
 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

за  

дейността на ГД МН през периода януари-септември 2012 г. 

 

Надзорната и контролна дейност на ГД МН в отчетния период е свързана с 

прилагането на Закона за измерванията/ЗИ/, Закона за техническите изисквания към 

продуктите /ЗТИП/ и Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ и включва: метрологичен 

надзор; контрол на предварително опаковани количества продукти; надзор на пазара на 

средства за измерване и контрол на сервизи за тахографи. Паралелно с това е осъществено 

администриране на регулаторните режими, извършвани от дирекцията, както и други 

дейности. 

 

I. Метрологичен надзор за спазване изискванията на ЗИ 

 

1. Лица, които използват СИ (средства за измерване) 

През отчетния период са извършени 6455 надзорни проверки на лица, използващи 

СИ, от които 136 във връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани, включително 

препратени от КЗП и 63 по искане на други органи. Инспектирани са общо 12207 СИ. 

Установено е, че 9,7% от проверените СИ не отговарят на изискванията. В сравнение със 

същия период на 2011г. делът на несъответстващите СИ е намалял с 4%. 

Извършени са 4464 надзорни проверки на лица, използващи 6828 везни и 576 

теглилки в законовата област, както следва:  

 везни в търговската мрежа - обхванати са 3183 обекта, в които се използват 

5251 везни. Делът на несъответстващите везни е 9,6% от общо проверените, като почти 

всички – 90,4% са без знак от проверка. 5% от несъответстващите везни са от неодобрен 

тип или без маркировка по ЗТИП;  

 везни на пазари и тържища - проверени са 1055 обекта на територията на 

цялата страна. Обхванати са 1118 везни и 576 теглилки. Делът на несъответстващите 

везни е 14,1%. В сравнение с търговската мрежа тук да се отчита по-висок процент на 

везните от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП – 39,2% от несъответстващите; 

 везни за пощенски и куриерски услуги – извършени са 26 проверки и са 

проверени 26 везни; 

 везни за големи товари - проверени са общо 59 обекта, в които се използват 

84везни. Надзорът обхвана пристанищни комплекси, фирми за търговия с метали, 

енергийни и строителни материали, производство на метални изделия, моторни масла, 

бои, пунктове за изкупуване на вторични суровини, мелници, зърнобази, земеделски 

кооперации и др.;  

 везни при производители на предварително опаковани продукти (ПОП) - за 

периода са извършени проверки в 30 обекта, в които се използват 59 везни;  

 везни в здравеопазването - извършено е наблюдение в 111 обекта – 

болнични и лечебни заведения, групови и индивидуални лекарски практики на 

територията на цялата страна, в които се използват 111 везни за бебета и теглоръстомери. 

Отчетен е висок дял на несъответстващите везни (41% от общо проверените), 27,7 % от 

които са от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП, а 70,6% са без знаци от проверка.  



  Съставени са 511 протоколи за задължителни предписания и 224 АУАН. По 

сигнали и жалби на физически лица, фирми и по искане на други органи са извършени 61 

надзорни проверки. 

През отчетния период са извършени 637 проверки на лица, които използват СИ в 

бензиностанции и газстанции. Проверени са 1584 бензиномерни и газколонки, 36 

метанколонки, 687 манометри в съдове под налягане и други 44 СИ (манометри за 

автомобилни гуми, везни и  разходомери за течности, различни от вода). Установен е 

сравнително нисък дял (10,3%) на несъответстващите СИ в проверените обекти от общо 

обхванатите 2351 СИ. Преобладаващото нарушение в над 90% от случаите е липса на знак 

от проверка поради изтекла валидност и/или наличие на сервизни пломби на местата, 

ограничаващи достъпа до устройствата за регулиране.  

За констатираните нарушения са съставени 132 протокола за задължителни 

предписания и 59 АУАН. 

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

гориво и по искане на други органи са извършени общо 118 надзорни проверки. Само при 

10% от проверените в тези случаи 355 СИ са установени несъответствия на изискванията, 

за което са съставени 20 протокола за задължителни предписания и 8 АУАН.  

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, през отчетния период са 

извършени 65 проверки на лица, които използват СИ по ЗАДС,  в които се използват 

130 СИ - разходомери за течности, различни от вода, измервателни системи за течности 

различни от вода и електромери. Проверките са извършени съвместно с Териториалните 

митнически управления.  

През третото тримесечие в съответствие с утвърдения план, съвместно с ИААА, са 

извършени проверки в 251 обекта, на лица, използващи СИ в пунктове за годишни 

технически прегледи. Проверени са 791 бр. СИ - стендове за спирачни сили, димомери и  

газоанализатори.  

