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І. АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ  2013 г. 

И през 2013 г. работата  на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН) е насочена към осъществяване на дейностите, възложени й по силата 

на Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за защита 

на потребителите, Закона за автомобилните превози, Закона за измерванията, Закона за 

опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за 

медицинските изделия. 

През 2013 г. продължи дейността по подобряване на организацията за прилагане 

на Регламент (ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на 

продукти и за отмяна на Решение (ЕИО) №339/93, усъвършестване на механизмите за 

взаимодействие с други контролни органи и на сътрудничеството с митниците като 

особено важни фактори за повишаване на ефективността на надзора на пазара в 

съответствие с европейските изисквания, както и усъвършенстване на механизмите за 

ефективно сътрудничество с икономическите оператори. 

Основните постижения в различните направления на дейността на ДАМТН са 

следните: 

През 2013 г. цялостната дейност по надзор на пазара се извършва в съответствие 

с практиката на държавите - членки на Европейския съюз. Значително е увеличен броят 

на извършените проверки на потребителски продукти, включително на продукти, 

свързани с енергопотреблението, по отношение изискванията за безопасност и 

екопроектиране, както и  на предприетите принудителни административни мерки към 

несъответстващи продукти. Осъществени са планови проверки на индустриални 

продукти в сектора машини – повдигателни съоръжения, дървообработващи машини и 

машини за хранително-вкусовата промишленост. Надзорът на пазара на средствата за 

измерване е осъществен за електромери, водомери, неавтоматични везни, мерки за 

дължина и др. 

Специализираната администрация по надзор на пазара участва активно в 

съвместни действия по надзор на пазара: проект на Европейската комисия - JA2011 

„Съвместни действия по надзор на пазара - за продуктови групи „Фойерверки“ и 

„Зарядни устройства“ (с координатор PROSAFE); трансгранична кампания за надзор на 

пазара  - на импулсни захранвания за преносими компютри и подобна апаратура  
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(предлагани самостоятелно), по отношение на електромагнитна съвместимост, към 

Групата за административно сътрудничество по надзор на пазара (ADCO ЕМС). 

Планирани са участия в трансгранични проекти за надзор на пазара за потребителски 

продукти и неавтоматични везни и светодиодно и флуоресцентно осветление. 

В резултат на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“ през 2013 г. се 

наблюдава значително повишаване на броя на недопуснатите за свободно обращение на 

пазара на Европейския съюз несъответстващи продукти в сравнение с недопуснатите 

продукти през 2012 г. Вносът на пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 с 

неудостоверено съответствие е преустановен. 

През отчетния период се наблюдава значителен ръст на осъществените дейности 

по технически надзор на съоръженията с повишена опасност. Особено съществен е той 

по отношение на проверените обекти, в които функционират такива съоръжения 

(проверени са 4784 обекта, т.е. почти два пъти повече обекти от предходната година), 

като са извършени задълбочени проверки за спазване на нормативните изисквания за 

устройство и безопасна експлоатация на съоръженията. В резултат на повишената 

взискателност на инспекторите от агенцията през годината са спрени от експлоатация 

2775 бр. опасни или несъответстващи на нормативните изисквания съоръжения с 

повишена опасност, с което са предотвратени голям брой възможни аварии, злополуки 

или други опасни инциденти. Осъществени бяха и други съществени за безопасността 

на големи групи хора проверки – на съоръженията с повишена опасност в зимните 

курорти, на газовите уреди в обществено обслужващите сгради, на сервизните фирми, 

които извършват поддържане на асансьорите и др. 

Постигнати са всички заложени цели по метрологичен надзор, като показателите 

по някои от тях са надхвърлени. Големият брой на инспектираните средства за 

измерване се дължи на проведените извънредни проверки в електроразпределителните 

дружества и тематичната проверка във ВиК дружествата. Основен приоритет през 

целия период имат действията по всички получени жалби и сигнали, проверките по 

искане на други контролни органи, контролът на оправомощените лаборатории за 

проверка на средства за измерване и на регистрираните сервизи за тахографи. 

Планът за 2013 г. по отношение на броя проверки на обекти, разпространяващи 

течни горива, и броя изпитани проби е изпълнен. Установена е трайна тенденция за 

намаляване на процента на несъответстващите на изискванията проби горива в периода 

2009 - 2013 г. спрямо броя на изпитаните проби. Пробите с установени несъответствия 

с изискванията за съдържание на биогориво през 2013 г. са 2,2 % от изпитаните проби. 
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ДАМТН като национален нотифициращ орган в обхвата на Закона за 

техническите изисквания към продуктите (без строителните продукти) и Закона за 

медицинските изделия  изпълнява своите функции и осигурява доверието на 

Европейската комисия и държавите членки при оценката, нотификацията и надзора на 

българските нотифицирани органи, които са равнопоставени на нотифицираните 

органи на държавите - членки на ЕС. 41 български нотифицирани органи работят 

успешно в обхвата на 18 директиви, като осигуряват на българските производители 

свободен достъп до единния европейски пазар чрез предоставяните от тях услуги по 

оценяване на съответствието. 

ДАМТН участва в работата на Европейската организация по законова 

метрология (WELMEC), Евро-азиатската организация на националните метрологични 

институти (КООМЕТ и членува в Международната конфедерация на организации за 

инспекция и сертификация (CEOC International). 
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ІI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И КРАТКОСРОЧНИТЕ 

ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

При разработването на Плана за действие на ДАМТН ежегодно се прави преглед 

и актуализация на целите, които агенцията се стреми да постига. 

През 2013 г. ДАМТН работи за реализиране на стратегическите и 

средносрочните  си цели, фокусирайки усилията си в постигане на краткосрочните 

цели. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 Изпълнение на функциите на ДАМТН за постигане на целите на Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за защита на 

потребителите, Закона за автомобилните превози, Закона за измерванията, Закона за 

опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за 

медицинските изделия чрез осигуряване на необходимия административен капацитет. 

 Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на 

съществените изисквания продукти, неверни измервания, опасни за експлоатация 

съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива. 

 Осигуряване на еднакви условия за предлагане на продукти, попадащи в 

обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП, средства за измерване, съоръжения с повишена 

опасност и течни горива на българския пазар като част от единния европейски пазар. 

 

СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ – 2013 - 2015 г. 

 Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане на 

административния и техническия капацитет на ДАМТН. 

 Подобряване на административния капацитет за пълно прилагане на 

законодателството, включително новоприетото и актуализираното. 

 Координиране и контрол на дейността на българските нотифицирани 

органи с цел тяхното все по-успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на 

съответствието. 

 Подобряване на дейността на лицата, получили лицензия за 

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и 

подобряване на взаимодействието с тях. 
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 Създаване на условия за извършване на контрол на качеството на втечнен 

петролен газ LPG. 

 

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

 Повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните дейности и 

свързаните с тях административни дейности. 

 Подобряване на организацията за прилагане на Регламент 765/2008 и 

Регламент 764/2008 и нововъведеното законодателство на ЕС. 

 Осъществяване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на 

тахографи.  

 Осъществяване на ефективен надзор на лицата, оправомощени за 

извършване на проверка на средства за измерване. 

 Осъществяване 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 (СПО). 

 Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на 

лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

 Премахване на разрешителния режим за провеждане на курсове за 

правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива, 

смесите на биогорива с конвенционални течни горива и на чисти биогорива. 

 Съдействие и подкрепа на функционирането на националната система за 

оценяване на съответствието. 

 Развитие на връзките със сродни административни структури със страни 

от региона и ЕС. 

 Подобряване на административното обслужване на гражданите. 

 Ефективно функциониране на системата за финансово управление и 

контрол. 

 Изпълнение на дейностите по проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 на 

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”. 

Подписани са или предстои подписването на следните договори по ОП 

„Административен капацитет“: 
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ЦА 12-22-28/27.05.2013   „Повишаване на професионалната квалификация на 

служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“; 

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.2.-04  “Изграждане на информационно-

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 

електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за 

интеграция с външни системи и регистри”; 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-11  “Подкрепа на професионалното 

развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор”. 

Представени са за одобрение по ОП „Административен капацитет“ проектните 

предложения „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 

Държавната аганеция за метрологичен и технически надзор“ и „Внедряване и 

сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на 

изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“. 
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

Във връзка с нормативното осигуряване на дейността на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор са изпълнени следните приоритетни задачи:  

 Разработване на проекти на нормативни актове, осигуряващи 

осъществяването на  функциите на администрацията.  

 Разработване на проекти за изменение на нормативни актове в 

изпълнение на Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на 

Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. 

 

Нормативно осигуряване 

  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

асансьори. Изменението се състои във въвеждане на изисквания за модернизиране на 

асансьорите, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и 

техните предпазни устройства, която въвежда разпоредбите на Директива 95/16/ЕО. 

Техническите изисквания са приети от Препоръката на Комисията на Европейските 

общности от 8.06.1995 г. относно повишаване на безопасността на съществуващите 

асансьори.  

Проектът е съгласуван по реда на Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация (УПМСНА), нотифициран е пред Европейската 

комисия и държавите членки по реда на Директива 98/34/ЕС - нотификация № 

2013/199/BG (не са постъпили становища в срока за изчакване), изготвена е стандартна 

оценка на въздействието. Проектът и комплектът документи, необходими за внасянето 

му за разглеждане в Министерския съвет, са изпратени в Министерството на 

икономиката и енергетиката (МИЕ).    

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия 

надзор на съоръжения под налягане. С проекта се прецизират разпоредби и се 

отстраняват несъвършенства и празноти, установени при прилагането на действащата 

уредба.   
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Проектът е съгласуван по реда на УПМСНА и нотифициран пред Европейската 

комисия и държавите членки по реда на Директива 98/34/ЕС – нотификация № 

2013/631/BG. Срокът за изчакване на становища изтича на 21.02.2014 г. 

 Проект на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

въжени линии и Постановление на Министерския съвет за приемането й на основание 

чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите.  

Проектът е нотифициран пред Европейската комисия и държавите членки по 

реда на Директива 98/34/ЕС - нотификация № 2013/237/BG. В срока за изчакване е 

постъпило подробно становище от Европейската комисия, според което определени 

текстове от проекта се припокриват с най-важните изисквания от Директива 2000/9/ЕО. 

Проектът е преработен с цел отразяване на становището и преработеният проект, 

придружен от таблица-формуляр с обяснения на направените промени, е представен в 

Министерството на икономиката и енергетиката за изпращане на ЕК.  

В изпълнение на Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет за 

одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест са 

разработени: 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съдържащо изменения и 

допълнения в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към 

продуктите и Закона за измерванията. Проектът е изпратен в МИЕ за съгласуване и 

внасяне в МС. 

 Разработен е проект на Закон за изменение на Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ) – в изпълнение на мярка 40 от решението. Проектът е 

внесен в Народното събрание. 

 Разработени и представени в МИЕ са проекти на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за 

медицинските изделия и Закона за измерванията – в изпълнение на мерки № 39, 42, 43 

и 44 от решението.  

През отчетния период  са приети:  

 Постановление № 56 на Министерския съвет  от 6 март 2013 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 24 

от 2013 г.). 
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С постановлението са направени изменения в 6 наредби по чл. 31 от ЗТИП. В 

изпълнение на мерките по т. 120, 121 и 122 от приетия с Решение на МС № 808 от 8 

октомври 2012 г. План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса се намаляват 

сроковете за заверяване на документации по чл. 35 от ЗТИП.  

 Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на 

удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, 

поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обн., ДВ, бр. 24 от 

2013 г.  

Наредбата е издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на 

основание чл. 20д от Закона за енергията от възобновяеми източници и урежда 

процедурата на регулаторния режим по чл. 20а от ЗЕВИ, който се администрира от 

ДАМТН.   

 

Административно обслужване 

През 2013 г. са извършени 3188 бр. административни услуги, свързани с 

функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН. Осигурен е 

непрекъснат режим на работа на гишето за административни услуги, като 

обслужването на  граждани и фирми от звеното в сградата на бул. „Г. М. Димитров“ № 

52А продължава и след края на работното време на администрацията на агенцията, до 

приключване на обслужването на  потребителите.  

  Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2013 г. 

 
  Лицен-

зиране 

Регис-

трация 

Разре-

шения 

Съгла-

суване 

Удосто-

верения 

1. Издаване на разрешение за 

извършване на оценяване на съответствието 

  6   

2. Регистриране на фирми, извършващи ремонт и 

сервиз на фискални устройства 

    83 

3. Оправомощаване на лица за проверка на 

средства за измерване 

  23   

4. Одобряване на идентификационните знаци на 

бутилки 

     

5. Заверяване на инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират 

съоръженията с повишена опасност, в частта, 

която се отнася за съоръженията 

   626  

6. Заверяване на техническата документация за 

ремонт на съоръженията с повишена опасност  

   221  

7. Заверяване на проектантска и конструкторска 

документация за производство на съоръжения с 

повишена опасност, за които няма наредби по 

   92  
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чл.7 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите 

8. Издаване на удостоверения за вписване в 

регистъра на лицата, извършващи поддържане, 

ремонтиране и преустройване на съоръженията с 

повишена опасност 

    96 

 

9. Разрешаване на пускането в експлоатация на 

съоръжения с повишена опасност, за които 

няма наредби по чл.7 от Закона за 

техническите изисквания към продуктите 

  73   

10. Съгласуване на учебни програми и планове за 

обучение в училищата и в курсове за 

придобиване на правоспособност за 

обслужване на съоръжения с повишена 

опасност 

   90  

11. Издаване на разрешения за провеждане на 

курсове за придобиване на правоспособност за 

обслужване на съоръжения с повишена 

опасност 

  402   

12. Лицензиране на лица за осъществяване на 

технически надзор на съоръжения с повишена 

опасност  

12 

 

    

13. Регистриране и/или извършване на 

първоначален технически преглед на 

съоръжения с повишена опасност 

 1331    

14. Издаване на удостоверение за извършване на 

монтаж, проверка и ремонт на тахографи  

    109 

 

15. Издаване на удостоверения и вписване в 

регистъра на лицата, извършващи монтиране, 

поддържане, ремонтиране и преустройване на 

съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 

1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници  

    24 

 

 

 

 

ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2013 г. 

