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І. АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2014 г.
И през 2014 г. дейността 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
управление на отпадъците, Закон за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, Закона за туризма и Закона за медицинските изделия.
През изминалата година продължи работата по подобряване 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,
усъвършенстването на механизмите за взаимодействие с други контролни органи и на
сътрудничеството с митниците като особено важен фактор за повишаване на
ефективността на надзора на пазара в съответствие с европейските изисквания, както и
усъвършенстването на механизмите за ефективно сътрудничество с икономическите
оператори.
Основните направления на дейността на ДАМТН през 2014 г. са:
 Надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов
пордход: 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. Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са
осъществени и на 2508 продукта, от които 2418 съоръжения с повишена опасност и 90
машини. Осъществени са планови проверки на обществено-обслужващи заведения за
спазване на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП) и наредбите по чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови
съоръжения. Надзорът на пазара на средствата за измерване обхвана електромери,
автоматични и неавтоматични везни, водомери, разходомери за газ и коригиращи
устройства за обем, топломери, материални мерки за дължина и измервателни системи
за течности, различни от вода.
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Специализираната администрация по надзор на пазара участва активно в
съвместни действия по надзор на пазара по проекти на Европейската комисия с
координатор PROSAFE: проект JA2011 (в продуктови групи „Фойерверки“ и „Зарядни
устройства“) и проект JA2013 (в продуктова група „Детски скутери“). Разработени са и
са представени в ЕК 4 проектни предложения за включване в проекти в рамките на
JA2014 (в продуктови групи „Фойерверки“ и „Ръчни пробивни инстурменти“) и JA2015
(LED и EMС), както и в проект по програма Horizon 2020 по отношение изискванията
към екодизайна на продукти. В резултат на засиленото сътрудничество с Агенция
„Митници“ през 2014 г. се наблюдава повишаване на броя на недопуснатите за
свободно обращение на пазара на Европейския съюз несъответстващи продукти в
сравнение с недопуснатите продукти през 2013 г.


Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): През

2014 г. се констатира 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 4797
обекта, с 64% повече от предвиденото в плана за 2014 г.), като са извършени
задълбочени проверки за спазване на нормативните изисквания за устройство и
безопасна експлоатация на съоръженията. В резултат на работата на инспекторите от
агенцията през

годината са спрени

от експлоатация

585 бр.

опасни

или

несъответстващи на нормативните изисквания съоръжения с повишена опасност, с
което са предотвратени голям брой възможни аварии, злополуки или други опасни
инциденти. Осъществена е мащабна проверка на асансьори в болнични заведения по
отношение на извършен технически надзор и осигурено поддържане. Извършени са и
други съществени за безопасността на големи групи хора проверки – на съоръжения с
повишена опасност в зимните курорти (ски-влекове и газовите уреди в хотелите),
съоръжения с повишена опасност в училища, детски градини и ясли, административни
и обществено обслужващите сгради. Предвид на засиления интерес на обществото и
зачестили инциденти са извършените планови и извънпланови проверки на асансьори в
жилищни сгради, като са проверени общо 3795 асансьора. За констатираните при
проверките нарушения на нормативно установените изисквания за безопасна
експлоатация

на

асансьорите

са

съставени

207

акта

за

установяване

на

административно нарушение (АУАН) и 123 наказателни постановления.


Метрологичен надзор: Постигнати са всички заложени цели по

метрологичен надзор, като показателите по някои от тях са надхвърлени. Големият
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брой на инспектираните средства за измерване се дължи на проведените проверки в
топлофикационните дружества; дружествата, които доставят газ до крайните
потребители; операторите, които доставят до крайните потребители електрическа
енергия и във връзка с това използват електромери и допълнителни устройства към тях,
както и ВиК дружествата. Проведена е кампанийна проверка за използване на ЕТАФП
на територията на морските курорти. 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.


Контрол на качеството на течните горива: Планът за 2014 г. по

отношение на броя проверки на обекти, разпространяващи течни горива, и броя
изпитани проби е изпълнен. Съвместната дейност с НАП позволи да се разшири и
актуализира списъкът на обектите, разпространяващи течни горива, с което се създаде
предпоставка за по-ефективен и пълен контрол. От проверените през 2014 г. 445 обекта
в 132 са констатирани нарушения, което представлява 29,7 %.

Несъответствията,

констатирани през 2014 г. спрямо взетите и изпитани проби от течни горива са 13,03 %.
По-големият брой несъответствия в сравнение с 2013 г. се дължи на по-голямия брой
обекти, обхванати от проверките през 2014 г.


Разрешения за оценяване на съответствието: 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. 45 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.


Международно сътрудничество: 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

2014

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, 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 управление на
отпадъците, Законa за туризма, Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси 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 2014 - 2016 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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Подобряване на дейността на лицата, оправомощени за проверка на

средства за измерване и подобряване на взаимодействието с тях.
КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ



Повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните дейности и

свързаните с тях административни дейности.


Подобряване организацията за прилагане на Регламент 765/2008 и

Регламент 764/2008 и нововъведеното законодателство на ЕС.


Създаване на условия за осъществяване на ефективен надзор на пазара на

продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 на ЗТИП и на Регламент 305/2011.


Осъществяване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на

тахографи чрез съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.


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 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.


Осъществявяне на ефективен надзор на органите, получили разрешения

за оценяване на съответствието.


Повишаване

на

информираността

на

икономическите

оператори

(производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори) относно
задълженията им преди пускане на продукти на пазара и необходимостта от прилагане
на оценяване на съответствието със съществените изисквания на наредбите по чл. 7 от
ЗТИП, изискванията за екопроектиране, определени в глава III от ЗТИП, изискванията
на Регламент 305/2011, както и със съществените изисквания по чл. 18 от ЗМИ.
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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”.


Изпълнение на дейностите по проект ЦА12-22-28/27.05.2013 г., проект

13-22-70/27.01.2014 г., проект 13-32-3/27.01.2014 г., проект 13-31-4/24.04.2014 г., проект
A13-22-54/19.06.2014 г., проект 14-32-6/01.09.2014 г. и проект 14-11-15/01.09.2014 г. на
ОП “Административен капацитет”.
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
За 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
През отчетния период са приети:


Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми

източници (ЗЕВИ), с който е отменен регистрационният режим по чл. 20а от ЗЕВИ с
цел намаляване на административната тежест върху бизнеса.


