
 

ОТЧЕТ 

за 

дейността на ГД ИДТН през  

третото тримесечие на 2012 год. 

 

Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на 

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

дейности през третото тримесечие на 2012 г. са: 

1. Технически прегледи и проверки.  

 Извършени периодични технически прегледи на 4154 бр. и 1175,68 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва: 

 парни и водогрейни котли – 132 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 460 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 73 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 1102 бр. и 1162, 58 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 372 

бр.; 

 повдигателни съоръжения – 1064 бр.; 

 асансьори – 951 бр.;  

 въжени линии – 12,83 км. 

 Извършени 329 първоначални и 168 извънредни технически прегледа на СПО. 

 Заверени за съответствие с нормативните изисквания са 253 технически 

документации за СПО на осн. чл. 35 от ЗТИП. 

 Проверени 600 обекта и предприятия, в които се експлоатират СПО. 

 Участие в 10 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 55 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират СПО. 

 Извършени са проверки по 18 сигнали и жалби, свързани със СПО. 

 Осъществени са 164 непланирани дейности, свързани със съоръжения с 

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

 

2. Тематични и извънпланови проверки.  

През третото тримесечие на 2012 г. служители на ГД ИДТН са осъществили 

следните дейности: 

- Извършени са проверки за спазване на нормативно-установените изисквания за 

безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност, експлоатирани в 

социални и медицински центрове. Установени са случаи на експлоатация на 

съоръжения с повишена опасност (котли и газови уреди), които не са били 

регистрирани от орган за технически надзор, както и възлагане на обслужването на 

съоръжения на лица без същите да притежават необходимата за обслужването им 



правоспособност. За установените нарушения на нормативната уредба са образувани 

административно-наказателни производства и са издадени заповеди за спиране на 

експлоатацията на съоръженията, които са връчени на кметовете на общини, явяващи 

се ползватели на съоръженията. 

- Извършени са проверки във водноелектрически централи за спазване на 

нормативно-установените изисквания за безопасна експлоатация на съоръженията с 

повишена опасност. Установени са случаи на експлоатация на повдигателни 

съоръжения, които не са били регистрирани от орган за технически надзор. За 

установените нарушения на нормативната уредба са съставени актове за установяване 

на административни нарушения и са издадени заповеди на ползвателите им за спиране 

на експлоатацията на съоръженията. 

- Извършени са проверки на бензиностанции, на чиято територия се 

експлоатират съдове, работещи под налягане, използвани за помпане на автомобилни 

гуми и кариери за добив на мрамор. Констатирани са случаи на експлоатация на съдове, 

работещи под налягане, които не са регистрирани от орган за технически надзор и не са 

им извършвани технически прегледи за установяване на годността им за безопасна 

експлоатация. За установените нарушения на нормативната уредба са съставени актове 

за установяване на административни нарушения и са издадени заповеди на 

ползвателите им за спиране на експлоатацията на съоръженията.  

 

3. Администриране на регулаторни режими 

 Проверени са 40 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. 

 37 лица са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са им издадени 

удостоверения за вписване. Отказано е вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на 

7 лица поради установени несъответствия с нормативно-установените изисквания за 

вписване в регистъра. 

 На 6 лица са издадени лицензии за осъществяване на технически надзор на 

СПО.  

 Извършени са 22 проверки на лица, притежаващи лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО и 202 проверки на вписани в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица. 

 Обезсилени са 5 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП и лицата са заличени от регистъра. 

 Отнети са 2 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен обхватът на 

една лицензия. 

 Издадени са 79 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 751 души. 

 

4.  Надзор на пазара 

През третото тримесечие на 2012 г. са извършени проверки на 359 машини и 

съоръжения с повишена опасност в обекти, където са монтирани и/или пуснати в 

експлоатация. Установен е случай на пускане на пазара на пътнически асансьор, който 



не е съответствал на съществените изисквания на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни 

устройства. При проверката на асансьора и придружаващите го документи е 

установено, че кабината му не е оборудвана със средство за двустранна връзка, 

позволяващо постоянен контакт с аварийна служба. За установеното несъответствие 

със съществените изисквания са предприети мерки към производителя на асансьора и е 

уведомен нотифицираният орган, извършващ надзор на производителя. 

 

5. Административно-наказателна дейност 

За констатираните нарушения при осъществените технически прегледи и 

проверки през третото тримесечие служителите на ГД ИДТН са съставили 706 акта за 

установяване на административни нарушения. Издадени са 421 наказателни 

постановления въз основа на съставените актове за административни нарушения, от 

които се обжалват 21. Прекратени на основанията по Закона за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) или е отказано издаването на наказателно 

постановление от административно-наказващия орган поради съдържащи се в тях 

пороци, непозволяващи издаването на наказателни постановления, са преписките по 59 

акта.  

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативно-

установените изисквания за безопасна експлоатация са издадени 86 заповеди за 

спиране от експлоатация на 229 съоръжения с повишена опасност и са издадени 183 

писмени предписания на ползватели на съоръжения с повишена опасност за 

отстраняване на  установените неизпълнения на изискванията за безопасна 

експлоатация на наредбите по чл. 31 от ЗТИП. 

 

Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни 

дейности за третото тримесечие на 2011 г. и 2012 г. показва следното: 

 

 ІII-то 2012 год. 

 ІІI-то 2011 год. 
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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 

 

 


