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In the course of 2008 the activities of the State Agency for
Metrological and Technical Surveillance (SAMTS) were focused at
realisation of the agency mission to contribute by its activities to
attainment of the national strategic objective, and namely: Bulgaria
to become a country with sustainable economic growth, competitive
economy and favourable business environment, at the same time
providing protection of public interest, by means of:
 protection of life and health of persons, protection of con
sumers’ interests and environmental protection;
 providing conditions for avoiding unfair competition;
 supporting the national conformity assessment system
functioning;
 effective and efficient market surveillance, metrological
supervision and technical inspection.
The entire surveillance activities of the agency were targeted at
enforcement of harmonised EU legislation in the field of New Ap
proach, as well as the existing practices in the field of market sur
veillance, metrological supervision, and evaluation of competence
and subsequent notification of conformity assessment bodies to
the European Commission with a view to ensuring free movement
of industrial products in the European single market. Meanwhile, a
main direction in carrying out of the technical inspection activity is
taking into account the best practices of the EU Member States.
The national conformity assessment system functions and
further develops by implementing the European harmonisation
legislation, at the same time providing conditions for free access
of Bulgarian goods to the European market and supporting the
competitiveness of Bulgarian companies.
Since Bulgaria’s accession to the European Union on 1 January
2007 the State Agency for Metrological and Technical Surveillance
has been effectively participating in the work of various European
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It is privilege for me to prepare this introduction to you on the
occasion of publication in both Bulgarian and English the Annual
Report of the State Agency for Metrological and Technical Surveil
lance for 2008, which is provided to all the interested parties.
The State Agency for Metrological and Technical Surveillance
in its capacity of a surveillance authority carries out the national
policy in the field of: surveillance of placed on the market and/or
put into service products falling within the scope of over 25 New
Approach Directives; technical inspection of high-risk equipment;
quality control of liquid fuels; metrological supervision; designation
of conformity assessment bodies; notification of national technical
regulations.
The priority tasks laid down in the SAMTS Action Plan for 2008
were realised in the following aspects: protection of the society and
the environment against dangerous and non-conforming to the es
sential requirements industrial products, false measurements and
liquid fuels of poor quality; ensuring equal conditions for marketing
of products, which fall within the competencies of SAMTS, on the
Bulgarian market as part of the single European market; assistance
and support to the functioning of the national conformity assess
ment system.
Strengthening of the administrative capacity with a view of
improvement and increase in the efficiency and effectiveness of
the surveillance activities, timely implementation of the EU acquis
in the field of New Approach, legal metrology and quality control
of liquid fuels, expanding the market surveillance activities for
measuring instruments and carrying out effective control of the
registered tachograph workshops were the leading aspects of the
agency activities.
The results outlined in the Annual Report underlie the hard work
and efforts put by the officials of the SAMTS, for which I would like
to express my sincere gratitude.
I would like to thank also the Bulgarian institutions and nongovernmental organisations for the assistance provided as well as
the international and European organisations for the active interac
tion and fruitful cooperation.

Дейността на Държавната агенция за метрологичен и техни
чески надзор (ДАМТН) през 2008 г. е насочена към реализиране
на нейната мисия да допринася с дейността си за изпълнение
на националната стратегическа цел: България да бъде страна с
устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна иконо
мика и благоприятна бизнес среда, при запазване на общест
вения интерес, чрез:
 защита на живота и здравето на хората, интересите на
потребителите и опазването на околната среда;
 осигуряване на условия за предотвратяване на нечест
ната конкуренция;
 подпомагане функционирането на националната система
за оценяване на съответствието;
 ефективен и ефикасен надзор на пазара, метрологичен
и технически надзор.
Цялостната надзорна дейност на агенцията е насочена към
прилагане на хармонизираното законодателство на Европейс
кия съюз в областта на Новия подход, както и на практиките по
надзора на пазара, метрологичния надзор и оценка на компетен
тността и нотифициране пред Европейската комисия на органи
за оценяване на съответст вието, с цел осигуряване на свобод
но движение на промишлените продукти на единния европейски
пазар. Едновременно с това основно направление в дейността
по техническия надзор на съоръжения с повишена опасност е
провеждането му, като се отчитат най-добрите практики на дър
жавите, членки на Европейския съюз.
Националната система от органи за оценяване на съответ
ствието функц ион ира и се развива, прилагайки европейското
хармонизирано законодателство, като създава условия за сво
боден достъп на българските стоки на европейския пазар и под
помага конкурентността на българските компании.
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За мен е привилегия да подготвя това обръщение към вас по
повод публикуването на български и англ ийски език на Годиш
ния отчет на Държавната агенция за метрологичен и техничес
ки надзор за 2008 г., който се предоставя без ограничения на
всички заинтересовани страни.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
- ДАМТН, като надзорен орган провежда националната полити
ка в областта на: надзор на пуснати на пазара и/или в действ ие
продукти, попадащи в обхв ата на над 25 директиви от Нов под
ход; технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
контрол на качеството на течните горива; метрологичен надзор;
издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствие
то; нотификация на национални технически регламенти.
Основните акценти в Плана за действие на ДАМТН през
2008 г. са реализирани в следните направления: защита на об
ществото и околната среда от опасни и несъответстващи на
съществените изисквания промишлени продукти, неверни из
мервания и некачествени течни горива; гарантиране на еднакви
условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на ком
петенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от единния
европейски пазар; съдействие и подкр епа за функционирането
на национ алната система за оценяване на съответствието.
Укрепването на административния капацитет за усъвършен
стване и повишаване на ефикасността и ефективността на над
зорните дейности, своевременното въвеждане на европейско
то право в областта на Новия подход, законовата метрология
и контрола на качеството на течните горива, разширяването
на дейностите по надзора на пазара на средства за измерване
и осъществяването на ефективен контрол на регистрираните
сервизи за тахографи също бяха водещи насоки в дейността
на агенцията.
В основата на посочените в Годишния отчет резултати стоят
положените усилия и труд от страна на служителите на ДАМТН,
за което изказвам своята благодарност.
Бих искал да благодаря и на българските институции и неп
равителст вени организации за прояв еното съдействие, както и
на международните и европейските организиции за активното
взаимодействие и ползотворното сътрудничество.

THE AGENCY IN 2008
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Dear Ladies and Gentlemen,

Уважаеми дами и господа,

АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2008 г.
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С присъединяването на България към Европейския съюз на
1 януари 2007 г. Държавната агенция за метрологичен и техни
чески надзор ефективното участва в работата на различните
европейски структури, съобразно своята компетентност, както
и в процеса на обсъждане на европейско ниво на нови норма
тивни документи и практики по прилагане на хармонизираното
законодателство.
ДАМТН участва в проекти и инициативи, които целят пости
гане на взаимно доверие и подобряване на сътрудничеството
между компетентните органи на държавите членки в областта
на надзора на пазара, техническия надзор и нотифицирането на
органи за оценяване на съответствието.

structures in respect of its field of competence, as well as in the
process of discussing at European level new legislative documents
and practices related to enforcement of harmonisation legislation.
SAMTS has been also taking part in different projects and initia
tives which aim to achieve mutual confidence and improvement of
cooperation among the competent Member States authorities in the
field of market surveillance, technical inspection and notification of
conformity assessment bodies.

РAЗРАБОТВАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ
НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

DRAFTING AND HARMONISATION
OF LEGISLATION

През 2008 г. в Държавната агенция за метрологичен и техни
чески надзор са изпълнени следните приоритетни задачи:
 Разработване на проекти на нормативни актове, осигу
ряващи осъществяването на функц иите на администрацията.
 Хармонизация на българск ото законодателство с право
то на Европейския съюз.
Приети са следните нормативни актове:
1. Наредба за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета
с ПМС № 164 от 2008 г., на основание чл. 31 от Закона за тех
ническите изисквания към продуктите.
2. С ПМС № 57 от 2008 г. е изменен и допълнен Устройс
твеният правилник на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор, като са прецизирани функц иите на адми
нистрацият а в изпълнение на:
 Закона за медицинските изделия - относно определяне
то и нотифицирането пред Европейската комисия на лицата за
оценяване на съответст виет о на медицински изделия;
 Закона за изменение и допълнение на Закона за техни
ческите изисквания към продуктите, относно дейности, свързани
с прилагането на мерки по отношение на изискв аният а за екопроектиране към енергопотребяващите продукти;
 Закона за изменение и допълнение на Закона за автомо
билните превози - относно дейности, свързани с регистрацията
на лица, които извършват монтаж, проверка или ремонт на та
хографи.
3. Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа
на тахографи и тахографски карти и за изискванията, услови
ята и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж,
проверка или ремонт на тахографи, издадена от министъра на
икономиката и енергетиката на основание чл. 89, ал. 4 от За
кона за автомобилните превози.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за чис
тотата на атмосферния въздух, приет от Четиридесетото на

In 2008 the State Agency for Metrological and Technical Surveil
lance realised the following priority tasks:
 Development of draft normative acts ensuring performance
of the administration’s functions.
 Harmonisation of Bulgarian legislation with the EU acquis.
The following normative acts were adopted:
1. Ordinance on the design, safe operation and technical
inspection of pressure equipment, adopted by Council of Ministers’
Decree No. 164 of 2008, in pursuance of Article 31 of the Law on
Technical Requirements for Products.
2. The Rules of Procedure of the State Agency for Metrological
and Technical Surveillance was amended and supplemented by
Council of Ministers’ Decree No. 57 of 2008, in particular specifying
the administration’s functions in pursuance of:
 The Law on Medical Devices - as regards the designation
and notification to the European Commission of the conformity
assessment bodies for medical devices;
 The Law amending the Law on Technical Requirements for
Producst, in terms of activities related to implementing measures re
garding the eco-design requirements for energy-using products;
 The Law amending the Law on Automobile Transport - as
regards activities related to registration of persons performing
installation, inspection and repair of tachographs.
3. Ordinance No. РД-16-1054 of 2008 on type approval of
tachographs and tachograph cards and on the requirements, terms
and procedure for registration of persons performing installation,
inspection and repair of tachographs, issued by the Minister of
Economy and Energy on the basis of Article 89, par. 4 of the Law
on Automobile Transport.
4. The Law amending the Law on Ambient Clean Air, adopted
by the 40th National Assembly, which was drafted by a working
group appointed by an order of the Minister of Environment and
Waters, with the participation of SAMTS experts.
The following normative acts were drafted:

родно събрание, разработен от работна група, определена със
заповед на министъра на околната среда и водите, с участиет о
на експерти от ДАМТН.
Разработени са проекти на следните нормативни актове:
1. В съответст вие с приет ия през 2007 г. от Четиридесето
то народно събрание Закон за изменение и допълнение на За
кона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е раз
работен проект на ПМС за изменение и допълнение на нор
мативни актове на Министерск ия съвет, с който се изменят
следните наредби:
 Наредбата за условият а и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на съор ъженията;
 Наредбата за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръже
нията, инсталациите и уредите за природен газ;
 Наредбата за устройството и безопасната експ лоатация
на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
 Наредбата за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьори;
 Наредбата за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за
втечнени въглеводородни газове;
 Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемни
ци и товарни платформени асансьори;
 Наредбата за устройството, експ лоатацията и техничес
кия надзор на ацетиленови уредби.
Проектът е съгласуван от министерствата и ведомствата и
предстои внасянето му от Министерството на икономиката и
енергетиката в Министерския съвет.
С участието на експерти на ДАМТН в работни групи, създа
дени със заповед на министъра на икономиката и енергетиката,
са разработени проекти на:
2. ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ус
тройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженият а, инста
лациите и уредите за природен газ. Предстои нотификацият а
на проекта пред ЕК по реда на Постановление № 165 на МС от
2004 г. за организацият а и координацият а на обмена на инфор
мация за технически регламенти и правила за услуги на инфор
мационното общество.
3. ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за бе
зопасната експлоатация и техническия надзор на повдига
телни съоръжения. Проектът е нотифициран пред ЕК по реда
на Постановление № 165 на МС от 2004 г.
С разработените и приети нормативни ак
тове са реализирани краткосрочните цели
за постигане хармонизация на национал
ното законодателство с европейс
ките директиви в съответ
ния сектор и успешно са
изпълнени задачите,
зал ож ен и в Пла
на за действие на
ДАМТН във връзка с
нормативното осигу
ряване на дейността на
агенцията.

1. In accordance with the adopted in 2007 by the 40th National
Assembly Law amending the Law on Technical Requirements for
Products (LTRP), a draft Council of Ministers’ Decree was prepared, the latters amending and supplementing normative acts
of the Council of Ministers as follows:
 Ordinance on the terms and procedure for issuing licences
for carrying out technical inspection if high-risk equipment and on
the procedure for keeping register of the equipment;
 Ordinance on the design and safe operation of transmission
and distribution gas pipelines as well as of the equipment, installa
tions and natural gas appliances;
 Ordinance on the design and safe operation of petroleum
pipelines and petroleum products pipelines;
 Ordinance on the safe operation and technical inspection
of lifts;
 Ordinance on the design, safe operation and technical inspec
tion of gas equipment and installations for liquefied hydrocarbon
gases;
 Ordinance on the design, safe operation and technical in
spection of construction-site hoists intended for lifting goods and
passengers and goods platform lifts;
 Ordinance on the design, operation and technical inspection
of acetylene installations.
The draft was coordinated with the other ministries and institu
tions and its presentation by the Ministry of Economy and Energy
for discussion at the Council of Ministers is forthcoming.
The following normative acts were drafted with the participa
tion of SAMTS experts in working groups set up by an order of the
Minister of Economy and Energy:
2. Council of Ministers’ Decree on the amendment and supplement to the Ordinance on the design and safe operation of
transmission and distribution gas pipelines as well as of the
equipment, installations and natural gas appliances. The noti
fication of the draft to the European Commission is forthcoming,
following the procedure established in the Council of Ministers’
Decree No. 165 of 2004 on the organisation and coordination of
the provision of information in the field of technical regulations and
of rules on information society services.
3. Council of Ministers’ Decree on the amendment and supplement to the Ordinance on the safe operation and technical
inspection of hoisting equipment. The draft was notified to the
European Commission following the procedure established in the
Council of Ministers’ Decree No. 165 of 2004.
The above-mentioned drafted and adopted normative
acts contributed to achieving the short-term objectives
for harmonisation of national legislation with the
European directives in the relevant sector, as well
as to the successful fulfilment of the tasks laid
down in the SAMTS Action Plan related to the
legislative provisions concerning the agency’
activities.
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През 2008 г. дейността на ДАМТН е насочена към изпълне
нието на основните задачи, които следват от Плана за действие,
а именно: оптимално разпределение на ресурсите (администра
тивен капацитет и финанси) за изпълнение на функциите на ГД
„Метрологичен надзор“ (ГДМН) за постигане на целите на Закона
за измерваният а (ЗИ), Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП), Закона за автомобилните превози (ЗАП) и
другите подзаконови нормативни документи; защита интересите
на държавата и потребителите от неверни измервания, опасни и
несъответстващи на съществените изисквания средств а за из
мерване; осигуряване на еднакви условия на българския пазар
като част от единния европейски пазар.
През 2008 г. са извършени общо 5907 надзорни проверки
в обекти на лица, които използват средства за измерване по
смисъла на чл. 5 от ЗИ.

Разпределение на проверките по видове средства
за измерване (бр. СИ)
Distribution of inspections by types of measuring
instruments (units of measuring instruments)
спирачни стендове
газоанализатори и димомери
braking force benches,
exhaust gas analysers and opacimeters
манометри 500
pressure gauges

591

топломери
heat meters

448

In 2008 the SAMTS activities were targeted at fulfillement of the
main tasks arising out from the Agency Action Plan, and in particular:
optimal resources distribution (both in terms of administrative capacity
and finances) in view of performing the functions of DG „Metrological
Supervision“ (DG MSv) in order to achieve the objectives of the Law
on Measurements (LM), Law on Technical Requirements for Products
(LTRP), Law on Automobile Transport (LAT) and the other related sec
ondary legislation; protection of interests of the state and consumers
from false measurements, dangerous and non-conforming measuring
instruments; ensuring equal conditions on the Bulgarian market as
part of the single European market.
In the course of 2008 totally 5907 site inspections were performed covering persons who use measuring instruments in the
meaning of Article 5 of the Law on Measurements.

Оправомощени лица (по видове СИ)
Authorised persons
(shown by types of measuring instruments)
спирачни стендове,
газоанализатори и
димомери
braking force benches,
opacimeters and
exhaust gas analysers

8

манометри,
използвани в жп
транспорта
manometers used
in the railway transport

6

електромери и
допълнителни
устройства
energy meters and
related accessories

18
разходомери
за газ
gas flow
4 meters
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4
2197
бензиномерни и
газколонки
fuel dispensers and
LPG dispensers

1
23
5909 везни

weighing instruments

Проверките са извършени в стокови борси и складове, в
търговската мрежа, на кооперативни пазари, фирми за пощен
ски и куриерски услуги, бензиностанции и газостанции, пун
ктове за контролни проверки на автомобили и др. Обхванати
са 10 675 средст ва за измерване, като за 1274 от тях е уста
новено, че не съответств ат на изискванията на ЗИ. Продължа
ва тенденцията най-голям дял (72,4%) от несъответст ващите
СИ да бъдат тези с изтекъл срок на валидност на последваща
проверка. За констатираните при извършените проверки на
рушения на съответните лица са съставени 494 протокола със
задължителни предписания и 93 акта за установени админис
тративни нарушения (АУАН).
Извършени са 71 надзорни проверки на лица, оправомо
щени по реда на раздел IV, глава четвърта от ЗИ за провер
ка на средства за измерване. За установени несъответствия с
изискванията на ЗИ и наредбите по прилагането му са съставени
17 протокола за задължителни предписания и 1 АУАН.
Оправомощените лица са извършили първоначални и пос
ледващи проверки на 1 070 912 средства за измерване.
През 2008 г. са оправомощени за проверка на средства за
измерване 8 лица. Издадени са 36 изменения и допълнения на
заповеди за оправомощаване. До края на годината са подадени
10 нови заявления, по които са предприет и предвидените в ЗИ
действия. Общият брой на действащите в края на 2008 г. опра
вомощени лица е 57.

водомери
water meters

8

топломери
heat meters

анализатори за
алкохол в дъха
evidential breath
analysers

* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 57, тъй като някои от тях са
оправомощени за проверка на повече от един вид средства за измерване.
* The number of persons shown in the chart exceeds 57 since some of them are
authorised for verification of more than one type of measuring instrument.

The inspections were performed at goods exchanges and
warehouses, in the commercial network, at cooperative markets,
in postal and courier services companies, petrol stations and LPG
stations, automobile inspection points, etc. These inspections
covered in total 10 675 units of measuring instruments, and 1274
of them were found non-compliant with the requirements of the Law
on Measurements. It could be pointed as a still on-going trend that
the biggest percentage of non-compliant measuring instruments
(72,4%) was that of instruments with an expired term of validity of
subsequent verification. 494 reports prescribing mandatory orders
for taking corrective actions and 93 acts ascertaining administrative
infringements were drawn up to the respective persons.
Inspections were performed of 71 persons authorised according to Section IV, Chapter Four of the Law on Measurements for
verification of measuring instruments. 17 reports prescribing
mandatory orders and 1 act ascertaining administrative infringe
ments were drawn up for the established non-conformities with
the provisions of the Law on Measurements and the respective
implementing ordinances.
Authorized persons are carried out 1 070 912 initial and follow
up verifications of measuring instruments.
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През 2008 г. метрологичният надзор, свързан с предва
рително опаковани количества продукти (ПОКП), отново при
оритетно е насочен към най-често употребяваните хранителни
продукти, за които се получават и най-много жалби от потре
бителите - мляко и млечни продукти, основни пакетирани хра
ни (ориз, брашно, захар, боб, леща и др.), олио, месо и месни
продукти, тестени и сладкарски изделия, захарни и шоколадо
ви изделия, кафе и др., както и козметични продукти, вино и
спиртни напитки.
Извършени са надзорни проверки в местата на прозвод
ств о и пакетиране на ПОКП на 283 лица. Спрени са 87 партиди
ПОКП, които не съответст ват на изискванията към тях. За уста
новените при проверките нарушения са съставени 142 прото
кола за задължителни предписания и 14 АУАН.
Извършени са наблюдения и надзорни проверки в 1063
обекта в търговската мрежа, в коит о се предлагат за продаж
ба ПОКП. На контрол са подложени общо 2243 партиди ПОКП
с еднакви и различни количества, като са спрени от разпрос
транение 3994 ПОКП поради несъответствия на изискв анията
към нетното количество. Допълнително в търговската мрежа са
спрени още 3279 ПОКП поради липса на означено количество
от производителя или променено от търговците съответствие с
обявеното количество.
За установените нарушения при проверките в тър
говската мрежа са съставени общо 220 протокола
за задължителни предписания и 89 АУАН на
производители и на лица, които пред
лагат за продажба ПОКП.