Постановление № 62 на МС от 17.03.2014 г. за изменение и допълнение

на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.
Изменението се състои в създаване 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 реципирани от Препоръка на Комисията на Европейските
общности от 08.06.1995 г. относно повишаване на безопасността на съществуващите
асансьори.


Постановление № 146 на МС от 9.06.2014 г. за изменение на Наредбата за

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под
налягане. С изменението се прецизират разпоредби и се отстраняват несъвършенства и
празноти, установени при прилагането на действащата уредба.


Постановление № 149/20014 г. на МС за изменение и допълнение на

нормативни актове на МС. Постановлението е разработено 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 и на решение по т. 19.3 от Протокол № 25 от
заседанието на Министерския съвет от 27.06.2012 г. във връзка с втория План за
действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството,
което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012 8

2014 г. Измененията са в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите
изисквания към продуктите и Закона за измерванията с цел облекчаване на
потребителите на административни услуги.


Постановление № 186/20014 г. на МС за приемане на Наредбата за

безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. Наредбата урежда
изисквания към изграждането, монтирането и разполагането на въжените линии, към
тяхната инфраструктура, реда и изискванията, които трябва да се спазват от персонала
на въжените линии и от пътниците, за да се осигури безопасността на съоръженията и
да се минимизира рискът от възникване на инциденти. Наредбата урежда и реда за
извършване на техническия надзор на въжените линии, както и изискванията на които
трябва да отговарят лицата, които кандидатстват да бъдат вписани в регистъра по чл.
36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, като лица, които
извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии.


Постановление № 326/16.10.2014 г. за изменение и допълнение на

нормативни актове на Министерския съвет. С постановлението са направени изменения
и допълнения в 9 наредби по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към
продуктите.


С Постановление № 21/2014 г. за изменение и допълнение на нормативни

актове на Министерския съвет е изменен и допълнен Устройственият правилник на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – намалена е числеността на
персонала, а поради настъпили законодателни промени са изменени и други разпоредби
в правилника.
В изпълнение на Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест,
приет с Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет, са разработени и
представени в Министерството на икономиката и енергетиката и:


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските

изделия;


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията;



Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите

изисквания към продуктите.
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Административно обслужване
През 2014 г. са извършени общо 4113 бр. административни услуги, свързани с
функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН, услугата „Уточняване
на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за
осигуреното лице от информационната система на НОИ“ – 160 бр. и достъп до
обществена информация – 4 бр.
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.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2014 г.
Лицен- Регис- Разрезиране трация шения
Издаване на разрешение за
6
извършване на оценяване на
съответствието
Регистриране на фирми, извършващи
ремонт и сервиз на фискални устройства
Оправомощаване на лица за проверка на
35
средства за измерване
Одобряване на идентификационните
знаци на бутилки
Заверяване на инвестиционни проекти на
строежите, в които ще функционират
съоръженията с повишена опасност, в
частта, която се отнася за съоръженията
Заверяване на техническата
документация за
ремонт на съоръженията с повишена
опасност
Заверяване на проектантска и
конструкторска
документация за производство на
съоръжения с повишена опасност, за
които няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи
поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръженията с
повишена опасност
Разрешаване на пускането в експлоатация
30
на съоръжения с повишена опасност, за

Съгласуване

Удостоверения

602

199

68

117
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

които няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Съгласуване на учебни програми и
планове за обучение в училищата и в
курсове за придобиване на
правоспособност за обслужване на
съоръжения с повишена
опасност
Издаване на разрешения за провеждане
на курсове за придобиване на
правоспособност за обслужване на
съоръжения с повишена
опасност
Лицензиране на лица за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност
Регистриране и/или извършване на
първоначален технически преглед на
съоръжения с повишена опасност
Издаване на удостоверение за
извършване на монтаж, проверка и
ремонт на тахографи
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

121

421

13

1894

39

4

Постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2014 г.
ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ:

4

от граждани на Република България:
от журналисти:
от НПО
от ЮЛ
Общ брой на решенията за предоставяне на свободен достъп до обществена
информация:
Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена
информация

0
2
1
1
3
1
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР
Основният приоритет на дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през
2014 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 (ЗИ), Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и Закона за автомобилните превози (ЗАвП), 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 2014 г. са инспектирани 18 696 СИ в употреба, попадащи в обхвата на
Закона за измерванията. Проверките са извършени в търговската мрежа, на пазари и
стокови тържища, в зърнобази, в бензиностанции и газостанции, в обекти за
изкупуване на грозде, за пощенски и куриерски услуги, за продажба на дърва, в обекти,
в които се използват СИ за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия, газ и
вода, данъчни складове и други обекти по Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС).
Относителният дял на установените несъответстващи СИ за периода е 9,1%.
Продължава тенденцията да преобладават несъответствията, свързани с липсата на
знак

от

проверка (90%), 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 до 5,4% в сравнение със
7% през 2013 г.
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Разпределение на проверките по видове средства за измерване (бр. СИ)
везни и теглилки

