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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2014 г.     

Наименование на администрацията:  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 

цели 

Страте-

гически 

документ 

Дейности Срок 

/месец 

през 

2014г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

Индикатор 

за целево 

състояние 

1.  Повишаване 

на ефикасността 

и ефективността 

на надзорните 

дейности и 

свързаните с тях 

административни 

дейности 

Цел: Ефективна 

защита на 

потребителите 

Цел: Държавата 

в подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и за 

насърчаване на 

стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1. Тематични проверки на 

групи продукти - 

Електрически съоръжения; 

Лични предпазни средства; 

Газови уреди; Съоръжения 

под налягане; Играчки;  

Строителни продукти; 

Машини, включително 

машини, работещи на 

открито по отношение на 

шума; Пиротехнически 

изделия; Радио и 

телекомуникационни 

устройства; Плавателни 

съдове за отдих 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответства-

щи продукти и 

предприети 

действия за 

привеждането 

им в 

съответствие със 

съществените 

изисквания 

25 групи 

продукти 

 

29 групи 

продукти 

 

2. Кампанийни проверки в 

търговски обекти (обща 

кампанийна проверка; 

коледна проверка; 2 

специализирани проверки -

март, 

април, 

декември 

 

 

Открити 

несъответстващи 

продукти 

 

3 кампании 

 

4 кампании 

 



2 

играчки и евтини 

електрически уреди) 

 

3. Проверки по сигнали и 

жалби на граждани 

(електрически съоръжения, 

строителни продукти, 

играчки, лични предпазни 

средства, машини и др.) 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответстващи 

продукти и 

предприети 

действия за 

привеждането 

им в 

съответствие със 

съществените 

изисквания 

76 броя 

проверки  

 

Според броя 

на сигналите 

и жалбите 

 

4. Реакции и нотификации по 

и към RAPEX 

 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответстващи 

продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

892 

получени 

нотификац

ии 

Открит и 

унищожен 

1 вид 

играчка  

Съобразно 

получените 

нотификации 

и откритите 

продукти 

5. Съвместни проверки с 

Агенция „Митници” 

 

целогоди

шно 

Открити 

несъответстващи 

продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

298 вида 

несъответс

тващи вида 

продукти 

от 2089 

вида по 238 

уведомлен

ия  

В 

зависимост 

от броя на 

уведомления

та 

6. Извънпланови проверки на 

продукти 

целогоди

шно 

Открити 

несъответстващи 

продукти и 

предприети 

2351 бр. 

продукти 

от 5 

продуктови 

Брой групи, 

съобразно 

откритите 

продукти с 
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съответни 

действия 

групи несъответств

ия, извън 

плана 

7. Извънпланови съвместни 

проверки с други контролни 

органи 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответстващи 

продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

10 

проверки 

Съобразно 

постъпилите/ 

подадените 

искания за 

съвместни 

проверки 

8. Надзор на пазара на СИ 

(везни, разходомери за газ; 

водомери, електромери, 

топломери)  

 

целогоди

шно 

Изпълнен план. 

Изготвени 

предписания. 

При нарушения - 

изготвени актове 

и наказателни 

постановления 

7 629 бр. 

СИ   
(преизпълнениет

о на плана за 

2013 г. се дължи 

на непланирани 

проверки, 

инициирани от 

други органи на 

изпълнителната 

власт) 

4000 бр.СИ 

   9.Надзор на пазара на 

съоръжения с повишена 

опасност (СПО) и машини, 

които не се пускат директно 

в търговската мрежа 

целогоди

шно 

Изпълнен план. 

Изготвени 

предписания. 

При нарушения - 

изготвени актове 

и наказателни 

постановления 

2097 бр. 