KURDZHALI

In 2008, eight (8) persons were authorised for
verification of measuring instruments. 36 amend
ments and additions to orders for authorisation were
issued. By the end of the year ten (10) new applications
were submitted and the respective measures envisaged
under the Law on Measurements taken. The total number of
authorised persons acting in the end of 2008 was 57.
In 2008 the metrological supervision related to prepackages, was again, as a priority, directed at the most frequently
used food products for which most of the complaints were received
from consumers - milk and dairy products, basic pre-packaged food
(rice, flour, sugar, beans, lentils etc.), vegetable oil, meat and meat
products, bakery products and pastry, sugar and confectionery, coffee
etc., as well as cosmetics, wine and alcoholic beverages.
Inspections of 283 persons were performed at the premises of
manufacturing and packaging of pre-packages. 87 batches of prepackages which were found non-comliant with the requirements relat
ing to them were suspended. In terms of the infringements established
during the inspections 142 reports prescribing mandatory orders and
14 acts ascertaining administrative infringements were drawn up.
Monitoring and inspections were performed at 1063 places in
the commercial network where pre-packages are marketed. In
total 2243 batches of pre-packages containing equal and different
quantities were subject to control, and 3994 pre-packaged products
were suspended from distribution due to non-conformities with the
net quantity requirements relating to them. Additionally, 3279 units of
pre-packaged products in the commercial network were suspended
because of a missing indication of quantity (by the manufacturer)
or due to modified conformity with the declared quantity
Брой проверени производители по видове продукти (by the traders).
Number of inspected manufacturers
With regard to established infringements during the
shown by types of products
inspections in the commercial network in total 220 acts
were drawn up containing mandatory instructions and
други / others
89 acts ascertaining administrative infringements were
5
мляко и млечни продукти
козметични продукти / cosmetics 8
drawn up to manufacturers and persons marketing
milk and dairy products
pre-packages.
вино и спиртни напитки 9
49
wine and alcoholic beverages
In the field of market surveillance of
41 месо и месни
measuring
instruments in the course of
тестени и 41
продукти
2008 monitoring and scheduled checks
сладкарски изделия
meat and meat
were performed, as well as three surveil
bakery products and
products
pastry
lance campaigns were carried out for
non-automatic weighing instruments
олио
and water meters placed on the
21 vegetable oil
market falling within the scope
70
захарни и шоколадови
изделия и кафе
cocoa and confectionery,
coffee

39 основни пакетирани храни
basic pre-packaged food
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Брой спрени ПОКП в търговската мрежа по видове продукти
Number of suspended pre-packaged products in the commercial network
shown by types of products
1327

основни 2224
пакетирани храни
basic pre-packaged food

мляко и млечни продукти
milk and dairy products

2079

State agency for metrological and technical surveillance

месо и месни продукти
meat and meat products
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захарни и шоколадови изделия и кафе
cocoa and confectionery, coffee 515

512 олио / vegetable oil

В областта на надзора на пазара на средства
за измерване през 2008 г. са осъществени пла
нови тематични проверки и наблюдения, както и три
кампанийни проверки на пуснатите на пазара везни с
неавтоматично действ ие и водомери, които са в обхвата
съответно на Наредбата за съществените изисквания и оце
няване на съответств иет о на везни с неавтоматично действ ие
и Наредбата за съществ ените изисквания и оценяване на съот
ветст вието на средств а за измерване. Във връзка с постъпили
сигнали и жалби са извършени още две кампанийни проверки
на везни за големи товари и водомери. При извършените наб
людения, планови и извънпланови проверки са обхванати общо
857 бр. средств а за измерване на територията на цялата страна.
В резултат на приключилите проверки е издадена една заповед
за спиране от разпростр анение на един модел водомери до удос
товеряване на съответствиет о му с изисквания на съответната
наредба по чл. 7 от ЗТИП. При извършения надзор на пазара на
везни с неавтоматично действие са установени везни, използва
ни за търговск и плащания, които не отговорят на изискванията
към тези продукти. Спрямо лицата, неспазили изискванията, са
предприети предвидените законови мерки.
За осигуряване изпълнениет о на изискв анията на Регламент
(ЕИО) 3821/85 и неговите последни изменения и допълнения и в
съответст в ие с чл. 91, ал. 6 от ЗАП е извършен контр ол на регис
трираните лица за монтаж, проверка и ремонт на тахографи.
Осъществени са 72 проверки на сервизи, като поради специфич
ността на тази дейност всички проверки се поем
 ат от специализи
ран екип от 12 инсп ектори. За установените нарушения са съста
вени 23 протокола със задължителни предписания и 4 АУАН.
През 2008 г. са издадени 27 удостоверения за промени в ре
гистъра. Дейността по регистр иране на нови сервизи се поднови
след влизане в сила на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври
2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти
и за изискваният а, условият а и реда за регистрация на лицата,
коит о извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.
Издадени са 246 удостоверения за регистр ация на фирми
за сервиз и ремонт на фискални устр ойств а на основание на
Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на министъра на финан
сите. От регистъра са заличени 14 фирми.
В съответст в ие с Наредба № 35/1999 г. на министъра на тран
спорта, министъра на финансите и председателя на ДАСМ са из
дадени 18 лицензии на фирми за сервиз на електронни такси
метрови апарати с фискална памет. Във връзка с действ ащата
от 1.01.2007 г. Наредба за съществ ените изисквания и оценя
ване съответст в ието на средст ва за измерване, транспонираща
изискванията на Директива 2004/22/ЕС, е необходимо спешно
да се прецени целесъобразността от запазване на този лицен
зионен режим.

of the Ordinance on the essential requirements and conformity as
sessment of non-automatic weighing instruments and the Ordinance
on the essential requirements and conformity assessment of measur
ing instruments, respectively. With regard to alerts and complaints
received two more market surveillance campaigns were performed
covering instruments for weighing big loads and water meters. The
monitoring performed as well as scheduled and non-scheduled
checks covered in total 857 units of measuring instruments on the
territory of the whole country. As a result of the finished checks one
order for suspension from distribution was issued in respect of a
model of water meters until ascertainment of its conformity with the
provisions of the relevant ordinance referred to in Article 7 of the
Law on Technical Requirements for Products. During the performed
market surveillance of non-automatic weighing instruments some
instruments used in commercial transactions were found out not to
comply with the requirements relating to these products. In relation
to the persons non-observing the requirements are launched the
provided legislative actions.
With a view of ensuring fulfilment of the requirements of
Regulation (EEC) 3821/85 and its latest amendments and supple
ments as well as in accordance with Article 91, par. 6 of the Law
on Automobile Transport, control was performed of the registered
persons for installation, inspection and repair of tachographs. 72
inspections at tachograph workshops were performed; the specifics
of that activity made it necessary all the inspections to be taken over
by a specialised team of 12 inspectors. With regard to the established
infringements 23 reports prescribing mandatory orders and 4 acts
ascertaining administrative infringements were drawn up.
In the course of 2008 twenty seven (27) certificates for changes
in the register were issued. The activity related to registration of new
tachograph workshops was renewed following the entry into force of
Ordinance No. РД-16-1054 of 10 October 2008 on type approval of
tachographs and tachograph cards and on requirements, conditions
and order for registration of persons performing installation, inspec
tion or repair of tachographs.
246 registration certificates were issued to companies for
maintenance and repair of fiscal devices on the basis of Ordinance
No. Н-18 of 13 December 2006 of the Minister of Finances. Fourtheen
(14) companies were stricken off the register.
In accordance with Ordinance No. 35/1999 of the Minister of
Transport, Minister of Finances and President of the SASM, 18 licences
were issued to companies for maintenance of electronic taximeters
with fiscal memory. In regard with the acting since 1 January 2007
Ordinance on the essential requirements and conformity assessment
of measuring instruments, transposing the provisions of Directive
2004/22/ЕС, it is necessary to consider urgently the appropriateness
of keeping the license regime.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

CONFORMITY ASSESSMENT

През 2008 г. усилията на експертите от агенцията са насоче
ни към развитие на национ алната система за оценяване на съ
ответствиет о, укрепване на административния капацитет за из
пълнение на функциите на ДАМТН и постигане целите на Закона
за техническите изисквания към продуктите, както и към подпо
магане функционирането на национ алната система за оценяване
на съответствиет о.
През изминалата година продължи развитието и усъвършенст
ването на националната система за оценяване на съответствието,
осигуряваща прилагането на Закона за техническите изисквания
към продуктите. Законът изисква наличиет о на компетентни ор
гани (оценени и нотифицирани органи), които да извършват оце
няване на съответствието на продукти с изискванията за безо
пасност, определени в наредбите по чл. 7 от него, въвеждащи 19
директиви от Нов подход. Със Закона за медицинските изделия
и 3-те наредби по чл. 18 от закона се разшири обхватът на про
дуктите, изискващи наличиет о на компетентни органи за оценя
ване на съответствиет о.
Изпълнението на дейността, свързана с проверка, оценка,
нотификация и издаване на разрешения на органи за оценява
не на съответст виет о, и извършените надзорни проверки през
2008 г. са предст авени в табл.1.
Във връзка със задълженията на Република България като
страна - членка на ЕС, са подготвени, представени и потвърдени
37 нотификации на оценените органи за оценяване на съот
ветствието пред Европейската комисия и страните членки.
Поддържа се създаденият двуезичен регистър /на българ
ски и английски език/ на българските нотифицирани органи,
съдържащ информация за видовете продукти, процедурите за
оценяване на съответст вието в обхвата на нотификацията, как
то и информационни данни за съответните органи.

In 2008 the efforts of the agency experts were directed towards
development of the national conformity assessment system,
strengthening the administrative capacity for performing the SAMTS
functions and achieving the aims of the Law on Technical Require
ments for Products, as well as at supporting the operation of the
national conformity system.
During the course of the last year the development and
improvement of the national conformity assessment system went
further on, thus ensuring the enforcement of the Law on Techni
cal Requirements for Products. That Law requires existence of
competent bodies (both evaluated and notified bodies) to carry out
conformity assessment of products against the safety requirements
laid down in the ordinances under Article 7 of the LTRP, trans
posing 19 New Approach Directives. The adoption of the Law on
Medical Devices and the related three (3) Ordinances referred to in
Article 18 of the Law extended the scope of the prod
ucts requiring existence of competent conformity assessment
bodies.
The performance of activity related to check, evaluation, notifica
tion and granting designation of conformity assessment bodies as
well as the surveillance checks carried out in 2008 are presented
in Table 1.
In relation with the commitments of the Republic of Bulgaria as
a Member State of the EU 37 notifications of evaluated conformity
assessment bodies were prepared, presented to the European
Commission and the other member states and confirmed.
The established bilingual register /in Bulgarian and in English/
of the Bulgarian notified bodies is being kept, the latter contain
ing information on the types of products, conformity assessment
procedures falling in the scope of notification, as well as information
data on the relevant bodies.

Таблица 1
Изпълнявани процедури за оценка на кандидати
за нотифицирани органи
Performed procedures for evaluation of candidate notified bodies

Table 1
25

Наредби, по които са изпълнявани процедури
Ordinances under which the procedures were performed

14

Извършени проверки на кандидати за нотифицирани органи
Checks performed of the candidate notified bodies

99

Извършени надзорни проверки
Surveillance checks carried out

16

Подготвени, представени и потвърдени от ЕК нотификации
Notifications prepared, presented and confirmed by the EC

37

Функциониращи нотифицирани органи
Operating notified bodies

37

Проведени работни срещи на Форума по оценяване
на съответствието и на работните групи по наредбите
Conducted working meetings of the Conformity Assessment
Forum and working groups set up under the relevant ordinances

31

The register has a direct link with the
official data base of the notified bodies
- the electronic system of the European
Commission NANDO.
Besides the activities related to evalu
ation and check of candidates’ compe
tence SAMTS also carried out a number
of activities with regard to the operation
of the bodies, such as: discussion of the
practical implementation of the conform
ity assessment procedures under the
relevant ordinances, for which the bodies
are designated; the way of performing
evaluations at their clients’ premises;
type of documents issued as a result of
the conformity assessment procedures
carried out.
During the reported year an analysis
of the notified bodies’ activity in 2007
was made. On the basis of that analysis
particular measures were identidied and
implemented with a view of improving the
bodies’ activities.
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Регистърът има директна връзка с официалната база данни
за нотифицираните органи - информационната система NANDO
на Европейската комисия.
Освен дейностите, свързани с проверка и оценка компе
тентността на кандидатите за нотифицирани органи, ДАМТН е
извършила и редица дейности във връзка с функц ионирането
им: обсъждане практическото приложение на процедурите за
оценяване на съответствиет о към наредбите, за които органите
имат разрешения; начин на провеждане на оценките при техните
клиенти; вид на издаваните документи като резултат от прове
дените процедури за оценяване на съответствиет о.
През отчетната година е извършен анализ на дейността на
нотифицираните органи през 2007 г., на базата на който са
набелязани и са приложени мерки за подобряване на тяхна
та дейност.
Експертите от ДАМТН коор
динират и ръководят дейността
на работните групи на българс
ките нотифицирани органи по
прилагане на съответните на
редби по чл. 7 от ЗТИП. Към
настоящ
 ия момент действ ат
7 национални работни групи
по наредбите за газови уреди,
асансьори, играчки, машини,
съдове и съоръжения под на
лягане, транспортируеми съо
ръжения под налягане, съоръ
жения, работещи в определени
граници на напрежение, елект
ромагнитна съвместимост и ра
диос ъоръжения и крайни дале
косъобщителни устройства. В
рамките на годината са прове
дени 29 работни съвещания.
Резултат от съвместн ата
дейност на ДАМТН и нотифи
цираните орган и е създаде
ният Форум по оценяване на
съответствиет о, който успеш
но функционира и в момента.
През годината са проведени 2
работни съвещания.
В резултат на извършените от ДАМТН през 2008 г. дей
ности в областта на оценяване на съответст
 вието могат
да се направят следните заключения:
 37 нотифицирани българск и органи работят в обхва
та на 15 директиви, осигуряващи на българските произво
дители на технически продукти свободен достъп до единния
пазар на ЕС на конкурентни цени;
 постигнат е единен подход на нотифицираните ор
гани при изпълнение на процедурите за оценяване на съот
ветст
 вието;
 националната система за оценяване на съответст
 
вието функционира и се развива, прилагайки европейското
хармонизирано законодателство.

SAMTS experts coordinate and provide guidance of the activity
of the Bulgarian notified bodies working groups in terms of imple
mentation of the ordinances referred to in Article 7 of the LTRP. Up
to the present moment 7 national working groups operate under
the ordinances on gas appliances, lifts, toys, machinery, pressure
vessels and pressure equipment, transportable pressure equipment,
electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
electromagnetic compatibility and radio and telecommunications
terminal equipment. During the year 29 working meetings were
conducted.
The output of the common work between SAMTS and the notified
bodies is the established Conformity Assessment Forum success
fully functioning up to now. Two working meetings of that forum
were carried out during the year.

НАДЗОР НА ПАЗАРА

MARKET SURVEILLANCE

През 2008 г. в областта на надзора на пазара целите в дей
ността на ДАМТН са свързани с изпълнение на годишния план
за надзор на пазара; осъществяване на проверки по постъпили
сигнали и жалби от фирми и граждани; действия по нотификации,
постъпили чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX,
системата CIRCA, нотификации, подадени от ЕК; повишаване на
компетентностите на експ ертите и инсп екторите съобразно за
коновите задължения; сътрудничество с органите и структурите
на Европейския съюз в областта на надзора на пазара.
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през
2008 г., са в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП - наредби
те за съществените изисквания и оценяване съответствието на:
електрически съоръжения, предназначени за използв ане в оп
ределени граници на напрежението; играчки; строителни про
дукти; електромагнитна съвместимост; газови уреди; машини;
лични предпазни средства; съоръжения под налягане; радиосъ
оръжения и крайни далекосъобщителни устр ойства; плавателни
съдове за отдих и взривни вещества за граждански цели.
Осъществена е и дейност по надзор на пазара, свързана със
задълженият а на Държавната агенция за метрологичен и техни

In the field of market surveillance in 2008 the objectives of
SAMTS activities were related to execution of the annual market
surveillance plan; performing checks based upon alerts and
complaints received from firms and citizens; actions following
notifications received via the system for rapid exchange of
information RAPEX, the CIRCA system and notifications sent by the
EC; increasing the competence of experts and inspectors in view of
the legal requirements; cooperation with the EU market surveillance
bodies and structures.
Products subject to market surveillance in 2008 fall within the
scope of the following ordinances adopted under Article 7 of LTRP,
namely the ordinances on the essential requirements and conformity
assessment of: electrical equipment designed for use within
certain voltage limits, toys; construction products, electromagnetic
compatibility, gas appliances, machinery, personal protective
equipment, pressure equipment; radio and telecommunications
terminal equipment, recreational craft and explosives for civil uses.
In addition, market surveillance activity was performed related
to the obligations of the State Agency for Metrological and Technical
Surveillance, as specified in Article 46, par. 4 of the Ordinance on the
requirements for marketing of electrical and electronic equipment
and treatment and transportation of waste electrical and electronic
equipment.
During the year scheduled and non-scheduled checks and
monitoring was performed of totally 7186 units of products on the
territory of the whole country. Non-conformities were established
in the case of 2109 units of products.
The number of products checked does not include the products
subject to the activity performed in pursuance of the Ordinance
on the requirements for marketing of electrical and electronic
equipment and treatment and transportation of waste electrical and
electronic equipment, with regard to which 288 units of products
were checked.

Разпределение на наблюдаваните и проверените
продукти през 2008 г. по наредби
Distribution of products monitored and checked in 2008,
given by ordinances
436; 6%

75; 1%

Лични предпазни средства
Personal protective equipment
201; 4%
Съоръжения под налягане
Pressure equipment

Пл. съдове за отдих
Recreational craft

1287; 24%
НВ и ЕМС
LVD and EMC

880; 12%

Scheduled checks

КДУ/ R&TTE

700; 10%
Газови уреди
Gas appliances

As a result of the activities in the field of conformity assess
ment performed by SAMTS in 2008 the following conclusions
could be drawn:
 37 Bulgarian notified bodies operate in the scope of 15
Directives, thus ensuring the Bulgarian manufacturers of indus
trial goods free access to the EU single market at competitive
prices;
 A uniform approach of notified bodies in carrying out the
conformity assessment procedures is achieved;
 The national conformity assessment system is functioning
and further developing by implementing the European harmonisa
tion legislation.

2000

1163; 16%
687; 10%

1069; 15%

Строителни продукти
Construction products

Играчки;
Toys

Машини
Machinery

Appliances for skin or hair care electrical curling irons, hair straigtheners and hair driers
The most frequently established non-conformities in the case

Съотношение между общия брой наблюдавани и проверени продукти
и броя на продуктите с установени несъответствия през 2008 г.
Ratio between the total number of products monitored and checked and the number of products
1857
with established non-conformities in 2008
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880
700
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300

452
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LVD and EMC
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products appliances

114
КДУ
R&TTE

436

319

292
100

0

с несъответствия
number of products with
established non-conformities
проверени продукти
number of products checked

1069

1000

500

According to the approved annual plan and trimester charts of
the Regional Departments in the course of 2008 totally 6468 units
of products were subject to scheduled checks.
Subject and specialised scheduled checks were performed
of the following products:

153

Съоръжения
Лични
под
предпазни
налягане
средства
Pressure
Personal
equipment protective
equipment

37

75

Пл. съдове
за отдих
Recreational
craft
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Планови проверки
Съгласно утвърдения годишен план и тримесечните графи
ци на регионалните отдели през 2008 г. са осъществени
планови проверки на общо 6468 бр. продукти.
Извършени са тематични и специализира
ни плановите проверки на:

Уреди за поддържане на кожата и косата -

of such electrical appliances were related to: a missing sign on the
appliance prohibiting its use in close proximity to water; a missing
text in the instructions for use specifying the meaning of that sign;
lack of a graphic marking for an appliance of II class protection
against electrical shock; smaller section of the supply cord.
The appropriate legal actions were taken with regard to the
established non-conformities - in particular, 3 orders for suspen
sion and withdrawal from the market of products with „obvious
non-conformities with the essential requirements“ were issued and
22 hair driers were destroyed as a result of an order issued.
Based on the checks performed the following conclusions could
be made: the appliances falling within the product group „Appliances
for skin or hair care: electrical curling irons, hair straigth
eners and hair driers“ are certified for conformity by the
CE marking and are accompanied by instructions
for use in Bulgarian.

Lighting chains
In December 2008 a subject check was
carried out for lighting chains. Almost
all of the products checked originated
from China. A number of obvious nonconformities of the chains placed on
the market were found out. Orders
for suspension, withdrawal and
destruction were issued and
some products destroyed.

електрически маши, преси са коса и сешоари
Най-често констатираните несъответствия при
тези електрически уреди са: липса на знак
върху уреда, забраняващ ползването му
в близост до вода; липса на текст в
инструкцията за употреба, по
Chainsaws for
ясн яв ащ знач ен ие т о на
woodworking
забранителния знак;
липса на графич
148 units of
на маркировка за
chainsaws were
уред с клас II на
checked. For
защита срещу пора
28 of them
жение от електрически
non-con
ток; по-малко сечение на
formities
захранващия шнур.
were established,
За констатирани несъот
and for 15 units of
Продукти с до
ветствия са предприети законо
such products the checks
казано несъответ
съобразни мерки - издадени са 3
went further on, as the inspec
ствие със съществените
изисквания, забранени за раз
заповеди за спиране и изтегляне от
tors required the documents from the
пространение и/или използване
пазара на продукти с „видими несъот
persons that had placed those products on
Products with proved non-conformity with
ветствия на съществените изисквания“
the market. For one of the products an order
essential requirements are forbidden for
и са унищожени 22 бр. сешоар и, в резултат distribution and/or use
was issued on the basis of Article 30c, par. 1
на издадена заповед.
of the LTRP for temporary suspension until its
В резултат на извършените проверки мо
conformity is ascertained.
гат да се направят следните изводи: уредите от продуктова група
Hand-held electric motor operated tools
„Уреди за поддържане на кожата и косата: електрически маши;
преси за коса; сешоари“ са с удостоверено с маркировка СЕ
In 2008, 302 units of hand-held electric motor operated tools
съответствие и се придружават с инст рукция за употреба на
were checked, and in the case of 246 of them any non-conformities
български език.
were established.
The checks of hand-held electric motor operated tools confirm
Светлинни гирлянди
the last year conclusions - the products are placed on the market
През декември 2008 г. се проведе тематична проверка
after being subject to conformity assessment. Most often infringe
на светлинни гирлянди. Почти всички проверени продукти са с
ments are found in ascertainment of assessed conformity - the
произход Китай. Констатирани са редица видими несъответствия
major part of the products are placed on the market accompanied
върху предлаганите гирлянди. Има издадени заповеди за спира
by a declaration of conformity issued by the importers or traders,
не, изтегляне и унищожаване и са унищожени продукти.
and not by the manufacturer or his authorised representative. Part
of the products is accompanied by instructions for use in Bulgarian
Верижни триони за обработване на дървен материал
which does not correspond with the manufacturer’s instructions in
Проверени са 148 бр. верижни трион и. Констатирани са не
respect of volume and content.
съответствия при 28 бр., за 15 бр. продукти проверките са про
Garden equipment
дължили с изискване на документи от лицата, пуснали ги на паза
ра. За един продукт е издадена заповед по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП
The checks carried out in the course of the year of 302 pieces
за временно спиране до удостоверяване на съответствието.
of garden equipment lead to the conclusion that as a whole the

Разпределение на наблюдаваните и проверените
продукти през 2008 г. по регионални отдели
Distribution of products monitored and checked in 2008,
by Regional Departments

Разпределение на несъответстващите продукти по
регионални отдели
Distribution of non-compliant products
by Regional Departments

Благоевград/
Blagoevgrad

В.Търново/ Veliko Tarnovo; 620; 9%

760; 11%

Благоевград/
Blagoevgrad

В.Търново/
Veliko Tarnovo

София/ Sofia

92; 4%

164; 8%

1624; 22%

Ст. Загора/
Stara Zagora

Пловдив/ Plovdiv

708; 10%

Варна/ Varna

662; 9%

533; 26%

Ст. Загора/
Stara Zagora

Пловдив/
Plovdiv

173; 8%

840; 12%

Видин/ Vidin;

София/ Sofia

385; 5%
Бургас/
Burgas

498; 7%

Ловеч/ Lovech;
705; 10%

Русе/ Ruse; 384; 5%

Ръчни електроинструменти
През 2008 г. са проверени 302 бр. ръчни електроинструмен
ти, от които 246 бр. са без констатирани несъответствия.
Проверките на ръчни електроинструменти потвърждават из
водите от предишната година - продуктите се пускат на пазара
след оценяване на съответствието им. Най-често нарушения се
конст атират при удостоверяване на оцененото им съответствие
- голяма част от тях се предлагат на пазара придружени с декла
рации за съответствие, издадени от вносителите или търговците,
а не от производителя или неговия упълномощен представител.
Част от продуктите се придружават с инструкция на български
език, коят о не отговаря по обем и съдържание на инструкция
та на производителя.