2178

192

СИ в бензиностанции,
газстанции и метанстанции
СИ по ЗАДС

40
5716

СИ на топлинна енергия
СИ на газ

4087

СИ на електрическа енергия
водомери
ЕТАФП
други СИ

2351

2617
1259

256

В търговската мрежа са проверени 3176 бр. везни и теглилки, 6% от които
несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и
складови бази са проверени 1441 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 – 29% от несъответствията. През годината
са проведени и планови кампанийни проверки на скенерни везни, везни, използвани в
зърнобази, както и везни при изкупуване на грозде.
През отчетния период са извършени надзорни проверки в 612 бензино- и
газстанции, близо една четвърт от които по жалби и сигнали на граждани или по
искане на други органи. Делът на установените при проверките бензиномерни и
газколонки, които не съответстват на изискванията на ЗИ се е увеличил от 6,9 % през
2013 г. на 9,7 % . Продължава тенденцията да преобладават несъответствията,
свързани с липсата на знак от проверка (90% от несъответствията), основно поради
изтекъл срок на валидност на последваща проверка. Това се дължи на ненавременно
извършване на заявените от ползвателите метрологични проверки, което ги поставя в
ситуацията на нарушители на ЗИ. Независимо че са си подали заявления за извършване
на проверките, те не могат да използват СИ без валиден знак от метрологичен контрол.
Установено е използването само на 1 колонка от неодобрен тип.
В изпълнение на изискванията на ЗАДС, правилника за прилагането му и
Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
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съвместно с Агенция „Митници” са извършени инспекции на 256 СИ за регистриране и
отчитане на акцизни стоки в 167 обекта.
В съответствие с утвърдения план е извършен метрологичен надзор на:
- топлофикационните дружества - проверени са общо 739 обекта, в които се използват
745 топломера и 514 водомера. Делът на установените несъответстващи СИ са
съответно 12% за топломерите и 9,5% за водомерите, предимно с изтекъл срок на
валидност на проверката. За установените нарушения са съставени 7 протокола за
задължителни предписания и 98 АУАН;
- дружествата, които доставят газ до крайните потребители - проверени са общо 1899
обекта, в които се използват 2115 разходомера, 383 коректора на обема на газ и 119
манометъра. Делът на несъответстващите СИ в тези дружества е едва 4%, предимно с
изтекъл срок на валидност на проверката. Съставени са 20 протокола за задължителни
предписания и 83 АУАН;
- операторите, които доставят до крайни потребители електрическа енергия и във
връзка с това използват електромери и допълнителни устройства към тях измервателни трансформатори и часовници за превключване на тарифни електромери
– за измервания, свързани с търговски плащания при продажба й. Проверени са общо
1239 обекта, в които се използват 3633 електромера, 171 измервателни трансформатора
и

283

часовника

за

превключване

на

тарифни

електромери.

Делът

на

несъответстващите СИ е 9,6%, предимно електромери с изтекъл срок на валидност на
проверката. За установените нарушения са съставени 19 протокола със задължителни
предписания (ПЗП) и 207 АУАН;
- ВиК дружествата - извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1933
обекта, като са инспектирани 2178 СИ, от които 18% несъответстват на изискванията.
За установените несъответствия са съставени 45 ПЗП и 206 акта.
През м. август на територията на морските курорти е извършена кампанийна
проверка за използване на ЕТАФП. В рамките на тази проверка са установени 5,7% (от
общо 192) несъответстващи на законовите изисквания ЕТАФП, предимно с изтекъл
срок на валидност на проверката.
Във връзка със сигнал на гражданин и искане на Районна прокуратура, гр.
Разлог, са проверени 6 обекта, в които при продажба на дърва се използват 35
материални мерки за дължина – ролетки. За установените при проверките нарушения,
свързани с 14 ролетки, са връчени 4 протокола за задължителни предписания и 4
АУАН.
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По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени
още 177 извънредни надзорни проверки, предимно на везни, бензиномерни и
газколоноки, топломери и ролетки, като делът на несъответстващите инспектирани
средства за измерване е 44%. По жалби и сигнали на граждани и фирми през 2014 г. са
извършени 212 извънредни проверки, от които 48% за бензино- и газстанции, 46% за
везни и 6% за други СИ (електромери, водомери, топломери, разходомери и ролетки).
Резултатите показват, че 23% от инспектираните средства за измерване, предмет на
жалбите, не отговарят на изискванията. В резултат са съставени 38 ПЗП и 59 АУАН.
Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за
продажба предварително опаковани количества продукти
През 2014 г. проверките, свързани с предварително опаковани количества
продукти (ПОКП), приоритетно са насочени към някои масово употребявани
хранителни продукти, за които в предходната година са получавани най-често жалби
от потребителите – прясно и кисело мляко, месни продукти, олио, както и към контрол
в търговската мрежа на кафе и ядки и на някои основни пакетирани храни (захар,
брашно и варива), тестени, сладкарски и шоколадови изделия и други, във връзка с
получени жалби и сигнали. Извършени са 4 тематични проверки при производители на
олио, прясно и кисело мляко, месо и месни продукти и вино и една кампанийна
проверка в търговската мрежа на кафе и ядки. Метрологичният надзор е осъществен
чрез 239 проверки, извършени на място при производители на ПОКП и проверки в 287
обекта от търговската мрежа.
Надзорните проверки на място при производителите на ПОП са осъществени
главно в рамките на планираните през различните тримесечия на отчетния период 4
тематични проверки - в обекти, в които се бутилира олио, при производители на
прясно и кисело мляко, при производители на месни продукти и на вино. Обхванати са
62 производители на мляко и млечни продукти, 83 производители на месо и месни
продукти, 44 на олио, 37 на вино и 14 на други продукти. За оценка на извършвания от
производителите контрол на нетните количества на произвежданите от тях продукти,
на контрол в обектите на производство са подложени 488 партиди ПОКП с еднакви
количества и 4735 ПОКП с различни количества. Спрени са от разпространение общо
58 479 несъответстващи на законовите изисквания ПОКП (прясно и кисело мляко,
месо и колбаси, олио, вино, бои, разредител и тонизиращи пасти).
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На контрол в търговската мрежа са подложени общо 1239 партиди ПОКП с
еднакви количества и 1101 бр. ПОКП с различни количества. На местата на продажба
са спрени от разпространение 36 ПОКП поради несъответствия на изискванията към
нетното им количество и 83 ПОКП, на които търговците са променили обявеното от
производителите количество или са без означено от производителите количество. В
резултат на засиления контрол в последните няколко години на ПОКП в търговската
мрежа, броят на установените продукти, които се предлагат за продажба с
несъответстващи количества, чувствително е намалял, както и броят на получените
жалби за такива продукти.
В рамките на общия брой отчетени проверки, шест са извънредни, извършени
във връзка с получени сигнали от граждани за несъответстващи количества на кисело
мляко, овесени ядки и бонбони и два във връзка с получен сигнал за намиращи се в
търговската мрежа на съседна държава е-маркирани продукти – слънчогледови ядки.
Подложените на контрол по време на проверката налични партиди слънчоглед в
складовете на производителите не показват отклонение от изискванията на НПОКП.
При другите проверки в резултат на извършения контрол от разпространение са спрени
11 продукта (7 бр. - кисели млека, и 4 бр. – овесени ядки).
За установените нарушения на производители и търговци на ПОКП са
съставени общо 138 ПЗП, 132 от които на производители на ПОКП и 5 АУАН. Тъй
като извършените при производителите проверки са превантивни, с цел оценка на
контрола, и извадките за контрол са взимани от производствените линии и от
складовете на производителите преди пускането на пазара на продуктите, АУАН не са
съставяни.
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 2014 г., включва тематични проверки и
наблюдения на 8123 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1732 обекта.
Надзорът на пазара най-често се комбинира с текущия метрологичен надзор,
включително при извършване на проверки по сигнали. Не са установени нарушения
при извършените проверки на електромери, водомери, разходомери за газ и
коригиращи устройства за обем, топломери, материални мерки за дължина и
измервателни системи за течности, различни от вода.
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Надзор на пазара по видове СИ