 

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация: 7 

от граждани на Република България: 4 

от журналисти: 2 

от НПО 1 

Общ брой на решенията за:  

предоставяне на свободен достъп до обществена информация: 5 

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация: 
0 

Други 2 
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР  

Основният приоритет на дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през 

2013 г. е постигането на заложените планови показатели чрез оптимално използване на 

наличните ресурси. Надзорните и контролните дейности през годината,  свързани с 

прилагането на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към 

продуктите  и Закона за автомобилните превози, се характеризират с успешно 

прилагане на комбиниран проактивен и реактивен подход чрез извършване на 

комплексни проверки в търговската мрежа, масови проверки на пазари и тържища, 

тематични проверки по видове предварително опаковани количества продукти (ПОКП) 

и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и контрол на оправомощени 

лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за тахографи, приоритетно 

изпълняване на дейностите, възложени или организирани съвместно с органите на 

прокуратурата, НАП, МВР, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”, 

както и по жалби и сигнали на физически и юридически лица. Постигнатите показатели 

по области на дейност са, както следва:  

 

Метрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване 

През 2013 г. са инспектирани 22 382 СИ в употреба (с 31% повече от 

предходната 2012 г.), попадащи в обхвата на Закона за измерванията (ЗИ). Проверките 

са извършени в търговската мрежа, на пазари и в стокови тържища, в обекти, в които 

се измерват големи товари, въглища, в аптеки, обекти за пощенски и куриерски услуги, 

в бензиностанции и газостанции, в здравни обекти, в обекти, в които се използват СИ 

за доставка на електрическа енергия и вода, в данъчни складове и други обекти по 

Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), в депа за отпадъци, складове за 

продажба на дърва за огрев, при производители на предварително опаковани продукти 

и др. 

Относителният дял на установените несъответстващи СИ за периода е 11,8%. 

Продължава тенденцията да преобладават несъответствията, свързани с липсата на 

знак от проверка (88%), основно поради изтекъл срок на валидност на 

регламентираната последваща проверка. Същевременно делът на установените СИ от 

неодобрен тип или без маркировка за съответствие е намалял  през 2013 г. до 7% в 

сравнение с 12,6% през 2012 г.  
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В търговската мрежа са проверени 5080 бр. везни и теглилки, 7% от които 

несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и 

складови бази са проверени 1307 обекта на територията на цялата страна. В сравнение 

с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на по-висок процент на везните от 

неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП – 38% от несъответствията. През годината 

са проведени и планови кампанийни проверки на везни, използвани в депа за битови 

отпадъци, както и  на везни за определяне на такси при куриерски услуги и везни, 

използвани в аптеки за приготвяне на лекарства.  

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 640 бензино- и 

газстанции, близо една четвърт от които по жалби и сигнали на граждани или по 

искане на други органи. Установен е относително нисък дял на несъответстващите СИ 

в проверените обекти -  6,9%, като преобладаващото нарушение е липса на валиден 

знак от проверка.  

В изпълнение на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, 

правилника за прилагането му и Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. съвместно с 

Агенция „Митници” са извършени инспекции на 273 СИ за регистриране и отчитане на 

акцизни стоки в 155 обекта.  

В съответствие с утвърдения план е проведен метрологичен надзор на ВиК 

дружествата в цялата страна за спазване на задълженията им по Закона за 

измерванията. Извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1862 

обекта, като са инспектирани 2087 СИ. За установените несъответствия са съставени  

8754 

7748 

2528 

2166 
853 273 

везни и теглилки 

СИ на ел. енергия 

СИ на бензино и газстанции 

водомери и топломери  

СИ в здравеопазването 

СИ по ЗАДС 

други СИ 

Разпределение на проверките по видове средства за измерване (бр. СИ)  
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58 протокола за задължителни предписания (ПЗП) и 350 акта за установяване на 

административни нарушения (АУАН).   

Във връзка с писмо на омбудсмана на Република България за зачестили жалби 

на граждани за завишени сметки за използвана електроенергия през първото 

тримесечие на 2013 г. са извършени извънредни надзорни проверки на 

електроразпределителните дружества в страната. През третото тримесечие са 

разпоредени и осъществени повторни проверки както за проследяване изпълнението на 

предписанията от м. март, така и за инспектиране на нови, необхванати при 

предишните проверки, обекти. Общо за годината са проверени 1740 обекта на 

територията на цялата страна. Инспектирани са 7748 бр. СИ – електромери и 

часовници за превключване на тарифни електромери. За установените нарушения са 

съставени общо 19 протокола за задължителни предписания и 281 акта за установяване 

на административни нарушения. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

още 362 извънредни  надзорни проверки, предимно на везни, бензиномерни и 

газколонки, топломери и водомери, като делът на  несъответстващите инспектирани 

средства за измерване е 22%. По жалби и сигнали на граждани и фирми през 2013 г. са 

извършени 192 извънредни проверки, от които 51%  са на бензино- и газстанции, 38% 

на везни и 11% на други СИ (електромери, водомери, топломери и разходомери). 

Резултатите показват, че 21% от инспектираните средства за измерване, предмет на 

жалбите, не отговарят на изискванията - без валидни знаци от проверка. В резултат са 

съставени 107 ПЗП и 152 АУАН.  

 

Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за 

измерване лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 

Извършени са 64 надзорни проверки на лица, оправомощени за извършване на 

проверка на СИ. Проверени са 53 стационарни и 4 подвижни лаборатории и са 

инспектирани използваните в тях 858 технически средства – еталони, спомагателни СИ 

и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на записите по 

качеството, както и на техническите записи, свързани с проверката на 9289 СИ. За 

установени несъответствия с изискванията на ЗИ и наредбите по прилагането му са 

съставени 20 протокола за задължителни предписания. 
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През 2013 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени 3 лица. 

Издадени са 20 изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване. Общият брой 

на оправомощени лица в края на 2013 г. е 48. 

 

* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 48, тъй като някои от тях са оправомощени за 

проверка на повече от един вид средство за измерване. 

 

През  изминалата година от оправомощените лица е отчетено пред ДАМТН, че 

са извършени 814 541 първоначални и последващи проверки на средства за измерване.  

 

Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за 

продажба предварително опаковани количества продукти  

През 2013 г. проверките, свързани с предварително опаковани количества 

продукти, приоритетно са насочени към масово употребяваните хранителни продукти, 

за които се получават най-често жалби от потребителите – мляко и млечни продукти, 

месо и месни продукти, олио, основни пакетирани храни (ориз и варива), ядки, тестени 

и сладкарски изделия и др. Извършени са 4 кампанийни тематични проверки с контрол 

на нетните количества на пуснатите на пазара макарони и кори за баница, пакетирани 

сирене и кашкавал, месни продукти с различни количества, ориз и варива.  

Метрологичният надзор е осъществен чрез 23 проверки, извършени на място 

при производители на предварително опаковани количества продукти, и проверки в 

779 обекта от търговската мрежа. Обхванати са предимно производители, за които в 

резултат на извършения в търговската мрежа контрол на нетните количества на 

предварително опаковани продукти е установено, че са пуснали на пазара 

12 

5 

2 

8 
22 

7 

3 1 

Оправомощени лица по видове СИ 

електромери и доп. у-ва 

разходомери за газ 

анализатори на алкохол в 

дъха 

топломери 

водомери 
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несъответстващи продукти, главно олио, пакетирани ядки и макаронени изделия. На 

контрол при производителите са подложени 42 партиди ПОКП с еднакви количества и 

150 ПОКП с различни количества. Спрени са от разпространение общо 14 430 

несъответстващи на законовите изисквания предварително опаковани количества 

продукти. 

На контрол в търговската мрежа са подложени общо 2074 партиди ПОКП с 

еднакви количества и 4585 бр. ПОКП с различни количества. На местата на продажба 

са спрени от разпространение 240 ПОКП поради несъответствия на изискванията към 

нетното им количество и 166 ПОКП, на които търговците са променили обявеното от 

производителите количество или са без означено от производителите количество.  

За установените нарушения на производители и търговци на предварително 

опаковани количества продукти са съставени общо 65 ПЗП и 37 АУАН.  

 

Извършването на контрол на нетните количества на конкретни видове 

предварително опаковани количества продукти, предлагани за продажба в търговската 

мрежа, е важна мярка за осигуряване на условия за лоялна конкуренция на 

производителите и за защита на потребителите на тези продукти по отношение на 

пакетираното количество. В резултат на засиленото извършване  на такъв контрол в 

последните няколко години броят на установените в търговската мрежа продукти с 

несъответстващи количества чувствително е намалял, както и броят на получените 

жалби за такива продукти. 

100 124 

2510 

39 

9010 

9 

3044 

Брой спрени ПОКП по видове 

продукти 
мляко и млечни продукти 

месо и месни продукти 

олио 

ориз 

 ядки 

други 

тестени  изделия 
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Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж 

или монтаж и ремонт на тахографи 

През отчетния период е извършен преглед на 122 преписки по подадени 

заявления и проверки на място в 87 сервиза, във връзка с които са издадени 110 

удостоверения за регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и 

допълн Издадени са 6 заповеди за прекратяване на регистрацията, отказана е една 

регистрация и издаване на удостоверение. Поддържа се актуален регистър на 

сервизите, сервизните техници и определените им идентификационни номера, 

информация от който се предоставя на Европейската комисия за актуализация на 

базата данни, ползвана от контролните органи в държавите членки. 

На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози са извършени 

планови надзорни проверки на 151 регистрирани сервизи за тахографи за спазване на 

задълженията им по този закон и Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. във 

връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85. В рамките на надзорните 

проверки са инспектирани наличните сертификати и оборудване на сервизите, 

проучени са 34 176 протокола от проверка на тахографи и 8595 електронни записи за 

дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са съставени 4 

протокола за задължителни предписания. 

Административнонаказателна дейност 

През отчетния период са съставени общо 947 протокола по ЗИ, ЗТИП и ЗАвП. 

За установени при проверките нарушения са съставени 1046 АУАН и са 

издадени 990 наказателни постановления. Влезли в сила са 852 наказателни 

постановления. Обжалват се 87. 

Други дейности 

Издадени са 84 удостоверения за регистрация на фирми за сервиз и ремонт на 

фискални устройства на основание на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на 

министъра на финансите. От регистъра са заличени 18 сервиза. Издадени са и 9 

лицензии на фирми за сервиз на електронни таксиметрови апарати с фискална памет.  

През 2013 са подготвени 810 отговора на постъпили жалби, сигнали и 

запитвания от граждани, фирми и институции.  
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V. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ 

1.  Извършени планирани и непланирани прегледи и проверки, свързани с 

осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. 

 Извършени са периодични технически прегледи на 15 787 бр. и 5030,546 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), от които: 

 парни и водогрейни котли – 492 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 1495 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 263 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 4381 бр. и 4301,144 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове -1645 

бр.; 

 повдигателни съоръжения – 3941 бр.; 

 асансьори – 3570 бр.;  

 въжени линии – 100,402 км; 

 нефтопроводи  и нефтопродуктопроводи – 629 км. 

 Извършени са 1331 първоначални и 625 извънредни технически прегледа на 

СПО. 

 Заверени са 939 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП, от 

които 221 за ремонт, 626 инвестиционни проекта за разполагане на СПО в строежи и 

92 за производство на съоръжения, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП. 

 Проверени са 2790 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Служители от  ГД “Инспекция за държавен технически надзор“ (ГДИДТН) са 

участвали в 341 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират 

СПО. 

 Извършени са 111 проверки по сигнали и жалби, свързани с безопасната 

експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществени са 816 непланирани дейности, свързани със съоръжения с 

повишена опасност - извънредни проверки, проверки на кандидати за получаване на 

лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в 

регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО, изпитни комисии в курсове за придобиване на 

правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи, 

комисии и др. 
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2. Тематични проверки 

2.1. Проверка на обекти в зимни курорти за спазване на изискванията за 

безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност  

В изпълнение на Плана за действие на ДАМТН през 2013 г. инспектори от ГД 

“Инспекция за държавен технически надзор“ извършиха през м. февруари проверка на 

съоръженията с повишена опасност, експлоатирани в обекти в зимни курорти на 

територията на страната, за спазване от ползвателите им на изискванията на ЗТИП и 

наредбите от чл. 31 на закона. Основна част от проверените обекти са  в областите 

Благоевград, София, Габрово, Пазарджик и Смолян. При проверката са обхванати 542 

обекта и експлоатираните в тях 1463 съоръжения с повишена опасност. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на нормативно 

установените изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност са издадени 224 принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП - 

заповеди за спиране от експлоатация на 451 бр. съоръжения с повишена опасност. 