Градинска техника
От извършените през годината проверки на 302 бр. гра
динска техника се налага изводът, че продуктите като цяло се
предлагат с оценено и удостоверено съответствие. Пропуските
са в пълнотата на инструкцията на български език и в обяве
ното ниво на шум.

Крикове
В търговската мрежа са проверени 409 бр. крикове, преди
всичко внос от Китай и Русия. Независимо че тези продукти са
били обект на надзор и в предишни години, при голяма част от
тях са конст атирани несъответствия - предлагат се без декла
рации за съответст вие, издадени от производителите, макар и
рядко има крикове, които не са маркирани с маркировка СЕ, на
някои от тях няма данни за товароподемността им.
От вносителите, пуснали крикове без СЕ маркировка, се
изисква да ги спрат от разпространение и да уведомят произ
водителя за несъответствият а. Издадени са две заповеди за вре
менно спиране до удостоверяване на оцененото съответствие.

Газови отоплителни уреди
Проверени са над 100 бр. газови отоплителни уреди. Кон
статирани са несъответствия при 17 продукта. За голяма част
от тях е препоръчано на вносителите да отстранят несъответ
ствията; при последващите проверки е установено, че те са
отстранени. Несъответст вията са преди всичко в инструкци
ите за употреба. От продължените проверки при лицата, пус
нали продуктите на пазара, е установено, че продуктите са с
оценено съответств ие.

Газови и комбинирани печки
Проверени са над 380 бр. газови комбинирани печки, от ко
ито 325 са без конст атирани несъответствия. Значителна част

290; 14%

Видин/
Vidin

242; 11%
Бургас/
Burgas

93; 4%

Варна/ Varna
Ловеч/ Lovech

231; 11%

184; 9%
Русе/ Ruse; 107; 5%

products are marketed with assessed and ascertained conformity.
The omissions concern the completeness of the instructions for use
in Bulgarian and in the stated noise emission level.

Jacks
409 units of jacks were subject to checks in the commercial
network, mainly imported from China and Russia. Despite the fact
that these products were subject to surveillance in previous years,
non-conformities were established in the major part of them - they
are marketed without a manufacturer’s declaration of conformity;
although rarely there are also jacks not bearing the CE marking, and
others not bearing any data on their lifting capacity.
The importers that have placed on the market jacks without the
CE conformity marking are required to suspend them from distri
bution and to inform the manufacturer about the non-conformities.
Two orders were issued for temporary suspension from distribution
until ascertainment of assessed conformity.

Gas heating appliances
More than 100 units of gas heating appliances were checked.
Non-conformities were established in the case of 17 products. For
most of them it was recommended to importers to eliminate the nonconformities; at the time of subsequent checks it was established
that those non-conformities were eliminated. The non-conformities
concern mainly the instructions for use. The continued checks at
the premises of persons that had placed the products on the market
established that the products were assessed for conformity.

Gas and combined cookers
Over 380 gas and combined cookers were checked, 325 of
which without established non-conformities. A significant part of
the combined cookers originated from the EU. For almost all of the
combined gas cookers distributed in the commercial network their
conformity is ascertained (they bear the conformity marking and the
identification number of the notified body affixed to them).
For 37 of the products the traders and importers were required
to eliminate the established non-conformities, which most oftenly
concern a lack in the instructions for operation or lack of warnings on
the appliances itself, the category of the appliance or type of gas.

Gas appliances for outdoor use
In 2008, 185 gas appliances for outdoor use were checked
and in the case of 23 of them non-conformities were established.
For the major part of the products in which non-conformities were
established the inspectors informed the traders and importers and
made them undertake the relevant corrective actions.
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чески надзор, определени в чл. 46, ал. 4 на Наредбата за изис
кванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от елек
трическо и електронно оборудване.
През годината са извършени планови и извънпланови про
верки и наблюдение общо върху 7186 бр. продукти на тери
торията на цялата страна. Констатирани са несъответствия при
2109 бр. продукти.
В броя на проверените продукти не влизат продуктите, обект
на осъществената дейност по Наредбата за изискваният а за пус
кане на пазара на електрическо и електронно оборудване и тре
тиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и елект
ронно оборудване, при която са проверени 288 бр. продукти.

12 str. CMYK

13 str. CMYK

Съотношение между броя на проверените продукти при планови и извънпланови проверки през 2008 г.
Ratio between the number of products checked during scheduled and non-scheduled checks in 2008
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Тенджери под налягане
При проверките на тенджери под налягане е установено, че го
ляма част от тях са с произход ЕС - Германия, Франция, Испания,
Италия, Австрия. Вносните тенджери са преди всичко от Турция и
много малка част с произход Китай. От приключилите проверки
при вносителите и търговците, разпространили продуктите на бъл
гарск ия пазар (за продуктите с произход ЕС), може да се направи
изводът, че те се пускат на пазара с оценено съответст вие.
Най-често срещаното несъответствие е липсата на инструк
ция за употреба на български език в търговската мрежа. В ре
зултат на извършените проверки значителна част от търговците
и вносителите отстраниха несъответствият а.
Почти всички установени на пазара търговци от ЕС и вно
сители от трети страни предприем
 ат доброволни действия и съ
действат на органите по надзор на пазара за отстраняване на
несъответствията. Има случаи, при които в резултат на надзор
ните действия вносителите са изпратили уведомление за прек
ратен внос на тенджери под налягане след 2006 г. и са предп
риели действия за издирване на останали количества и изтег
лянето им от пазара.

Пожарогасители
През 2008 г. при проверките на тези продукти се установи,

КДУ
R&TTE

Съоръжения
под налягане
Pressure
equipment

Лични предпазни средства
Personal
protective
equipment

Плaвателни
съдове за
отдих
Recreational
craft

ers have sent a notification for suspended import of pressure cook
ers after 2006 and have undertaken actions for detecting some left
quantities and respectively for their withdrawal from the market.

Fire extinguishers
In 2008 during the checks of these products it was established
that fire extinguishers were being marketed originating from EU
countries - Bulgaria, Poland, Spain, Greece and from third countries
- mainly from China. The common practice is the bottles of the fire
extinguishers to be of a Chinese origin, while the valves and the filling
with an extinguishant to originate from another manufacturer.
For the fire extinguishers manufactured in the EU it is typical that
the EC declaration of conformity forms part of the common label.
That enables information that should be indicated on the declaration
of conformity to be traced from the complete label. The Bulgarian
manufacturer does not have such practice and usually the product is
accompanied by a separately typed declaration of conformity which
presupposes its losing, exchange, etc. as the fire extinguishers are
offered for sale without an individual packaging.
The checks finalised so far have found out products, manu
factured in China, whose conformity was not assessed. Orders for
suspension from distribution were issued until ascertainment of
their conformity.
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During the fourth trimester of 2008 a subject check was carried
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Широколентови съоръжения за пренос на данни
През 2008 г. е извършена проверка на широколентови съо
ръжения за пренос на данни: Bluetooth устройства; маршр утиза
тори (рутери) за безжичен достъп до интернет, безжични мишки
и клавиатури.
Проверките са извършени на територият а на цялата страна.
Общият брой проверени продукти е 287 - 81 бр. Bluetooth уст
ройства и 206 бр. рутери, електронни позиционери (мишки) и
клавиатури. За 130 бр. продукти проверките са продължени и
са изискани документи, с които да се удостовери оцененото съ
ответст вие на продуктите със съществените изисквания. Прик
лючили са проверките за 100 бр. продукти, като за продуктите
с констатирани несъответствия са предприети административ
нонаказателни мерки.

Радиосъоръжения с малък обсег на действие безжични (радио) микрофони
През четвъртото тримесечие на 2008 г. е извършена тема
тична проверка на радиос ъоръжения с малък обсег на действие
- безжични (радио) микрофони, oт всички регион ални отдели.
Проверени са общо 62 бр. продукти - 50 бр. безжични микро
фони и 12 бр. безжични слушалки. Безжичните микрофони са
представени в 21 различни марки. От общия им брой 20 са с
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out of short range devices - wireless (radio) microphones from all
regional departments. In total 62 products were checked - includ
ing 50 units of wireless microphones and 12 units of wireless
headphones. The wireless microphones were presented in 21 dif
ferent brands. 20 out of their total number had non-conformities,
including: 12 products concerning the declaration of conformity
(missing or incorrect one); 6 products had non-conformities related
to the conformity marking; 8 products - in particular as regards
the specific marking for identification of radio equipment; 22 prod
ucts - without consumer information about the intended use and
products operation.

Protective footwear against chemicals
Monitoring was performed of 64 products and subsequent
checks of over 120 products; non-conformities were established
in case of 25 units of products for which the checks continued with
further requirement of documentation or undertaking of corrective
actions by the companies.
During the check it was established that 90% of the products
had the CE conformity marking and the name and business address
of the person responsible for placing the product on the market.
The most frequently found non-conformities concerned: missing or
non-compliant (in terms of quantity and content of data) original
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по год. план - проверки/кампанийни/наблюдения
According to the annual plan - checks/surveillance campaigns/monitoring
извънпланови - жалби, сигнали/RAPEX и др.
Non-scheduled checks - complaints, alerts/RAPEX etc.

Short range devices - wireless (radio) microphones

Разпределение на извършените наблюдения и проверки по наредби и тримесечия за 2008 г.
Distribution of products checked and monitored, given by ordinances and trimesters of 2008

168
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През 2008 г. са проверени 185 газови уреди за работа на
открито, като при 23 от тях са конст атирани несъответств ия.
За по-голямата част от продуктите, при които са констатира
ни несъответствията, инспекторите са уведомили търговците
и вносителите и са изискали от тях да предприемат коригира
щи действия.
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Газови уреди за работа на открито

In 2008 a check was carried out of broad-band devices for data
transfer: Bluetooth devices; rooters for wireless internet access,
wireless keyboards and mouse.
The checks were performed on the territory of the whole coun
try. The total number of checked products was 287 - including 81
pieces of Bluetooth devices and 206 pieces of rooters, electronic
positioners (mice) and keyboards. For 130 units of products the
checks were continued and documents were required for certifying
the assessed conformity of products with the essential require
ments. The checks for 100 pieces of products were finalised, and
the relevant administrative and penal measures were taken for the
products with established non-conformities.

26
38

During the checks of pressure cookers it was established that
a large part of them originated from the EU countries - Germany,
France, Spain, Italy, Austria. The imported cookers were mainly
from Turkey and a very small part of them with Chinese origin.
From the finalised checks carried out at importers and traders that
had distributed those products on the Bulgarian market (as regards
the products with EU origin), it could be concluded that they were
placed on the market with assessed conformity.
The most frequent non-conformity was the lack of an instruction
for use written in Bulgarian in the commercial network. As a result of
the checks carried out part of the traders and importers eliminated
the non-conformities.
Almost all of the traders from the EU and importers from third
countries undertake voluntary actions and cooperate with the market
surveillance authorities in terms of eliminating of non-conformities.
There are cases when following the surveillance actions the import

Broad-band devices for data transfer

че на пазара се предлагат пожарогасители, произведени в стра
ни от ЕС - България, Полша, Испания, Гърция, и от трети страни
- основно от Китай. Масово е бутилките на пожарогасителите
да са произведени в Китай, а вентилите и пълненето с гасител
но вещество да са от друг производител.
За произведените в ЕС пожарогасители е характерно ЕО дек
ларацията за съответствие да е част от общия етикет. Това да
ва възможност от целия етикет да се проследят данните, които
трябва да са отразени в декларацията за съответствие. Българ
ският производител няма тази практика и придружава продук
та с отделно напечатана декларация за съответствие, което е
предпоставка за изгубване, размяна и пр., тъй като пожарога
сителите се предлагат без индивидуална опаковка.
В приключилите до момента проверки са откр ити продук
ти с неоценено съответствие, произведени в Китай. Издадени
са заповеди за спиране до удостоверяване на оцененото съот
ветствие.

767

Pressure cookers

от комбинираните газови печки са с произход ЕС. Почти всич
ки комбинирани газови печки, разпространявани в търговската
мрежа, са с удостоверено съответствие (маркировка за съот
ветствие и нанесен идентификационен номер на нотифицира
ния орган).
За 37 бр. продукти е изискано от търговците и вносителите
да отстранят констатираните несъответствия, които най-често
се състоят в липса в инструкцият а за експлоатация или върху
уреда на нанесени предупредителни знаци, категорията на уре
да или типа газ.

14 str. CMYK

15 str. CMYK

State agency for metrological and technical surveillance

Обувки за временна защита срещу
химически въздейств ия
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Извършено е наблюдение на 64 бр. продукти и последващи
проверки на над 120 бр. продукти; констатирани са несъответ
ствия при 25 бр. продукти, за които проверките са продължи
ли с изискване на документи или предприем
 ане на коригиращи
действия от фирмите.
При проверките се установи, че 90% от продуктите са с мар
кировка СЕ и наименование и адрес на лицето, пуснало продукта
на пазара. Най-често констатираните несъответствия са: липсва
ща или несъответстваща по обем и съдържание на оригиналната
инструкция за употреба на български език; 60% от продуктите
не са точно и пълно идентифицирани; декларацията за съответ
ствие не е съставена от производителя или в нея не е посочен
номерът на сертификата за изследване на типа; често предста
вените документи от търговци и вносителите не се отнасят за
съответния продукт, включително за продукти с произход ЕС.
В резултат на извършените проверки някои от вносителите са
предприели действия и несъответствията са отстранени.

Филтриращи полумаски
През 2008 г. е проведено наблюдение и последващи про
верки на филтриращи полумаски клас FFP1 за защита от неток
сични (инертни) субстанции. Проверени са 60 бр. филтриращи
полумаски. За 22 бр. проверката е продължила при търговеца/
вносителя, с изискване на документи или предприемане на ко
ригиращи действ ия. Издадени са 2 заповеди за спиране или
изтегляне от пазара. Коригиращите действия, предприети от
фирмите, са за отстраняване на несъответствията в инструк
циите за употреба.
Резултатите от проверките показват, че част от продуктите
се предлагат без маркировка за съответствие, повече от 50% от
продуктите са без посочен произход или са с непълна информа
ция за него; липсваща или непълна инструкция за употреба на
български език; липсваща или непълна идентификация на про
дукта; липсващи трайно нанесени пълни данни от допълнител
ната маркировка върху ЛПС, респ. върху опаковката му.

Продукти за хидроизолации
През отчетния период са извършени тематични проверки
на 177 бр. продукти от продуктова група „Продукти за хидро
изолации“.
От проверените продукти 65 бр. са с конст а
тирани несъответствия, за които са продължени
проверките при лицата, пуснали продуктите
на пазара. От тях с неоценено и удостове
рено съответствие са 10 продукта. За 50
бр. продукти са предприети админист
ративнонаказателни мерки - актове
за административно нарушение и
заповеди за временно спиране
до удостоверяване на съответ
ствието.
В повечето случаи несъот
ветствията в търговската мрежа са
липса на инструкция за приложение, из
готвена на българск и език и придружаваща

instruction for use written in Bulgarian; 60% of the products were
not precisely and fully identified; the declaration of conformity was
not drawn up by the manufacturer or it didn’t contain the number
of the type-examination certificate; very often the documents
presented by traders and importers didn’t relate to the product
concerned, including products of an EU origin. As a result of the
checks performed the importers took the relevant actions and the
non-conformities were eliminated.

Filtering halfmasks
In 2008 monitoring and subsequent checks were performed
of filtering halfmasks, class FFP1 for protection against non-toxic
(inert) substances. 60 units of filtering halfmasks were checked. For
22 of them the check continued at the premises of trader/importer,
requiring documentation or taking of corrective actions. 2 orders for
suspension from distribution or withdrawal from the market were
issued. The corrective actions taken by the companies concerned
elimination of non-conformities in the instructions for use.
The check results show that part of the products are marketed
without a declaration of conformity, more than 50% of the products
don’t have an indicated origin on them or bear incomplete informa
tion about it; missing or incomplete instruction for use written in
Bulgarian; missing or incomplete product identification; missing of
permanently affixed complete data of the additional marking on the
PPE, respectively on its packaging.

Hydro insulation products
During the reported period subject checks were carried out of
177 products falling within the product group „Hydro insulation
products“.
65 units of the checked products were with established nonconformities, and for them the checks continued at the premises
of persons that had placed those products on the market. The con
formity of 10 of those products were not assessed and ascertained.
With regard to 50 products the relevant administrative and penal
measures were taken - such as acts ascertaining administrative
infringement, and orders for temporary suspension from distribution
until ascertainment of conformity.
In most of the cases the non-conformities found in the com
mercial network are lack of instructions for use written in Bulgarian
and accompanying the product. The next non-conformity found at
the premises of traders, rated by importance, is large-scale mar
keting of hydro insulation products with declarations of conformity
issued following the provisions of the repealed Ordinance on the
essential requirements and conformity assessment of construction
products.

Ceramic tiles
According to the approved annual plan subject checks were car
ried out during the year of products falling within the product group
„Ceramic tiles“, on the territory of Sofia Regional Department. The
checks covered only products imported from third countries - China,
Turkey, Syria, Taiwan, Indonesia etc.
92 out of the checked products were found with assessed
and ascertained conformity. For 51 products non-conformities
were established. As regards the products with established nonconformities the relevant administrative and penal measures were
taken against traders and persons responsible for placing those
products on the market.

Gypsum products
According to the approved annual plan 25 products falling within
the product group „Gypsum products“ were checked - in particular,
gypsum plasters and gypsum-based adhesives. The checks were
carried out only on the territory of Sofia Regional Department.

продукта. Следващото по значимост несъответствие при тър
говците е масово предлагане на хидроизолационни продукти с
декларации за съответствие, издадени по реда на отменената
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответстви
ето на строителните продукти.

Керамични плочки
Съгласно утвърдения годишен план през годината тематични
проверки на продукти от продуктова група „Керамични плочки“
са извършени на територията на РО София. Проверките са из
вършени само за продукти внос от трети страни - Китай, Турция,
Сирия, Тайван, Индонезия и др.
От проверените продукти 92 бр. са с оценено и удостовере
но съответствие. С констатирани несъответст вия са 51 продук
та. За продуктите с констатирани несъответствия са предприе
ти административнонаказателни мерки към търговците и лицата,
пуснали продуктите на пазара.

5 products were established with non-conformities. After check
ing the product technical files 2 of those products were proved to
be with assessed conformity.
It is to be concluded that the gypsum products are placed on
the market with assessed and ascertained conformity according
to the provisions of the Directive on construction products. No de
viations from the requirements specified in harmonised standards
are found.

Masonry construction products
The checks covered plaster mortars and masonry mortars. The
checks were carried out on the territory of the whole country, except
for the territory of Sofia Regional Department.
84 products were checked. In case of 31 products nonconformities were established. The relevant administrative and

Гипсови продукти
Съгласно утвърдения годишен план от продуктова група „Гип
сови продукти“ са проверени 25 продукта - гипсови мазил
ки и гипсови лепила. Проверките са извършени само на
територията на РО София.
С констатирани несъответствия са 5 про
дукта. След преглед на техническите до
сиета на продуктите за 2 бр. продукти е
доказано оцененото съответст вие.
Налага се изводът, че гипсовите продукти
се пускат на пазара с оценено и удостоверено
съответствие съгласно изискваният а на Директи
вата за строителните продукти. Не се наблюдават
откл онения от изискванията, заложени в хармонизи
раните стандарти.

Продукти за зидария
Предмет на проверките са разтвори за мазане и разтвори
за зидане. Проверките са извършени в цялата страната, с изк
лючение на територията на РО София.
Проверени са 84 продукта. С констатирани несъответствия
са 31 продукта. За продуктите с констатирани несъответствия
са предприети административнонаказателни мерки.
Наблюдава се, че не е малък броят на произведените и пус
нати на пазара строителни разтвори за зидане и мазане без
оценено съответствие.

Лепила за плочки
Проверени са 246 продукта. С констатирани несъответствия
са 45 продукта. За продуктите с констатирани несъответствия
са предприети административнонаказателни мерки.
Масова е практиката на търговците да продължават предла
гането на продуктите без декларация за съответствие.

Плавателни съдове за отдих
Съгласно утвърдения годишен план през месеците май - юни
2008 г. бяха заложени тематични проверки на надуваеми и мо
торни лодки от категория С и D; двигатели извънбордови с вин
тово-кормилен комплекс на територията на РО София, РО Русе,
РО Бургас и РО Варна и моторни и ветроходни яхти по проектна
категория А, В и С на територията на РО Бургас и РО Варна.
Проверени са 75 бр. двигатели извънбордови с винтово-кор
милен комплекс, както и надуваем
 и и моторни лодки. Констати
рани са несъответствия при 37 от тях.
За продуктите с констатирани несъответствия са предприет и
административнонаказателни мерки. Има издадена заповед за
временно спиране до удостоверяване на оцененото съответст

penal measures were taken
with regard to products with es
tablished non-conformities.
It is noted that the number of manufac
tured and placed on the market masonry mortars
and plaster mortars without an assessed conformity is
not so negligible.