мерки за дължина

456

647

14

водомери

3413

разходомери за газ и
коригиращи устройства
автоматични везни
електромери

2595
системи за течности,
различни от вода
неавтоматични везни
2

946

50

топломери

Електромери
В рамките на извършените планови проверки на електроразпределителните
дружества са наблюдавани общо 2595 електромера, пуснати на пазара по реда на ЗТИП
и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата
за измерване (НСИОССИ).
Водомери
В 260 обекта са наблюдавани 3413 водомера, от които 1160 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.
Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем
В рамките на плановия надзор на газоразпределителните дружества и на
доставчиците на газ за крайните потребители в страната са проверени 946 СИ, от които
663 пуснати в действие.
Топломери
При плановия метрологичен надзор на топлофикационните дружества в страната
са извършени наблюдения и проверки на 2595 топломера, от които 1395 пуснати в
действие
Везни
Извършени са наблюдения и проверки на 674 пуснати на пазара и/или в действие
неавтоматични везни, включително в рамките на планираните надзор на пазара на
индустриални и на скенерни везни. За констатирани формални несъответствия при три
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везни задължените лица по ЗТИП са предприели доброволни коригиращи действия.
Изтеглена от употреба е везна за измерване на осово натоварване в данъчен склад по
Наредба Н-1. При плановия надзор на скенерните неавтоматични везни са установени
пуснати в действие везни, за които не е спазено изискването изискуемите маркировки,
надписи и означения да бъдат на видимо място при нормални условия на употреба.
Изпратени са предписания на производителя за коригиране на несъответствието.
Надзорът обхваща и две везни с автоматично действие. Установено е, че едната
от тях е пусната в действие без оценено съответствие, за което е съставен АУАН. Чрез
промяна в точките за контрол от страна на Агенция „Митници“ по реда на Наредба Н-1
е преустановена неправилната употреба на везната.
Материални мерки за дължина
В търговската мрежа е извършен надзор на пуснати на пазара 50 мерки за
дължина.
Измервателни системи за течности, различни от вода
Извършен е надзор на пуснати в действие 14 измервателни системи за течности,
различни от вода.
Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за
измерване лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване
Извършени са 63 надзорни проверки на лица, оправомощени за извършване на
проверка на СИ, за спазване на задълженията им по чл. 52 от ЗИ и съответствие на
функциониращите системи за управление с изискванията на стандарта БДС/ISO/IEC
17025, от които 5 са извънредни. Проверени са 59 стационарни и 3 подвижни
лаборатории и са инспектирани използваните в тях 847 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 21
047 СИ. За установени несъответствия с изискванията на ЗИ и наредбите по
прилагането му са съставени 12 протокола за задължителни предписания.
През 2014 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени 14 лица.
Издадени са 19 изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване. Отнето е
оправомощаването на 4 лица и е издадена 1 заповед за отказ за оправомощаване.
Общият брой на оправомощени лица в края на 2014 г. е 42.
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Оправомощени лица по видове СИ

2

1

7

електромери и доп. у-ва

10

разходомери за газ
4
2
19

7

анализатори на алкохол в
дъха
топломери
водомери
спирачни стендове,
газоанализатори и
димомери

* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 42, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на повече от един вид
средства за измерване.

Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж
или монтаж и ремонт на тахографи
През отчетния период са прегледани 45 преписки по подадени заявления и
проверки на място в 22 сервиза, във връзка с които са издадени 43 удостоверения за
регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и допълнения,
прекратявания на регистрация и временно спиране на дейността. 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
надзорни проверки на 155 регистрирани сервизи за тахографи за спазване на
задълженията им по този закон и Наредба № РД-16-1054 във връзка с изискванията на
Регламент (ЕИО) № 3821/85. В рамките на надзорните проверки са инспектирани
наличните сертификати и оборудване на сервизите, проучени са 36 333 протокола от
проверка на тахографи и 11 221 електронни записи за дигитални тахографи. За
констатирани при проверките нарушения са съставени 9 протокола за задължителни
предписания.
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Административнонаказателна дейност
През отчетния период са съставени общо 602 протокола по ЗИ, ЗТИП и ЗАвП.
За установени при проверките нарушения са съставени 854 АУАН и са издадени
555 наказателни постановления. Влезли в сила са 436 наказателни постановления.
Обжалват се 40.
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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 15 648 бр. и 5134,68 км
съоръжения с повишена опасност (СПО), от които:


парни и водогрейни котли – 431 бр., при планирани 427 бр.;



съдове, работещи под налягане – 1897 бр., при планирани 1498 бр.;



тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 256 бр., при планирани 281



газови съоръжения и инсталации за природен газ – 4202 бр. и 4281,82 км,

бр.;
при планирани 4319 бр. и 3901,23 км;


газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 1538

бр., при планирани 1758 бр.;


повдигателни съоръжения – 3529 бр., при планирани 4116 бр.;



асансьори – 3795 бр., при планирани 3331 бр.;



въжени линии – 68,86 км, при планирани 90,259 км.



нефтопроводи и нефтопродуктопроводи – 784 км, при планирани 623 км.