СПО 
(преизпълнениет

о на плана за 

2013 г. се дължи 

на непланирани 

проверки, 

инициирани от 

други органи на 

изпълнителната 

власт) 

1500 бр.СПО 

2. Подобряване 

на 

организацията 

за прилагане на 

Регламент 

765/2008 и 

Цел: 

Ефективна 

защита на 

потребителите 

Цел: 

Държавата в 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

Участие в подготовката на 

секторна програма по 

надзора на пазара на 

продукти 

първо 

тримесеч

ие 

Изготвен план 

по надзор на 

пазара като 

елемент от 

секторната 

програма по 

1 план 1 план 
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Регламент 

764/2008 и ново 

въведеното 

законодателство 

на ЕС 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

2013-2017 г. надзор на пазара 

в рамките на 

компетенциите 

на ДАМТН   

3. Разработване, 

съгласуване и 

внасяне в МС на 

проекти на ПМС 

за изменение и 

допълнение на 

нормативни 

актове 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1. Нотификация, съгласуване 

и внасяне в МС на проект за 

изменение и допълнение на 

Наредбата за устройството, 

безопасната експлоатация и 

техническия надзор на 

съоръжения под налягане 

Трето 

тримесеч

ие 

Нотифициран, 

съгласуван и 

внесен в МС  

проект на ПМС 

1 проект 1 ПМС 

2. Съгласуване и внасяне в 

МС на проект на Наредба за 

безопасна експлоатация и 

технически надзор на въжени 

линии 

първо 

тримесеч

ие 

Проектът на 

наредба –

съгласуван и 

внесен в МС 

1 проект 1 проект 

3. Разработване на проект на 

ПМС за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

условията и реда за 

извършване на надзор на 

пазара 

Второ 

тримесеч

ие 

Разработен и 

внесен в МС 

проект за 

изменение и 

допълнение на 

наредбата 

1 проект 1 проект 

4. Внасяне в МС на проект на 

ПМС за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

безопасната експлоатация и 

техническия надзор на 

асансьори 

второ 

тримесеч

ие 

Внесен в МС 

проект на ПМС 

за изменение и 

допълнение на 

наредбата  

1 проект 1 ПМС 
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4.Осъществяване 

на ефективен 

надзор на лицата, 

оправомощени за 

извършване на 

проверка на 

средства за 

измерване 

Цел: Държавата 

в подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и за 

насърчаване на 

стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителството 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1. Надзор на лица, 

оправомощени за проверка 

на СИ и последващ надзор 

целогоди

шно 

Осъществен 

надзор на всички 

оправомощени 

за проверка лица 

64 

проверки 

 

 

58 проверки 

 

 

 

2. Надзорни проверки на 

лица, използващи СИ 

 

целогоди

шно 

Изпълнен план.  

Изготвени 

предписания. 

При нарушения - 

изготвени актове 

и наказателни 

постановления 

9809 

обекта с 22 

382 СИ  
(преизпълнениет

о на плана за 

2013 г. се дължи 

на непланирани 

проверки, 

инициирани от 

други органи на 

изпълнителната 

власт) 

6500 обекта 

с 12 800 СИ  

3. Проверки на 

производители, вносители и 

лица, които предлагат за 

продажба ПОКП (вкл. 

тематични проверки на 

млечни, месни, тестени 

продукти и варива) 

целогоди

шно 

Изпълнен план. 

Изготвени 

предписания. 

При нарушения - 

изготвени актове 

и наказателни 

постановления  

23  

проверки и 

779 

наблюдени

я  

проверени 

2116 

партиди  

 

4735 

ПОКП с 

различни 

количества 

 

450 

проверки 

 

 

 

 

1700 

партиди  

 

3400 ПОКП 

с различни 

количества 

 

 



6 

4. Надзорни проверки по 

сигнали и жалби 

целогоди

шно 

Открити 

несъответстващи 

средства за 

измерване и 

предприети 

действия 

192 броя Според броя 

на сигналите 

и жалбите 

5. Създаване на 

условия за 

ефективен 

контрол на 

регистрираните 

сервизи на 

тахографи чрез 

съвместни 

проверки с 

ИААА 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1. Регистриране на сервизи за 

тахографи  

целогоди

шно 

 

Удостоверения 

за 

регистрация/изм

енение и 

допълнение, 

заповеди за 

прекратяване 

117 

удостовере

ния   

 

В 

зависимост 

от реалния 

брой 

заявления 

2. Последващ контрол на 

регистрирани сервизи    

целогоди

шно 

Изпълнен план 

за проверките 

151 бр. 154 бр. 

6.Осъществяван

е на технически 

надзор на 

съоръжения с 

повишена 

опасност (СПО) 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес  

Цел: 

Ефективна 

защита на 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1.Извършване на периодични 

технически прегледи на 

съоръжения с повишена 

опасност (СПО) – 

съоръжения под налягане, 

газови съоръжения и 

инсталации, повдигателни 

съоръжения, асансьори и др. 