За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, 

представляващи административни нарушения, са съставени 148 акта за установени 

административни нарушения (АУАН) и са изпратени 174 покани за съставяне на 

АУАН. Нарушенията, за които са наложени административни санкции, са, както 

следва:  

-  експлоатация на нерегистрирани пред орган за технически надзор СПО – 356 

бр.; 

- експлоатация на СПО, на които не им е извършен периодичен технически 

преглед от орган за технически надзор – 33 бр.; 

-  експлоатация на СПО с технически неизправности, застрашаващи безопасната 

им експлоатация, при наличието на които нормативната уредба изисква спирането от 

експлоатация – 16 бр.; 

- експлоатация на СПО (асансьори) без сключен договор за поддържането им с 

лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП – 5 бр.; 

- обслужване на СПО (водогрейни котли) от персонал, който не притежава 

изискващата се от нормативната уредба за обслужването на съответните съоръжения 

степен на правоспособност – 19 бр.; 

- нарушения на нормативно установените изисквания от лица, получили 

лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на СПО 

– 5 бр.; 
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- други нарушения на изискванията за безопасна експлоатация на СПО – 27 бр. 

2.2. Проверка на промишлени предприятия, административни и 

обществено обслужващи сгради за спазване на изискванията на ЗТИП и 

наредбите по чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови 

уреди  

В изпълнение на Плана за действие на ДАМТН през 2013 г. през периода юни – 

септември инспекторите извършиха проверки на газови уреди в цялата страна  с цел  

да се установи  спазването от ползвателите на изискванията за безопасна експлоатация, 

заложени в ЗТИП, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и 

уредите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и 

техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни 

газове. Част от проверките са осъществени съвместно със служители на регионалните 

структури на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, ИА 

“Главна инспекция по труда”, а  в София и със служители от съответните райони на 

Столична община. Освен газовите уреди в обектите са проверявани и откритите в тях 

монтирани други видове съоръжения с повишена опасност за спазване на изискванията 

на съответните наредби по чл. 31 от ЗТИП към устройството и  безопасната им 

експлоатация. 

От проверените 1218 обекта 229 са хотели и хотелски комплекси, 718 - 

заведения за обществено хранене (ресторанти, закусвални, бистра и др.), 234 - 

търговски комплекси, болници, административни сгради и други, и 37 са  промишлени 

предприятия.  

Резултатите от проверката на експлоатираните в обектите 3862  съоръжения с 

повишена опасност за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите по прилагането 

му показват следното: 

 От проверените 2229 газови уреда за втечнен въглевододороден газ или 

природен газ 563 не са били регистрирани пред орган за технически надзор, 

респективно не им се извършват технически прегледи за установяване на годността им 

за безопасна експлоатация. На 5 газови уреда не е бил извършен периодичен 

технически преглед. В три обекта е установено разполагане на газови уреди и бутилки 

за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-

ниско от нивото на околния терен и помещенията не отговарят на изискванията на чл. 

97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор 
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на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 

(НУБЕТНГСИВВГ), за да се допусне разполагане на такива съоръжения в тях. 

Установено е разполагане в затворени помещения на 73 газови уреда, които не са 

оборудвани със защита, предотвратяваща изтичане на газ при изгасване на пламъка на 

горелката им, т.е. предназначени са само за работа на открито, и в инструкциите на 

производителите за експлоатация им се съдържа изричен запис, че са предназначени 

само за работа на открито. 

 В 17 обекта е установено разполагане и съхранение на бутилки за втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан в помещения под нивото на околния терен, складове 

за хранителни продукти, коридори, тавани и стълбища на сгради, в нарушение на чл. 

102 на НУБЕТНГСИВВГ.  

 При проверката на 440 газови инсталации за природен газ или втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан е установено, че 12 от тях не са регистрирани пред 

орган за технически надзор, а на 46 не е извършен периодичен технически преглед за 

установяване на годността им за безопасна експлоатация. 

 От проверените 288 парни и водогрейни котли на газово гориво 18 не са 

били регистирани пред орган за технически надзор и съответно не са им извършвани 

технически прегледи. В един обект обслужването на експлоатирания в него котел е 

възложено на лице, което не притежава необходимата правоспособност, придобита по 

реда на Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и 

признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и 

водогрейни котли. 

  При проверката на 631 асансьора е установено, че един асансьор не е 

регистриран пред орган за технически надзор, на 17 асансьора не им е извършен 

периодичен технически преглед, а на два асансьора лицето, което ги поддържа, не е 

извършвало функционални проверки в определения срок съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 

2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

 Проверени са и 227 съда, работещи под налягане, и 47 повдигателни 

съоръжения, като по отношение на съдовете под налягане са установени 91 нарушения, 

а при повдигателните съоръжения - 18 нарушения. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на изискванията за 

безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност са издадени 676 

принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП, от които 38 писмени 

предписания и 638 заповеди за спиране от експлоатация на 832 бр. СПО. 
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За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, 

представляващи административни нарушения, са съставени 469 акта за установени 

административни нарушения  и са изпратени покани за съставяне и предявяване на 

още 97 бр. АУАН. Общо съставените актове и тези, които ще бъдат съставени в 

резултат на проверката, са 566. 

Предвид факта, че обектите, в които се експлоатират газови уреди и газови 

инсталации за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан или природен газ, подлежат 

на проверки в съответствие с чл. 199, ал. 1 от НУБЕТНГСИВВГ и чл. 370г, ал. 1 от 

Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ, то на такива обекти се извършват регулярно проверки. Общо от началото 

на 2013 г. до края на м. септември от регионалните отдели на ГДИДТН са извършени 

проверки в 1715 обекта, в които се ползват газови инсталации и уреди, и са съставени 

632 акта за установяване на административни нарушения. 

Резултатите от извършените проверки и броят на установените нарушения 

показват, че основен дял имат нарушенията, свързани с нерегистрирането пред орган 

за технически надзор на съоръжения, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 31 от 

ЗТИП и представляващи СПО по смисъла на чл.32 от закона. Друго основно 

нарушение, установено при проверката в помещенията, използвани за приготвяне на 

храна, е, че голяма част от газовите уреди за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан 

не отговарят на изискванията за работа в закрити помещения, в инструкцията на 

производителя за експлоатация е посочено, че са предназначени само за работа на 

открито, т.е. не са оборудвани със защита, предотвратяваща изтичането на газ при 

изгасване на пламака на горелката им. Инспекторите, извършвали проверките, са 

констатирали, че преобладаващата част от ползвателите на съоръженията не са 

запознати с изискванията за тяхната безопасна експлоатация и не спазват 

инструкциите за експлоатация на производителите на газови уреди. При проверките 

служителите на ГДИДТН са разяснявали на ползвателите на  СПО какви са техните 

задължения, установени в нормативната уредба, регламентираща безопасната 

експлоатация на съответните СПО. 

Данните от проверките показват, че голяма част от нарушенията, установени  и 

при предходните проверки, в повечето обекти продължават, независимо от наложените 

санкции и проведените информационни кампании. Явно налаганите при установените 

нарушения санкции (имуществени санкциии и глоби) не респектират ползвателите, 
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които продължават да не спазват нормативно установените изисквания за безопасна 

експлоатация, застрашавайки живота и здравето на клиентите си. Поради това ГД 

ИДТН ще продължава да осъществява засилен контрол на тези обекти, включително 

съвместно с ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, ИА “Главна 

инспекция по труда” и други заинтересовани държавни институции, като ще бъдат 

сериозно завишени и санкциите срещу лицата и фирмите, които нарушават тези 

изисквания и застрашават живота и здравето на гражданите. 

2.3. Засилен контрол на дейността на лицата, вписани в регистъра на 

ДАМТН по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите 

като лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване 

на асансьори, за законосъобразно осъществяване на дейността им  

През 2013 г. служители на ГДИДТН осъществиха засилен контрол за 

законосъобразно осъществяване на дейността на лицата, вписани в регистъра на 

ДАМТН по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите като 

лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на 

асансьори. Проверени бяха  432 лица. При проверките на 83 от лицата е установено, че 

същите не разполагат с изискващия се от чл. 34, ал. 1 от Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори персонал, нает по трудово 

правоотношение – не по-малко от двама асансьорни монтьори с необходимата 

правоспособност съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване 

на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, 

поддържане и ремонтиране на асансьори". В резултат на това от регистъра са заличени 

83 лица, а на 38 от тях е ограничен обхватът на дейност, като са заличени и вписани 

отново в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица за осъществяване на дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с по-ниска степен на 

сложност на конструкцията – съответстваща на правоспособността на персонала, с 

който разполагат. 

При извършените планови и извънпланови проверки са проверени общо 4407 

асансьора в цялата страна и са съставени 207 акта за установяване на административни 

нарушения, от които 91 срещу лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и 

извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. 

Едно от най-често срещаните нарушения е неизвършването на функционални проверки 

на асансьорите от лицата, които ги поддържат, в определения срок съгласно чл. 9, ал. 
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1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

асансьори. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на изискванията за 

безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност са издадени заповеди за 

спиране от експлоатация на 85 асансьора. 

Резултатите от извършените проверки и броят на установените нарушения 

показва, че основен дял имат нарушенията, свързани с експлоатация на асансьори с 

изтекъл срок на техническия преглед, с технически неизправности (по-голямата част от 

установените технически неизправности са несъществени по отношение на 

безопасността на съоръженията и не влияят пряко върху нея), без осигурено 

поддържане от лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. Поддържащите 

асансьорите фирми все още продължават да не изпълняват задължението си по чл. 9, 

ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 

(НБЕТНА) – да извършват функционалните проверки, техническото обслужване и 

планово-предупредителните ремонти на асансьора съгласно инструкциите на 

производителя и да записват резултатите в дневника за ремонт на асансьора. 

2.4. Наблюдение и проверки по надзор на пазара на строителни подемници 

за повдигане на товари, на хора и на хора и товари за спазване на нормативно 

установените изисквания на ЗТИП за пускането им на пазара 

През периода от м. юли до м. септември 2013 г. включително са извършени 

наблюдение и проверки по надзор на пазара на строителни подемници за повдигане на 

товари, на хора и на хора и товари за спазване на нормативно установените изисквания 

на ЗТИП за пускането им на пазара.  

При проверката са обхванати 126 обекта (предимно строителни обекти) и 

откритите монтирани в част от тях 66 строителни подемника. При проверката на 

подемниците е установено, че 23 от тях са пуснати на пазара след 01.01.2010 г. 

Всичките проверени по надзор на пазара 23 строителни подемника са били с нанесена 

маркировка за съответствие и са се придружавали от изискващите се от Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на машините документи 

(декларация за съответствие и инструкция за експлоатация на български език), а върху 

машините е била нанесена изискващата се от чл. 111 от наредбата информация. Не са 

установени нарушения на изискванията за пускане на пазара на тези строителни 

подемници. Съоръженията, които са били в експлоатация, са проверени и по 

отношение на спазване на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и 
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техническия надзор на повдигателни съоръжения - не са констатирани нарушения на 

изискванията на наредбата за безопасна експлоатация, както  и на ЗТИП. От 

монтираните в обектите 66 строителни подемника 14 не са били в  експлоатация по 

време на проверката, тъй като в тези обекти строителните дейности са били 

преустановени. Проверените обекти и съоръжения са малък брой, тъй като поради 

икономическите условия строителните дейности са преустановени в по-голямата част 

на страната. Основно на територията на регионалните отдели на ГД “Инспекция за 

държавен технически надзор” в София и Варна са установени строителни подемници в 

експлоатация, които са пуснати на пазара след 01.01.2010 г., в останалите части на 

страната или не са открити монтирани строителни подемници, или монтираните са 

произведени далеч преди 2010 г. и голяма част от тях не се експлоатират от дълъг 

период от време. 

3. Проверки на стратегически и важни обществени обекти 

 Поради усложнената метеорологична обстановка вследствие обилните 

валежи от РОИДТН - Благоевград е извършена извънредна проверка в участъците на 

преминаване на преносен газопровод Русия - Гърция през р. Струма. При проверката е 

констатирано, че не са изпълнени хидротехнически мероприятия за покриване на 

преносния газопровод в участъка му, пресичащ р. Струма при с. Тополница (ПК 1203-

1205) и при пресичането на р. Струма при с. Вълково (ПК 990). На лицето, 

стопанисващо съоръжението - “Булгартрансгаз” ЕАД, са издадени принудителни 

административни мерки по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП с определени за извършването им 

срокове. За установеното неспазване от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД на 

принудителните административни мерки на дружеството е съставен акт за 

установяване на административно нарушение. 

 Проверени са и съоръжения с повишена опасност, ползвани при строежа 

на автомагистрала “Струма”. На едно от ползваните повдигателни съоръжения 

(автокран) е установено след проверка, че същото работи с неизправен краен 

изключвател на механизма за повдигане на товара. Установена е и експлоатацията на 

автокран, на които не е извършван технически преглед повече от 10 години. На 

ползвателите на повдигателните съоръжения и на обслужващия персонал са съставени 

актове за установяване на административни нарушения.  

 Извършен е пълен технически преглед с изпитване на газопроводите на 

компресорна станция - Ихтиман на “Булгартрансгаз” ЕАД и съоръженията към нея, 

както и АГРС – Кюстендил и газопроводното отклонение от нея. 
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 Извършен е пълен технически преглед с изпитване на газопроводите в 

компресорни станции “Странджа” и “Лозенец” на “Булгартрансгаз” ЕАД и на 

съоръженията към тях, както и на лупинга на транзитен газопровод Люляково – 

Лозенец. Извършено е изпитване на якост и на отклоненията от преносен газопровод 

от с. Партизани до с. Яворово. 