 Извършени са 1894 първоначални и 1025 извънредни технически прегледа на
СПО.
 Заверени са 869 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП, от
които 199 за ремонт, 602 инвестиционни проекта за разполагане на СПО в строежи и 68
за производство на съоръжения, за които няма наредби по чл. 7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
 Проверени са 4797 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 3057.
 Служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“
(ГДИДТН) са участвали в 349 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще
функционират СПО.
 Извършени са 504 проверки по сигнали и жалби, свързани с безопасната
експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
 Осъществени са 1613 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
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преустройване

на

СПО,

изпитни

комисии

в

курсове

за

придобиване

на

правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи,
комисии и др.
2. Тематични и извънпланови проверки
2.1. Тематични проверки
2.1.1. Проверка на асансьори в болнични заведения за извършен технически
надзор и осигурено поддържане
В изпълнение на т. Д.5.7. от Плана за действие на ДАМТН през 2014 г.
инспектори от ГДИДТН на ДАМТН извършиха през м. март проверки на асансьори,
експлоатирани в лечебни заведения за болнична помощ (болници – многопрофилни или
специализирани болници за активно лечение (МБАЛ или СБАЛ); лечебни заведения за
извънболнична помощ (центрове – диагностично-консултативни или медицински
центрове (ДКЦ или МЦ); болници и центрове за рехабилитация и диспансери. Целта на
проверките бе да се установи спазват ли се изискванията на Закона за техническите
изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) по отношение на техническия надзор и
осигуряването на поддържането на асансьорите от лица, вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП. Приоритетно се извършиха проверките в големите болници за активно
лечение и лечебни заведения за извънболнична помощ, в които асансьорите са
подложени на най-голямо експлоатационно натоварване.
Особено внимание се обърна на експлоатираните в обектите асансьори с поголяма площ на кабината, като на същите се извърши проверка за наличието на
устройство за контрол на товара и дали същото работи. За асансьорите, които
технологично нямат такова устройство и достъпа до тях не е ограничен (контролиран),
се провери предприети ли са от ползвателите им възможните мерки за предотвратяване
на претоварването – поставяне на ясно видими табели с указване на максималния брой
пътници и товароподемността на асансьора и/или указание, че са предназначени само
за използване за нуждите на лечебното заведение (от персонала) или с придружител.
При проверката са обхванати 155 лечебни заведения за болнична помощ и
експлоатираните в тях 483 асансьора.
В резултат на проверките са дадени 42 задължителни за изпълнение
предписания за отстраняване на нарушения на нормативно установените изисквания за
безопасна експлоатация, които не застрашават пряко безопасността на експлоатираните
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асансьори и е разпоредено спирането от експлоатация на 3 асансьора поради
констатираните при проверката им неизправности, непозволяващи по-нататъшната им
безопасна експлоатация.
За констатирани нарушения на нормативно установените изисквания за
безопасна експлоатация на асансьорите са съставени 2 акта за установяване на
административни нарушения – съответно за наличие на вода в шахтната яма и за
поддържане на асансьор от лице, което е заличено от регистъра на ДАМТН на лицата,
извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с
повишена опасност.
Резултатите от проверката показват, че общото техническо състояние на
проверените асансьори е добро. Лицата, поддържащи асансьорите, извършват редовно
функционални проверки за изправността и действието на асансьорите и предпазните им
устройства съгласно приложението на НБЕТНА в определените за това срокове (според
инструкцията от производителя или най-малко веднъж на 10 дни) в съответствие с чл.
9, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от НБЕТНА.
2.1.2. Проверка на обществено-обслужващи заведения за спазване на
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и
наредбите по чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови
съоръжения
В изпълнение на точка Д.5.4. от Плана за действие на ДАМТН за 2014 г. през
второто тримесечие на 2014 г. от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически
надзор“ беше организирана и извършена проверка на обществено-обслужващи
заведения за спазване на изискванията на Закона за техническите изисквания към
продуктите и наредбите по чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях
газови съоръжения. При организиране и извършване на проверките е потърсено
съдействие от регионалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР, в резултат на което голяма част от
проверките са извършени съвместно. Проверките са организирани и извършени в
периода 16.04. – 16.06.2014 г., като са обхванати заведения за обществено хранене ресторанти, механи, пицарии, заведения за бързо хранене и други такива обекти, имащи
пространства, до които обществото има свободен достъп. Приоритетно са проверявани
обекти, в които е възможно струпване на повече хора. При проверката са обхванати
всички експлоатирани в заведенията за обществено хранене газови съоръжения и
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инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове, основно внимание е
отделено на газовите уреди и бутилките за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.
Проверени са общо 462 обекта на територията на цялата страна, от които: 222
ресторанта;

47 механи, гостилници, пицарии и бирарии; 125 заведения за бързо

хранене като бистра, закусвални, баничарници и др.; 46 хотела и хотелски комплекси;
22 обществено-обслужващи сгради (болнични заведения, училища, детски градини,
спортни зали, търговски обекти и др.).
Проверени са експлоатираните в обектите 1096 съоръжения, от които: 946
газови уреди, 134 газови инсталации, 8 водогрейни котли и 8 съда, работещи под
налягане за съхранение на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.
Основният акцент при проверките беше спазването от ползвателите на следните
нормативно установени изисквания за безопасна експлоатация:
 регистрирани ли са съоръженията; извършени ли са им технически прегледи
от орган за технически надзор;
 помещенията, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен
и в които са разположени газови уреди, инсталации и бутилки за втечнен
въглеводороден газ пропан-бутан, отговарят ли на изискванията, за да може в тях да се
разположат такива съоръжения;
 местата, в които се съхраняват бутилки за втечнен въглеводороден газ
пропан-бутан.
В резултат на проверката в 156 от обектите са констатирани 193 нарушения на
нормативно установените изисквания за безопасна експлоатация на газови съоръжения
и инсталации за природен газ и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан, определени
съответно в 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.
За установените нарушения са съставени на ползвателите на газови съоръжения
и инсталации 60 акта за установяване на административни нарушения и са изпратени
68 покани на нарушители за съставяне и предявяване на актове. Наложени са общо 154
принудителни административни мерки на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗТИП, от
които 106 заповеди и 48 писмени предписания. С 98 заповеди и 28 писмени
предписания е разпоредено спирането на експлоатацията на 231 газови уреда и 6 газови
инсталации, за които е установено, че не са регистрирани пред орган за технически
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надзор, респективно не са им извършени технически прегледи и проверки за
установяване на годността им за безопасна експлоатация и съответствието им с
изискванията на приложимите наредби по чл. 31 от ЗТИП, до регистрирането им пред
орган за технически надзор. С 6 заповеди и 5 писмени предписания е разпоредено в 11
обекта да бъдат премахнати бутилки за втечнен въглеводороден газ, разположени в
места и помещения, в които не се допуска разполагане и съхраняване на пълни или
празни бутилки за газ в съответствие с чл. 102 от Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
за втечнени въглеводородни газове. Със заповед е спряна от експлоатация газова
инсталация, за която е установено, че срокът на техническия й преглед е изтекъл и не и
е извършен последващ такъв. Издадени са 11 писмени предписания за представяне на
протоколи от проверка на изправното действие и настройката на предпазните клапани,
обезопасяващи газови инсталации, и 9 писмени предписания за изпълнение на други
технически мероприятия по поддържането на съоръженията. В два обекта е установено
разполагане в затворени помещения на 4 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
им за експлоатация се съдържа изричен запис, че са предназначени само за работа на
открито - за същите с две заповеди е разпоредено спирането на експлоатацията и
премахването им от помещенията.
В три обекта е установено, че се експлоатират общо 11 газови уреда, за които
има издадени заповеди за спирането им от експлоатация при предходна проверка. На
нарушителите е потърсена административнонаказателна отговорност за неизпълнение
на принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗТИП.
Резултатите от проверката показват, че основна част от установените нарушения
продължава