целогоди

шно 

Осъществен 

контрол върху 

експлоатирането 

на СПО за да се 

гарантира, че 

отговарят на 

нормативноуста

новените 

изисквания за 

безопасна 

експлоатация. 

При 

констатиране на 

нарушения – 

издадени 

прегледи 

на 15 787 

бр. СПО 
(преизпълнениет

о на плана за 

2013 г. се дължи 

на голям брой 

извършени 

непланирани 

прегледи, 

заявени от 

ползвателите ) 

прегледи на 

14 500 бр. 

СПО 
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потребителите 

 

предписания 

и/или наложени 

административн

и наказания.  

2. Извършване на 

периодични технически 

прегледи на съоръжения с 

повишена опасност (СПО) –

газопроводи, нефтопродукто-

проводи, въжени линии и др. 

 

Целогоди

шно 

Осъществен 

контрол върху 

експлоатирането 

на СПО за да се 

гарантира, че 

отоговарят на 

нормативноуста

новените 

изисквания за 

безопасна 

експлоатация. 

При 

констатиране на 

нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административн

и наказания. 

прегледи 

на 

5030,546 

км 
(преизпълнениет

о на плана за 

2013 г. се дължи 

на голям брой 

извършени 

непланирани 

прегледи, 

заявени от 

ползвателите ) 

прегледи на 

4500 км 

3. Извършване на проверки 

на  обекти, в които 

функционират СПО 

Целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване от 

ползвателите на 

нормативноустан

овените 

изисквания за 

безопасна 

експлоатация на 

съоръженията. 

проверки 

на 4784 

обекта  
(1994 проверки 

са непланирани и 

са инициирани 

от други органи 

на 

изпълнителната 

власт)    
 

проверки на  

2500 обекта 
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При 

констатиране на 

нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административн

и наказания.  

7.Осъществяван

е на ефективен 

и ефикасен 

контрол върху 

дейността на 

лицата, 

получили 

лицензия по чл. 

34а, ал. 1 от 

ЗТИП за 

осъществяване 

на технически 

надзор на 

съоръжения с 

повишена 

опасност 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес  

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Извършване на проверки на 

лица, получили лицензия за 

осъществяване на 

технически надзор на СПО.  

 

целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване на 

нормативноустан

овените 

изисквания от 

лицата и върху 

ефективното 

изпълнение на 

задълженията им. 

При констатиране 

на нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административни 

наказания.  

проверка 

на 149 лица 

проверка 

на 160 лица  

8.Осъществяван

е на ефективен 

и ефикасен 

контрол върху 

дейността на 

лицата, вписани 

в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Извършване на проверки на 

вписани в регистъра на 

ДАМТН лица, извършващи 

дейности по поддържане, 

ремонтиране и 

преустройване на СПО 

целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване на 

нормативноустан

овените 

изисквания от 

лицата и върху 

ефективното 

изпълнение на 

Проверка 

на  1015 

лица 

проверки 

на 1050 лица 
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ЗТИП на 

лицата, 

извършващи 

дейности по 

поддържане, 

ремонтиране и 

преустройване 

на СПО 

бизнес задълженията им. 

При констатиране 

на нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административни 

наказания. 

9.Осъществяван

е на ефективен 

контрол на 

качеството на 

течните горива, 

смесите на 

биогорива с 

конвенционалн

и течни горива 

и на чисти 

биогорива 

Цел: 

Провеждане на 

дългосрочна 

устойчива 

политика за 

подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1.Извършване на планови 

проверки на обекти, 

разпространяващи течни 

горива 

Текущо 

през 

цялата 

година 

Извършени 

проверки 

504 бр. 460 бр. 

2. Извършване на извън 

планови проверки по 

сигнали и съвместно с ГД 

МН, МВР, прокуратура, 

агенция «Митници» и др. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

Извършени 

проверки 

26 бр. В 

съответствие 

с броя на 

подадените 

сигнали и 

искания 

3. Изпитване на проби от 

течни горива в подвижни и 

стационарна лаборатории. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

 

Издадени 

протоколи от 

изпитване от 

подвижни 

лаборатории и 

стационарна 

лаборатория 

973 бр. ПИ  900 бр. 