 Проверени са сградни газови инсталации за природен газ  в градовете 

Кюстендил, Петрич и Банско, като е установено, че 74 сградни газови инсталации в 

Кюстендил се експлоатират, без да им бъде извършен периодичен технически преглед. 

За същите са издадени заповеди за спиране на експлоатацията им. 

 Извършени са проверки на територията на области Благоевград и 

Кюстендил на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили – използвани за 

репатриране на автомобили и пътна помощ – за спазване на изискванията за безопасна 

експлоатация на този тип съоръжения. На ползвателите им е обърнато внимание при 

проверките за стриктно спазване на изискванията за безопасна експлоатация на 

съоръженията. 

 Извършени са проверки на 112 обекта: детски градини, ясли, училища, 

университети и общински и държавни обществено обслужващи сгради, намиращи се в 

Благоевград, Симитли, Петрич, Сандански и Банско за спазване изискванията за 

безопасна експлоатация и технически надзор на котли и газови инсталации. При 

проверките е установено, че 10 газови инсталации в детски градини, ясли и училища в 

Благоевград не са преминали периодичен технически преглед, както и три броя котли. 

За установените нарушения са съставени 14 акта за установяване на административни 

нарушения на Община Благоевград и на детските градини и училищата, допуснали 

нарушенията. При проверките е констатирано, че независимо от това, че с писмо на РО 

“Инспекция за държавен технически надзор" - Благоевград  с изх. № 06-00-

439/07.10.2013 г. до кметовете на всички общини на територията на области с 

административни центрове Благоевград и Кюстендил са изпратени указания за 

спазване на нормативно установените изисквания, касаещи безопасната експлоатация 

на съоръжения с повишена опасност, нарушенията продължават. 

 Осъществени  са проверки за спазване на изискванията на ЗТИП и 

наредбите по чл. 31 от закона при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност 

във фармацевтични предприятия. Не са установени нарушения на нормативната 

уредба.  
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4. Администриране на регулаторни режими 

 От регионалните отдели на ГДИДТН са извършени проверки на 127 

заявители за вписване в регистъра (по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП) на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО, и на 14 заявители 

за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл. 34а, 

ал. 1 от закона.  

 В ГДИДТН са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са издадени 

удостоверения за вписване на 144 лица. Отказано е вписване в регистъра на 4 лица. 

 Издадени са лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО на 12 

лица.  

 Извършени са 149 проверки на лица, притежаващи лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО, и 1015 проверки на лица, вписани в 

регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. 

 Издадени са заповеди за заличаване от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и 

обезсилване на издадените удостоверения на 136 лица.  

 Издадени са заповеди за отнемане на лицензиите по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за 

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на 22 лица. 

 Извършени са проверки по преписките на 29 заявления за вписване в 

регистъра по чл. 20а от Закона за енергията от възобновяеми източници. Вписани в 

регистъра са 24 лица и на 5 лица е отказано вписване.  

 Проверени са 52 плана и програми за провеждане на курсове за придобиване 

на правоспособност по обслужване на СПО. Съгласувани са 51 плана и програми и е 

отказано съгласуване на 1 план и програма. 

 Издадени са 402 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 4063 души. 

 Служители от дирекцията са участвали в 337 изпитни комисии за 

придобиване на правоспособност за обслужване на СПО. 

 Призната е правоспособност по реда на Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за 

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на 

професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки на 

10 лица и е отказано признаване на едно лице. 
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5. Обследване на аварии и злополуки 

През 2013 г. от ГДИДТН са регистрирани 20 сигнала за аварии и злополуки със 

съоръжения с повишена опасност. Вследствие обследването на причините за 

инцидентите е установено, че 12 от възникналите аварии се дължат на грубо 

неспазване на инструкциите за безопасна експлоатация и наредбите по чл. 31 от ЗТИП, 

8 се дължат на настъпила техническа повреда при експлоатация на съоръженията. В 

резултат на авариите или злополуките са нанесени материални щети на 20 обекта, 

ранени са 20 души и са загинали  трима души. Възникналите инциденти са, както 

следва: 

- 3 с асансьори, при които са нанесени материални щети на 2 обекта и е 

пострадало едно лице; 

- 9 с повдигателни съоръжения (8 с товароподемни кранове и един с 

подвижна работна площадка), при които са ранени двама души и един е загинал. 

Нанесени са материални щети на 9 обекта; 

- 7 аварии с газови съоръжения и инсталации, при които са ранени 16 души 

и са загинали  двама души. Нанесени са материални щети на 7 обекта; 

- 1 с пътническа седалкова въжена линия, при което е пострадало едно 

 лице. 

6. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения на ЗТИП и наредбите по прилагането му при 

извършените проверки на обекти и технически прегледи на СПО през 2013 г. 

служителите на ГД “Инспекция за държавен технически надзор“ са съставили 1632 

акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 1397 наказателни 

постановления. Прекратени са преписките по 261 акта на основанията на Закона за 

административните нарушения и наказания (деянието не е нарушение, лицето не е 

нарушител или са допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон при 

съставянето или предявяването на АУАН). Обжалвани са 164 от издадените 

наказателни постановления. Приключили са съдебните процеси по 5 наказателни 

постановления, които с влязло в сила съдебно решение са отменени. Не са приключили 

съдебните процеси по 159 обжалвани наказателни постановления. 

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативно 

установените изисквания за безопасна експлоатация са наложени следните 

принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП: 1864 заповеди за спиране от 
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експлоатация на 2775 съоръжения с повишена опасност и 442 задължителни писмени 

предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица.  

Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни 

дейности от ГДИДТН през последните три години показва следното съотношение: 

ПТП – периодични технически прегледи на СПО 

ПиДрТП – първоначални и други технически прегледи на СПО 

Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО 

Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от закона 

Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП 

АУАН – съставени актове за установени административни нарушения при извършените 

прегледи и проверки 

Съпоставянето на резултатите от извършените дейности през 2013 г. с тези през 

предходните две години, представени графично на фиг. 1, показва запазване на 

постигнатото значително подобрение в работата на главната дирекция, както и 

тенденция към постигане на по-високи резултати при изпълнение на поставените цели 

и задачи.  

Въз основа на обема от осъществени дейности и постигнатите резултати 

поставените пред ГДИДТН задачи през 2013 г., като цяло, отчитаме за изпълнени, 

съобразно наличния кадрови капацитет и осигурените ресурси. 
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VI. НАДЗОР НА ПАЗАРА 

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА 

През 2013 г. целите в дейността по надзор на пазара са свързани с изпълнение 

на: заложените дейности по надзор на пазара в годишния план; осъществяване на 

проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани; действия по 

нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX; 

нотификации, подадени от ЕК; съвместни проверки с други контролни органи; 

проверки по уведомления от Агенция „Митници”; сътрудничество с органите и 

структурите на Европейския съюз в областта на надзора на пазара. 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара, са в обхвата на: 

 наредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за 

използване в определени граници на напрежението; играчки; строителни 

продукти; газови уреди; машини, вкл. машини, работещи на открито, по 

отношение на шума; лични предпазни средства; съоръжения под налягане; 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; транспортируеми 

съоръжения под налягане; пиротехнически изделия и взривни вещества за 

граждански цели; 

 мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по 

отношение изискванията за екологично проектиране към продукти, свързани с 

енергопотреблението; 

 Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците; 

 Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и 

електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни 

вещества, приета на основание чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси. 

 Извършени са планови и извънпланови проверки общо на 10 204 различни 

като вид, марка или модел продукти предимно в търговски обекти на територията на 

цялата страна. От проверените продукти 2098 вида са по уведомления от Агенция 

„Митници“. 
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Извършени са и проверки по 76 жалби и сигнали, в това число 10 съвместни 

проверки с други ведомства. Голяма част от жалбите и сигналите постъпват в ДАМТН 

чрез Комисията за защита на потребителите (КЗП) и други ведомства. 

Приключени са проверките на 8558 различни като вид, марка или модел 

продукти, като 6997 продукта са съответстващи на изискванията, 788 - 

несъответстващи на изискванията, и 773 продукта, към които са предприети 

коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията са отстранени. 

Разпределение по наредби на проверените през 2013 г. продукти 

 

 

Съотношение между съответстващи продукти, несъответстващи продукти и 

продукти, за които са предприети коригиращи мерки 
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ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

Осъществени са планови проверки на общо 7853 продукта от различни видове, 

марки и модели, в това число: 

- електрически съоръжения - захранващи и зарядни устройства; светодиодни 

лампи и компактни луминесцентни лампи; осветители; електрически вентилатори и 

климатизатори; светлинни гирлянди; домакински съдомиялни машини; битови перални 

машини; настолни компютри; преносими компютри и монитори; 

- играчки - от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 

нотификации; опаковки с игрови функции, съдържащи хранителен продукт, играчки, 

издържащи теглото на дете; карнавални и маскировъчни костюми, с видими 

несъответствия; 

- машини - товарозахватни приспособления – сапани, машини за рязане на 

трева/машини за окантване на трева и храсторези; 

- газови уреди – газови отоплителни уреди (без димоотвод, битови); 

отоплителни уреди с чадърообразен купол за тераси и лъчисти отоплители за 

преносими бутилки; 

- транспортируемо оборудване под налягане – газови патрони; 

- строителни продукти - глинени покривни керемиди и строителна вар; 

- лични предпазни средства - антифони, поставяни на ушите; слънчеви очила за 

защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение; 

- радиосъоръжения - USB адаптери за 2.4 GHz; безжични устройства за 

локални мрежи (WLAN) за 5 GHz; безжични компютърни микрофони и слушалки; 

- пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3. 

От извършените проверки за отделните продуктови групи могат да се направят 

следните констатации: 

Драстично е намалял процентът на предлаганите на пазара електрически уреди 

без инструкция за употреба. Несъответствията при значителна част от електрическите 

вентилатори и климатизатори са свързани с инструкцията за употреба на български 

език - липсващи текстове, изисквани от декларираните хармонизирани стандарти, или 

непреведени текстове от инструкцията за употреба на производителя. Малък е 

процентът на продуктите с неотстранени несъответствия поради неустановен контакт с 

отговорния икономически оператор. Изключително висок е делът на 

климатизаторите, които отговарят на изискванията за екопроектиране (минимална 
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енергийна ефективност и за максимално ниво на звуковата мощност), определени в 

Регламент 206/2012. 

Голям е делът на захранващите и зарядните устройства, които са в 

съответствие с приложимите към тях изисквания. 

Проверката на малки електрически уреди в градове, в които не са извършвани 

проверки в предходни периоди, установи, че намалява броят на несъответстващите 

продукти, предлагани в търговските обекти, независимо от големината на населеното 

място. 

Незначителна част от проверените светодиодни (LED) лампи и компактни 

луминесцентни лампи (CFL) не отговарят на изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, 

предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна 

съвместимост. Половината от проверените компактни луминесцентни лампи по 

отношение на изискванията за екопроектиране на Регламент 244/2009 не съответстват 

на тях. 

Изключително висок е делът на: домакинските съдомиялни машини, които 

отговарят на специфичните изисквания на Регламент 1016/2010 за стойността на 

индекса на енергийна ефективност; битовите перални машини, изпълняващи 

изискванията за екопроектиране на Регламент 1015/2010 и Регламент 1275/2008; 

настолните и преносимите компютри и монитори, съответстващи на изискванията 

на Регламент 1275/2008. 

При повечето проверки на играчки от категория със същото естество на риск, 

посочени в RAPEX нотификации, рискът се потвърждава. Опасните продукти са 

изтеглени от пазара и унищожени. 

Незначителна част от опаковки с игрови функции, съдържащи хранителен 

продукт, са с непреведени на български език предупредителни текстове, свързани с 

безопасната употреба. 

Близо половината от проверените карнавални и маскировъчни костюми са 

без маркировка за съответствие. 

При повечето от проверените играчки, издържащи теглото на дете и 

задвижвани от него, изискването за нанесен върху самата играчка предупредителен 

текст, свързан с безопасната им употреба, е изпълнено. 
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Проверката на товарозахватни приспособления – сапани, показа голям 

процент несъответстващи продукти по отношение на: ЕО декларация за съответствие, 

инструкция за експлоатация и сертификат, издаван от производителя, които трябва да 

придружават продуктите. Проблем е интерпретацията на обхвата на директивата и 

това, че изискванията към машините са приложими и към товарозахватните 

приспособления. При проверка на продукти на български производители се установи, 

че най-често срещаното несъответствие е по отношение на етикетите. Те не 

съответстват на приложимите хармонизирани стандарти за сапани както по отношение 

на съдържанието, така и на цветовото означение. 

Преобладаваща част от проверените машини за рязане на трева/машини за 

окантване на трева и храсторези отговарят на изискванията - те са с нанесена 

маркировка за съответствие СЕ и означено гарантирано ниво на звукова мощност; 

придружават се с ЕО декларация за съответствие и инструкция за експлоатация. 

 Малък е делът на глинените покривни керемиди с констатирани 

несъответствия, предимно без инструкция за приложение на български език. 

 Половината от проверените видове строителна вар са с несъответствия, в това 

число без маркировка за съответствие, ЕО декларация за съответствие, инструкция за 

приложение на български език. 

Значително е намалял броят на несъответстващите слънчеви очила (почти с две 

трети), които се предлагат на пазара през 2013 г., в сравнение с 2011 г. 

Установено е ограничено предлагане на газови отоплителни уреди (без 

димоотвод, битови) и несъответствията основно се  състоят в липса на специфични за 

продуктите или непълни предупредителни надписи на български език. 

Значителна част от проверените газови патрони са без маркирани текстове на 

български език. 