Ceramic tiles adhesives
246 products were checked. In case of 45 products nonconformities were established. With regard to the products with
established non-conformities relevant administrative and penal
measures were taken.
It is common traders’ practice to continue marketing products
without a declaration of conformity.

Recreational craft
According to the approved annual plan checks were scheduled
to be performed in the period May - June 2008 of inflatable and
motor boats of category C and D; outboard engines and stern drive
engines on the territory of Sofia Regional Department, Russe Re
gional Department, Burgas Regional Department and Varna Regional
Department, and motor boats and sailboats of design categories А,
В and С on the territory of Burgas Regional Department and Varna
Regional Department.
75 units of outboard engines and stern drive engines were
checked as well as inflatable and motor boats. In the case of 37 of
them non-conformities were established.
The relevant administrative and penal measures were taken with
regard to products with established non-conformities. An order was
issued for temporary suspension from distribution until ascertain
ment of the assessed conformity of three inflatable boats.
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несъответствия, в това число: декларация за съответствие (лип
сва или е некоректна) - 12 бр., несъответствия, свързани с мар
кировката за съответст вие - 6 бр., свързани със специфичната
маркировка за идентификацията на радиосъоръженията - 8 бр.,
без информация за потребителя за предназначението и изпол
зването на продуктите - 22 бр. Предприети са административ
нонаказателни действия.

17 str. CMYK

вие на три вида надуваем
 и лодки.
Като цяло резултатите от проверките не могат да дадат
реална картина за проверяваните продуктовите групи. През
2009 г. проверките продължават.
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Играчки по отношение на опасности, произтичащи от
състава и химическата обработка на материала
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В резултат на извършените проверки на територият а на ця
лата страна са определени и закупени 22 бр. образци от играчки
от следните категории: „Залъгалки за масаж на венци“, „Дрън
калки“ и „Играчки, издаващи звук при стискане“. Образците са
предоставени за изпитване в акредитирана лаборатория. От тях
17 бр. са изпитани по показателя „миграция на определени еле
менти“. По този показател изпитаните образци съответстват на
съществените изискв ания. Очакват се резултатите от изпитва
ният а на останалите 5 образеца.
На основание получените резултати може да се направи из
водът, че разпространяваните в търговската мрежа на страна
та играчки от посочените по-горе категории, които са специал
но конструирани и произведени да бъдат в контакт с кожата и
лигавицата на устата на детето, не носят риск от увреждане на
здравето, породен от токсични елементи.

Играчки, предлагани като награда/бонус към детск ото
меню в търговските обекти на хранителна верига
Обект на проверка са играчки, предлагани като награда/
бонус към детското меню в търговските обекти на хранителна
верига „Макдоналдс“. При проверката се констатира, че пред
лаганите играчки в проверените търговск и обекти на тази хра
нителна верига съответстват на изискванията, посочени в дейс
тващото законодателство.

Клетъчни мобилни апарати
Проверени са общо 318 бр. продукти от 15 различни марки и
повече от 250 модела. Броят на GSM мобилни телефони с несъот
ветствия е около 11 % от общия брой проверени продукти. Най-чес
тите нарушения са свързани с наличието или коректността на декла
рацията за съответствие, издадена от производителя, която трябва
да съпровожда всеки отделен продукт. Относително малкият дял на
продуктите с нарушения се дължи на обстоятелството, че GSM кле
тъчните мобилни мрежи са изцяло хармонизирани (това е изцяло
европейски проект), а производителите са големи световно утвър
дени корпорации.
На база резултатите от първия етап на специализираната
проверка, за 34 бр. клетъчни мобилни телефони с конст атира
ни несъответствия проверките продължават при лицата, пусна
ли продуктите на пазара.

Димери за нажежаеми светлинни източници и едно
цокълни енергоспестяващи светлинни източници компактни луминесцентни лампи
Извършени са проверки на електрически съоръжения - елек
тронни регулатори на осветление (димери) за нажежаеми свет
линни източници и едноцокълни енергоспестяващи светлинни
източници - компактни луминесцентн и лампи, по отношение
на изискванията на LVD и ЕМС. На база на извършения анализ
предстои изпитване на образци.

Минимотопеди
Минимотопедите са заложени в годишния план на основание
сигнал от 2007 г. за доставка на територията на страната на не
съответстващи на съществените изисквания минимотопеди.
Открити и проверени са два модела минимотопеди. Има из
дадена заповед за временно спиране - до удостоверяване на
оцененото съответствие на проверения продукт, и са предпри

As a whole the results from the checks performed cannot give
the real picture of the product groups checked. The checks will
continue further on in the course of 2009.

Toys in respect of dangers arising out of the composition
and chemical processing of the material
As a result of the checks performed on the territory of the whole
country 22 specimens of toys were identified and bought, falling
within the following categories: „Teethers“, „Rattles“ and „Squeeze
toys“. The specimens were submitted for testing in an accredited
laboratory. 17 of these specimens were tested by the parameter
„migration of certain elements“. According to that parameter the
tested specimens complied with the essential requirements. The
test results of the rest 5 specimens are forthcoming.
On the basis of the results received it may be concluded that
toys distributed in the commercial network of the country, falling
within the product categories mentioned above, which are specially
constructed and manufactured to come into contact with the skin
and the mucous membrane of child’s mouth, do not pose a risk of
damage to health caused by toxic elements.

Toys offered as a bonus to the children’s menu in the fast
food restaurants chains at commercial places
Toys offered as a bonus to the children’s menu in the commer
cial places of the McDonalds’ fast food chain were the subject of the
check. During the check it was found out that the toys marketed in
the inspected places of commerce of that fast food chain complied
with the requirements laid down in the acting legislation.

Cell phones
In total 318 units of products of 15 different brands were
checked and more than 250 models. The number of GSM appara
tuses with non-conformities was about 11 % of the total number
of products checked. The most frequent violations were related to
the availability or the correctness of the declaration of conformity
drawn up by the manufacturer, which should accompany every
product. The relatively small share of products with violations is
due to the fact that the GSM cellular networks are fully harmonised
(that is entirely European project), and the manufacturers are big
world famous corporations.
On the basis of the results from the first stage of the specialised
check, for 34 units of cell phones with established non-conformities
the checks will continue at the premises of persons responsible for
placing the products on the market.

Dimmers for filament lamps and single-capped energy
saving lamps - compact fluorescent lamps
Checks were carried out of electrical equipment - electronic
switches (dimmers) for filament lamps and single-capped energy
saving lamps - compact fluorescent lamps, with regard to the LVD
and EMC requirements. On the basis of the analysis performed
testing of samples is to be done.

Mini mopeds (scooters)
The mini mopeds (scooters) are included in the annual plan
on the baisis of an alert from 2007 for supply on the territory of
the country of non-conforming to the essential requirements mini
mopeds.
Two models of mini mopeds were detected and checked. An
order was issued for temporary suspension until ascertainment of
the assessed conformity of the checked product, and the relevant
administrative and penal measures were taken.
A general surveillance campaign was conducted in respect
of availability and completeness of the instruction or directions
for use, operation or installation written in Bulgarian.

ети административнонаказателни действия.
Осъществена е обща кампанийна проверка за наличие и
пълнота на инст рукция или указания за употреба, експлоа
тация и монтаж на български език.
Обект на проверките са: бяла и черна техника; електричес
ки битови уреди; ръчни електроинст рументи.
Проверени са над 304 бр. продукти (230 бр. електрически съо
ръжения и 74 бр. ръчни електроинструменти), като при 18 от тях са
констатирани несъответствия (6 бр. ел. уреди и 12 бр. ръчни елект
роинструменти). Предприети са мерки за отстраняване на несъот
ветствията, съставени са актове за административни нарушения.
В резултат на кампанията могат да се направят следните из
води: намалява делът на продуктите с липсваща (1.6%) и с не
пълна инструкция (3.3%) в сравнение с проведените кампании
през предишни години; големите вериги магазини по-стриктно
съблюдават и изискват от доставчиците продуктите да са прид
ружени с инструкция на български език.
За спазване изискванията на Наредбата за изискванията
за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудва
не и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване през месец ноемвр и 2008 г. е прове
дена специализирана кампанийна проверка.
Обект на проверката е електрическо и електронно оборуд
ване по категория 2, категория 3 и категория 6: електрически
миксери и пасатори; електрически кани за топла вода; GSM
апарати; бормашини. Проверката е осъществена в търговски
обекти от регион ално и национално значение.
Проверени са общо 288 бр. продукти, доставе
ни в търговските обекти след датата на влиза
не в сила на изменението на наредбата 10 юни 2008 г.
Анализът на проверката показа, че
фирмите не са запознати с влязлото през
месец юни 2008 г. в сила изменение на
Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на електрическо и електронно оборуд
ване и третиране и транспортиране на отпадъ
ци от електрическо и електронно оборудване и в
търговските обекти не са предоставени съответните
удостоверения за съответствие за проверяваните про
дукти, съгласно изискв аният а на чл. 5, ал. 3.

Извънредни проверки
По сигнали и жалби на граждани и ведомства
През 2008 г. инспекторите от ГД „Надзор на пазара“ са из
вършили проверки по постъпилите в ДАМТН над 70 жалби и
сигнали и запитвания от фирми.
Значителна част от жалбите касаят гаранционни претен
ции на гражданите, сервизното обслужване или неудовлетво
рени направени рекламации, които са извън компетенциите на
ДАМТН.
Над 40% от постъпилите жалби и сигнали са за електричес
ки уреди. Има постъпили жалби за играчки, лични предпазни
средства, строителни продукти, крайни далекосъобщителни ус
тройства и др.
Обект на жалбите и сигналите са осветители, миксер - па
сатор, кани за гореща вода, многогнездов удължител, пералня,
комбинирана печка за готвене, поялник за силикон, микровъл
нови фурни, вентилаторна печка за баня, електрически въз
главници и др. Значителна част от проверките по тези жалби
показват, че продуктите отговарят на съществените изисква
ния за безопасност.
Електрически уреди, обект на постъпили жалби, при коит о са

The subject of checks were in particular: white goods and
consumer electronics; electric household appliances; hand-held
electric instruments.
Over 304 units of products were checked (this including 230
units of electrical equipment and 74 units of hand-held electric in
struments), and for 18 of them non-conformities were established (6
pieces of electrical appliances and 12 pieces of hand-held electric in
struments). Measures were taken for elimination of non-conformities
and acts for administrative infringements were drawn up.
As a result of the campaign the following conclusion could be
made: the share of products with missing (1.6%) or with incomplete
instruction (3.3%) decreases in comparison to the campaigns car
ried out in the preceeding years; the big chain stores observe more
strictly and require from the suppliers that products are accompanied
by an instruction for use written in Bulgarian.
With regard to observing the provisions of the Ordinance on the
requirements for marketing of electric and electronic equipment
and treatment and transportation of waste of electric and electronic
equipment in November 2008 a specialised market surveillance
campaign was carried out.
The subject of the check was electric and electronic equipment
falling in category 2, category 3 and category 6: hand mixers and
blend ers; electric jugs for heating water; GSM apparatuses; drilling
machines. The check was conducted in places of com
merce having regional and national importance.
Totally 288 pieces of products were checked, that
were supplied in the places of commerce following
the date of entry into force of the amendment of
the Ordinance, and namely 10 June 2008.
The analysis of the check showed that the
companies had still not been acquainted
with the amendment of the Ordinance
on the requirements for marketing of
electrical and electronic equipment
and treatment and transportation
of waste electrical and electronic
equipment entered into force in June
2008 and the relevant certificates of con
formity of the checked products according to the
requirements of Article 5, par. 3 were not submitted
to the places of commerce.

Unexpected checks
Upon alerts and complaints from citizens and institutions
In 2008 the inspectors from DG „Market Surveillance“ carried out
checks upon more than 70 complaints and alerts and enquiries
from companies received at SAMTS.
A significant part of the complaints concern warranty claims
of citizens, the maintenance services and unsatisfied claims put,
which are not within the SAMTS competencies.
Over 40% of the complaints and alerts received concerned
electrical appliances. There were also complaints received for
toys, personal protective equipment, construction products, radio
and telecommunications terminal equipment, etc.
The subject of those complaints and alerts were luminaires, mix
er - blender, electric hot-water jugs, multiple outlet cord extension
sets, washing machine, combined cooker, silicone gun, microwave
ovens, fan heater for bathroom, electric pads, etc. A significant part
of the checks performed upon these complaints showed that the
products complied with the essential safety requirements.
Electrical appliances subject of the complaints received, in which
non-conformities were established were in particular: 21 models
of 24 V recessed luminaires of „moon“ type, completed with lamp
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установени несъответствия, са: 21 модела осветители тип „лу
holder, and removable halogen lamps with reflector operating at
на“ за вграждане, комплектовани с фасунги, работещи на 24 V,
220 V, which is inadmissible; electric jugs for hot water; electric
и снемаеми халогенни лампи с рефлектор, работещи на 220 V,
oil-filled radiator; fan heater for bathroom and electric pads. The
което е недопустимо; кани за гореща вода; електр ически мас
non-conformities were confirmed in respect of products for which
лен радиатор; вентилаторна печка за баня и електр ически въз
testing was finalised.
главници. За продуктите, за които изпитваният а са приключили,
In the case of 7 out of all the received complaints and alerts
несъответств ията се потвърдиха.
for construction products the checks confirmed non-conformities
От постъпилите 7 сигнали и жалби за строителни продук
with the essential requirements only for one product (lime mortar),
ти проверките са потвърдили несъответствие със съществените
for which an order for temporary suspension was issued until as
изисквания само за един продукт (варов разтвор), за който е
sessment and ascertainment of non-conformity.
издадена заповед за временно спиране до оценяване и удосто
Following 8 alerts received for toys, checks were carried out
веряване на несъответствието.
for detection of products subject of the alerts, as they were upon
По постъпили 8 сигнала за играчки са извършени проверки
notifications, refusals for issuing of certificates, publications in
за издирване на продуктите, обект на сигналите, тъй като те са
the press, etc. The complaints relating to toys, for which nonпо нотификации, откази за издаване на сертификати, публикации
conformities were confirmed, concerned particularly as follows:
в пресата и др. Жалбите за играчки, за които са се потвърдили
power wheels riding toys for kids and wooden trains. The relevant
несъответствията, се отнасят за: играчки за яздене с колела,
legal actions were taken.
задвижвани с електричество, и дървени влакчета. Предприети
As regards the complaints and alerts received concerning
са законосъобразни действия.
personal protective equipment checks were performed. Part of
По отношение на постъпилите жалби и сигнали за лични
the complaints were solved, the consumer was provided with the
предпазни средст ва са извършени проверки. Част от жалбите
missing or incomplete instruction for use and the corrective ac
са решени, като на потребителя са осигурени липсв ащата или
tions were taken by the economic operators. For the other part of
непълна инструкция за употреба и са предприети коригиращи
products in which non-conformities were established the relevant
действия от икономическите оператори. За друга част от про
administrative and penal measures were taken.
дуктите, при които са констатирани несъответствия, са предп
The predominant part of the complaints relating to radio and
риети административнонаказателни действия.
telecommunications terminal equipment concern economic claims
Преобладаващата част от жалбите за крайни далекосъоб
of the claimant and are out of the competencies of SAMTS.
щителни устройства касаят икономически претенции на жал
As a result of an accident occurred a check was carried out of
боподателя и са извън правомощията на ДАМТН.
explosives for civil uses, manufactured by a Bulgarian producer.
В резултат на възникнал инцидент е извършена проверка на
The complaint was submitted by a firm and was related to a danger
взривни вещества за граждански цели, произведени от бъл
occurred in blast works from unexploded detonator. An order was
гарски производител. Жалбата е от фирма и се отнася за въз
issued for temporary suspension until assessment of conform
никнала опасност при взривни работи от невзривил се детона
ity. In the course of 2009 a check of the order execution will be
тор. Издадена е заповед за временно спиране до оценяване на
performed.
сътветствиет о. През 2009 г.
предстои проверка на изпъл
Получени нотификации по RAPEX през януари - декември 2008 г.
нение на заповедта.
Notifications via the RAPEX system received in the period January - December 2008

Действия по нотифика
ции, получени по
системата RAPEX

други / others
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тоящата 2008 година, е извършено следното:
Actions on notifications received via the RAPEX system
 електрически миксер, марка Rohnson, модел R-550,
In 2008 notifications via the RAPEX system were received in
идентичен на RAPEX нотификация № 0231/08 - издадена е за
respect of 903 units of products.
повед по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП; вносителят ни информира, че е
5 products were detected - 1 piece of electrical appliance and
изтеглил 22 броя миксери, които са били в търговск ата мрежа,
4 units of toys.
и представи документ за износ на 271 бр. миксери;
For the products detected in 2008 and the preceeding year, for
 портативна лампа с метална решетка и 5-метров ка
which the checks were finalised in 2008, the following activities
бел-удължител, идентична на RAPEX нотификация № 0250/08
were performed:
- търговецът доброволно е унищожил наличните в магазина 6
 hand mixer, Brand Rohnson, model R-550, identical to
броя;
RAPEX notification No. 0231/08 - an order was issued on the
 електрическа преносима ютия със сгъваема дръжка
basis of Article 30a, par. 2 of the LTRP; the importer informed the
марка ORBIT, модел TRAVEL MATE, идентична на RAPEX но
surveillance authorities that he had withdrawn 22 mixers that were
тификация № 0479/08 - резултатите от изпитванията не пот
in the commercial network and presented relevant export document

върдиха опасностите, посочени в нотификацията; вносителят е
уведомен за пропуски в инструкцията за употреба, които впос
ледствие е отст ранил; предст авена е коригираната инструкция
за употреба;
 пластмасова топка с изпъкнали форми, марка BULTAK
top dede, Турция, идентична на RAPEX нотификация № 0822/08.
Очакват се резултатите от изпитването.
 капсули на пластмасов диск за стрелба, за 72-а изст 
рела; идентични на продукт от RAPEX нотификация № 0830/08,
естеството на риска - физическо нараняване (изгаряне) и шум
над пределно допустимия; от търговеца са изискани документи
за установяване произхода на играчката;
 играчки с колела, които не са предназначени за язде
не, марка Chubbies, нотификационен номер 0332/08. Изпитани
те образци не потвърждават риска от задушаване.
 дрънкалка - Intelligence Baby Carouse, марка xin da mei,
модел № 853А, нотификационен номер 0332/08. Изпитан е об
разец и резултатът потвърди риска за физическо нараняване и
задушаване.
 играчка - кутия за инстр ументи, марка Joiner’s, модел
№ 2920, нотификацион ен номер 0868/08. Очаква се резулта
тът от изпитването.
 играчки - капси, марка YC, модел № 121, нотификацио
нен номер 0830/08, обявени за опасни от Латвия в резултат на
инцидент с дете, получило изгаряния по крайниците. Резултатът
от изпитването се очаква.
 играчка - пластмасова топка, марка BULTAK top dede,
нотификацион ен номер 0822/08, обявена за опасна от Слове
ния поради риск от задушаване и външни наранявания. Резул
татът от изпитването се очаква.
 играчки - капси, „72 police officer“ ТС 121 А, с про
изход Тайван, нотификационен номер 1091/08. Резултатът от
изпитването се очаква.

Специализирана кампания за очила за защита срещу
UV лъчения
Проверени са 152 бр. очила за защита срещу UV лъчения,
в 32 търговски обекта на територията на София, Варна, Видин
и Пловдив.
Резултатите от проверката показват, че над 90% от продук
тите са с нанесена маркировка СЕ, но най-често тя не е нане
сена върху самия продукт. Приблизително 70% от очилата са
с несъответстваща на изискванията инструкция за употреба на
български език. При около 20% от продуктите липсва инструк
ция за употреба. При 30% от очилата липсва задължителната
допълнителна маркировка, а при 70% от тях тя не е пълна. Ос
новният проблем е, че значителна част от продуктите са с не
точна идентификацият а. Значителен дял заем
 ат продуктите с
произход ЕС.

Наблюдение на филтр иращи полумаски за защита от
частици и колани за цяло тяло за защита срещу
падане от височина
Продуктите, обект на наблюдение, са лични предпазни сред
ства (ЛПС) от III категория. Проверени са над 40 търговски обек
та на територията на цялата страна, в които са открити общо
53 бр. полумаски и 21 бр. колани. Установено е, че от тях над
90% са с нанесена маркировка за съответствие СЕ; приблизи
телно 50% от продуктите са с неизвестен произход. Без инст
рукция за употреба на български език се предлагат 35% полу
маски и 6,5% от коланите. Без трайно нанесени пълни данни от
допълнителната маркировка са 90% от коланите и 62% от по
лумаските. През 2009 г. тези продукти ще са обект на провер
ки от инсп екторите.

for 271 pieces of mixers;
 portable lamp with a metal grille and a 5-metre extension
cable, identical to RAPEX notification No. 0250/08 - the trader had
voluntarily destroyed the six pieces available in the store;
 travel iron with folding handle Brand ORBIT, model TRAVEL
MATE, identical to RAPEX notification No. 0479/08 - the test results
did not confirm the the dangers described in the notification; the
improrter was informed of the missing items in the directions for
use which he had subsequently eliminated; the corrected directions
for use was presented;
 plastic ball with elements fit into outlined shapes, brand
BULTAK top dede, Turkey, identical to RAPEX notification No.
0822/08. The test results are to be expected.
 shot plastic disk cap, for 72 shots; identical to RAPEX
notification No. 0830/08, the nature of risk - injury (burning) and
damage to hearing because the sound emission exceeds the
permissible level; the trader was required to present documents
for establishing the country of origin of the toy;
 plastic toys with wheels that are not intended for riding,
Brand Chubbies, notification number 0332/08. The tested samples
didn’t confirm the risk of choking.
 rattles - Intelligence Baby Carouse, Brand XIN DA MEI, model
No. 853А, notification number 0332/08. A sample was tested and
the test result confirmed the risk of injury and choking.
 toy tool box, brand Joiner’s, model No. 2920, notification
number 0868/08. The test result is forthcoming.
 toys - percussion plastic caps, brand YC, model No. 121,
notification number 0830/08, declared dangerous by Lithuania as
a result of an incident with a child with injuries on the limbs. The
test result is forthcoming.
 toy - plastics ball, brand BULTAK top dede, notification
number 0822/08, declared dangerous by Slovenia due to posing a
risk of choking and injuries. The test result is forthcoming.
 shooting caps, „72 POLICE OFFICER“ ТС 121 А, country
of origin Taiwan, notification number 1091/08. The test result is
forthcoming.