 

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

предварително опаковани количества продукти /ПОП/ 

 

Метрологичният надзор е осъществен чрез 37 проверки, извършени на място при 

производители на предварително опаковани количества продукти и проверки и 

наблюдения в 648 обекта от търговската мрежа, от които в 389 с извършен контрол на 

нетните количества на пуснати на пазара ПОП. На контрол при производителите и в 

търговската мрежа са подложени общо 964 партиди ПОП с еднакви количества и 4293 

ПОП с различни количества, като са спрени от разпространение 8068 несъответстващи 

продукти. Съставени са 139 протокола за задължителни предписания, от които 57 на лица, 

които предлагат за продажба ПОП и/или пакетират такива на местата на продажба и 57 

АУАН, от които 47 - на производители на ПОП.  

Четиринадесет от отчетения общ брой проверки в търговската мрежа са 

извънредни и са извършени във връзка с постъпили сигнали и жалби на граждани, в това 

число и препратени по компетентност от КЗП. В девет от случаите сигналите не се 

потвърждават, а в останалите са предприети действия, съобразно установените 

нарушения. 

 

 

 

 



3.  Метрологичен надзор на лица, оправомощени за проверка на 

средства за измерване 

През отчетния период са извършени 42 планови и 6 извънредни надзорни проверки 

на 24 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. Проверени са 40 стационарни 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях при извършване на проверките 

технически средства – 268 еталона, 260 спомагателни СИ и 36 броя сертифицирани 

сравнителни материали. За установените при проверките несъответствия, са съставени 9 

протокола за задължителни предписания, които са изпълнени в определения срок. 

Предстои връчване на 1 протокол за задължителни предписания. 

Отнето е оправомощаването на ЕТ „ДАНИМАР – Въло Вълов“, тъй като лицето е 

престанало да отговаря на изискването на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗИ.  

При надзорните проверки на лицата, които използват СИ в пунктовете за 

технически преглед на МПС, са констатирани несъответствия при дейностите по 

проверките от оправомощените лица, за което ще бъдат предприети предвидените 

законови действия. 

 

II. Надзор на пазара на средства за измерване 

 

През отчетния период е извършен надзор в 661 обекта общо на 2310 бр. пуснати на 

пазара и/или в действие везни с неавтоматично действие, електромери, водомери, системи 

за течности, различни от вода, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем.  

Извършени са наблюдения на общо 880 везни, от които 296 пуснати на пазара и 

574 пуснати в действие. През отчетния период са констатирани в употреба 4 

несъответстващи на изискванията везни, за които са предприети предвидените в закона 

действия.  

 В резултат на проверка по сигнал за закупена чрез обява в интернет везна е 

установено, че в сайтове за обяви се рекламират везни с неизвестен произход и 

производител, с поставени неправомерно маркировки, фалшиви надписи, имитации на 

знаци за извършена метрологична проверка, инструкции за употреба и гаранционна карта. 

Собствениците/администраторите на сайтовете са уведомени да преустановят 

публикуването на тези обяви, а на уебсайта на ДАМТН е публикувана информация със 

снимков материал. Събраните по случая данни включително от констатирана при планов 

надзор употреба на такива везни и от сигнали на граждани, са предадени по 

компетентност на ГД „Национална полиция“ и ГД „Борба с организираната престъпност“ 

за проверка наличието на данни за измама и за подправяне на официален удостоверителен 

знак. 

Във връзка с постъпили уведомления от Агенция “Митници” за внос на 3739 везни 

с неавтоматично действие не са констатирани несъответствия. 

 При извършения надзор са наблюдавани също 62 системи за течности, различни от 

вода с оценено и удостоверено съответствие; 771 електромера, от които 560 с оценено 

съответствие и допълнителна метрологична маркировка по ЗТИП; 201 водомера, от които 

155 - със знак за първоначална проверка по § 3 на НСИОССИ и 46 – с оценено и 

удостоверено съответствие; 387 разходомери за газ и коригиращи устройства за обем. 

 

 

 

 



III. Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 

През деветмесечието на 2012 г. са извършени проверки в 101 регистрирани 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 22351 

протокола от проверка на тахографи и 3854 електронни записи за дигитални тахографи. За 

констатираните несъответствия и пропуски в работата им по спазване на нормативните 

изисквания са съставени 7 протокола за задължителни предписания. 

 

IV. Административно-наказателна дейност 

През отчетния период са съставени общо 819 протокола, от които 809 за 

задължителни предписания по ЗИ, 3 констативни протокола по ЗТИП и 7 протокола с 

предписания по ЗАвП. За установени при проверките нарушения са съставени 403 АУАН 

по ЗИ и 12 по ЗТИП. Издадени са 247 наказателни постановления.  

 

V. Дейности по разрешителни и регистрационни режими 

 оправомощени са 8 лица за проверка на средства за измерване, издадени са 24 

изменения на заповеди за оправомощаване. В ход са 5 процедури за 

оправомощаване; 

 изготвени са 547лицензии на сервизни фирми за ЕТАФП и удостоверения за 

сервизи за фискални устройства, вкл. изменения и допълнения към тях, писма - 

откази за регистрация на фирми и заповеди за заличаване от регистъра; 

 изготвени са 60 удостоверения за сервизи за монтаж и ремонт на тахографи, 

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

 