Половината от проверените радиосъоръжения - USB адаптери за 2.4 GHz, 

безжични устройства за локални мрежи за 5 GHz и безжични компютърни 

микрофони и слушалки, са несъответстващи, като установените несъответствия са 

формални. Малка част от радиосъоръженията не са придружени от декларация за 

съответствие. Преобладаващото несъответствие е непълен превод на информацията за 

потребителя (инструкция за употреба) на български език. 

 Проверката на пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 установи, че 

повече от половината от проверените фойерверки са съответстващи. 
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Проверката на телевизори по отношение изискванията на Наредбата за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

показа, че половината от проверените продукти са несъответстващи, като преобладават 

тези без идентификация на лицето, пуснало ги на пазара, или само без обявен единен 

идентификационен код на лицето. 

 

 Кампанийни проверки 

 През 2013 г. е проведена обща кампанийна проверка за наличие и пълнота 

на инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български 

език. 

Обект на ежегодно провежданата кампания са най-масово потребяваните 

технически изделия от продуктови групи, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от 

ЗТИП - електрически съоръжения, машини, играчки, строителни продукти, газови 

уреди, радиосъоръжения, съоръжения под налягане, лични предпазни средства. 

Проверени са общо 500 продукта от различни видове, марки и модели, като са 

констатирани несъответствия на инструкцията за употреба: 40 продукта са без 

инструкция за употреба на български език, а 47 продукта - с инструкция на български 

език, която не отговаря по обем и съдържание на тази на производителя. 

Резултатите от кампанията показват, че продуктите с несъответствия по 

отношение на инструкцията за употреба на български език значително са намалели, 

което потвърждава необходимостта от извършване на подобни проверки. 

При проведената Коледна кампания на светлинни гирлянди и играчки са 

проверени 317 продукта, от които 166 модела светлинни гирлянди и 151 играчки от 

различни категории. От тях 86 продукта са с констатирани несъответствия, в това 

число: 28 светлинни гирлянди и 58 играчки. В резултат на ежегодно провежданите 

Новогодишни кампанийни проверки се наблюдава намаляване предлагането на 

светлинни гирлянди и играчки с несъответствия. 

 

 ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

Извършени са извънпланови проверки на 2351 различни продукта - по сигнали 

и жалби от граждани и ведомства; по получени RAPEX нотификации, по сигнали от 

RAPEX екипа на ЕК; съвместни проверки по искане на други контролни органи, 

проверки по уведомления от Агенция „Митница”, проверки в резултат на самосезиране 
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и др. Значителна част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване или 

подвеждащи реклами, които са извън компетенциите на ДАМТН, но са повод за 

извършване на проверки по отношение изискванията за безопасност към продуктите, 

обект на жалбите. 

 Получени са 38 сигнала/жалби за различни електрически съоръжения, от 

които 13 се отнасят предимно за неудовлетворени рекламации и гаранции. Част от 

сигналите са за продукти без инструкция за употреба. Други са за дефектирали уреди 

при първо включване или след употреба. При малка част от тях информацията е 

потвърдена, например детоксикатор, масажен матрак, компактни луминесцентни 

лампи, хематологичен анализатор за животни, LСD монитор+TV, LED гирлянда, 

пасатор и блендер. Предприети са административнонаказателни действия и 

принудителни административни мерки. Предприети са и коригиращи действия от 

икономическите оператори. 

 Постъпили са 13 сигнала/жалби за 14 бр. играчки. Не е потвърдена 

информацията от сигналите за 6 играчки. Работата по жалба за играчка, опакована в 

храна и излъчваща миризма, е възпрепятствана от липсата на играчката, тъй като това 

не дава възможност чрез изпитване да се потвърди или отхвърли информацията от 

жалбата. За играчка „Рисуване с пясък” са предоставени документи и е прекратено 

действието на издадената заповед за спиране разпространението на продукта. 

Извършени са проверки по 3 жалби за машини – дефектен двигател за 

мотофреза, товарозахватно приспособление С-кука и косачка. Информацията не се 

потвърди при две от жалбите. След коригиране на инструкцията за експлоатация, от 

производителя, тя е предоставена на жалбоподателя, а всички продукти са 

комплектовани с новата инструкция. 

Постъпили са 8 жалби и сигнали за строителни продукти -  гаражни врати, 

котел на твърдо гориво, бетон контакт, глинени покривни керемиди, уред за отопление 

на твърдо гориво, битумна мостова хидроизолация, лепило за плочки и 

противопожарна врата. Информацията в сигнала за гаражни врати не се потвърди. 

Проверката показа, че 4 от сигналите са извън компетенциите на ДАМТН. 

Постъпили са 6 сигнала за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 

устройства. Три жалби за мобилни телефони са извън правомощията на ДАМТН. По 

сигнал за предлагане в сайтове за електронна търговия на неотговарящо на 

изискванията безжично устройство за наблюдение на бебета е установено, че към 

момента на проверката устройството не се предлага за продажба както в сайтовете, така 
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и в търговската мрежа. Сигналите не се потвърдиха. Във връзка със сигнал за GSM 

системи за аварийна комуникация и мониторинг на асансьори е установено, че 

пуснатите на пазара устройства са с оценено и удостоверено съответствие. 

 

Действия по нотификации 

През 2013 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 892 бр. продукти, 

в това число играчки – 484 бр., електрически съоръжения – 288 бр., пиротехнически 

изделия – 46 бр. и др. 

За нотификация за играчка, в която е посочено, че се разпространява и в 

България, е предоставено от обявения доставчик уверение за неразпространението й на 

територията на страната. 

Открита е играчка, обект на друга нотификация, в която една от страните на 

разпространение е България. Унищожени са наличните в търговския обект количества 

играчки и са предприети административнонаказателни действия към вносителя за 

несъдействие. 

 

 Проверки на основание самосезиране 

При извършване на плановите проверки често се откриват несъответстващи 

продукти от продуктови групи, които към момента на откриването им не са обект на 

плановите проверки. За тези продукти инспекторите се самосезират. През 2013 г. в 

резултат на самосезиране са извършени проверки на 18 вида електрически съоръжения 

и 1 вид лични предпазни средства. Често основание за самосезиране са липса на 

маркировка за съответствие и инструкция за употреба. Към икономическите оператори 

са предприети административнонаказателни действия. Извършено е унищожаване на 

общо 13 бр. от 6 вида продукти, в това число електрическа кана за топла вода, радио и 

електрически фенери. Предприета е принудителна административна мярка към 1 вид 

работни обувки. 

 

Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 

В резултат на дейността по надзор на пазара през 2013 г. са извършени 

изпитвания, предприети са действия към продукти с видими несъответствия, 

последващи действия към несъответстващи и опасни продукти и са предприети 

действия към икономическите оператори, според отговорностите им. 
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През 2013 г. са взети 19 бр. образци за изпитване (14 бр. електрически 

съоръжения, 4 бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). Приключени са изпитванията 

на 32 бр. продукта (7 бр. играчки, 16 бр. електрически съоръжения, 1 бр. строителен 

продукт и 8 бр. пиротехнически изделия), като при 8 бр. несъответствията са 

потвърдени (6 бр. електрически съоръжения и 2 бр. пиротехнически изделия), а при 24 

бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (7 бр. играчки, 10 бр. електрически 

съоръжения, 1 бр. строителен продукт и 6 бр. пиротехнически изделия). 

Издадени са 7 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от 

разпространение и изтегляне от пазара на 9 вида продукти, в това число 2 играчки, 

5 електрически съоръжения и 2 пиротехнически изделия. 

Издадени са 13 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от 

разпространение и изтегляне от пазара на 19 вида продукти - играчки. 

Издадени са и 37 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на 

78 вида продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на 

съответствието им с изискванията за безопасност, в това число 6 строителни 

продукти, 4 играчки, 19 лични предпазни средства, 46 електрически съоръжения и 3 

пиротехнически изделия. 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, взети проби за изпитване, резултати от изпитвания, изслушвания преди 

предприемане на ограничителни мерки, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 

от ЗТИП са изтеглени и унищожени 95 вида продукти с общо количество 4629 бр., а 

1439 бр. са върнати на доставчика. 

Изготвени са и са изпратени за публикуване 4 нотификации (2 за играчки и 2 за 

пиротехнически изделия) и 2 реакции по нотификации № 0109/13 и № 0479/13 за 

играчки. През 2013 г. са съставени 364 акта за установяване на административни 

нарушения - 256 на търговци, 69 на физически лица и 39 на вносители и 

производители. Издадени са 275 наказателни постановления - 198 на търговци, 58 на 

физически лица и 19 на вносители и производители. 

 

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ  

 Надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви 

2009/23/ЕО и 2004/22/ЕО, проведен през 2013 г., включва тематични проверки и 

наблюдения на 7629 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1424 обекта.  
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Електромери 

В рамките на извършените извънредни и планови проверки  на 

електроразпределителните дружества са наблюдавани общо 2840 електромера, от които 

32 пуснати на пазара по реда на ЗТИП и НСИОССИ, а 376 бр. - по реда на § 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ със знаци за одобрен тип и 

първоначална проверка, изискуеми съгласно Закона за измерванията и Наредбата за 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Установено е едно 

нарушение на реда за пускане на пазара. 

Водомери 

В 175 обекта са наблюдавани 2643 водомера, от които 1763 пуснати на пазара по 

реда на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Част от 

наблюденията са извършени в складовете на ВиК дружествата в рамките на 

метрологичния надзор на тези дружества. Констатирани са несъответствия при 50 бр. 

водомери. 

Материални мерки за дължина 

Извършен е надзор на 1462 материални мерки за дължина, предназначени за 

използване при пряка продажба, от които 71 бр. пуснати на пазара по реда на § 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Част от проверките са 

извършени в рамките на проверки на лица, продаващи дървесина за огрев, разпоредени 

от районните прокуратури. Установени са несъответствия при 2 бр. ролетки. 
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Везни с неавтоматично действие 

При извършените наблюдения и проверки в общо 395 обекта на 621 пуснати на 

пазара и/или в действие везни са констатирани несъответствия с изисквания на 

НСИОСВНД при 7 бр. автомобилни везни.  

Други средства за измерване 

Не са констатирани несъответствия при надзора на пуснати в действие 24 

разходомера за газ и коригиращи устройства за обем, 35 измервателни системи за 

течности, различни от вода, един топломер и две везни с автоматично действие. При 

една автоматична лентова везна, пусната в действие в данъчен склад за целите на 

ЗАДС, е констатирано несъответствие с изискванията на НСИОССИ, относно 

неспазване реда за пускане на пазара/в действие. 

 

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 2097 

продукта (съоръжения с повишена опасност и машини). Установени са нарушения на 

нормативно установените изисквания при пускане на пазара на 71 продукта, от които 

29 са на български производители. При 45 от продуктите (машини и СПО) не е 

удостоверено съответствието им със съществените изисквания на приложимите 

наредби по чл. 7 от ЗТИП с нанасяне на маркировка за съответствие и правилно 

съставена декларация за съответствие. Производителите не са представили технически 

досиета в изискващия се от съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП обем. При два 

продукта (машини) е установено, че съставените от производителите им декларации за 

съответствие не отговарят на всички нормативни изисквания - липсва  дата и място на 

съставяне на декларациите за съответствие. Три машини са пуснати на пазара без да се 

придружават от инструкция за употреба на български език. От проверените 

дървообработващи машини 11 са произведени в Република Турция. Производителят им 

е представил декларации за съответствие, които не показват, че съответствието на 

машините е оценено съгласно изискванията. Осъществена е среща с представител на 

производителя, на която той е запознат с констатираните несъответствия и е поел 

ангажимент в кратък срок да извърши оценяване на съответствието на произвежданите 

машини. Уведомена е и Агенция “Митници” за осъществяване от тяхна страна на 

засилен митнически контрол по отношение на произведени в Република Турция 

дървообработващи машини. 
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При 6 машини, българско производство, от хранително-вкусовата 

промишленост е установена липса на маркировка СЕ за съответствие. За допуснатите 

нарушения на производителите и търговците е потърсена административнонаказателна 

отговорност.  

Нарушения са установени и при проверка на две линии за производство на 

пелети. При едната от линиите 4 от машините й са били без маркировка за 

съответствие. Втората линия е без маркировка за съответствие и техническо досие. 

На производителите са съставени актове за установяване на административни 

нарушения за допуснатите от тях нарушения на изискванията за пускане на пазара на 

продукти. По отношение на машините е наложена забрана за пускането им в действие 

до изпълнение от производителите на задълженията по оценяване и удостоверяване на 

съответствието им. 
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VII. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” като част от  

специализираната администрация на ДАМТН осъществява своята дейност в изпълнение 

на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), (посл. изм. ДВ, 

бр. 102 от 21 декември 2012 г.)  и Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ), (изм. и доп. ДВ, бр.109 от 20 декември 2013 г.).  

Основната нейна дейност е осъществяването на  контрол върху качество на 

течните горива при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и 

използване в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол 

(НИКТГУРНК), ( посл. изм. ДВ, бр.103 от 28 декември 2012 г.), както и контрол върху 

качеството на биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход и на 

течните горива от биомаса, в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. 