да е свързана с неизпълнение от страна на ползвателите на газови

съоръжения и инсталации на задължението им да регистрират пред орган за технически
надзор съоръженията преди да ги пуснат в експлоатация, като по този начин създават
предпоставки за възникване на тежки инциденти с този вид съоръжения. Практиката
показва, че инцидентите са съпроводени с нанасяне на значителни материални щети, а
често и с човешки жертви.
Като се има предвид фактът, че тази проверка е предшествана от две мащабни
инспекции през последните две години, при които са разяснявани на ползвателите
техните задължения, както и че голяма част от проверяваните обекти са били вече
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проверявани, прави впечатление явната незаинтересованост на ползвателите на газови
съоръжения и инсталации от спазването на нормативно установените изисквания за
безопасна експлоатация, въпреки наложените им при проверките санкции. В тази
връзка явно налаганите при установените нарушения санкции (имуществени санкции и
глоби) не смущават и не респектират ползвателите и те продължават с извършването на
нарушения на

изискванията за безопасна експлоатация, застрашавайки живота и

здравето на своите клиенти.
Следва да се отбележи, че извършването от ГДИДТН на такива мащабни
проверки има положителен ефект, тъй като се забелязва спад с 45 % при установените
нарушения, спрямо тези от предходната проверка.
Предвид положителните резултати ГДИДТН ще продължава да извършва
засилен контрол върху такива обекти, съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита
на населението“, ИА „Главна инспекция по труда“ и други заинтересовани държавни
институции, за съблюдаване спазването на изискванията за устройството и безопасната
експлоатация на съоръжения с повишена опасност, както и ще бъдат сериозно
завишени санкциите срещу лицата и фирмите, които нарушават тези изисквания и
застрашават живота и здравето на гражданите.
2.1.3. 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
В изпълнение на т. Д.5.2. и Д.5.8.1. от Плана за действие на ДАМТН през 2014 г.
и във връзка със заповед № А-562/25.08.2014 г., издадена от председателя на ДАМТН,
инспектори от ГДИДТН на ДАМТН извършиха засилен контрол 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.
Във връзка със заповед № А-562/25.08.2014 г., издадена от председателя на
ДАМТН, и писмо № 46-12-40-2/20.11.2014 г. на и.д. главен директор на ГДИДТН, през
2014 г. са извършени 1403 проверки на асансьори в жилищни и обществени сгради,
хотели и хотелски комплекси, като са спрени от експлоатация 337 асансьора.
Проверките са осъществени в: София, Перник Кюстендил, Ловеч, Враца, Радомир,
Земен, Видин, Ихтиман, Самоков, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Смолян,
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Чепеларе,

Асеновград,

Карлово,

Хисар,

Стара

Загора,

Кърджали,

Хасково,

Димитровград, Сливен, Ямбол, Бургас, Свиленград, Любимец, Пампорово, Велинград,
Слънчев бряг, Старозагорски минерални бани, Елените, Св. Влас, Равда, Обзор,
Несебър, Чепеларе, Баните, Широка лъка, Ловеч, Троян, Луковит, Тетевен, Плевен,
Червен бряг, Русе, Силистра, Велико Търново, Габрово, Търговище, Разград, Варна и
др.
Предприети са административнонаказателни мерки срещу три лица, които
извършват поддръжка на асансьори, без да са 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.
Започната е процедура по обезсилване на удостоверенията на петнадесет лица,
които извършват поддръжка на асансьори като лица, вписани в регистъра на ДАМТН
по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
При извършените планови и извънпланови проверки са проверени общо 3795
асансьора. В резултат на констатираните при проверките нарушения на нормативно
установените изисквания за безопасна експлоатация на асансьорите са съставени 207
акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 123 бр. наказателни
постановления. Резултатите от извършените проверки и броят на установените
нарушения показва, че основен дял имат следните нарушения:
- Асансьори без извършен технически преглед;- Липса на сключен договор с поддържаща фирма;
- Липсва СЕ маркировка;
- Отклонение от точността на спиране на кабината;
- Неработещо устройство за контрол на товара;
- Повреда в ограждането на кабината;
- Счупено стъкло ;
- Неправилно функциониране или неизправност на захващащ механизъм;
- Счупени плъзгачи;
- Неправилно функциониране на контактите за безопасност;
- Износени над допустимата норма канали на триещата шайба и въжета;
- Наличие на вода в шахната яма;
- Нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка;
- Шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
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-

Напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на

асансьора;
-

Осветеност на кабината под 50 lx;

-

Отклонение от неточността на спиране;

-

Силен шум, вибрации и неравномерно движение на кабината;

-

Неправилно функциониране или неизправност на ограничителя на

скоростта;
-

Износени спирачни накладки;

-

Теч на масло от редуктора;

-

Извършено преустройство без документи;

-

Умишлено изключване на защитните системи на асансьорите.