 

 

4. Провеждане на 

арбитражни изпитвания и 

издаване на експертизи за 

съответствие на горивата с 

изискванията за качество 

след арбитражни изпитвания. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

 

Проведени 

арбитражни 

изпитвания и 

издадени 

експертизи след 

арбитражни 

72 бр. В 

зависимост 

от 

постъпилите 

искания за 

арбитражни 
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изпитвания. изпитвания 

5. Участие в работата на ТК 

67 на БИС. 

При 

свикване 

на 

заседание 

Осъществени 

участия в 

работата на ТК 

- Според броя 

на 

заседанията 

6. Участие в работата на 

работна група 20  “Околна 

среда” 

При 

свикване 

на 

заседание 

Осъществени 

участия в 

работата на РГ 

- Според броя 

на 

заседанията 

7. Изготвяне и представяне в 

МОСВ доклад за качеството 

на течните горива в България 

през 2013 год. 

30.6.2014 

г. 

Системата за 

мониторинг 

поддържана в 

актуално 

състояние. 

1 доклад 1 доклад 

8. Обучение на 

новопостъпилите инспектори 

за вземане на проби от течни 

горива, прилагане 

изискванията на 

нормативните документи за 

контрола на качеството на 

течните горива и ЗАНН 

Текущо Новопостъпилит

е служители 

обучени 

- Според броя 

на 

новопостъпи

лите 

служители 

9. Поддържане на 

акредитацията на 

лабораторията и 

разширяване на 

техническите й 

възможности: 

а. Участие е 

междулабораторни 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките 

на 

годината 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени 

стандартизирани 

методи за 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  участие 
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сравнителни изпитвания   

 

б. Изготвяне на документи 

за разширение на 

акредитацията с показател 

„Съдържание на манган” в 

автомобилен бензин 

в. Извършване на  изнесени 

проверки с подвижна 

лаборатория в района на 

контрол на качеството на 

горивата (за всяка 

подвижна лаборатория) 

 

 

 

Трето 

тримесеч

ие 

 

 

 

целогоди

шно 

 

 

 

 

изпитване на 

течни горива 

 

Разширяване на 

акредитацията 

 

 

 

 

Извършени 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Периодът е в 

зависимост 

от ИА БСА 

 

 

 

2 бр. 

 

 

 

 

 

10.Осъществява

не на ефективен 

надзор на 

органите, 

получили 

разрешения за 

оценяване на 

съответствието 

 

 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1.Извършване на проверки 

по документи и на място за 

установяване на 

компетентността на 

кандидатите за получаване 

на разрешения за оценяване 

на съответствието. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Извършени 

проверки на  

кандидатите за 

нотифицирани 

органи по 

действащите 

директиви/ 

наредби и по 

нови такива 

129 

проверки 

 

В 

зависимост 

от 

потребности

те на бизнеса 
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2.Извършване на планирани 

надзорни проверки на 

нотифицираните органи 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Извършени 

проверки за 

отстраняване на 

евентуални 

проблеми в 

работата на 

нотифицираните 

органи 

85 

проверки 

(на 39 

надзорни 

органи) 

95 проверки 

3.Извършване на извънредни 

проверки по сигнал 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Извършени 

проверки за 

отстраняване на 

евентуални 

проблеми в 

работата на 

нотифицираните 

органи 

3 бр. В 

зависимост 

от броя на 

постъпилите 

сигнали 

 

4.Анализ на дейността на 

нотифицираните органи по 

оценяване на съответствието 

и набелязване на мерки за 

решаване на възникнали 

проблеми и за подобряване 

на работата им. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Събрана 

информация за 

текущото 

състояние на 

нотифицираните 

органи и 

набелязани 

мерки за 

подобряване на 

работата им 

- Общ анализ 

на дейността 

на 

нотифициран

ите органи 
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5.Провеждане на работни 

срещи с нотифицираните 

органи за обсъждане на нови 

документи и промени в 

нормативната база 

/национално и европейско 

законодателство/. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Проведени 

срещи по 

дискусионни 

проблеми в 

интерпретиранет

о на новата или 

променена 

нормативна база 

22 срещи 20 срещи 

6.Провеждане на обучение 

на нотифицираните органи, 

във връзка с прилагане на 

новата законодателна рамка 

на Общността. 