През 2013 г. служителите на ДАМТН, осъществяващи контрол на качеството на 

течните горива на територията на страната, са реализирали следните приоритетни 

дейности:  

Поддържане на акредитацията на Изпитвателната лаборатория за горива, 

смазочни материали и присадки (ИЛГСМП) към Главна дирекция „Контрол на 

качеството на течните горива“ (ГДККТГ) при ДАМТН, като през м. април e проведен 

планов вътрешен одит по всички елементи на Системата за управление, за проверка на 

съответствието с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и доказване нейната 

ефикасност.  През м. юни в сектор “Стационарна лаборатория”, от ИА “Българска 

служба за акредитация” е извършена оценка на място за първи планов надзор след 

преакредитация на лабораторията и установяване на съответствието с изискванията за 

акредитация. Оценена е компетентността на персонала чрез witness на изпитвателната 

дейност. Лабораторията е взела участие в междулабораторни сравнителни изпитвания с 

международно участие по показатели изведено цетаново число и цетаново число за 

продукт гориво за дизелови двигатели. С получените резултати се доказа 

вътрешнолабораторният метод за изпитване на цетаново число в Подвижните 

лаборатории – Плевен и Бургас. Участието на лабораторията е оценено като отлично. 

На основание §6 от Преходните и заключителните разпоредби на НИКТГУРНК, 

Министерството на околната среда и водите представя ежегодно пред Европейската 

комисия национален доклад за качеството на течните горива за предходната календарна 
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година. Докладването обхваща представяне на данни в съответствие с изискванията на 

чл.8 от Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина, дизеловото гориво и 

газьола, съгласно измененията й от Директива 2009/30/ЕО, и чл. 7 от Директива 

99/32/ЕО относно намаляване съдържанието на сяра в някои течни горива, изменена от 

директиви 2005/33/ЕО и 2009/30/ЕО. Във връзка с това ГДККТГ е представила на 

Министерството на околната среда и водите доклад с обобщени данни за качеството на 

течните горива през 2013 г., който е предоставен на Европейската комисия за изготвяне 

на годишния доклад. 

Разработени и утвърдени със заповед № 44/22.05.2013 г. на  главния директор са 

нови Вътрешни правила за организация на дейността и минимизиране въздействието на 

субективния фактор при осъществяването й в Главна дирекция „Контрол на качеството на 

течните горива“. 

 

Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2013 г. 

 Извършена е съвместна работа както с останалите звена от ДАМТН, 

осъществяващи контролна дейност, така и с външни контролни органи и организации и 

осъществяване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани. 

 

Резултати от контрола на качеството на течните горива за 2013 г. 

Проверки на обекти 

През годината са извършени 504 проверки на обекти, разпространяващи течни 

горива на територията на страната, като за сравнение през 2012 г. проверките са 511, през 

2011 г. – 509, през 2010 г. – 484, през 2009 г. - 436. 

От извършените  проверки 194 са на обекти от вериги бензиностанции (“Петрол” 

АД, “ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-България” ЕАД, “Топливо” АД, “Лукойл България ” 

АД, “Ромпетрол България”, “Еко България” ЕАД), 292 - на други бензиностанции, на 

петролни бази – 14, петролни рафинерии – 3, и 1 на  автоцистерна. Съвместно с органите 

на МВР, Агенция „Митници“ и НАП са извършени 5 от проверките, с ГД “Метрологичен 

надзор“ – 65, и по сигнали на граждани и други контролни органи - 21.  

През годината продължиха проверките на обекти, разпространяващи течни 

горива, с присъствие на подвижна лаборатория в близост до проверявания обект и 

предприемане на принудителни мерки в реално време. Двадесет и шест от проверките 

са реализирани по време на две съвместни проверки с изнесена подвижна лаборатория 
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с участие на сектор „Подвижна лаборатория - Плевен” и „Подвижна лаборатория - 

Бургас” и инспектори от регионалните звена в София, Плевен, Варна, Русе, Пловдив и 

Хасково  на територията на области Лом и Кърджали, при които от взетите 71 проби от 

горива, за 8 са установени несъответствия с изискванията за качество, като за тях са 

съставени 8 АУАН и 2 АУАН за констатирани документални нарушения.  

От проверените 504 обекта през годината са взети 973 проби от течни горива при 

заложени в годишния план 960 проби, както следва: 

- автомобилни бензини – 475 бр. ; 

- гориво за дизелови двигатели – 491 бр. ; 

- котелно гориво–5 бр.; 

- газьол за ПКЦ  – 2 бр. 

За сравнение през 2012 са взети 962 проби, през 2011 г. - 960, през 2010 г. – 902, 

и през 2009 г.  -  808 проби. 

През 2013 г. в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна 

лаборатория - Плевен” са изпитани по 825 проби от течни горива, а в стационарната 

лаборатория – 1459 проби. Издадени са общо 2284 протокола от изпитване. 

Общият брой изпитани проби в лабораториите на дирекцията е по-голям от 973, 

тъй като пробите, преминали през подвижните лаборатории, се изпитват и в 

стационарната, а 485 проби от гориво за дизелови двигатели и 293 проби от 

автомобилни бензини са изпитани и за съдържание на биогориво в течно гориво. Въз 

основа на протоколите от изпитване в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и 

„Подвижна лаборатория - Плевен” са изготвени 1002 експертни заключения.  Въз 

основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория са изготвени 1751 

констативни протокола, от които 973 за съответствие на течните горива с изискванията 

за качество и 778 за съдържание на биогориво в течно гориво в съответствие с 

изискванията на ЗЕВИ. По искане на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, 

въз основа на протоколи от изпитване, издадени от лабораториите от Изпитвателна 

лаборатория за ГСМ при „Петрол” АД, Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „Варна 

Сторидж“ ЕООД, Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД 

и Митническа лаборатория на Агенция „Митници“ – гр. Русе, са издадени 20 

констативни протокола за съответствие на корабни дестилатни горива с изискванията 

за качество. 

На основание чл. 30в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК 

е организирано изпитването на 72 арбитражни проби, 5 от които са за взети проби  при 
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проверки от 2012 г. Арбитражните процедури са проведени в лабораториите “СЖС –

България”- гр. Бургас, „Сейболт-България”- гр. Бургас, Университет „Асен Златаров”, 

гр. Бургас, лабораторията към Българска петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, 

„Варна Сторидж“ ЕООД, Изпитвателна лаборатория за ГСМ към „Булгарконтрол” АД - 

гр. София, Изпитвателна лаборатория за горива към „Сид 1“, гр. Нови Искър и 

Изпитвателна лаборатория „Централна митническа лаборатория - София”. Изготвени са 

72 експертизи след арбитражно изпитване, от които при 52 са потвърдени 

първоначално установените несъответствия. Изготвени са 5 експертизи по външни 

заявки. 

Административнонаказателна дейност 

Резултати от извършени проверки 

През 2013 г. при изпитването на 973 проби са установени 111 несъответствия с 

изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ, от които:  

- 89 след извършване на контролни изпитвания и издаване на констативен 

протокол за установяване на съответствието на горивото с изискванията за качество. 

След провеждане на 52 арбитражни процедури при 38 са потвърдени първоначалните 

резултати. Окончателният брой на установените несъответствия с изискванията за 

качество през 2013 г. е 75, което представлява 7,9 % от общия брой изпитани проби. 

Най-често срещаното отклонение при автомобилните бензини е за показатели 

“дестилационни характеристики” и „налягане на парите”, а при гориво за дизелови 

двигатели – за показателите „пламна температура” и „съдържание на сяра”. 

- 22 след провеждане на контролни изпитвания и издаване на констативен 

протокол за установяване на съответствието на горивото с изискванията за съдържание 

на биогориво. След провеждане на 15 арбитражни процедури за проби, взети през 2013 

г., при 10 са потвърдени първоначалните резултати. Окончателният брой на 

установените несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво през 2013 г. е 

17, което представлява 2,2 % от 778 изпитани проби.  

Като се сравнят данните от окончателно констатирани несъответствия през 

предходните години, се наблюдава тенденция към намаляване на броя на установените 

несъответствия с изискванията за качество: 

- през 2012 г. несъответствията с изискванията за качество са 8 %;   през 2011 г. -  

също  са 8 %; 

- през 2010 г. несъответствията с изискванията за качество са 12,3 %;  през 2009 

г.  -  19,7 %. 
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Съотношението между взетите проби течно гориво и установените 

несъответствия с изискванията за качество в периода  2009 - 2013 г. включително е 

представено на следната фигура: 

 

Поради настъпили промени по отношение на изискванията за смесване на 

биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход и приемане на 

действащия в момента ЗЕВИ (изм. и доп. ДВ, бр.109 от 20 декември 2013 г.), по 

отношение на несъответствията с изискванията за съдържание на биогориво не може да 

се представи сравнителен анализ с предходните години. 

След изпитването на 72 арбитражни проби окончателно установените 

несъответствия през годината са 95, от които  75 несъответствия с изискванията за 

качество и 17 с изискванията за съдържание на биодизел в течно гориво. Констатирани 

са и 3 документални нарушения. Съставените актове за установени административни 

нарушения (АУАН) и издадените наказателни постановления (НП) през 2013 г. са, 

както следва:  

Установени 

нарушения 

през 2013 г. 

Брой 

съставени 

актове за 

установени 

нарушения 

през 2013 г. 

Брой 

съставени 

актове с 

натрупване* 

Брой  издадени 

наказателни 

постановления за 

съставени АУАН 

през 2013 г. 

Брой 

наказателни 

постановления 

с натрупване* 

Несъответствия с 

изискванията за 

качество –  75 бр. 
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течно гориво – 17  бр. 

 

Документални 

нарушения –  3  бр. 

 

           3 

 

11 

 

2 

 

12 

Общо –95 

нарушения 

83 108 70 89 

* В общия брой на съставени АУАН и издадени НП са  включени и тези за установени 

нарушения през 2012 г. 

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в 

следното: 

- издадени са 35 задължителни предписания за временно спиране на 

разпространението на горива;  

- издадени са 30 задължителни предписания за забрана на разпространението на 

течни горива; 

- постъпили са 10 искания за изтегляне на гориво от пазара и са издадени 23 

задължителни предписания за изтегляне на течно гориво в общо количество114 407 л, 

по видове и в количество, както следва: 

- гориво за дизелови двигатели - 82 642 л; 

- автомобилен бензин А – 95Н - 31 765 л. 

Общият размер на наложените санкции от издадените през 2013 г. 89 

наказателни постановления е, както следва: 

 имуществени санкции – 1  501 000 лв.; 

 глоби – 3000 лв.  

От издадените през 2013 г. 89  наказателни постановления 44 са обжалвани.  

 

Проверки по сигнали на граждани 

По сигнали на граждани, постъпили в Комисията за защита на потребителите, са 

извършени 4 проверки. Общо проверките по сигнали на граждани за годината са 21, 

като при две от проверките са констатирани несъответствия на изискванията за 

качество, определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол, от които 1 за гориво за дизелови двигатели 

и 1 за автомобилен бензин А-95Н.  
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VІІІ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2013 

г. е насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на 

ДАМТН за 2013 г. и постигане целите на Закона за техническите изисквания към 

продуктите (ЗТИП), Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и свързаните с тях наредби 

за съществените изисквания и оценяване на съответствието, както и към осигуряване на 

свободен достъп на българските производители до единния европейски пазар чрез 

възможността за ползване услугите на българските нотифицирани органи. 

Експертите от ДАМТН изпълняват всички дейности, свързани с проверка, 

оценка, нотификация, издаване на разрешения на органи за оценяване на 

съответствието и поддържане на нотификацията, което се осъществява чрез оценка на 

компетентността на кандидатите,  надзорни проверки за спазване на условията за 

нотификация, а също и проверки по писмени сигнали за констатирани нарушения. 

 

Нотификация на органи за оценяване на съответствието 

За 2013 г. общият брой на прилаганите процедури за оценка на кандидати за 

получаване на разрешения е 8 (от тях 5 са стартирали през 2012 г.), като извършените 

проверки във връзка с оценката на тяхната компетентност са 129. Извършен е преглед 

на представените документи и е направена оценка на компетентността на четирима 

кандидати за нотифицирани органи. Във връзка със задълженията на Република 

България като държава - членка на ЕС, са подготвени и представени за потвърждаване 

необходимите документални доказателства за тези кандидати в системата NANDO-

Input.  

До края на 2013 г. от Европейската комисия са одобрени като нотифицирани 

органи и са получили разрешения за оценяване на съответствието 6 органа. 

Нотификациите са по следните директиви: 2010/35/EU - транспортируемо оборудване 

под налягане (2 бр. разрешения), 95/16/ЕС – асансьори (1 разширение),  94/25/ЕС - 

плавателни съдове за отдих (1 разрешение) и 97/23/ЕС - съоръжения под налягане (2 бр. 

разширения).  

В резултат на гореизложеното в момента броят на българските нотифицирани 

органи е 41 по 18 директиви. 

Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация 

NANDO-Input документални доказателства за компетентността на предложените за 
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нотификация органи на държави членки, по които не бяха намерени несъответствия, 

няма въпроси и не са отправени възражения към ЕК. 

През отчетния период са извършени планови надзори на 39 нотифицирани 

органа по 16 наредби, като във връзка с тях са извършени общо 214 проверки, а също и 

3 извънредни проверки по сигнали. Извършен е текущ анализ на дейността на 

нотифицираните органи по оценяване на съответствието и са набелязани мерки за 

подобряване на дейността им. През 2013 г. е направено и прието и едно предложение за 

доброволен отказ от издаване на разрешение за оценяване на съответствието. 

Поддържа се създаденият двуезичен регистър  на българските нотифицирани 

органи (на български и английски език), съдържащ информация за видовете продукти, 

процедурите за оценяване на съответствието в обхвата на нотификацията, както и 

данни за съответните органи. През отчетния период са направени 16 актуализации на 

този регистър. 