Specialised campaign for UV protection sunglasses
152 units of UV protection sunglasses were checked, in 32
places of commerce on the territory of Sofia, Varna, Vidin and
Plovdiv.
The results from the check showed that over 90% of the products
had the CE marking on them but in most of the cases it was not
affixed to the product itself. Approximately 70% of the sunglasses
were accompanied by a non-conforming to the requirements
instructions for use written in Bulgarian. In the case of about 20%
of the products the instruction for use was missing. In about 30%
of the sunglasses the compulsory additional marking was missing,
and in 70% of them the marking was not complete. The main
problem is that a significant part of the products have inaccurate
identification. A major share of the products belongs to the ones
originating from the EU.

Monitoring of filtering halfmasks for protection against
particles and full body harnesses against falls from a
height
The products subject to monitoring fall within III class personal
protective equipment (PPE). More than 40 places of commerce on
the territory of the whole country were checked, where in total 53
units of halfmasks and units of full body harnesses were found. It
was established that in the case of more than 90% these products
had the CE conformity marking; approximately 50% of the products
were of unknown origin. 35% of halfmasks and 6,5% of the full body
harnesses were marketed without an instruction for use in Bulgarian.

Годишен отчет 2008 annual report

State agency for metrological and technical surveillance

18 str. CMYK

21 str. CMYK

State agency for metrological and technical surveillance

Проверка в помощ на българск ия потребител

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

20

През декември 2008 г.са проверени общо 831 продукта,
предлагани в 227 търговски обекта. Обект на проверката са иг
рачки, електроуреди, машини и строителни продукти. Целта на
проверката е да се установи дали се предлагат с инструкции за
употреба избр оените по-горе продукти, имат ли инструкциите
превод на български език и съответствие по обем, налични ли
са задължителните предупредителни текстове, касаещи безо
пасната им употреба.
Установени са 177 продукта с несъответствия, като значи
телна част от проверените продукти са с видими несъответст
вия, водещи до риск при нормална употреба.
Предлагат се продукти с инструкции, които не съдържат за
дължителните предупредителни текст ове за безопасната им упот
реба. Това прави тези продукти опасни, тъй като носят риск от
поражение от електр ически ток и пожар.
Издадени са 6 заповеди за изтегляне от пазара на 18 про
дукта с несъответствия. 53 бр. светлинни гирлянди, при които
рискът не може да бъде отстранен, са унищожени. За конста
тираните несъответствия са предприети административнонака
зателни мерки.

Действия по получени уведомления
от Агенция „Митници“
През 2008 г. в регионалните отдели на ГДНП са получени
общо 157 уведомления във връзка с Инструкцията за взаимо
действие между Агенция „Митници“ и ДАМТН за прилагане на
мерките за надзор на пазара.
Около 80% от получените уведомления се отнасят за детски
играчки и електрически съор ъжения. При извършване на про
верки на продуктите в митническите складове най-често конс
татираните несъответствия са: липса на маркировка за съот
ветствие СЕ или остри ръбове и дребни части при играчките.
В един от тези случаи е извършено унищожаване на продуктите,
а в останалите са изпратени уведомления с констатация „Про
дукт, несъответстващ на изискв анията за безопасност - режим
внос не е разрешен“. ГД „Надзор на пазара“ няма информация
от митническите органи за извършените съответни формалнос
ти на последващи действия.

Предприети действия към несъответст ващи и опасни
продукти
В резултат на предприетите действия по надзор на пазара
през 2008 г. са извършени изпитвания, действ ия по видими не
съответствия и последващи действия към несъответстващите и
опасни продукти и към икономическите оператори.
През 2008 г. са взети 47 бр. образци за изпитване (14
бр. ел. съор ъжения, 32 бр. играчки и 1 бр. ЛПС). Приключили
са изпитваният а на 38 бр. продукти (13 бр. ел. съоръжения и
25 бр. играчки), като при 10 бр. несъответствията се потвър
диха (9 бр. ел. съоръжения, 1 бр. играчки), а при 28 бр. изпит
ванията не потвърдиха несъответствия (4 бр. ел. съоръжения и
24 бр. играчки). Издадени са 4 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от
ЗТИП за спиране от разпространение и изтегляне от пазара
на ел. съоръжения.
Издадени са и 41 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за
спиране от разпространение и изтегляне от пазара (15 бр.
за ел. съор ъжения и 25 бр. за играчки и 1бр. за ЛПС) в резул
тат на констатирани видими несъответствия със съществените
изисквания.
През 2008 г. са издадени и 2 заповеди по чл. 30а, ал. 4 от
ЗТИП за унищожаване на електрически съоръжения.
Има издадени и 23 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за
временно спиране на продукти от разпространение до оце
няване и удостоверяване на съответст вието им с изисква

90% of the full body harnesses and 62% of halfmasks did’t bear the
complete data of the additional marking. In 2009 these products
will be subject to checks by the inspectors.

Checks in support of the Bulgarian consumer
In December 2008 totally 831 products, marketed in 227 places
of commerce, were checked. Toys, electrical appliances, machinery
and construction products were the subject of these checks. The
purpose of the check was to establish whether the above-mentioned
products were offered for sale accompanied by directions for use
written in Bulgarian and with the required information, and whether
the compulsory warnings concerning their safe use were available
or not.
177 products with non-conformities were found out, the major
of these checked products having obvious non-conformities leading
to a risk in normal use.
Products are offered with instructions that do not contain the
compulsory warnings for their safe use. That makes these products
dangerous ones as they pose a risk of electric shock and fire.
6 orders for withdrawal of 18 non-conforming products from
the market were issued. 53 units of lighting chains, in which the risk
could not be eliminated, were destroyed. The relevant administrative
and penal measures were taken with regard to the non-conformities
established.

Actions taken upon notifications received from the
National Customs Agency
In 2008 totally 157 notifications were received in the Regional
Departments of DG „Market Surveillance“ with regard to the
Instruction on interaction between the National Customs
Agency and SAMTS for implementation of market
surveillance measures.
Approximately 80% of the notifica
tions received concerned toys and
electrical equipment. At the time
of carrying out product checks at
customs warehouses the most fre
quently established non-conformities
were as follows: lack of the СЕ conformity marking or sharp edges and small
particles in toys. In one of these cases a
product was destroyed, and in the case of the
rest of them notifications were sent containing the
statement „Product not in conformity with safety
requirements - import not authorised“. DG „Market
Surveillance“ does not have any feedback from the
customs authorities on the relevant formalities and further
actions undertaken.

Undertaken actions in respect of non-compliant and
dangerous products
As a result of the market surveillance actions undertaken, in
2008 testing activities were performed, actions taken with regard
to obvious non-conformities and subsequent actions on nonconforming and dangerous products and also actions directed to
economic operators.
In 2008, 47 samples for testing were taken (this including 14
units of electrical appliances, 32 toys and 1 piece of personal pro
tective equipment). The tests of 38 units of products were finalised
(including 13 units of electrical appliances and 25 toys), and in
the case of 10 units of these products the non-conformities were
confirmed (9 pieces of electrical equipment and 1 toy). In the case
of 28 units of products the testing didn’t confirm non-conformities
(this including 4 pieces of electrical equipment and 24 toys).
4 orders were issued on the basis of Article 30a, par. 1 of the

нията за безопасност (4 заповеди за 7 бр. строителни про
дукти; 3 заповеди за лични предпазни средства, 3 заповеди за
машини; 2 заповеди за 3 бр. съор ъжения под налягане; 1 запо
вед за 2 бр. взривни вещества за гражданск и цели; 1 заповед
за газови уреди; 1 заповед за 3 бр. плавателни съдове за отдих
и 8 заповеди за радиосъор ъжения и крайни далекосъобщител
ни устройства).
В резултат на взети проби за изпитване, резултати от из
питвания, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от
ЗТИП, заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП и предприети дейст
вия от фирмите са:
 унищожени 12 453 бр. продукти или части от продукти
(12 250 бр. от 15 вида играчки и 203 бр. от 8 вида ел. съоръ
жения);
 преработени 878 бр. от 2 вида играчки;
 изтеглени от пазара 3416 бр. от 8 вида ел. съоръжения
и е осъществен износ на 2732 бр. от 7 вида от тях.
През 2008 г. са изготвени и изпратени 6 реакции по ноти
фикации към контактната точка по RAPEX (3 за ел. съоръжения
и 3 за играчки); изготвени са и са изпратени 32 нотификации
(12 за ел. съоръжения и 20 за играчки) към контактната точка
по RAPEX; нотифицирани са 14 бр. ел. съоръжения в CIRCA;
подадена е информация за публикуване на интернет страни
цата на ДАМТН за 30 бр. продукти (10 бр. ел. съоръжения
и 20 бр. играчки).
През 2008 г. са съставени 709 акта за ус
тановяване на административни нару
шения - 542 на търговци и 167 на
вносители и производители.
Издадени са 501 на

казателни постановления - 425 на търговци и
76 на вносители и производители.
В резултат на осъществената дейност могат да
бъдат направени следните изводи:
 цялостната дейност по надзор на пазара се извършв а в
съответст
 вие с практиката на държавите - членки на ЕС;
 в голямата си част годишният план е изпълнен, неза
висимо че през значителна част от годината запланувани
те и одобрени от председателя средства за изпълнението
му бяха ограничени, което не дава възможност за ефективен
надзор на пазара, тъй като не могат да се обхванат малки
те градове, където се насочват спрените от разпростра
нение опасни продукти;
 дирекцията изпитва затруднения при осъществява
не на надзор на пазара по наредби, за които няма отговор
ни експерти;
 необходима е по-добра координация по надзор на па
зара както между дирекциите в ДАМТН, така и с другите
контролни органи.

LTRP on suspension from distribution and withdrawal from the
market of electrical appliances.
41 orders were also issued on the basis of Article 30a, par. 2
of the LTRP on suspension from distribution and withdrawal from
the market (covering 15 units of electrical appliances, 25 toys and
1 piece of personal protective equipment), as a result of established
obvious non-conformities with the essential requirements.
In 2008 2 orders were also issued on the basis of Article 30a,
par. 4 of the LTRP on destruction of electrical appliances.
In total 23 orders were issued on the basis of Article 30c, par. 1
of the LTRP on temporary suspension of products from distribution
until their conformity with the safety requirements is assessed
and ascertained (including 4 orders for 7 units of construction
products; 3 orders for personal protective equipment, 3 orders on
machinery; 2 orders for 3 pieces of pressure equipment; 1 order
for 2 pieces of explosives for civil uses; 1 order for gas appliances;
1 order for 3 units of recreational craft and 8 orders for radio and
telecommunications terminal equipment).
As a result of samples taken for testing, test results received,
orders issued on the basis of Article 30a, par. 1, par. 2 and par. 4
of the LTRP, orders on the basis of Article 30c, par. 1 of the LTRP
and actions taken by the firms, the following was done:
 12 453 units of products or parts of products were destroyed (including 12 250 units of 15 types of toys and 203 units
of 8 types of electrical equipment);
 878 units of 2 types of toys were modified;
 3416 units of 8 types of electrical equipment withdrawn
from the market and export was realised of 2732 units of 7 types
of such equipment.
In 2008, 6 reactions on notifications were prepared and sent
to the RAPEX contact point (3 for electrical equipment and 3 for
toys); 32 notifications were prepared and sent (12 for electrical
equipment and 20 for toys) to the RAPEX contact point; 14
pieces of electrical equipment were notified via the CIRCA
system; information was submitted with the purpose of
publication on the SAMTS internet site concerning 30
units of products (including 10 pieces of electrical
equipment and 20 toys).
709 acts ascertaining administrative infringements were drawn up in 2008 - 542 to traders and 167
to importers and manufacturers. 501 penal acts were issued
- 425 of them to traders and 76 to importers and manufacturers.
As a result of the activities performed the following conclusions
could be drawn:
 the entire market surveillance activity is performed in compli
ance with the EU member states practice;
 to a large extent the annual plan is fulfilled regardless of
the fact that during most of the year the planned and approved by
the SAMTS President financial resources for its execution were
strongly limited; the latter is not favourable for an effective market
surveillance, as the smaller towns where the dangerous products
suspended from distribution are usually marketed, could not be
covered;
 the directorate experiences certain difficulties in carrying out
market surveillance for the ordinances for which no competent and
prepared experts are available;
 better coordination in the field of market surveillance is
needed both in terms of cooperation among SAMTS directorates
and with the other control authorities.
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ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ
С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

TECHNICAL INSPECTION
OF HIGH-RISK EQUIPMENT

Приоритетните дейности в работата на служителите на
ДАМТН в областта на техническия надзор на съоръженията с
повишена опасност и надзора на пазара на такива съоръжения
и машини през 2008 г. са:
 привеждане и поддържане на нормативната уредба и прак
тиката на ДАМТН в областта на техническия надзор и надзора
на пазара в съответствие с тези на страните - членки на ЕС, и
добрата практика на организациите, членки на Европейската
конфедерация на организации за изпитване, инспекция, серти
фикация и предотвратяване на риска (CEOC);
 превенция посредством извършваните периодични техни
чески прегледи и проверки, с цел осигуряване на безопасността
на пуснатите в действие съор ъжения с повишена опасност и на
предприятият а и обектите, в които те функционират;
 проверка на изпълнениет о на задълженията на операто
ри на предприятия и съоръжения, в коит о е въведена система за
предотвр атяване на големи аварии с опасни химични вещес
тва или за ограничаване на последствията от тях за жи
вота и здравето на хората и за околната среда;
 осъществяване на ефективен надзор на
пазара на машини и съоръжения с пови
шена опасност с цел предотвратява
не пускането на пазара и/или в
действие на продукти, ко
ито не удовлетворяват
предявените към тях
съществ ени изисквания
и застрашават живота и
здравето на хората;
 пров ерк а на лиц ат а,
получили лицензия за осъщес
твяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност,
за спазване на обхвата на получената
лицензия, условията, при които е получе
на, и за изпълнение на задълженията им по
ЗТИП и наредбите по прилагането му;
 проверка на лицата, вписани в регистъ
ра на ДАМТН като лица, които извършват дейнос
ти по ремонтиране, поддържане и преустройване
на съоръжения с повишена опасност за спазване на
обхвата на издаденото удостоверение, условията, при кои
то е получено, и за изпълнение на задълженията им по ЗТИП и
наредбите по прилагането му;
 подобряване прилагането на регулаторните режими по
издаване на лицензии за осъществяване на технически над
зор на съоръжения с повишена опасност и вписване в регис
търа на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по ремонти
ране, поддържане и преустройване на съоръжения с повишена
опасност.
През 2008 г. от служителите на ДАМТН, осъществяващи тех
нически надзор на съоръжения с повишена опасност и надзор
на пазара на машини и съоръжения с повишена опасност, са
реализирани дейности в следния обем:
 Извършени са:
- 2603 първоначални технически прегледи на съоръжения с
повишена опасност;
- периодични технически прегледи на 15451 бр. и 3703,7 км
съор ъжения с повишена опасност;
- 557 внезапни технически прегледи на съоръжения с по
вишена опасност.
 Издадени са 573 разрешения за пускане в експлоатация

The priority activities of the SAMTS officials in the field of
technical inspection of high-risk equipment and market surveillance
of such equipment and machinery in 2008 could be outlined as
follows:
 bringing and keeping legislation and SAMTS practice in the
field of technical inspection and market surveillance into compliance
with those of the EU Member States as well as with the best
practice of member organisations of the European confederation of
organisations for testing, inspection, certification and risk prevention
(CEOC International);
 prevention through performance of periodic technical checks
and inspections with a view of ensuring safety of high-risk equipment
put into operation and of the enterprises and sites at which that
equipment operates;
 check with regard to fulfillment of operators’ obligations
of equipment and enterprises with implemented system for
big accidents prevention arising out of dangerous chemical
substances or for limiting their effects to the life and
health of people and the environment;
 carrying out effective market
surveillance of machinery and highrisk equipment with the
purpose of preventing

the placing on
the market and/or the
putting into service of products
that do not satisfy the essential
requirements applicable to them and that
endanger the life and health of persons;
 check of the licensed persons for carrying out technical
inspection of high-risk equipment, with regard to keeping the
scope of the license, the terms under which it was granted and for
fulfilment of those persons obligations under the Law on Technical
Requirements for Products and its implementing ordinances;
 check of the persons entered in the SAMTS register as
persons performing activities related to maintenance, repair and
modification of high-risk equipment with regard to keeping the
scope of the issued authorization, the terms under which it was
received and for fulfilment of the obligations of those persons
under the Law on Technical Requirements for Products and its
implementing ordinances;
 improving the implementation of regulatory regimes related
to issuing licenses for carrying out technical inspection of high-risk
equipment and entry in the SAMTS register of persons performing
activities related to repair, maintenance and modification of highrisk equipment.
In 2008 the SAMTS officials performing technical inspection of
high-risk equipment and market surveillance of machinery and highrisk equipment performed activities comprising the following:
 They carried out as follows:
- 2603 initial technical checks of high-risk equipment;

на съоръжения с повишена опасност.
 Проверени и заверени за съответствиет о им с норма
тивните изисквания са 964 инвестиционни проекти на строежи
на обекти, в които се предвижда да функцион ират съоръжения
с повишена опасност, и проектантски и конструкторски доку
ментации за производство и ремонт на съоръжения с повише
на опасност.
 Извършени са проверки на 1273 пълначни и газоснаб
дителни станции за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан
и природен газ, на 537 котелни централи и на 327 предприя
тия, които експлоатират голям брой съоръжения с повишена
опасност.
 През 2008 г. са извършени наблюдение и проверки по над
зор на пазара на общо 2687 съор ъжения с повишена опасност и
машини в обекти от металообработващата, дървообработващата
и хранително-вкусовата промишленост, както и в обекти от об
щественообслужващата сфера. Видовете продукти, върху които
е осъществено наблюдение и/или проверка по надзор на паза
ра, са, както следва:
• съдове, работещи под налягане;
• съор ъжения, работещи под налягане;
• товароподемни кранове;
• асансьори;
• парни и водогрейни котли;
• машини в дървообработващата промиш
леност;
• машини в металообработващата
промишленост;
• компресорни модули за при
роден газ;
• пътностроителни машини;
• други машини.
Проверявани са новомонтирани машини и
съоръжения с повишена опасност, както и въве
дени в експлоатация за съответств ието им с изис
кванията на наредбите по чл. 7 от ЗТИП.
 Съвместно с органите на МВР - Пътна полиция
са извършени проверки на моторни превозни средства
с автомобилни газови уредби за спазване от ползвате
лите на изискванията на ЗТИП, Наредбата за устройството,
безопасната експ лоатация и техническия надзор на газовите
съор ъжения и инст алации за втечнени въглеводородни газове и
Наредбата за устройството и безопасната експлоат ация на пре
носните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ.
 Извършени са съвместни проверки с Изпълнителната
агенция „Главна инспекция по труда“ и ГД „Пожарна безопас
ност и спасяване“ на МВР в обекти, експлоатиращи съоръже
ния с повишена опасност, за спазване изискв анията на ЗТИП и
наредбите по прилагането му.
 Служители на ДАМТН са участвали в 216 държавни при
емателни комисии на обекти, в които са монтирани съоръжения
с повишена опасност, и в 86 комисии за проверка на изпълне
ниет о на задълженията на оператори на предприятия и съоръ
жения, в които е въведена система за предотвратяване на го
леми аварии с опасни химични вещества или за ограничаване
на последст вията от тях за живота и здравето на хората и за
околната среда, получили разрешително по чл. 104 от Закона
за опазване на околната среда.
 Съгласувани са 101 учебни планове и програми за обуче
ние в училищата и курсовете за придобиване на правоспособ
ност за упражняване на професии по обслужване и управление
на съоръжения с повишена опасност. Издадени са 374 разре
шения за провеждане на такива курсове, в които 5228 курсис
ти са получили документи за правоспособност.

- periodic technical checks of 15451 units and 3703,7 km of
high-risk equipment.
- 557 unexpected technical checks of high-risk equipment.
 573 permissions for putting into operation of high-risk
equipment were issued.
 964 investment projects of the construction works, where
high-risk equipment is to operate, as well as design and engineering
documentation for the manufacture and repair of high-risk equipment
were checked and attested for compliance with the legislative
requirements.
 Inspections were carried out of 1273 LPG filling stations and
gas supply stations for liquefied petrol gas propane-butane and
natural gas, of 537 hot-water boiler stations and of 327 enterprises
operating a large number of high-risk equipment.
 In 2008 monitoring and market surveillance checks were
performed of totally 2687 units of high-risk equipment and
machinery located in metal processing, wood processing and food
p r o c e s s i n g industry establishments, as well as in places of
the public
services. The types of products which were
monitored and/or checked could be listed as
follows:
• pressure vessels;
- pressure equipment;
• load cranes;
• lifts;
• steam and hot water boilers;
• wood processing
machines;
• metal processing
machines;
• gas compressor
modules;
• road
construction
machinery;
• other machines.
Newly installed machinery
and high-risk equipment were
inspected for their compliance with the
requirements of the ordinances referred to
in Article 7 of the LTRP, and were also put into
operation.
 Together with the services of the Ministry of Interior - Traffic
Police Directorate joint inspections were carried out covering motor
vehicles with installed LPG fuel systems with regard to fulfillement
by the users of the provisions of the Law on Technical Requirements
for Products, Ordinance on the design, safe operation and technical
inspection of gas equipment and installations for liquefied hydrocarbon
gases and Ordinance on the design and safe operation of transmission
and distribution gas pipelines as well as of the equipment, installations
and natural gas appliances.
 Joint inspections were carried out with the Executive Agency
„General Labour Inspectorate“ and with Directorate General „Fire
and Emergency Safety“ at the Ministry of Interior at places where
high-risk equipment is being operated with regard to fulfillment of
the provisions of the LTRP and its implementing ordinances.
 SAMTS officials took part in 216 acceptance committees in
respect of sites where high-risk equipment is installed and also in
86 committees for check with regard to fulfillment of the obligations
of operators of equipment and enterprises with implemented system
for big accidents prevention arising out of dangerous chemical
substances or for limiting their effects to the life and health of people
and the environment, that were granted a license as referred to in
Article 104 of the Law on Environmental Protection.
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 През годината са администрирани 521
процедури по регулаторните режими по чл.
34 а и чл. 36 от ЗТИП:
“ издадени са 64 лицензии
за осъществяване на техни
чески надзор на съоръ
жения с повишена
опасност - на ли
ца, регистр ирани по
Търг овс к ия зак он, и
на структурно обособе
ни части на предпр иятия,
пряко подчинени на ръково
дителя на предприятиет о; отка
зано е издаването на лицензия
на 8 лица;
• в регистъра на ДАМТН са вписа
ни 444 лица, които извършват дейности
по поддържане, ремонтиране и преустрой
ване на съоръжения с повишена опасност, и
е от
казано вписване на 5 лица.
 За изпълнение на задълженията по ЗТИП и наредбите по
прилагането му и за спазване на обхвата на издадената им ли
цензия или удостоверение са проверени 162 лица, лицензирани
за осъществяване на технически надзор, и 482 лица, вписани
в регистъра на ДАМТН.
 По сигнали и жалби са извършени 38 проверки на съо
ръжения с повишена опасност и на обекти, в които се експло
атират такива съор ъжения.
За конст атирани нарушения на ЗТИП и наредбите по прилага
нето му при извършените прегледи и проверки са съставени 458
акта за установяване на административни нарушения и са спрени
от експл оатация 453 съор ъжения с повишена опасност.