Поддържащите асансьорите фирми все още продължават да не обръщат
внимание на изпълнението на задължението им по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори – 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.
Анализирайки данните от проверките, свързани с повишения обществен интерес
след поредица от злополуки с асансьори, следва да се подчертаят фактите:
 Незаинтересованост

и

небрежно

отношение

на

ползвателите

към

техническото състояние на асансьорите; от друга страна – има случаи ползвателите да
се съмняват в поддържащите фирми и лицензираните лица, че ги карат да извършват
ненужни ремонти с цел постигане на материални облаги;
 Недостатъчните финансови възможности на етажната собственост (особено
там, където живеят основно възрастни хора – пенсионери);
 Компромиси от страна на лицата, поддържащи асансьори, по отношение на
наложителността на необходимите ремонти, дължащи се на притеснения, че
ползвателите неможейки да заплатят цената на ремонтните дейности ще прекратят
договорите си за поддръжка и ще сключат договор с друг;
 Притесненията от страна на лицата, лицензирани да осъществяват
технически надзор, че ще загубят клиенти, ако сигнализират за опасно техническо
състояние на проверяваните от тях съоръжения – причината за това е дадената от
законодателството възможност ползвателите да сменят по всяко време лицето,
извършващо технически надзор;
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 Умишлено неспазване на изискванията – законови и технически, както и
умишлено изключване на защитните системи на асансьорите.
3. Други проверки и дейности


Извършени са проверки на съоръжения с повишена опасност, ползвани

при строежа на автомагистрала „Струма“ ЛОТ 2. При проверката е установена
експлоатацията на съд, работещ под налагане, за сгъстен въздух с обем 1500 л, без да е
регистриран от орган за технически надзор - за констатираното нарушение е съставен
акт за установяване на административно нарушение на ползвателя му.


През 2014 г. беше осъществен засилен контрол на ски-влековете в

курортите Боровец, Банско и Добринище за спазване от ползвателите им на
изискванията

за

безопасна

експлоатация.

Всички

проверени

съоръжения

са

регистрирани, извършени са им първоначални и периодични технически прегледи и са
в добро техническо състояние.


В началото на годината е извършена съвместна проверка с Комисията за

защита на потребителите – Пловдив и РС ПБЗН – Смолян в к.к. Пампорово на
апартаментни комплекси. Проверени са 34 обекта, в които се експлоатират 213
съоръжения с повишена опасност – 82 газови съоръжения и инсталации; 38 котела; 33
съда, работещи под налягане, и 60 асансьора. Най-често установяваните нарушения са
нерегистрирани пред орган за технически надзор газови уреди. Установени са и
нарушения при регистрирането на асансьори в комплексите – асансьори са
регистрирани от лицензирани лица, при условие че апартаментните комплекси са
обществено-обслужващи сгради и техническият надзор на асансьорите следва да се
осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГДИДТН. За установените нарушения са
съставени актове за административни нарушения.


През първото тримесечие на 2014 г. е извършена мащабна проверка на

съоръженията с повишена опасност в училища и детски градини и ясли,
административни и обществено- обслужващи сгради за спазване изискванията на ЗТИП
и наредбите по чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови
инсталации и котли. Проверени са 53 учебни заведения, в които се експлоатират 129
съоръжения с повишена опасност. Извършена е проверка и в други 78 обекта, в които
има условия за струпване на повече хора: хотели, ваканционни комплекси и заведения
за обществено хранене на територията на области с административни центрове
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Благоевград и Кюстендил, в които са проверени 206 съоръжения с повишена опасност основно котли, газови инсталации, газови уреди, съдове, работещи под налягане.


Извършена е проверка на предприятие за производство на подпалки и

брикети в гр. Костенец. При проверката е установено, че се експлоатират тръбопровод
за водна пара и два съда, работещи под налягане с обем 1000 и 500 л, които не са
регистрирани от орган за технически надзор - за констатираните нарушения са
съставени актове за установяване на административни нарушения на ползвателя на
съоръженията.


Извършена е проверка на цех за производство и преработка на млечни

продукти намиращ в с. Драгушиново, общ. Самоков. При проверката е установено, че в
цеха се експлоатират два котела тип КП-Н 0,25 с топлинна мощност 250 kW. Котлите
не са били регистрирани пред орган за технически надзор, респективно не са им
извършвани технически прегледи за установяване на годността им за безопасна
експлоатация - за констатираните нарушения са съставени актове за установяване на
административни нарушения на ползвателя на съоръженията.


Извършена е проверка в предприятие за производство на хартия и

хартиени изделия, намиращо се в гр. Костенец. При проверката е установено, че в
предприятието се експлоатират четири тръбопровода за водна пара и два съда,
работещи под налягане, без да са регистрирани пред орган за технически надзор и без
да им е извършен технически преглед за установяване на годността им за безопасна
експлоатация - за констатираните нарушения са съставени актове за установяване на
административни нарушения на ползвателя на съоръженията.


Извършен е технически преглед с изпитване на участъка от газопровода

Русия -Македония от очистна станция „Пиперево“ до кранов възел „Жидилово“.

брой

През третото тримесечие на 2014 г. е извършено прехвърляне на голям

съоръжения с повишена опасност

от

Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията към ГДИДТН, по териториално
месторазположение.


През четвъртото тримесечие на 2014 г. е извършена заверка на

инвестиционен проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, който е
обект с национално значение. Заверени са 2 части от проекта – линейна и АГРС
Кърджали.