 

Изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2  от Регламент ЕО/ 765/2008/, 

съответно чл. R 23, т. 4 и т.5 от Решение 768/2008/ЕО 

Във връзка с изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2 от Регламент ЕО/ 

765/2008/, съответно чл. R 23, т.4 и т.5 от Решение 768/2008/ЕО, през 2013 г. ДАМТН е 

осъществила  194  информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за 

оценяване на съответствието. 

 

Координиране дейността на националните работни групи  

Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи 

на българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от 

ЗТИП и по чл.18 от ЗМИ. В рамките на отчетния период са проведени 22 срещи на 

работни групи „Асансьори”, „Играчки“ и „Транспортируеми съоръжения по налягане”. 

 

Анализ на резултатите от дейността 

Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2013 

г. могат да се направят следните заключения: 

- 41 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 18 

директиви, които осигуряват на българските производители свободен достъп до 

единния европейски пазар; 
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- ДАМТН като национален нотифициращ орган изпълнява своите функции и 

осигурява доверие в Европейската комисия и държавите членки при оценката, 

нотификацията и надзора на българските нотифицирани органи, които са 

равнопоставени на нотифицираните органи на държавите - членки на ЕС. 
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ІХ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

И през 2013 г. дейността по международно сътрудничество на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор се развива в посока участие в работата 

на международни организации, укрепване на двустранни връзки и развитие на 

сътрудничество, както и дейност, свързана с членството в Европейския съюз. 

 

Двустранно сътрудничество 

През 2013 г. ДАМТН участва в изграждането на сътрудничество и възможности 

за бъдещото му разширяване с три  държави:  

Беларус. Прието е Решение на Министерския съвет № 56/31.01.2013 г. за 

одобряване проект на Спогодба между Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на 

Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване 

на съответствието и е даден мандат на председателя на ДАМТН за подписване на 

спогодбата. 

Узбекистан. Подготвено е и е изпратено до Министерството на икономиката и 

енергетиката становище относно предложение на Узбекистан за Спогодба за 

сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията. 

Украйна. Осъществена е кореспонденция с Министерството на икономиката и 

енергетиката относно подготовката на споразумение за сътрудничество между 

ДАМТН и Държавната служба за техническо регулиране на Украйна. 

 

Многостранно сътрудничество 

ДАМТН си сътрудничи и участва в работата на следните организации или 

поддържа връзки с тях: 

 Европейската организация по законова метрология (WELMEC) – участие 

при разработване на нормативни документи и в две срещи на работни групи на 

WELMEC -  № 6 „Предварително опаковани продукти“ и № 8 „MID“. 

 Евро-азиатската организация на националните метрологични 

институти (КООМЕТ) - актуализация на публикуваната информация за ДАМТН в 

годишния каталог на КООМЕТ; оказване на помощ на експертите от ГД 

“Метрологичен надзор“ във връзка с дейността на организацията. 

 Международната конфедерация на организации за инспекция и 

сертификация (CEOC International) - организиране участието на двама експерти от 
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ДАМТН в среща на членовете на CEOC International от страните от Централна и 

Източна Европа; превод на документи, свързани с дейностите на организацията. 

Следва да се отбележи, че поради недостиг на финансови ресурси участието на 

ДАМТН в работата на международните организации през 2013 г. е силно ограничено. 

 

Участие в работата на европейските структури 

Работа на експерти на ДАМТН в работни групи и ADCO групи на 

Европейската комисия и участие във форуми, организирани от ЕК 

Във връзка с членството на Република България в ЕС и провеждането на 

редовни заседания на работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите 

на техническата хармонизация по директивите от Нов подход, през 2013 г. експерти от 

ДАМТН участваха в следните заседания: 

 Работни експертни групи по директиви: 2006/42/ЕC (Машини) – 2 сесии; 

94/9/ЕС (Съоръжения и системи за защита, предназначени за работа в потенциално 

експлозивна атмосфера  - ATЕX); 97/23/EC (Съоръжения под налягане); 2009/142/EC 

(Газови уреди), 2000/14/ЕО (Шумови емисии на съоръжения, предназначени за 

употреба извън сградите); 2009/48/ЕС (Безопасност на детските играчки); 95/16/ЕС 

(Асансьори) и 2004/22/ЕО (Средства за измерване). 

 ADCO групи по надзора на пазара по директиви: 94/9/ЕС (ATEX) – 2 

сесии; 97/23/EC (Съоръжения под налягане); 99/5/ЕС (R&TTE), 2005/32/ЕС 

(Екодизайн), 2009/48/EC (Безопасност на играчки); 2006/95/ЕС (LVD), 89/106/EEC 

(Строителни продукти) – 2 сесии; 2006/42/ЕC (Машини); 2004/108/ЕС (ЕМС). 

 Участие в срещи по проект на ЕК (с координатор PROSAFE) „Съвместни 

дейности по надзор на пазара JA2011” - продуктови групи „Фойерверки” (3 срещи) и 

„Зарядни устройства” (2 срещи).  

 Съвместно заседание на комитета по Директива 2001/95/ЕО за обща 

безопасност на продуктите (GPSD) и Експертна група по вътрешен пазар за продукти – 

Групата по надзор на пазара (IMP – MSG). 

 Участие в заседание на постоянния комитет към Директива 2000/9/EC 

(Въжени линии). 

 Участие в заседание на работна група „Техническа хармонизация“ на 

Съвета за разглеждане на въпроси, свързани с уеднаквяване на директивите с 

разпоредбите на Новата законодателна рамка – 3 сесии. 
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Експертите от ДАМТН участват с коментари в дискусиите по време на 

заседанията на групите за административно сътрудничество (ADCO) и работните 

групи на EK, работещи по въпросите на техническата хармонизация на директиви с 

цел уеднаквяване с разпоредбите на Новата законодателна рамка. Обсъжданите казуси, 

мерките, които органите по надзор на пазара от държавите членки прилагат или 

предлагат, осигуреният достъп и използването на материали (ръководства по 

прилагане на директивите, препоръки за употреба) са от съществено значение както за 

правилното тълкуване и прилагане на европейските правила и норми от експертите на 

ДАМТН, така и за изпълнение на дейностите по надзор на пазара. 

 

Участие при прецизиране и редактиране на българския текст и 

представяне на становища по проекти на нормативни документи на Европейския 

съюз: 

 Изготвяне на становище по текста на Ръководство за приложение на 

правилата на ЕС по отношение на продуктите (версия от м. септември 2013 г.). 

 Изготвяне на коментари по документи на IMP група във връзка с 

акредитацията и нотификацията. 

 

Участие в проекти с европейско финансиране 

Проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и 

контролните органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

като елемент от националната инфраструктура по качеството” по оперативна 

програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 

- 2013” 

През отчетния период по изпълнението на проекта работиха експерти на 

ДАМТН от всички дирекции и беше извършено следното: 

 изработени 5 информационни табели и 30 информационни плаката за 

проекта; 

 изработени 1050 бр. стикери по проекта; 

 изготвено и отпечатано на 11 декември 2013 г. във вестниците „24 часа“ и 

„Труд“ прессъобщение, съдържащо информация за изминалата първа проектна година; 

 подготовка на документацията по обществените поръчки: по дейност 1 
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(организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на 

административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности 

по надзор на пазара), дейност 2 (обмяна на опит и добри практики при модернизация 

на асансьори) и 3 (участие в работата на европейските и международните институции и 

структури), поддейности 4.1 (доставка на специализирани моторни превозни средства ) 

и 4.5 (ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две 

лаборатории към ДАМТН); за избор на външни експерти и за застраховане на 

специализирани моторни превозни средства (доставени по поддейност 4.1) и на 

измервателно и изпитвателно оборудване (доставено по поддейност 4.2); 

 проведени обществени поръчки във връзка с изпълнение на дейности 1, 2 

и 3, поддейности 4.1 и 4.5 (2 бр.) и по избора на външни експерти; 

 сключени 7 договора с изпълнители по дейност 3, поддейности 4.1. и 4.5 

и по обществената поръчка за избор на външни експерти;  

 изпълнен договор по обществена поръчка с предмет „Ограничени 

строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН“ (поддейност 4.5) и 

приключила дейност във връзка с нея (завършен ремонт на две лаборатории, приети 

констативни актове (образец 15) и приемно-предавателни протоколи);  

 изпълнен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на 

обзавеждане за две изпитвателни лаборатории  към ДАМТН“ (поддейност 4.5) и 

приключила дейност във връзка с нея; 

 подготвени отчети и осъществена оперативна кореспонденция с 

управляващия орган и с избраните външни експерти. 

Проект ЦА 12-22-28/27.05.2013 „Повишаване на професионалната 

квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор“  

По изпълнението на проекта  през 2013 г. работиха експерти на ДАМТН от 

всички дирекции и бяха осъществени следните дейности: 

 подписан договор с регистрационен номер ЦА12-22-28/27.05.2013 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 публикувано прессъобщение във връзка със стартирането на проекта; 

 изготвена кратка информация на български и английски език, с цел 

нейното публикуване на интернет страницата на ДАМТН, във връзка с изискванията за 

визуализация и публичност; 
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 изготвени и отпечатани/изработени 50 плаката и 18 комплекта във връзка 

с визуализацията по проекта; 

 проведена процедура за избор на изпълнител по обществената поръчка с 

предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на 

служители на ДАМТН“; 

 сключeн и изпълнен договор за компютърно обучение; 

 осъществена оперативна кореспонденция с управляващия орган 

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.2.-04 “Изграждане на информационно-

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 

електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и 

модули за интеграция с външни системи и регистри” 

 Разработено проектно предложение “Изграждане на информационно-

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и 

електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за 

интеграция с външни системи и регистри”. 

 Представеното проектно предложение  в Министерството на финансите - 

дирекция ОПАК, е  одобрено за финансиране; предстои подписване на договор. 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-11  “Подкрепа на професионалното 

развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор” 

 Разработено проектно предложение “Подкрепа на професионалното 

развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор”. 

 Представеното проектно предложение  в Министерството на финансите - 

дирекция ОПАК, е  одобрено за финансиране; предстои подписване на договор. 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-13 

 Изготвяне на проектно предложение „Усъвършенстване и развитие на 

компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор“; представяне на проектното предложение в Министерството на 

финансите - дирекция ОПАК, за оценка. 

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1.-08 

 Изготвяне на проектно предложение „Внедряване и сертифициране на 

система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на 
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стандарта БДС EN ISO 9001:2008“; представяне на проектното предложение в 

Министерството на финансите - дирекция ОПАК, за оценка. 

 

Трансгранични кампании 

През 2013 г. приключи работата по съвместна трансгранична кампания за 

надзор на пазара - на импулсни захранвания за преносими компютри и подобна 

апаратура, предлагани самостоятелно, по отношение на електромагнитна 

съвместимост. При малка част от проверените устройства са установени 

несъответствия по отношение инструкцията за употреба, които впоследствие са 

отстранени чрез коригиращи действия. От изпитани 5 вида устройства, към 2 вида 

импулсни захранващи блока, показали отклонения от установените норми, са 

предприети принудителни административни мерки. Документалната проверка на 5-те 

устройства установи, че 4 от тях са с оценено и удостоверено съответствие. 

Резултатите от изпитванията и от проверките на административното и техническото 

съответствие са изпратени на ръководителя на проекта в ADCO EMC за обобщаване и 

анализ. 

 

Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на 

продукти в обхвата на Директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани 

продукти“ (JA2011)  

 В изпълнение на проекта “Joint Action 2011-Battery chargers“ на 

PROSAFE са изготвени и изпратени на ръководителя на проекта общо 31 бр. форми на 

английски език, „чек-лист“, в това число за 22 вида захранващи и 9 вида зарядни 

устройства. Изпитани са в лаборатория, определена от страните – участнички в 

проекта, по два образеца от 7 модела захранващи и от 1 модел зарядни устройства. Два 

от изпитаните модели захранващи устройства не отговарят на изискванията. Към тях са 

предприети принудителни мерки. Резултатите от изпитванията и от проверките на 

административното и техническото съответствие са изпратени на ръководителя на 

проекта за обобщаване и анализ. 

 В изпълнение на проекта “Joint Action 2011 on Fireworks” на PROSAFE 

са проверени техническите досиета на закупените проби от 8 вида фойерверки, 

категория 1, 2 и 3. Продуктите са с оценено и удостоверено съответствие. От 

изпитаните 8 вида фойерверки, към 2 вида продукти с доказано несъответствие със 

съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и 
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оценяване съответствието на пиротехническите изделия, са предприети принудителни 

административни мерки и са нотифицирани в системата RAPEX за бърз обмен на 

информация за опасни продукти. Информацията за продуктите, предмет на проекта, е 

публикувана и в ICSMS системата. Доклад за резултатите е предаден на ръководителя 

на проекта за обобщаване. В рамките на проекта България взе участие в работна група 

по изготвяне на критерии за уеднаквяване на действията на страните участнички  при 

прегледа на получените резултати от изпитванията и изготвянето на оценката на риска 

за несъответстващите продукти.  

През 2013 г. ДАМТН кандидатства за включване в многостранни проекти на 

Европейската комисия: 

 Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на 

продукти в обхвата на Директива „Обща безопасност“ (JA2013 GPSD). 

 Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на 

продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA ENTR 2013) - за продуктови 

групи „Неавтоматични везни“ и „Светодиодно и флуоресцентно осветление“. 

 

Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт 

относно приложението на Регламент (ЕО) №764/2008 и на задълженията по 

Директива 98/34/ЕО 

 Изготвен  и представен в Министерството на икономиката и енергетиката 

е годишен доклад по прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 г. 