 101 training programmes and curricula in schools and training
courses for acquiring qualification for practicing professions or
occupations related to servicing and operation of high-risk
equipment were coordinated. 374 permissions for conducting
such kind of courses were issued, and 5228 of the attendants
obtained relevant certificates of qualification.
 During the year 521 procedures related to the
regulatory regimes under Article 34a and Article 36 of
the LTRP were administered, in particular:
- 64 licenses for carrying out technical
inspection of high-risk equipment were granted
to persons registered under the Trade Law, and
to structurally separated units of enterprises or
organisations under the direct subordination of their
head; 8 persons were refused to be granted a license;
• 444 persons who perform activities related to
maintenance, repair and modification of high-risk equipment were
entered into the SAMTS register and 5 persons were refused from
being entered into the register.
 162 licensed persons for carrying out technical inspection, as
well as 482 persons entered in the SAMTS register were inspected
with regard to fulfillment of their obligations under the LTRP and
its implementing ordinances, and for observing the scope of the
license issued to them.
 38 inspections of high-risk equipment and inspections at
sites where such equipment is operated were performed following
notifications and complaints submitted.
With respect to established violations of the Law on Technical
Requirements for Products and its implementing ordinances during
the checks and inspections performed 458 acts ascertaining
administrative violations were drawn up and 453 units of high-risk
equipment were stopped from operation.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

QUALITY CONTROL
OF LIQUID FUELS

През 2008 г. основните задачи пред ДАМТН в областта на
качеството на течните горива са:
 Преакредитиране на лабораторията за изпитване на гори
ва, смазочни материали и присадки, включващо акредитиране
на две мобилни лаборатории и разширен обхват на изпитване
в стационарната лаборатория.
 Изпълнение на плана за контрол на качеств ото на теч
ните горива за 2008 г.
 Разработване и представяне на предложение за достав
ка на оборудване за изпитване на биогорива, за изпълнение на
изискваният а на Директива 2003/30/ЕС и на Закона за възоб
новяемите и алтернативните енергийни източници и биогори
вата, съгласно утвърдената финансова обосновка към проекта
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за тех
ния контрол или финансирано по Оперативна програма „Кон
курентоспособност“.
 Разработване на задание, провеждане на търг и внедря
ване на софтуерен продукт за определяне на рационални мар
шрути при извършване на проверки от инспекторите.

In 2008 the main tasks of SAMTS in the field of quality control
of liquid fuels could be outlined as follows:
 Reaccreditation of the testing laboratory for fuels, lubricants
and addiditives, including accreditation of two mobile laboratories
and an extended scope of testing at the stationary laboratory.
 Execution of the Plan for quality control of liquid fuels for
2008.
 Development and submission of a proposal for
supply of biofuels testing equipment with regard
to fufillment of the requirements of Directive
2003/30/ЕС and of the Law on renewable
and alternative energy sources and
biofuels, according to the approved
financial justification to the
Draft on amendment
and supplement to
the Ordinance on
the requirements for
liquid fuels’ quality, the
conditions, procedure and
methods of their control or
financed under the Operational
Programme „Development of the
Competitiveness of the Bulgarian
economy 2007-2013“.

Преакредитиране на лабораторият а за изпитване на
горива, смазочни материали и присадки
Продължителната и тежка процедура по акредитирането в
течение на 12 месеца приключи успешно с издаване на сер

тификат на изпитвателната лаборатория от ИАБСА № 35 ЛИ от
1.08.2008 г., валиден за 4 години. Процедурата за акредитира
не на изпитвателна лаборатория е до 18 месеца, а дирекцията
на практика акредитира три лаборатори за 12 месеца - стацио
нарна в София и две подвижни - в Бургас и Плевен.
Доставеното оборудване в трите сектора на отдел ИГСМП
за изпитване на горива е съгласно изискванията на Директива
2003/17/ЕС, изменяща и допълваща Директива 98/70/ЕС от
носно качеството на течните горива и съответните европейски
стандарти. С него се определят показатели, които покриват за
дължителните изисквания в единния формат за докладване на
качествата на течните горива, определен в Решение 2002/159/
ЕС, и ДАМТН е в състояние да подготвя национални данни за ка
чеството на течните горива, разпространявани на територията на
Република България, които да бъдат докладвани ежегодно пред
ЕК. ГД „Контрол на качеството на течните горива“ (ГДККТГ) е в
състояние да контролира качеството на смеси на биог орива с
минерални течни горива и да определя точния процент на био
горивото в смесите.

Резултати от контрола на качеството на течните горива
Проверки на обекти
Акредитирането на изпитвателната лаборатория на 1.08.2008 г.
наложи изпитването на взетите проби при извършените провер
ки в периода 1.01. - 31.07.2008 г. да се извършва във външн и
акредитирани лаборатории.
От 1.08.2008 г. започна ускорено изпълнение на планова
та дейност на дирекцията и по всички постъпили сигнали, как
то и съвместни проверки с органите на МВР и други контрол
ни органи.
През годината са извършени 460 проверки на обекти, раз
пространяващи течни горива на територията на страната, от
които 64 с органите на МВР, 22 - съвместно с ГДМН, 7 - съв
местно с ГДИДТН, и 14 - по сигнали на граждани и други кон
тролни органи.
Съотношението обекти на големи вериги към единични е
около 1:5.
На 147 обекта са извършени само документални про
верки, а от 313 обекта са взети 426 проби от течни горива,
както следва:
• бензин А-95Н - 198 бр.
• други бензини - 5 бр.
• дизелово гориво - 217 бр.
• котелно и тежко гориво - 6 бр.
Във външни лаборатории до 1.08.2008 г. са изпитани 126
проби, а след тази дата в подвижните лаборатории на ГДККТГ
са изпитани - 280 проби, а в стационарната
- 300. Общият брой изпитани проби в ла
бораториите на дирекцията е по-голям
от 300, тъй като пробите, премина
ли през подвижните лаборатории,
се изпитват и в стационарна
та. В таблица 2 е представе
на изпитвателната дейност
на лаб ор ат ор ия т а през
2008 г.
Издадени са 280
експертни заклю
чения и 426 кон
ст ат ивн и прот о
коли. Организирано е
изпитването на 48 арбит
ражни проби, 3 от които за про
верки от 2007 г.

 Drafting of a Terms of Reference, conducting a tender
procedure and installation of a software product for determination
of a rational routes in carrying out inspections.

Reaccreditation of the testing laboratory for fuels,
lubricants and addiditives
The long and hard accreditation procedure lasting for 12 months
was successfully finalised with the issuing of a certificate No. 35
ЛИ of 1 August 2008 to the testing laboratory by the EA „Bulgarian
Accreditation Service“, with a term of validity 4 years. In the case
of a testing laboratory the accreditation procedure itself takes up to
18 months, but in fact the Directorate accredited three laboratories
within 12 months - one stationary laboratory in Sofia and two mobile
laboratories in Burgas and Pleven, respectively.
The supplied fuel testing equipment in the three sectors of
Department „Testing of fuels, lubricants and additives“ complies
with the requirements of Directive 2003/17/ЕС, amending and
supplementing Directive 98/70/ЕС on liquid fuels quality and the
related European standards. The equipment is used for determination
of parameters that cover compulsory requirements in the common
format for reporting the liquid fuels quality as specified in Decision
2003/159/EC. This enables SAMTS to prepare national data on
the quality of liquid fuels distributed on the territory of the Republic
of Bulgaria, so as to be later reported annually to the European
Commission. DG „Quality Control of Liquid Fuels“ (DG QCLF) is able
to control the quality of biofuels mixtures with mineral liquid fuels and
to determine precisely the biofuel percentage in the mixtures.

Results from the performed
quality control of liquid fuels
Site inspections
The granted accreditation of the testing laboratory on 1 August
2008 required the testing of samples taken during the inspections
performed in the period 1.01. - 31.07.2008 to be carried out at
external accredited laboratories.
Since 1 August 2008 the directorate started an accelerated
execution of the planned activity, including checks following alerts
received and joint inspections with the services of the Ministry of
Interior and other control authorities.
In the course of the year 460 inspections were performed at places
distributing liquid fuels on the territory of the country, out of which 64
were performed jointly with the services of the Ministry of Interior, 22
inspections - jointly with DG „Metrological Supervision“, 7 inspections
- together with the inspectors from DG „Technical Inspection“ and 14
inspections - following alerts received from citizens and other control
authorities.
The ratio between big chains distributors and single ones is
approximately 1:5.
At 147 of the sites only documentary checks were performed,
while from 313 sites 426 samples of liquid fuels were taken as
follows:
• А-95Н petrol	-   198 units of samples
• other kinds of petrol	-     5 units of samples
• diesel fuel 	-   217 units of samples
• heavy liquid fuels 	-     6 units of samples
By 1 August 2008, 126 units of samples were tested in external
laboratories and after that date - 280 samples were tested at the
mobile laboratories of DG QCLF and 300 at the stationary laboratory.
The total number of samples tested at the laboratories of the
directorate exceeded 300, as the samples that had undergone
testing at the mobile laboratories were subsequently tested in the
stationary one. The testing activity of the laboratory in 2008 is
presented in the Table 2.
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Дейност на изпитвателната лаборатория
Testing activity of the laboratory

State agency for metrological and technical surveillance

1. Брой заявки за изпитване
Number of application for testing received
2. Брой изпитани продукти
Number of products tested
3. Брой определени показатели
Number of parameters determined
4. Брой издадени протоколи
Number of test reports issued
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Таble 2
Контрол на горивата С цел вътрешен
Общо
контрол
Liquid fuels control
Total
With the purpose
of internal control
230
45
275

280 expert statements were drawn up
and 426 findings reports. Testing of 48
arbitrage samples was organised, 3 of
which concerning inspections performed
in 2007.

610

45

Administrative and penal activities

2525

176

615

45

Административнонаказателна дейност
От изпитаните 426 проби са установени 93 несъответствия
с изискванията за качество. От тях към 31.12.2008 г. след из
питване на 45 арбитражни проби, взети през 2008 г., 18 са по
казали съответств ие с изискв анията за качество, 10 са с мало
важни несъответствия, с незначителни отклонения в показате
лите „температура на край на кипене“ и „пламна температура“,
като фирмите са уведомени, че в срок от 6 месеца ще им бъде
направена повторна проверка. Реалният брой на установените
несъответствия с изискв анията за качество, свързани с адми
нистративнонаказателни процедури, са 65, което представлява
15,3% некачествени горива за годината. В резултат на устано
вените 199 нарушения - 134 документални и 65 несъответст
вия с изискванията за качество, са изготвени и връчени акто
ве и наказателни постановления Таблица 3
(табл. 3).
Установени нарушения, бр.
За ост ан ал ит е 25 нес ъо т Number of infringements
ветствия с изискванията за ка established
чество предстои: връчване на
7 съставени акта след изпитани
арбитражни проби и потвърде
1. Документални проверки
ни първоначални резултати, 10 Documentary checks - 134
изпитвания на арбитражни про
би, а за 8 несъответствия, уста 2. Несъответствия с
изискванията за качество
новени през декември 2008 г., Non-conformities with the
все още не са постъпили иска quality requirements - 65
ния за отваряне на арбитраж 3. Общо 199 нарушения
ните проби.
In total 199 infringements
През 2008 г. от спечелени
дела по наказателни постановления в транзитната сметка на
ДАМТН са постъпили около 500 000 лв.

Дейности, свързани с работата
на изпитвателната лаборатория
Със заповед № РД-16-624/12.06.2008г. на министъра на
икономиката и енергетиката е сформирана междуведомствена
комисия с участието на двама представители на ГДККТГ, които
подготвиха голяма част от документацията за възлагане на об
ществена поръчка по ЗОП за доставка на оборудване за изпит
ване и осъществяване на контрол на качеството на биогорива
та, включително и техническите спецификации на апаратурата.
Търгът е проведен, избрани са фирмите изпълнителки. Достав
ката е реализирана в края на годината.
Разработени са методики за:
- извършване на експресни анализи на горива за дизелови
двигатели и бензини с апарати IROX 2000 и IROX DIESEL;
- вътрешно калибриране на апарати за експр есни анали
зи на горива за дизелови двигатели и бензини IROX 2000 и
IROX DIESEL.
Стартира вътрешно калибриране на апарати за експр есни
анализи в подвижните лаборатории по показатели цетаново

655

As a result of the tested 426 units of
samples, 93 of them were found to be nonconforming to the quality requirements. By
660
31 December 2008, following testing of 45
arbitrage samples taken in the course of 2008,
18 units out of the above-mentioned 93 were
found compliant with the quality requirements,
10 of them were established with minor non-conformities, having
insignificant deviations in the parameters „final boiling point“ and „flash
point“. The respective companies were informed that they would be
subject to a subsequent inspection within six-month period. The real
number of established non-conformities with the quality requirements,
in particular concerning administrative and penal procedures were
65, which presented 15,3% of the low-grade liquid fuels for the year.
As a result of 199 infringements established - 134 of which were
documentary and 65 concerning non-conformities with the quality
requirements, the following kinds of statements and penal acts were
drawn up and handed (Table 3).
For the rest 25 non-conformities with the quality requirements
the following is to be done: handing of 7 statements drawn up
2701

число на гориво за дизелови двигатели, плътност на бензин и
дизел и съдържание на полициклени ароматни съединения в
горива за дизелови двигатели във връзка с разширяване об
хвата на акредитация.
Служители от секторите на лабораторията са участвали в
отваряне и изпитване на 48 бр. арбитражни проби, по възра
жения на проверяваните лица.
Разработено е задание, проведен е търг и е инсталиран соф
туерен продукт за определяне на рационални маршр ути при из
вършване на проверки от инспекторите.

- Internal calibration of apparatuses IROX 2000 and IROX
DIESEL designed for express analysis of diesel engine fuels
and petrols.
With respect to extending the scope of accreditation also internal
calibration of express analysis apparatus was initiated in the mobile
laboratories by the following parameters: cetane number of diesel
engine fuels, density of petrol and diesel, and content of polycyclic
aromatic compounds in diesel engine fuels.
The servants from the laboratory sectors took part in the opening
and testing of 48 arbitrage samples upon objections of inspected
persons.
A Terms of Reference was
drafted, a tender procedure was
conducted and a software
product was installed for
determination of rational
routes in carrying out
inspections.

Таble 3
Изготвени
актове
Statements
drawn up

Връчени
актове
Statements
handed

Актове за
връчване от
общини
Statements to
be handed by
municipalities

Изготвени
наказателни
постановления
Penal acts
drawn up

Връчени
наказателни
постановления
Penal acts
handed

134

129

5

120

110

40

33

7

30

12

174

162

12

150

122

following arbitrage samples tested and initial results confirmed, 10
tests of arbitrage samples, and for 8 non-conformities established
in December 2008 there are still no requests for opening of
arbitrage samples.
In 2008 as a result of won court cases initiated due to penal
acts, approximately 500 000 BGN were received in the transit
account of SAMTS.

Activities related to the work of the testing laboratory
In pursuance of Order No. РД-16-624/12.06.2008 issued by
the Minister of economy and energy an interinstitutional commis
sion was set up, with the participation of two repesentatives of
DG QCLF in its composition who prepared the major part of the
documentation, including the technical specifications, required for
the award of a public procurement contract according to the Law
on Public Procurement, concerning the supply of equipment for
testing and control of biofuels quality. The tender was conducted
and the contractors selected. The equipment was supplied in the
end of the year.
Some methods were developed related to:
- Performing express analysis of diesel engine fuels and petrols
by use of IROX 2000 and IROX DIESEL apparatuses;

Drafting of normative acts related to quality control of
liquid fuels
Разработване на нормативни документи, свързани с
контрола на качеството на течните горива
 Участие в междуведомств ена работна група, сформирана
със заповед № РД 148/06.03.2008 г. на министъра на околна
та среда и водите за изменение и допълнение на Наредбата за
изискв анията за качеството на течните горива, условията, реда
и начина за техния контрол.
 Участие в междуведомствена работна група, сформирана
със заповед № РД 138/29.02.2008 г. на министъра на околната
среда и водите за изменение и допълнение на Закона за чисто
тата на атмосферния въздух.
 Участие на двама служители от отдел „Контролно-мето
дичен“ в междуведомствена работна група по разработване на
Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и Страте
гически план за действие 2009 - 2013 г.

Други дейности на ГДККТГ
 Подготвени са данни и обосновка за доставка на обо
рудване, с финансиране по линия на ОП „Конкурентоспособ
ност“.
 Подготвен е доклад с обобщени данни за качеството на
разпространяваните течни горива на територията на Републи
ка България през 2008 г. Докладът е предаден в МОСВ за прид
вижване и докладване в ЕК.
 Подготвена е документацията и участието в процедура
по ЗОП за доставка на ново оборудване за определяне на на
лягане на пари и въглеводороден състав на бензини, с финан
сиране от ДАМТН.
 Участие в 4 заседания на техническия комитет по стан
дартизация „Нефтопродукти и смазочни материали“ към Бъл
гарския институт за стандартизация с внесени за разгл еждане
два авторски стандарта.

 Participation in an interinstitutional working group set up by
an Order No. РД 148/06.03.2008 issued by the Minister of envi
ronment and waters with the task of amendment and supplement
to the Ordinance on the requirements for liquid fuels’ quality, the
conditions, procedure and methods of their control.
 Participation in an interinstitutional working group set up by
an Order No. РД 138/29.02.2008 issued by the Minister of environ
ment and waters with the task of amendment and supplement to
the Law on Ambient Clean Air.
 Participation of two experts from the Control and Methodol
ogy Department in an interinstitutional working group on develop
ment of a National Environmental Strategy 2009 - 2018 and a
Strategic Action Plan 2009 - 2013.

Other activities performed by DG QCLF
 Information was prepared along with a justification for sup
ply of equipment, using financial resources under the Operational
Programme „Development of the Competitiveness of the Bulgarian
Economy 2007-2013“.
 A report was prepared containing summarised data on the
quality of liquid fuels distributed on the territory of the Republic of
Bulgaria in 2008. The report was submitted to the Ministry of Environ
ment and Waters for further presentation and reporting to the European
Commission.
 The documentation was prepared with regard to the partici
pation in a tender procedure under the Law on Public Procurement
for supply of new equipment designed for determination of vapour
pressure and hydrocarbon content of petrols, with the financial
resources of SAMTS.
 Participation in 4 meetings of the Technical Committee
„Petroleum products and lubricants“ set up at the Bulgarian Insti
tute for Standardisation, with two author standards submitted for
consideration.
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 Редовно участие в срещите на специалистите и произ
водителите на биог орива в страната, организирани от Българ
ската петролна и газова асоциац ия, Асоциац ията за биогори
ва, МОСВ и др.
 Участие в заседания на работна група 20 „Околна сре
да“ за обсъждане и приемане на наредби в националното за
конодателство, въвеждащи европейски директиви, изготвяне
на становища.
Осъществената дейност през 2008 г. позволява да се
направят следните изводи:
1. В страната действа нормативна база за контрол на
качеств ото на течните горива с изисквания към тях в съот
ветствие с изискванията на европейските директиви.
2. След продължителния ремонт на помещенията на из
питвателната лаборатория и получения сертификат за ак
редитация контролната дейност е възстановена в пълния Ӝ
обем и се осъществява с ускорени темпове.
3. Наличната апаратура дава възможност за разширява
не обхв ата на течните горива, обект на контрола, и за оп
ределяне на задължителните показатели на течните горива,
залегнали в общия формат за годишно докладване, дефиниран
в Решение 2002/159/ЕС на Европейската комисия.
4. Новодоставената през 2008 г. апаратура дава въз
можност за контрол на биодизел след разширяване обхвата
на акредитация.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВ
О
Основна цел на международната дейност на
ДАМТН през 2008 г. е продължаване на
сътрудничеството на двустранна и
многостранна основа за прео
доляване на техническите
пречки при осъществя
ване на свободното дви
жение на стоки и услуги на
европейския и международ
ния пазар, както и активизира
не на контактите и организира
не на мероприятия във връзка със
сътрудничеството със сродни адми
нистративни структури в региона.
В изпълнение на дейностите по меж
дународно сътрудничество през 2008 г.
експерти на Държавната агенция за мет
рологичен и технически надзор участват в
редица двустр анни и международни форуми,
както и в работата на технически комитети и ра
ботни групи на международни организации, на ко
ито ДАМТН е член:
 Подготовка и участие в междуправителст вени комисии за
търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество:
n 3-ата сесия на МПК между България и Беларус;
n 12-ата сесия на МПК между България и Русия.
 Сътрудничество с Европейската конфедерация на орга
низации за изпитване, инсп екция, сертификация и предотвра
тяване на риска (CEOC):
n участие в годишна среща на ТК „Машини, асансьори, крано
ве“;
n участие в работна среща по практическото приложение на
директивите от Нов подход;
n участие в 48-ата Генерална асамблея на СЕОС.
Работи се и по подготовката на 49-ата Генерална асамблея
и пленарните сесии на СЕОС, на която ДАМТН ще бъде дома

 Regular participation in the meetings of specialists and
manufacturers of biofuels in the country, organised by the Bulgar
ian Petroleum and Gas Association, National Biofuels Association
in Bulgaria, Ministry of Environment and Waters, etc.
 Participation in Working Group 20 „Environment“ for discus
sion and implementation in the national legislation of ordinances,
transposing European directives, as well as preparation of posi
tions.
The activities performed in the course of 2008 enable the fol
lowing conclusions to be made:
1. The acting legislation in the country related to the liquid fuels
quality requirements is in compliance with the provisions of the
European directives.
2. Following the long-lasting repair works at the laboratory
premises and the received accreditation certificate the control activity
is now fully restored in its complete scope and is being performed
with an accelerated rate.
3. The available equipment enables extending the scope of liquid
fuels subject to control, as well as determination of compulsory
parameters of liquid fuels specified in the common format of an
nual reports to the European Commission as laid down in Decision
2002/159/ЕС.
4. The newly delivered equipment in 2008 gives possibility for
biodiesel control after extending the scope of accreditation.