 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Нотифицираните 

органи 

запознати с 

прилагането на 

нови 

нормативни 

документи 

 

- В 

зависимост 

от броя и 

обхвата на 

новите 

нормативни 

документи 

7.Участие във форумите и 

структурите към 

Европейската комисия по 

прилагане на директивите от 

нов подход и оценяване на 

съответствието. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Осъществени 

участия във 

форумите на ЕК 

2 участия 4 участия 
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8.Подготвяне и изпращане на 

уведомления за нотификация 

на органите за оценяване на 

съответствието пред 

Европейската комисия и 

страните-членки чрез 

системата за нотификация 

NANDO-Input. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Новите 

български 

органи за 

оценяване на 

съответствието 

нотифицирани  

6 

уведомлен

ия 

В 

зависимост 

от броя на 

подадените 

заявления 

9.Публикуване на данни за 

българските нотифицирани 

органи в уеб-страницата на 

ДАМТН. 

Текущо 

през 

цялата 

2014 

година 

Публикувани 

актуални  данни 

в уеб-страницата 

16 

актуализац

ии 

В 

зависимост 

от появата на 

нови 

нотифициран

и органи 

и/или отнети 

или 

доброволно 

оттеглени 

нотификации  

11. Ефективно 

функциониране 

на системата за 

финансово 

управление и 

контрол 

Изпълнение на 

функциите на 

ДАМТН за 

постигане на 

целите на 

ЗТИП, ЗИ, ЗЗП, 

ЗМИ, ЗАП, 

ЗУО, ЗТ, 

ЗЗВВХВС, ЗУО 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

1. Актуализиране на 

разработени процедури, 

правила и инструкции, 

регламентиращи 

финансово-счетоводната 

дейност на ДАМТН, при 

необходимост.  

 

Второ 

тримесеч

ие 

 

 

 

 

 

Процедури, 

правила и 

инструкции 

поддържани в 

актуализирано 

състояние 

 

 

3 

процедури 

 

В 

зависимост 

от 

потребности

те 
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и ЗЧАВ чрез 

осигуряване на 

необходимия 

административ

ен капацитет 

2. Разработване на нови 

процедури, правила, 

инструкции, регламентиращи 

финансово- счетоводната 

дейност на ДАМТН, при 

необходимост. 

текущо 

 

Своевременно 

разработени 

нови процедури, 

правила и 

инструкции   

2 

процедури 

В 

зависимост 

от 

потребности

те 

 

3.1. Изготвяне на Риск 

регистъра на ДАМТН за 2014 

г. 

3.2. Упражнен мониторинг 

на СФУК 

текущо 

 

Регистърът   

поддържан в 

актуално 

състояние 

 

1 регистър 1 регистър 

 

4. Предприемане на действия 

по отказ от част от сградния 

фонд, предоставен за 

безвъзмездно управление на 

ДАМТН във връзка с 

отпаднали функции от 

ДАМТН 

текущо 

 

Част от сградния 

фонд освободен 

съгласно 

предприетите 

действия 

 

2 бр. 

 

В 

зависимост 

от 

одобреното 

от МИЕ 

5.1. Застраховане на 

сградния фонд 

5.2. Застраховане на 

специализирани моторни 

превозни средства и 

измервателно и изпитвателно 

оборудване по ОП 

“Конкурентноспособност”. 

5.3. Застраховане на ДМА в 

лабораториите на ГД 

„ККТГ”. 

5.4. Застраховане и 

четвърто 

 

Второ и 

трето 

тримесече

и 

 

 

4-то 

тримесеч

ие 

 

Сградният фонд 

застрахован 

МПС 

застраховани 

 

 

 

 

ДМА 

застраховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

застраховк

a 

 

 

 

 

 

 

1 

застраховкa 
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поддръжка на автомобилния 

парк на ДАМТН 

 

текущо Застрахован 

парк 

6. Проведена обществени 

поръчки по ЗОП и избор на 

изпълнители  

 

текущо 

 

Успешно 

проведени  

обществени 

поръчки и 

избрани 

изпълнители 

 

- 

 

Съгласно 

утвърдения 

план 

 

12. Изпълнение 

на дейностите 

по проект 

BG161PO003-

4.3.02-0001-

С0001 на ОП 

“Развитие на 

конкурентоспос

обността на 

българската 

икономика 

2007-2013” 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Подготовка и провеждане на 

тръжни процедури, 

сключване на договори с 

фирми-изпълнители и 

изпълнение на дейностите 

съгласно утвърдения план 

Съгласно 

графика 

за 

изпълнен

ие на 

дейностит

е  

1. 1.Успешно 

проведени 

търгове 

2.Организирани 

семинари и 

курсове 

 

3. Участие в 

работни групи 

на ЕК и 

WELMEC  

4.Доставки на 

МПС и 

оборудване 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4 бр. 