 Съгласуване в рамките на РГ 1 и Съвета за координация на доклада 

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за 2012 г. 

 Предоставяне по електронен път на специализираната администрация на 

ДАМТН на 24 получени нотификации от държави членки за проекти на нормативни 

актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН. 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори, представен на Националния 

информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти 

с ЕК към МИЕ за нотификация пред ЕК – нотификация № 2013/199/BG. 

 Проект на ПМС за приемане на Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на въжени линии, представен на Националния информационен 
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център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК към МИЕ за 

нотификация пред ЕК – нотификация № 2013/237/BG. 

 Подготовка на отговори на  две постъпили запитвания от швейцарски 

икономически оператор и от Швейцарската асоциация за стандартизация. 
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Х. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив 

30.09.2013 г. – 05.10.2013 г. 

Традиционно, при провеждането на Международния технически панаир в 

Пловдив ДАМТН участва в подготовката, организацията и осъществяването на 

дейностите, свързани с провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” – 

сформиране на Централна комисия и работни групи, в които са включени служители 

на агенцията, като председател на Централната комисия е главният секретар на 

ДАМТН. В процеса на тези дейности се осъществява тясно сътрудничество с различни 

министерства, ведомства, стопански организации и други икономически оператори.  

 

Участие в технически комитети на Българския институт за 

стандартизация 

Експерти от ДАМТН участват в работата на ТК 28 „Метрология”, ТК 31 

„Кранове и телфери”, ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на 

съответствието, ТК 41 „Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна 

техника”, ТК 66 „Асансьори и специална подемно-транспортна техника” и ТК 67 

„Нефтопродукти и смазочни материали” на Българския институт за стандартизация. 

 

Участия в междуведомствени работни групи за подготовка на нормативни 

документи 

 Участие в заседание на РГ 3 "Право на установяване и свободно 

движение на услуги": подготовка на 5 становища по проекти за изменение на 

нормативни документи и 3 позиции по запитване на ЕК във връзка с български 

нормативни документи.  

 Участие в работни групи за разработване на проект на Наредба за 

условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и проект на ПМС за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи 

за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 

съхранение, разпределение и доставка на природен газ. 
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 Участие в работна група за разработване на проект за изменение и 

допълнение на ЗЧАВ и НИКГУРНТК с цел въвеждане на технически изисквания към 

качеството на втечнените нефтени газове, предназначени за употреба като гориво за 

двигатели с вътрешно горене. 

 Участие в работна среща за подготовка на Наредба за изискванията за 

качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление на населението.  

 Подготовка на проект за изменение и допълнение на Закона за енергията 

от възобновяеми източници .  

 Участие в РГ 20 „Околна среда” към Съвета по европейските въпроси, 

сформирана със заповед №РД -315/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и 

водите. 

 Участие в работна група във връзка с транспониране в националното 

законодателство на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО по 

отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. 

 

Дейности, осъществени в сътрудничество с други институции 

 Служителите на ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ са 

извършили: 

 111 съвместни проверки с други контролни органи (ИАГИТ, НСПБЗН, 

РИОСВ, ОД на МВР и др.);   

 15 проверки по искане на областни управители; 

 участвали са в 19 заседания на експертни съвети, създадени от кметове на 

общини. 

  Служителите на ГД „Контрол на качеството на течните горива“:  

 Са осъществили съвместни работни срещи на специалистите и 

производителите на биогорива в страната, организирани от Българската петролна и 

газова асоциация, Асоциацията за биогорива, МОСВ и др. 

 През годината е продължила съвместната дейност с органите на МВР, 

Агенция „Митници“ и НАП, като са извършени 5 внезапни проверки на обекти, 

разпространяващи течни горива, при 2 от извършените съвместни проверки са 

констатирани несъответствия на изискванията за качество. 
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Проверки по надзор на пазара по искане на други контролни органи 

По искане на СДВР са извършени съвместни проверки в складове за съхранение 

на 17 вида взривни вещества за граждански цели и 12 вида пиротехнически изделия. 

Не са констатирани несъответствия. 

 По искане на МВР са извършени съвместни проверки на 9 вида електрически 

съоръжения - поялник, вентилатори, електрически контакт двоен, електрически ключ, 

удължител, електрически нагреватели. За 6 вида продукти е установено, че са без СЕ 

маркировка. Предприети са административнонаказателни действия. 

 

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 

През 2013 г. са получени общо 238 уведомления за 4334  продукта, във връзка с 

Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане 

на мерките за надзор на пазара. При извършените проверки е констатирано следното: 

1800 вида продукти съответстват на изискванията – „Допускане за свободно 

обращение“; 298 вида продукти не съответстват на изискванията за безопасност – 

„Допускане за свободно обращение не е разрешено“; 2236 вида продукти са извън 

компетенциите на ДАМТН. 

Преобладават проверките на пиротехнически изделия – 846 бр., играчки – 659 

бр.,  електросъоръжения – 286 бр., строителни продукти – 110 бр., газови уреди – 97 

бр., и ЛПС – 49 бр. Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са 

допуснати за свободно обращение различни модели от: електросъоръжения – 677 812 

бр., играчки – 63 089 бр., съоръжения под налягане - 68 бр., лични предпазни средства - 

2600 бр., строителни продукти - 1340 бр. и 1700 тона, машини - 10 бр., газови уреди - 

1600 бр., пиротехнически изделия - 81 бр. кашони, РКДУ – 150 бр. 

По постъпили уведомления от Агенция “Митници” за внос на общо 948 

средства за измерване  са констатирани несъответствия и са предотвратени вносът и 

пускането на пазара на 271 везни с неавтоматично действие и 1 газоанализатор.  
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ХI. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

С цел изпълнение на политиката на ДАМТН за планиране и организиране на 

обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на 

служителите, ежегодно се разработва План за обучение на служителите на агенцията. 

Във връзка с изпълнението на Плана за обучение на служителите през 2013 г. е 

организирано задължително и специализирано обучение на 127 служители.  

Ежемесечно на Института за публична администрация (ИПА) се предоставя 

информация за новопостъпилите и назначените за първи път на ръководна длъжност 

служители, които подлежат на задължително обучение.  

За повишаване на компетентността  на служителите са проведени 

специализирани обучения по тематики, свързани с преките им задължения, като: 

„Законът за обществените поръчки - споделени практически знания и умения за 

прилагането му при планиране, договориране, управление и отчитане“, „Основни 

производства по АПК”, „Актуални проблеми на нормативната уредба за държавната 

администрация”, „Изготвяне на проектен бюджет и отчет”, „Събиране на просрочени 

вземания”, „Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти, финансирани 

по оперативните програми”, „Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на 

проекти по оперативни програми (ОП)”, „Конфликт на интереси - правна рамка и 

практики“; „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. 

Нанотехнологии и електронна идентичност”, „Конфигуриране, управление и 

използване на Microsoft® Windows® Server 2008”, чуждоезиково обучение по френски 

и английски език, организирани и проведени от ИПА и други обучаващи институции. 

С цел повишаване ефикасността при изпълнението и отчитането на дейностите 

по проекти от оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) eкипът, 

работещ  по проекта на ДАМТН „Повишаване на професионалната квалификация на 

служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, участва в 

организираното от управляващият орган на ОПАК обучение за бенефициенти. 

По проектите от ОПАК - „Усъвършенстване на професионалните умения и 

квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез 

обучителни институции на страните - членки на Европейския съюз”, „Подобряване на 

административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните 

системи на електронното правителство”, „Въвеждане на комплексно административно 

обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” -

ръководители и експерти  са участвали в конференции, семинари и работни срещи по  
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различни теми: „Тенденции и развитие на електронното правителство”, „Управление 

на различни нива на администрацията в България: определяне на стратегически 

приоритети”, „Електронното управление в услуга на гражданите”, „Комплексно 

административно обслужване”, организирани от Европейския институт по публична 

администрация, Института за публична администрация, Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Задължителното обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд и противопожарна защита на служителите на ДАМТН е проведено от Служба 

за трудова медицина. 

За изпълнение на дейностите по прилагане на законите в обхвата на 

компетенциите на ДАМТН, както и за въвеждане на добри практики в работата на 

служителите са проведени специализирани обучения: 

 „Регламент 244/2009 - ненасочени лампи за бита, и Регламент 1016/2010 - 

домакински съдомиялни машини, и прилагането им“ във връзка с дейността по надзор 

на пазара - 67 инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара” (ГДНП); 

 „Важни аспекти при прилагането на БДС ISO/IES 17020 и Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините” и 

„Прилагането на БДС ISO/IES 17020 и Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, Наредбата за устройството, 

безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане” – 12 

инспектори от Главна дирекция  „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД 

ИДТН); 

 „Неопределеност. Валидиране. Методи за определяне интервалите за 

повторно калибриране” – курс, организиран от Съюза на специалистите по качество в 

България, и обмяна на опит с практическа насоченост в областта на газовата 

хроматография в „SGS България“ – общо трима експерти от Главна дирекция „Контрол 

на качеството на течните горива” (ГДККТГ). 

 През м. юни се проведе семинарно занятие с инспекторите от 

регионалните отдели на ГДККТГ с цел уеднаквяване на процедурите и даване на 

указания относно настъпили изменения в нормативната уредба, както и повишаване 

ефективността в дейността  на дирекцията при осъществяване на контрола на 

качеството на течните горива. 
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ДАМТН участва активно в изпълнението на Програмата за летни студентски 

стажове в държавната администрация 2013 г., като осигури координация и обучение 

чрез наставничество на четирима студенти (ГДНП и ГДККТГ) и в програмата „Старт в 

кариерата 2013 г., като осигури на 11 младежи без професионален опит първо работно 

място по придобитата квалификация (дирекция АПИО, ГДИДТН, ГДНП, ГДККТГ и 

ГДМН).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнявайки Плана за действие за 2013 г., Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор работи за реализирането на следните основни 

приоритети : 

 Подобряване на бизнес средата – чрез ефективен контрол за спазване на 

законовите изисквания с цел преодоляване на нелоялната конкуренция между 

икономическите субекти, допринасяйки за ефективното функциониране на вътрешния 

пазар и недопускане нарушения на правилата за неговото функциониране. 

 Ефективна защита на безопасността на потребителите. 

 Защита на обществото от неверни измервания, опасни за експлоатация 

съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива. 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух. 

За постигане на поставените цели, през 2013 г. ДАМТН се възползва активно от 

възможностите на структурните фондове, проекти и програми, които способстват 

за развитие на техническия й и експертен потенциал като администрация. 

ДАМТН е бенефициент по проекта „BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 

„Укрепване на надзорните и контролните органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 

качеството” по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 - 2013”. 

С изпълнението на проекта ще се укрепи техническият капацитет на ДАМТН за 

ефективно изпълнение на надзорните и контролните й функции, с което ще се подобри 

бизнес средата и ще се създадат условия за равнопоставеност на икономическите 

оператори и за честна конкуренция на пазара на стоки и услуги. Ще се повиши 

професионалната квалификация на персонала за изпълнение на задълженията на 

администрацията по прилагане на хармонизираното европейско законодателство и 

добрите практики. 

През 2013 г. е подписан договор ЦА 12-22-28/27.05.2013   „Повишаване на 

професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор“ по ОПАК. Одобрени са проекти по същата 

оперативна програма по бюджетна линия BG051PO002/13/3.2.-04  “Изграждане на 

информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни 

услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и 
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модули за интеграция с външни системи и регистри” и по бюджетна линия 

BG051PO002/13/2.2. “Подкрепа на професионалното развитие на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”. Подготвени са още две 

проектни предложения за въвеждане на система за управлене по ISO 9001 и за 

повишаване на компетентностите на служителите от различните категории в ДАМТН. 

 

Други приоритетни дейности са свързани с намаляване на 

административната и регулаторната тежест за бизнеса. 

 С Постановление № 56 на Министерския съвет  от 6 март 2013 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 24 

от 2013 г.). са направени изменения в 6 наредби по чл. 31 от ЗТИП. В изпълнение на 

мерките по т. 120, 121 и 122 от приетия с Решение на Министерския съмет № 808 от 8 

октомври 2012 г. План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса се намаляват 

сроковете за заверяване на документации по чл. 35 от ЗТИП.  

В изпълнение на Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет за 

одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест са 

разработени: 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съдържащо изменения и 

допълнения в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към 

продуктите и Закона за измерванията.  

 Разработен е проект на Закон за изменение на Закона за енергията от 

възобновяеми източници – в изпълнение на мярка 40 от решението. Проектът е внесен 

в Народното събрание. 

 Разработени и представени в Министерството на икономиката и 

енергетиката са проекти на ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите, 

Закона за медицинските изделия и Закона за измерванията – в изпълнение на мерки № 

39, 42, 43 и 44 от решението.  

И през настоящата година ръководството и администрацията на ДАМТН 

продължиха да полагат  усилия за ефективно използване на наличните ресурси и 

ограничаване на разходите чрез оптимизиране на използвания сграден фонд. 

Предприети са действия за освобождаване от ненужни имоти и предаването им на 

други администрации с цел намаляване на текущите разходи, актуализация на 
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споразумителните протоколи за разпределение на разходите в сградите, съвместно 

ползвани с други администрации. 

 През 2013 г. дейността на ДАМТН е насочена към приоритетно изпълнение на 

ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, на 

управленската програма „Държавност, развитие, справедливост” и намаляване на 

административните режими. 
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