INTERNATIONAL COOPERATION
The main objective of the SAMTS internation
al activities in 2008 was continuation of the
bilateral and multilateral cooperation aimed
to overcome technical barriers to the free
movement of goods and services on the
European and international market, as
well as strengthening contacts and
organising various events with
respect to agency cooperation
with similar administrative
structures in the region.
In pursuance of the inter
national cooperation activities in
2008 experts of the State Agency for
Metrological and Technical Surveillance
participated in a series of bilateral and inter
national forums as well as in the work of technical
committees and working groups of international organisa
tions of which SAMTS is a member:
 Preparation and participation in Intergovernmental Commis
sions for trade, economic and scientific and technical cooperation,
namely:
n 3rd session of the Intergovernmental Commission between
Bulgaria and Belarus;
n 12th session of the Intergovernmental Commission between
Bulgaria and Russia.
 Cooperation with the European Confederation of Organisations for Testing, Inspection, Certification and Risk Prevention
(CEOC International):
n participation in an annual meeting of the TC „Machines, lifts and
cranes“;
n participation in a working meeting on practical implementation
of the New Approach Directives;
n participation in the 48th General Assembly of СЕОС Interna
tional.
During the year it was worked upon the preparation of the 49th

кин през 2009 г. - извършено е предварително проучване на
условията, събрани са предварителни оферти, осъществена е
оперативна кореспонденция със секретариата на СЕОС, про
ведена е среща с потенциални фирми - организатори на съ
битието, осъществена е подготовка и провеждане на работно
посещение на генералния секретар на СЕОС през м.октомври
2008 г., проведен е избор на фирма - организатор на асамбле
ята, и е подготвен двустранен договор за цялостн ата организа
ция на събитиет о през 2009 г.
 Сътрудничество с международни и европейски органи
зации по метрология:
Европейска организация по законова метрология
(WELMEC)
Особено важно за ДАМТН е участиет о в работни групи № 5
„Метрологичен надзор“, № 6 „Предварително опаковани про
дукти“ и № 8 „Директива за средствата за измерване“, тъй като
разглежданите в тях въпроси са пряко свързани с дейност
та на агенцията; главният директор на ГДМН участва в
годишната среща на комитета на WELMEC.
Евро-азиатска организация на на
ционалните метрологични инс
титути (КООМЕТ)
Сътрудничеств ото по
линия на КООМЕТ се
изразява в изготвяне
то на Програмата на КО
ОМЕТ за 2008 - 2010 г.:
n актуализиране на инфор
мацият а на Директория’2008
относно дейността на ДАМТН;
n обмен на информация относно
18-ото съвещание на Комитета на
КООМЕТ - 15 - 16 май 2008 г.
Сътрудничество с Европейската
организация по качеств
 о (EOQ):
n поддържане на кореспонденция и разпрос
транение на материали от ЕОQ;
n попълване и изпр ащане на 2 въпросника за
дейността на България в рамките на EOQ и бъдеща
та дейност на организацията;
n изготвяне и поместване на сайта на ДАМТН на информация
за предстоящ
 ия конгрес и Генерална асамблея на EOQ.
Сътрудничество с РТВ - Германия:
n организиране и провеждане на семинар за предварително опа
ковани продукти, в който взеха участие 16 експерти от ГДМН;
n участие в семинар за предварително опаковани продукти, ор
ганизиран от РТВ и КООМЕТ.
Сътрудничество със сродни организации от региона
Във връзка с една от основните задачи на международното
сътрудничество по установяване на контакти и провеждане на
срещи със сродни администр ативни структури в регион а в об
ластта на надзора на пазара и защитата на потребителите са
проведени две срещи с гръцки експерти и е обсъдена възмож
ността за сътрудничество на ДАМТН с Главния секретариат по
защита на потребителите към Министерството на развитието
на Гърция с цел бъдещо сътрудничеств о и съвместн и действия
в областта на надзора на пазара на продукти и по специално
на играчките.
Дейността по международното сътрудничеств о е насо
чена към разширяване участието на експертите от ДАМТН в
международните и европейските организации, в които аген
цията членува като национален предст
 авител, както и укреп
ване и развитие на двустранното и регионалното сътрудни
чество в рамките на компетенциите на ДАМТН.

General Assembly and the plenary sessions of СЕОС, which in 2009
would be hosted by SAMTS - a preliminary study was made in respect
of the conditions; provisional offers were gathered; correspondence
was exchanged with the СЕОС Secretariat; a meeting was conducted
with the potential companies- event organisers; a working visit of
the CEOC Secretary General was prepared and organised in October
2008; the company - organiser of the assembly was selected and
a bilateral contract for the whole event organisation in 2009 was
prepared.
 Cooperation with international and European metrology
organisations:
European Organisation for Legal Metrology (WELMEC)
Especially important for SAMTS was the participation in
Working group 5 „Metrological Supervision“, Working group 6 „Prepackages“ and Working group 8 „Directive on measuring
instruments“ since the issues discussed within the
framework of these groups concerned directly the agency
activities; the Director General of DG „Metrological
Supervision“ took part in the annual meeting of the
WELMEC Committee.
Euro-Asian Cooperation of National
Metrological Institutions (COOMET)
The cooperation with COOMET consisted
in preparation of the COOMET Programme
for 2008 - 2010:
n updating of information contained
in the Directory’2008 related to the
SAMTS activities;
n exchange of information
about the 18th session of the
COOMET Committee -held on 15 16 May 2008.
Cooperation with the European
Organisation for Quality (EOQ):
n keeping correspondence and distribution of ЕОQ
working materials;
n filling in and sending of 2 questionnaires about the Bulgaria’a
activities within the framework of EOQ and the future organisation
activity;
n preparation and posting on the SAMTS web site of information
concerning the forthcoming congress and General Asssembly of
EOQ.
Cooperation with the Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) - Germany:
n organisation and conduction of a seminar on pre-packages in
which 16 experts from DG „Metrological Supervision“ took part;
n participation in a workshop on pre-packages organised by РТВ
and COOMET.
Cooperation with similar organisations from the Balkan
region
With regard to one of the main tasks of the international
cooperation related to establishing contacts and conducting
meetings with similar administrative structures in the Balkan region
in the field of market surveillance and consumer protection two
meetings were carried out with Greek experts and the opportunity
was discussed for cooperation between SAMTS and the General
Secretariat on consumer protection at the Ministry of Development
of Greece with a view of future cooperation and joint actions in the
field of market surveillance of products, and particularly toys.
The international cooperation activities were directed at
expanding the participation of SAMTS experts in international and
European organisations of which the agency is a member as a
national representative, as well as at strengthening and further
developing the bilateral and regional cooperation within the
framework of SAMTS competencies.
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ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
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Във връзка с членството на Република България в Европейс
кия съюз и провеждането на редовни заседания на работните
групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на тех
ническата хармонизиция по директивите от Нов подход, през
2008 г. експерти от ДАМТН участват в работата на:
 работни групи на ЕК по директиви 89/686/ЕЕС, 90/396/ЕС,
94/25/ЕС, 97/23/ЕС, 98/34/ЕС, 2000/9/ЕС, 2002/95 (RoHS);
 ADCO групи по надзора на пазара по директиви 73/23/
ЕЕС, 88/378/ЕЕС, 89/336/ЕЕС, 89/106/ЕЕС, 98/37/EC, 2000/9/
EC, 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС;
 работнa групa по нотификационни процедури по Спора
зумението за техническите бариери в търговията (ТБТ);
 комитет „Стандартизация и техническо регулиране“ към
Директива 98/34/ЕС към ЕК;
 работни групи на нотифицирани органи по директиви
97/23/ЕС и 87/404/ЕЕС;
 работна група по средства за измерване към Директи
ва 2004/22/ЕС;
 работна среща на PROSAFE в областта на надзора на
пазара;
 работна среща на EFTA на тема „Сертификация и марки
ровка за Европа“;
 работни срещи на MIDT в областта на одобряването и
контрола на тахографи;
 участие в симпозиум „СЕ маркировка и безопасност на
продукти“
Експерти от ДАМТН участват в заседанията на работна гру
па G.7 „Техническа хармонизация (Нов подход)“ към Съве
та, както и в подготовката и защитата на националната позиция
при обсъждане на документите, предложени от ЕК във връзка
с ревизият а на Новия подход с оглед приемането им от парла
мента. Документите пряко засягат дейността на ДАМТН по но
тифициране на органи за оценяване на съответствието и над
зор на пазара в обхвата на директивите от Нов подход. След
окончателното приемане на документите, експерти от ДАМТН
активно участваха в подготовката на превода на документите
на българск и език.

2. Програма PHARE, финансовият механизъм на
Европейското икономическо пространст во
и структурните фондове
 Многонационален проект на Европейската комисия
„Съвместни действия по надзор на пазара на играчки“
През м. септември 2008 г. стартира проект на Европейската
комисия „Съвместни действия по надзор на пазара на играчки“.
Проектът се състои от два модула:
Модул I: Съвместни действия по надзор на пазара в област
та на детските играчки (основен акцент: наличие на малки час
ти и магнити в играчките) - Joint Market Surveillance (mainly on
small parts and magnets in toys). В модула участват 13 страни,
включително и България.
Модул II: Закупуване и използв ане на XRF сканиращ апарат
за наличие на тежки метали в играчките - Trading and use of XRF
screening apparatus for heavy metals in toys. В модула участват 9
страни, включително и България.
Предвижда се и разширяване на сътрудничеството, обмен
на опит и резултати от използването на XRF апарати, разработ
ване на въпросници и провеждане на анкета относно използ
ването на XRF апарати.

EUROPEAN INTEGRATION
1. Participation in working groups and forums
on European level
In relation with the membership of the Republic of Bulgaria in
the European Union and conduction of regular meetings of the EC
Working Groups and ADCO Groups dealing with issues related to
technical harmonisation of New Approach Directives in the course
of 2008 SAMTS experts took part in the work of the following of
them:
 European Commission Working Groups set up under
Directives 89/686/ЕЕС, 90/396/ЕС, 94/25/ЕС, 97/23/ЕС 98/34/
ЕС, 2000/9/ЕС, 2002/95/EC (RoHS);
 ADCO Groups on market surveillance under Directives 73/23/
ЕЕС, 88/378/ЕЕС, 89/336/ЕЕС, 89/106/ЕЕС, 98/37/EC, 2000/9/
EC, 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС;
 Working Group on notification procedures
under the Agreement on Technical Barriers to
Trade (ТВТ);
 Committee „Standardisation
and technical regulations“ under
Directive 98/34/ЕС to the
European Commission;
 Working
groups of notified
bodies under
Directives 97/23/ЕС
and 87/404/ЕЕС;
 Working Group
on measuring instruments
under Directive 2004/22/ЕС;
 PROSAFE Working meeting
in the field of market surveillance;
 EFTA Workshop on Certification
and marking for Europe;
 MIDT working meetings in the field of
approval and control of tachographs;
 Participation in a symposium on СЕ
marking and safety of products.
SAMTS experts took part in the meetings of the
Council Working Group G.7 „Technical harmonisation
(New Approach)“, as well as in the preparation and
maintaining of the national position in the discussion
of documents proposed by the EC in relation with the revision
of New Approach in respect of their adoption by the European
Parliament.The documents concern directly the SAMTS activities
related to notification of conformity assessment bodies and market
surveillance in the scope of New Approach Directives. Following
the final adoption of the respective documents SAMTS experts
took an active part in the preparation of documents’ translation
into Bulgarian.

2. PHARE Programme, European Economic Area (EEA)
Financial Mechanism and Structural funds
 Multinational project of the European Commission „Joint
market surveillance action on toys“
In September 2008 an EC project titled „Joint market surveillance
action on toys“ started. The project consists of the folowing two
modules:
Module I: Joint Market Surveillance (mainly on small parts
and magnets in toys). This module comprises of 13 countries,
including Bulgaria.
Module II: Trading and use of XRF screening apparatus for

Досега се обсъдиха редица технически документи, плана за
действ ие по проекта, етапите на работа и начините на комуни
кация и сътрудничество между страните, финансовите аспекти
на осъществяване на проекта и др.
В рамките на проекта беше договорено в началото на 2009 г.
да се осъществи съвместен надзор на пазара на играчки от
български и норвежки инспектори с демонстрация на използ
ването на преносимия XRF апарат за бързо откриване на тежки
метали в играчките, предлагани на пазара, който ще бъде дос
тавен на България по проекта.
 Проект BG/2005/017-353.02.02. „По-нататъшно разви
тие на националната система за оценяване на съответств и
ето и метрологичната инфраструктура“
• Организиране и провеждане на работен семинар, пред
ставящ европейския координационен механизъм и принципите
на дейността на работните групи на нотифицираните органи с
участиет о на предст авители на ДАМТН и български нотифици
рани органи за оценяване на съответствиет о.
• Провеждане на 7 работни срещи за подготовка на предс
тавители на български нотифицирани органи в работните групи
на европейските нотифицирани органи в областта на съоръ
жения под налягане и съдове под налягане, съоръжения,
предназначени за работа в определени граници на нап
режението, електромагнитна съвместимост и радио
съоръжения и крайни далекосъобщителни устройст
ва, машини и асансьори. В срещите взеха участие
около 50 специалисти.
• Участие на 5 експерти от дирекция
„Разрешения за оценяване на съответ
ствието“(ДРОС) и 7 представители на
българските нотифицирани органи в
дейността на работни групи на евро
пейските нотифицирани органи в об
ластта на машини, асансьори, съоръжения
под налягане и съдове под налягане.
• Осъществяване на три работни срещи, органи
зирани с цел анализ на действащото законодателст во и
неговото прилагане, относно групи продукти от Нов подход,
които не са предназначени за крайни потребители.
• Провеждане на четири специфични секторни работни се
минари, насочени към следните директиви от Нов подход: ма
шинна, RTTE, PPE и асансьори. Семинарите са реализирани с
участието на 57 инспектори от ГДИДТН и ГДНП;
• Участие на 18 експерти от ДАМТН в посещения с учеб
на цел в Холандия, свързано с практически аспекти на надзор
на пазара на четири групи продукти: машини, пуснати в дейс
твие, асансьори, съоръжения под налягане и лични предпазни
средства.
• Организиране и провеждане на съвместни проверки по
надзор на пазара с участието на инспектори от ГДИДТН, ГДНП и
европейски експерти в областта на: машини, пуснати в действие,
асансьори, съор ъжения под налягане, лични предпазни средст ва
и съор ъжения, предназначени за работа в определени граници
на напрежениет о, електромагнитна съвместимост и радиос ъо
ръжения и крайни далекосъобщителни устр ойства. Проверките
са извършени в рамките на 7 дни през втората половина на го
дината с участието на 20 инспектори от ДАМТН.
• Организиране провеждането на тридневни семинари по
надзор на пазара на машини, пуснати в действие, съоръже
ния под налягане и асансьори, за инспекторите/експ ертите от
ГДИДТН.
• Организиране и провеждане на петдневно обучение в Хо
ландия на 6 експерти от ДРОС по изпълнение на процедура на
нотифициращ орган на държава • членка на ЕС, свързана с из
даване на разрешения.

heavy metals in toys. 9 countries take part in that module, including
also Bulgaria.
It is envisaged enhancement of cooperation, exchange of
experience and results of the use of XRF screening apparatus,
development of questionnaires and carrying out a survey about the
use of XRF apparatus.
The discussions carried out so far covered a series of technical
documents, project activity plan, the working phases and the ways
of communication and cooperation between the countries, financial
aspects of the project’s implementation, etc.
Within the project framework it was agreed upon that in the
beginning of 2009 a joint market surveillance action on toys
would be carried out with Bulgarian and Norwegian inspectors
comprising a demonstration of the use of the portable XRF apparatus
for quick detection of heavy metals in marketed toys, which would
be delivered to Bulgaria under the project.
 Project BG/2005/017-353.02.02. „Further development
of the national conformity assessment system and metrology
infrastructure“
• Organisation and conduction of a workshop on the European
Coordination Mechanism and the principles of work of the notified
bodies working groups, with the participation of representatives of
SAMTS and Bulgarian notified bodies.
• Conducting of 7 working meetings for preparation of
representatives of Bulgarian notified bodies in the work of the
European notified bodies working groups in the filed of pressure
equipment and pressure vessels, electrical equipment designed for
use within certain voltage limits, electromagnetic compatibility and
radio and telecommunications terminal equipment, machinery and
lifts. Approximately 50 specialists took part in these meetings.
• Participation of 5 experts from the Designation of Conformity
Assessment Bodies Directorate (D DCABs) and 7 representatives of
Bulgarian notified bodies in the work of the European notified bodies
working groups in the field of machinery, lifts, pressure equipment
and pressure vessels.
• Carrying out of three workshops organised with a view of
analysis of acting legislation and its enforcement, concerning New
Approach product groups not intended for end consumers.
• Carrying out four sector specific workshops aimed at the
following New Approach Directives: Machinery, RTTE, PPE and
Lifts. The workshops were carried out with the participation of
57 inspectors from DG „Technical Inspection“ and DG „Market
Surveillance“;
• Participation of 18 SAMTS experts in the study visits organised
in the Netherlands with regard to the practical aspects of market
surveillance of four groups of products: machines put into service,
lifts, pressure equipment and personal protective equipment.
• Organisation and conduction of joint market surveillance
inspections with the participation of inspectors from DG „Technical
Inspection“ and DG „Market Surveillance“, and European experts
in the field of: machines put into service, lifts, pressure equipment,
personal protective equipment and electrical equipment designed for
use within certain voltage limits, electromagnetic compatibility and
radio and telecommunications terminal equipment. The inspections
were carried out within 7 days during the second half of the year
with the participation of 20 SAMTS inspectors.
• Organisation and conduction of three•day seminars on market
surveillance of machines put into service, pressure equipment
and lifts, intended for the inspectors/experts from DG „Technical
Inspection“.
• Organisation and conduction of five•day training in the
Netherlands of 6 experts from Designation of Conformity Assessment
Bodies Directorate on execution of a designation procedure of an
EU Member State a notifying authority.
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• Организиране, координиране и участие в 5 работни сре
щи и заседание на Управителния комитет по компонент 3 за
техническа помощ.
• Координиране процеса на одобряване на първоначални
те доклади и неключови експерти по трите компонента за тех
ническа помощ • между изпълнител, бенефициенти и догова
рящия орган.
• Координиране изпълнениет о и окончателното приемане на
доставеното информационно оборудване и успешното приключ
ване на договорите за доставка на информационнo оборудване
по компонент 3 и 4.
• Координиране подписването и представянето в Центр ал
ното звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) - МФ, на при
емно-предавателните протоколи за доставеното метрологично
оборудване по шестте компонента за доставка на оборудване
за ГДНЦМ към БИМ.
 Проект BG/2006/018-343.02.01. „По-нататъшно разви
тие на национ алната система за оценяване на съответстви
ето и метрологичната инфр аструктура“
• Сключени са 3 договора за доставка на оборудване за
изпитване и измерване за Българския институт по метрология
/3 лота/.
• Сключени са договори за доставка на оборудване за из
питване и измерване в областта на нисковолтовата директива,
строителни продукти и асансьори за нуждите на българските но
тифицирани органи за оценяване на съответствието /3 лота/.
• Координиране изпълнението на сключените договори по
компонентите за доставка на оборудване.
 Неразпределен пакет за институционално изграждане
по Национална програма PHARE 2005
Twinning Light проект BG2005/017-353.11.02.24, BG/2005/
IB/OT/09/UE/TWL „Изграждане на институционален капаци
тет в областта на одобряване и контрол на сервизи за та
хографи“
Основните дейности по проекта са: анализ на националното
законодателството в областта на тахографите и тенденции на
развитието в европейски мащаб; обучение на инспектори от ГД
МН - теоретично и практическо, за осъществяване на дейността
им, свързана с контрол върху сервизите за тахографи и начина
на извършв ане на проверките; запознаване с най-добрите прак
тики за осъществяване на дейността в Европейския съюз.
Успешна и ефективна бе и дейността по координиране, из
пълнение и отчитане на проведените по проекта дейности - се
минари, обучения, дискусии.
 Преходен финансов инст румент:
Twinning Light проект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/
EC/01/TL „Укрепване на Национ алния информационен център
в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
уеднаквяване с практиката на ЕС на процедурите за нотифици
ране съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение с Ди
ректива 98/48/ЕО“
В момента проектният фиш е повторно циркулиран, очак
ват се предложения и подписване на договор от ЦЗФД на МФ с
евентуален изпълнител.
За всички проекти по програма PHARE са изготвени месеч
ни, тримесечни и шестмесечни мониторингови доклади за из
пълнението на проектите във връзка с участието на представи
тел на звеното за изпълнение на проекти в работните срещи на
секторен подкомитет за наблюдение №8 „Обществ ен сектор/
Развитие на административния капацитет“.
 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособ
ността на българската икономика 2007-2013“
• Създаване на организация за подготовка на документи
за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на кон