 

 

5 бр. 

семинари и 

обмяна на 

опит 

Съгласно 

плана 

 

 

Съгласно 

договорите 

13. Изпълнение 

на дейностите 

по проект 

ЦА12-22-

28/27.05.2013 г. 

на ОП 

“Администрати

вен капацитет” 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Избор на изпълнител по 

поддейност 2.2. и сключване 

на договор, осъществена 

кореспонденция с ИПА, 

подготвени графици за 

обучение на служителите на 

ДАМТН, проведени езикови 

и компютърни обучения, 

Съгласно 

графика 

за 

изпълнен

ие на 

дейностит

е 

2. 1. Проведени 

езикови 

обучения в 2 

сесии 

3. 2. Проведени 

обучения по MS 

Office и MS 

Excel 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Обучени 103 

служители   

 

 

Обучени 32 

служители 
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бизнес изработване на материали – 

публичност на проекта 

4. 3. Проведени 

обучения от 

ИПА 

5. 4.Изработени 

комплекти 

6. 5. Публикувани 

прессъобщения 

- 

 

 

- 

 

- 

Обучени 13 

служители 

 

135 бр. 

 

1 бр. 

14. Изпълнение 

на дейностите 

по проект 

ЦА13-22-

70/27.01.2014 г. 

на ОП 

“Администрати

вен капацитет” 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Осъществена 

кореспонденция с ИПА, 

подготвени графици за 

обучение на служителите на 

ДАМТН, проведени 

обучения 

Съгласно 

графика 

за 

изпълнен

ие на 

дейностит

е 

7. 1.Проведени 

обучения по 

различни теми 

от плана на ИПА 

(съгласно 

проекта)  

8.  

9. 2.Изработени 

информационни 

банер стойки 

 

3.Публикувани 

прессъобщения  

 

4.Изработени 

комплекти  

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Обучени 218 

служители 

на ДАМТН 

 

 

 

 

Информацио

нни банер 

стойки – 3бр. 

 

Пресъобщен

ия – 2бр. 

 

Комплекти – 

300 бр.  
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15. Изпълнение 

на дейностите 

по проект 

ЦА13-32-

3/27.01.2014 г. 

на ОП 

“Администрати

вен капацитет” 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Подготовка и провеждане на 

тръжни процедури, 

сключване на договори с 

фирми-изпълнители и 

изпълнение на дейностите 

съгласно утвърдения план 

Съгласно 

графика 

за 

изпълнен

ие на 

дейностит

е 

1. Успешно 

проведени 

търгове 

 

2. Извършени 

аналитични 

дейности 

 

3. Осъществени 

технически 

разработки  

 

 

 

 

 

 

4. Разработена и 

внедрена 

информацион

но-

комуникацио

нна система 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 

обществени 

поръчки 

 

1 бр. анализ 

и препоръки 

 

 

В 

зависимост 

от 

резултатите 

по 

предходната 

дейност  

 

 

В 

зависимост 

от 

определенит

е етапи на 

разработване 

и внедряване 
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16. Развитие на 

връзките със 

сродни 

административ

ни структури 

със страни от 

региона и ЕС 

Цел: 

Ефективна 

защита на 

потребителите 

Цел: 

Държавата в 

подкрепа на 

малките и 

средните 

предприятия и 

за насърчаване 

на стартиращ 

бизнес 

 

Програма на 

правителствот

о 

„Държавност, 

справедливост, 

развитие“ 

2013-2017 г. 

Установяване на контакти и 

съгласуване на съвместни 

мероприятия в областта на 

надзора на пазара със сродни 

административни структури 

в региона 

текущо 1.Участие на 

ДАМТН в  

проект на ЕК за 

сътрудничество 

(JA2011 GPSD и 

JA2013 GPSD) 

 

2. В зависимост 

от 

договореностите 

между 

структурите 

- 

 

 

 

- 

 

Планираните 

задачи 

изпълнени 

 

 

 

В 

зависимост 

от 

договоренос

тите между 

структурите 

 

 

Имена и длъжност на попълващия:       Стефан Цанков - Председател 


