или наличие на информация за допуснати 

грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в ДАМТН; 

 Работа по актуализацията на Вътрешни правила за организацията на административното 

обслужване в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; 

 Подготовка на становище по разработване на Вътрешни правила за работа на служителите на 

ДАМТН с административния регистър. 

 