• Organisation, coordination and participation in 5 working
sessions and a meeting of the Steering Comittee under Component
3 for Technical Assistance.
• Coordination of the process of approval of the Initial Reports
and the non•key experts for all three components for technical
assistance, among the parties involved • Contractor, beneficiaries
and the Contracting Authority.
• Coordination of the contracts execution and final acceptance
of the supplied IT equipment as well as successful finalisation of the
contracts for supply of IT equipment under Components 3 and 4.
• Coordination of signing and submission to the Central Finance
and Contracts Unit Directorate (CFCU) at the Ministry of Finance,
of the final acceptance protocols of the delivered metrological
equipment under the six components for supply of equipment for
DG NCM at BIM.
 Project BG/2006/018-343.02.01. „Further development
of the national conformity assessment system and metrology
infrastructure“
• 3 contracts were concluded for supply of testing and
measurement equipment for the Bulgarian Institute for Metrology
/in 3 Lots/.
• Contracts were concluded for supply of testing and
measurement equipment in the field of low voltage directive,
construction products and lifts for the needs of the Bulgarian notified
bodies /in 3 Lots/.
• Overall coordination of the execution of the concluded
contracts under the supply components.
 Unallocated Institution Building Envelope under the
National PHARE 2005 Programme
Twinning Light Project BG2005/017-353.11.02.24, BG/2005/
IB/OT/09/UE/TWL „Establishment of institutional capacity in the
field of approval and control of tachograph workshops“
The main project activities could be summarised as follows:
analysis of the national legislation in the field of tachographs
and the latest development trends on European level; training of
inspectors from DG „Metrological Supervision“ - both theoretical
and practical one, with regard to carrying out their activities related
to control of tachograph workshops and the way of performing
inspections; acquaintance with the best EU practices for carrying
out that activity.
Especially successful and efficient was the work on coordinantion,
implementation and reporting the project activities - workshops,
trainings and discussions.
 Transition Facility:
Twinning Light Project BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/
EC/01/TL „Strengthening the capacity of the national enquiry
point within the State Agency for Metrological and Technical
Surveillance and alignment with the EU practice on notification
procedures according to Directive 98/34/EC and its amendment
Directive 98/48/EC“
Currently the project fiche is being re-circulated; offers are
expected to be received and subsequently signing of a contract by
the CFCU, Ministry of Finance with a potential contractor.
All the above-mentioned projects under the PHARE Programme
required preparation of monthly, progress (quarterly) and sixmonthly monitoring reports concerning the projects implementation,
mainly in view of the participation of a representative of the project
implementation unit in the working meetings of the Sector Monitoring
Sub-Committee No. 8 „Public Sector/Development of administrative
capacity“.
 Operational Programme „Development of the
competitiveness of the Bulgarian economy 2007-2013“
• Organisational activities were performed with regard to
preparation of a set of application documents for the Operational

курентоспособността на българската икономика 2007 - 2013“
след откриване на процедурата за набиране на проектни пред
ложения по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните
пазарни позиции на българската икономика“.
• Подготовка и предст авяне на заявление за кандидатст ва
не за финансиране на проект по програмата.
Отчитайки изпълнението на проектите, финансирани по
програма PHARE и по други предприсъед инителни фондове и
програми, могат да бъдат посочени следните постигнати
положителни резултати и срещнати затруднения:
 Като резултат от проектите ще се укрепи администра
тивният капацитет на експертите и инспекторите от дрос,
гдидтн и гднп, участващи в дейностите по съответните компо
ненти: участия в семинари, работни срещи, съвместн и инспекции,
международни форуми, организирани и финансирани от проекта;
повишено ниво на използване на информационни технологии поради
доставката на ново информационно оборудване, което ще обслуж
ва дейността на агенцият
 а.
 По програма PHARE 2006 успешно са проведени две тръж
ни процедури за доставка на оборудване за изпитване и измерване
за Българския институт по метрология (сключени са 3 договора)
и доставка на оборудване за изпитване и измерване в областта
на нисковолтовата директива, строителни продукти и асансьо
ри за нуждите на българските нотифицирани органи за оценяване
на съответствието (сключени са 3 договора). Договори по ком
понентите за техническа помощ не са сключени поради липса на
участници в търга.
 Постигнати са много високи резултати при изпъл
нението на Twinning Light проект BG2005/017-353.11.02.24
„Изграждане на институцион ален капацитет в областта на
одобряване и контрол на сервизи за тахографи“. Като до
пълнително достижение може да се посочи включването на
ДАМТН в проект на ЕС „Мониторинг на използването на ди
гитални тахографи“.

Programme „Development of the competitiveness of the Bulgarian
economy 2007 - 2013“ following the opening of the call for
proposals for Priority Axis 4 „Strengthening the international market
positions of Bulgarian economy“.
• Preparation and submission of an application form for project
financing under that programme.
Taking into consideration the implementation of projects
financed under the PHARE Programme and other pre-accession
funds and programmes, the following positive results achieved could
be outlined as well as related difficulties encountered:
 The project will result in strengthening the administrative
capacity of experts and inspectors from D DCABs, DG „Technical
Inspection“ and DG „Market Surveillance“, that took part in the
activities under relevant components: participation in workshops,
working meetings, joint inspections, international forums, all of
them organised and financed by the project; enhanced level of use
of information technologies due to the supply of new IT equipment
that will help to better serve the agency activities.
 Under the PHARE 2006 Programme two tender procedures
were conducted successfully - one for the supply of testing and
measurement equipment for the Bulgarian Institute of Metrology
(3 contracts concluded) and one for the supply of testing and
measurement equipment in the field of low voltage directive,
construction products directive and lifts directive for the needs of
the Bulgarian notified bodies (3 contracts were concluded). The
contracts for technical assistance were not concluded because of
lack of participants in the tender.
 Exceptionally high results were attained in the implementation
of the Twinning Light Project BG2005/017-353.11.02.24
„Establishment of institutional capacity in the field of approval and
control of tachograph workshops“. As an additional achievement
it could be pointed out the inclusion of SAMTS in the EC project
„Monitoring of the use of digital tachographs“.

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

NATIONAL ENQUIRY POINT

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
коят о изпълнява функции и на Национален информационен цен
тър (НИЦ) по отношение на проекти на национални технически
регламенти и правила за услуги на информационното общество,
осъщестява своит е задължения за осигуряването на прозрачност
по отношение на новото национално техническо законодателс
тво и за предотвратяването на потенциални пречки пред търго
вията на вътрешния пазар. В тази връзка в изпълнение на ПМС
№ 165/2004 г. НИЦ
е осъществил дей Таблица 4
Коментари
ности по предоста Нотифициращо Брой
Number of Comments
вяне на нотифика ведомство
Notifying
drafts
Държави членки
ции, съгласувания, institution
Member States
координиращи дей
МРРБ MRDPW 5
1
ности и др.
1
Нот иф иц ир ан и МИЕ MEE
са 6 проекта на на
ционални технически регламенти, представени от две минис
терства (табл. 4).
ДАМТН е национален представител в Комитета към Директива
98/34/ЕО и участва в работата му. За целта, освен изброените
дейности по нотификациите и свързаните с тях мерки, НИЦ из
вършва и съгласувателна дейност за проекти на мандати, адре
сирани към CEN/CENELEC/ETSI. При наличие на предложения от

The State Agency for Metrological and Technical Surveillance
which performs functions of a National Enquiry Point (NEP) with
regard to drafts of national technical regulations and rules on in
formation society services carries out its obligations for ensuring
transperancy of the new national technical legislation and for avoid
ing of potential barriers to trade in the internal market. In that respect
in pursuance of Council of Ministers’ Decree No. 165/2004 NEP per
formed activities related to provision of notifications, consultations
on texts and coor
Таble 4
dination activities,
Подробни становища
etc.
Detailed opinions
6 drafts of na
ЕК EFTA & Турция Държави членки ЕК
tional
technical regu
EC EFTA & Turkey Member States EC
lations, presented by
2
1
2
two ministries, were
notified (Table 4).
SAMTS is a na
tional representative in the Committee set up under Directive
98/34/EC and takes part in its work. For that purpose, besides the
above-listed notification activities and the related measures, NEP
also performs activities related to consultations with regard to draft
mandates addressed to CEN/CENELEC/ETSI. In case of proposals
from the Bulgarian side it is further proceeded in accordance with
Council of Ministers’ Decree No. 85/17.04.2007 (published in State
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българск а страна се процедира съгласно ПМС № 85/17.04.2007 г.
(ДВ, бр. 35/2007 г.). За отчетния период са съгласувани манда
ти, както следва: CEN -16; CENELEC - 5; ETSI - 1.
По искането от ЕК ( Комитет 98/34) за извършване на преглед
относно съблюдаването от държавите членки на разпоредбите
на Директива 98/34/ЕО, по-специално по отношение спазване
то на нотификационната процедура за проекти на национални
технически регламенти, ДАМТН извърши мониторинг на рабо
тата по нотифициране на национални технически регламенти от
всички министерства. Обобщените данни от получените отго
вори показаха, че повечето министерства считат, че не въвеж
дат национални технически регламенти. В определения от ЕК
период само три ведомства са извършили общо шест нотифика
ции, които действително са малко на брой, но страната все още
въвежда европейското законодателств о и голяма част от нейна
та законотворческа дейност е ангажирана с него. Това обаче не
означава, че не изпитваме трудности с прилагането на Директива
98/34/ЕО, независимо от създадения координацион ен механизъм
между всички министерства и ведомства за правилното изпъл
нение на нотификационните задължения на държавата.
За да могат принципите и изискванията на Директива 98/34/
ЕО да се разбират и прилагат от всички държави членки и поточно от техните министерства и ведомствата, извършващи за
конодателна дейност, Комитет 98/34 към Европейската комисия
организира серия от семинари във всички държави членки. През
април 2008 г. подобен семинар беше проведен и в България с
участието на трима членове на секретариата на Комитет 98/34,
НИЦ и контактните лица от всички министерства и ведомства,
определени по силата на ПМС № 165/2004 г. да подпомагат
председателя на ДАМТН при изпълнение на нотификационните
задължения на страната към ЕС.
За разясняване на изискванията по Директива 98/34/ЕО и
за подпомагане на контактните лица по ПМС № 165/2004 г. са
организирани следните мероприятия:
• Разяснителна среща с контактните лица и представители
от различни ведомства във връзка с писмото на Комитет 98/34
за подобряване работата по нотификационната процедура на
Директива 98/34/ЕО.
• Разглеждане на законодателната програма на МС и обсъж
дане с контактните лица от министерствата на необходимостта
от тяхното нотифициране.
• Постоянна връзка с контактните лица и оказване на по
мощ с допълнителни разяснения за нуждите на нотификацията
на нови национ ални технически регламенти.
Споразумение за техническите пречки пред търговията
по Приложение 1А към Маракешкото споразумение за създа
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Gazette, issue 35 of 2007). During the reported period the following
mandates were submitted for consultation: CEN -16; CENELEC - 5;
ETSI - 1.
Upon request of the European Commission (Committee 98/34)
for making a review about the observance by the Member States
of the provisions of Directive 98/34/EC, in particular as regards
observing the notification procedure for drafts of national techni
cal regulations, SAMTS performed monitoring of the work related
to notification of national technical regulations by all ministries.
The summarised data of the answers received showed that most
of the ministries considered that they didn’t implement national
technical regulations. During the period defined by the EC only
three institutions made totally six notifications. That is indeed too
limited in number, but the country still transposes the European
legislation and a large part of its law drafting activity is engaged
with it. However, that does not mean that we do not experience
difficulties with the enforcement of Directive 98/34/EC regardless
of the established coordination mechanism among all ministries
and institutions for the proper implementation of the country’s
notification obligations.
In order to make it possible the principles and provisions of
Directive 98/34/EC to be better understood and applied by all
member states, and in particular by their ministries and institutions
performing legislative activity, Committee 98/34 established to the
European Commission organised a series of seminars in all the
member states. In April 2008 such a seminar was carried out in
Bulgaria, with the participation of three members of the Committee
98/34 Secretariat, NEP and the contact persons from all ministries
and institutions appointed in pursuance of Council of Ministers’ De
cree No. 165/2004 to support the President of SAMTS in fulfillment
of the country’s notification obligations to the European Union.
For clarification of the provisions of Directive 98/34/EC and
for supporting the contact persons appointed under the Council
of Ministers’ Decree No. 165 of 2004 the following events were
organised:
• Explanatory meeting with the contact persons and representa
tives of different institutions in relation with a letter received by the
Committee 98/34 about improvement of the work on the notification
procedure under Directive 98/34/EC.
• Review of the legislative programme of the Council of Ministers
and discussion with the contact persons from the ministries about
the need of their notification.
• Permanent relation with the contact persons and providing
assistance by additional explanations for the need of notification of
new national technical regulations.

ване на Световната търговск а организация (СТО).
С цел осигуряване на прозрачност по отношение на техни
ческото законодателство на национ ално и международно ниво,
НИЦ се стреми към подобряване на комуникацията и взаим
 о
действиет о си с всички заинтересовани лица, като през 2008 г.
са предоставени 352 отговора на запитвания от производите
ли, вносители, сертифициращи органи, органи на изпълнителна
власт и други ведомства от страната и чужбина. Този засилен
обмен се дължи на бързо предоставените отговори (на Еmail
адреса на самия потребител) и публикуването им в рубриката
„Въпроси и отговори“ на интернет страница на ДАМТН. Потре
бителите на тази услуга високо оценяват бързото и компетент
но реагиране на техните нужди, коет о личи и от многобройните
благодарств ени отзиви.
Запазва се тенденцията на по-големия брой запитвания от
български потребители в сравнение с тези от чужди потребите
ли. Този факт показва стремежа на българските производите
ли и търговци за запознаване и спазване на законодателство
то, което динамично се променя в процеса на хармонизиране
с европейското.
При анализа на запитванията по области се забелязва заси
лен интерес към техническото законодателство, метрологичния
контрол, оценяване на съответств ието и техническия надзор на
съоръжения с повишена опасност (СПО), което показва активи
зиране дейността на икономическите оператори като цяло. Инте
ресът на потребителите е насочен и към областите „Технически
надзор на СПО“, „Метрологичен контрол и научна метрология“,
„Оценяване на съответст виет о“ и др. В резултат на излизането
на български производители на чужди пазари в НИЦ се получа
ват запитвания за законодателството в страни, членки на СТО.
През 2008 г. имаше 15 такива запитвания.
Икономическите оператори в България пълноценно използ
ват услугите, предлагани от НИЦ по отношение на предоставяне
то на информация, свързана с техническата нормативна уредба
и с различни изисквания от нея.
Броят на запитванията намалява, което, от една страна, по
казва познаване на техническото законодателство от иконо
мическите оператори, а от друга, поради актуализиране на ин
тернет страницата на ДАМТН през 2008 г. известен период от
време тя не беше активна, а големият брой запитвания постъп
ват именно чрез нея.
Представените данни показват, че бизнесът има нужда от
предоставянето на подобна услуга и ДАМТН е търсената инсти
туция за целта.
Стремежът на ДАМТН е чрез НИЦ да запознае икономически
те оператори с проектите на технически регламенти на страните,

Enquiries received by subject fields in 2008
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Agreement on technical barriers to trade under Annex 1А to the
Marrakesh agreement establishing the World Trade Organisation
(WTO).
With the purpose of ensuring transperancy in respect of the
technical legislation on national and international level NEP aims to
improve its communication and interaction with all interested parties,
by providing, in the course of 2008, 352 replies to enquiries from
manufacturers, importers, certifying bodies, executive authorities
and other institutions both from the country and abroad. This en
hanced exchange was due to the promptly submitted replies (to the
Е-mail address of the user itself) and their publication in the Rubrics
„Questions and answers“ on the SAMTS internet site. The users of
that service gave a highly positive assessment of the quick and com
petent reply to their needs, which was obvious from the numerous
acknowledgements.
The trend towards an increasing number of enquiries received
from Bulgarian consumers in comparison with the ones from foreign
consumers is kept. This fact shows the aim of Bulgarian manufactur
ers and traders for acquaintance and observing of the legislation
which is dynamically changing in the process of harmonisation with
the European one.
The analysis of enquiries received by subject fields established
an increased interest to technical legislation, metrological control,
conformity assessment and technical inspection of high-risk
equipment (HRE) demonstrating the strengthened activities of
economic operators as a whole. The consumers’ interest was
directed particularly in the fields „Technical inspection of high-risk
equipment“, „Metrological control and fundamental metrology“,
„Conformity assessment“, etc. As a result of exports realised by
Bulgarian companies to foreign markets a number of enquiries were
received at NEP about legislation of member countries of WTO. In
2008 there were 15 such enquiries.
The economic operators in Bulgaria make full use of the serv
ices offered by NEP with regard to provision of information related
to the technical legislation and the different requirements arising
out of it.
Тhe number of enquiries decreased which, on the one hand,
demonstrated acquaintance of technical legislation by economic
operators, but, on the other hand, due to updating of the SAMTS
internet site in 2008 for a certain period of time the site was not
active and the biggest part of enquiries were received particularly
by that communication channel.
The data presented shows clearly that the business needs the
provision of such a service and SAMTS is the institution sought for
that purpose.
The ambition of SAMTS is, by provision of the NEP services, to
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членки на EС и на СТО, като по този начин се дава възможност
да се реагира в случай, че предложените проекти биха създали
пречки пред търговията, ако бъдат приети. От друга страна, та
зи предварителна информация за законодателството на съот
ветната държава създава условия за улеснен пазарен достъп.
За целта НИЦ периодично предоставя преводи на нотификации
от ЕС и от СТО на заинтересовани ведомства, институции и об
ществеността, като за 2008 г. техният брой е съответно 608 от
ЕС и 1259 от СТО. Всички нотификации се публикуват и в „Офи
циалния бюлетин на ДАМТН“, и на интернет станицата на аген
цията, общо 1867.

introduce the economic operators with drafts of technical regulations
of the EU member states and WTO member countries, thus enabling
particular actions to be taken in case the proposed projects would
create barriers to trade, if once adopted. On the other hand, that
preliminary information about the respective country legalisation cre
ates conditions for easier market access. For that end, NEP periodi
cally provided translations of EU and WTO notifications to interested
institutions, authorities and the public, the number of which for 2008
was 608 from the EU and 1259 from the WTO, respectively. All these
notifications, in total 1867, were published in the Official Bulletin of
SAMTS as well as uploaded on the agency web site.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С
ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

COOPERATION WITH OTHER
ORGANISATIONS

През 2008 г. е реализирано сътрудничество между Държав
ната агенция за метрологичен и технически надзор с организации
на икономическите оператори, фирми, министерств а, неправи
телствени организации и други институции в следните насоки:
 участие с доклад в Националната конференция с между
народно участие „Качеството за по-добър живот’2008“;
 организиране и провеждане на Национална конференция
по оценяване на съответствието;
 участие с доклади в семинар с производители и нотифи
цирани органи в областта на съор ъжения под налягане, по при
лагане на Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане;
 работни срещи с експерти от Министерството на тран
спорта, ИА „ Автомобилна администрация“, „Технотест“ ООД и
производители по проблеми на прилагане на Наредбата за съ
ществ ените изискв ания и оценяване на съответствиет о на тран
спортируеми съоръжения под налягане, както и по проблеми на
нотифицираните органи по тази наредба;
 среща с Асоциац ията на производителите на везни с ав
томатично действие;
 участие на ДАМТН в Международния технически пана
ир - Пловдив.
Традиционно при провеждането на Есенния международен
панаир в Пловдив (29.09-04.10.2008 г.) ДАМТН участва в под
готовката, организацията и осъществяването на дейностите,
свързани с провеждането на конкурса „Златен медал и диплом“.
Председател на Центр алната комисия за провеждането на кон
курса беше председателят на ДАМТН. Във всички работни групи
към този конкурс участват служители на агенцията. Във връзка
с представянето на ДАМТН на Международния технически па
наир е издадена брошура с актуална информация за дирекциит е
и тяхната дейност. Експерти от агенцията участваха като медиа
тори на щанда на ДАМТН.
Експерти от ДАМТН редовно участват в срещите на специа
листите и производителите на биог орива в страната, организи
рани от Българската петролна и газова асоциация, Асоциацият а
за биогорива, МОСВ и др.
През 2008 г. продължи и съвместната дейност с органите на
МВР при извършване на внезапни проверки на обекти, разпрос
траняващи течни горива. Осъществени са 64 проверки на тери
торията на цялата страна, а по сигнали, постъпили в Комисията
за защита на потребителите, са извършени 4 проверки.

In 2008 the State Agency for Metrological and Technical Surveil
lance continued its cooperation with economic operators’ organisa
tions, companies, ministries, non-governmental organisations and
other institutions, realised in the following aspects:
 Participation with a paper in the National Conference with
international participation „Quality for Better Life’2008“;
 Organisation and carrying out of the National conference on
conformity assessment;
 Participation with papers in a seminar with manufacturers
and notified bodies in the field of pressure equipment, particularly
focused on the implementation of Directive 97/23/ЕС on pressure
equipment;
 Working meetings with experts from the Ministry of Transport,
EA „Automobile administration“, „Tehnotest“ Ltd. and manufactur
ers on issues related to implementation of the Ordinance on the
essential requirements and conformity assessment of transportable
pressure equipment, as well as on problems for the notified bodies
under that ordinance;
 Meeting with the Association of the manufacturers of nonautomatic weighing instruments;
 Participation of SAMTS in the Plovdiv International Techni
cal Fair.
Traditionally, at the International Autumn Fair in Plovdiv (con
ducted in the period 29.09-04.10.2008) SAMTS took part in the
preparation, organisation and carrying out of activities related to
the competition „Golden medal and diploma“. Chairman of the
Central Commission for conducting the competition of the fair was
the SAMTS President. SAMTS specialists participated in all working
groups under that competition. In relation with the presentation of
SAMTS at the International Technical Fair a brochure containing upto-date information about the different agency directorates and their
activities was published. SAMTS experts took part as mediators in
the organised agency information desk.
SAMTS experts took regular part in the meetings of biofuels
specialists and producers in the country, organised by the Bulgar
ian Petroleum and Gas Association, National Biofuels Association
in Bulgaria, Ministry of Environment and Waters, etc.
In 2008 the joint activities with the services of the Ministry of
Interior continued, mainly in carrying out unexpected visits to the
places distributing liquid fuels. 64 inspections were performed
covering the territory of the whole country, and 4 inspections
were carried out following alerts received in the Commission on
Consumer Protection.