В областта на нормативното осигуряване на дейността на агенцията през

настоящата година ГДИДТН участва в:
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разработването на проект на ЗИД на ЗТИП, който е внесен в

Министерството на икономиката и енергетиката;


разработването на проект на Постановление на Министерския съвет, който

е разработен 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 и на
решение по т. 19.3 от Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет от
27.06.2012 г. във връзка с втория План за действие за намаляване с 20 на сто на
административната тежест от законодателството, което съдържа национални и
транспонирани европейски изисквания за периода 2012 - 2014 г.;


през първото тримесечие е обнародвано в бр. 27 на „Държавен вестник“

разработеното от ГДИДТН ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори ;


на първо четене в Народното събрание премина разработения от ГДИДТН

проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), с който се
премахва регулаторния режим по чл. 20а от ЗЕВИ;


на етап преди влизане за разглеждане в Министерския съвет са още два

нормативни акта, разработени от ГДИДТН – проект на Наредба за безопасна
експлоатация и технически надзор на въжени линии (НБЕТНВЛ) и ПМС за изменение
и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН);


съгласувани са проектите 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 и ПМС за изменение и допълнение на
Наредбата

за

устройството

и

безопасната

експлоатация

на

преносните

и

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ (НУБЕПРГСИУПГ), свързани със строителството на газопровода „Южен
поток“;


Обнародван е в „Държавен вестник“ бр. 33 разработеният от ГДИДТН

проект на ЗИД на ЗЕВИ, с който се премахва регулаторният режим по чл. 20а от ЗЕВИ;


Обнародвано е в бр. 43 на „Държавен вестник“ ПМС за допълнение на

НУБЕПРГСИУПГ, в разработването на което са участвали служители на ГДИДТН.


В „Държавен вестник“ бр. 49 е обнародвано разработеното от ГДИДТН

ПМС за изменение и допълнение на НУБЕТНСН.
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Обнародвано е в бр. 50 на „Държавен вестник“ разработено от ГДИДТН

ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, разработено 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 и на решение по т. 19.3 от
Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет от 27.06.2012 г. във връзка с
втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от
законодателството,

което

съдържа

национални

и

транспонирани

европейски

изисквания за периода 2012 - 2014 г. Измененията са в 21 наредби, приети на основание
Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията. Целта на
всички изменения е облекчаване на потребителите на административни услуги.


Приет е от Министерски съвет разработеният от ГДИДТН проект на

НБЕТНВЛ.


Разгледан е проект на Наредба за правилата, нормите и техническите

изисквания за устройството и безопасната експлоатация и реда за осъществяване на
контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената
безопасност и е изготвено становище по проекта.


През второ тримесечие е внесено ПМС на разработените от ГДИДТН и

обнародвани в „Държавен вестник“ изменения и допълнения на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане,
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията
под налягане, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
асансьорите и техните предпазни устройства, Наредбата за съществените изисквания
към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните
предпазни устройства и подсистеми, Наредбата за устройството и безопасната
експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за
работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно
действие.


През третото и четвъртото тримесечието е обнародвано в „Държавен

вестник“ ПМС за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към
продуктите, НБЕТНА, НУБЕТНСН, НУБЕПРГСИУПГ, Наредба за устройството и
безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
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за втечнени въглеводородни газове, Наредба за условията и реда за издаване на
лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
и за реда за водене на регистър на съоръженията, Наредба за устройството,
експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, Наредба за безопасната
експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.


Служители на ГДИДТН са осъществили и следните дейности:



Участвали са в извършването на 124 съвместни проверки с други

контролни органи (ИА ГИТ, НС ПБЗН, РИОСВ).
Участвали са в 42 заседания на експертни съвети, създадени от кметове



на общини или областни управители.
Участвали са в 359 изпитни комисии за придобиване на правоспособност



за обслужване на СПО.
Проверени са 121 планове и програми за провеждане на курсове за



придобиване на правоспособност по обслужване на СПО. Съгласувани са 107 и е
отказано съгласуване на 14 планове и програми.

4. Администриране на регулаторни режими


От регионалните отдели на ГДИДТН са извършени проверки на 138

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 22 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 109 лица. Отказано е вписване в регистъра на 8 лица.


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

лица. Отказано е издаването лицензия на едно лице.


Извършени са 103 проверки на лица, притежаващи лицензии за

осъществяване на технически надзор на СПО, и 809 проверки на вписани в регистъра
по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица.


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

обезсилване на издадените удостоверения на 88 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 13 лица.
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Издадени са 421 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са
преминали обучение 4034 души.


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
7 лица.
5. Надзор на пазара.
Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 2508
продукта, от които 2418 съоръжения с повишена опасност и 90 машини.
При извършена проверка по надзор на пазара в предприятие за производство на
медицински и превързочни материали в Сандански е установено, че част от машините,
монтирани и работещи в предприятието, са без маркировка за съответствие и без
инструкция за употреба - машина за нанасяне на лепило, машина за пълнене на
пластмасови спринцовки, блистерна машина за пакетиране на медицински продукти,
термоформовъчна машина и машина за залепване на полиетиленово фолио с кратон.
Установено е, че тези машини са произведени от български производител. За
констатираните нарушения на нормативно установените изисквания на производителя
са съставени два акта за установяване на административни нарушения за това, че
машините са пуснати на пазара без маркировка за съответствие СЕ. На основание чл.
30, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите от производителя на
машините са изискани техническите досиета и декларациите им за съответствие, за да
се установи изпълнил ли е производителят задълженията си по оценяване на
съответствието на машините със съществените изисквания на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на машини.
При извършена проверка по надзор на пазара в предприятие за производство на
хартия и хартиени изделия, намиращо се в Костенец, е установено, че са монтирани два
подемника. При визуалната проверка на подемниците е установено, че те имат видими
несъответствия със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от
ЗТИП.
При проверка в предприятие за производство на етанол, намиращо се в с.
Веринско, общ. Ихтиман, е установено, че в предприятието е монтирана товарна
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платформа TREZ CОMPACT 2000-011, върху която липсва поставена маркировка за
съответствие СЕ.
При участие в държавна приемателна комисия на обект “Национален културноисторически комплекс „ Самуилова крепост“ в землище на с. Ключ, общ. Петрич,
служители на ГДИДТН са установили, че в обекта са монтирани три броя подемници за
хора с ограничена подвижност, произведени от български производител. При проверка
на представените документи за подемниците и на самите подемници е установено, че
имат видими несъответствия със съществените изисквания на приложимите наредби по
чл. 7 от ЗТИП.
При съвместни действия с митническите бюра в Шумен и Търговище са
констатирани несъответствия с нормативно установените изисквания за пускане на
пазара при 4 машини и 2 съоръжения.
При проверките на обществено-обслужващи заведения за спазване на
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл.
31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови съоръжения е извършена и
проверка по надзор на пазара на 58 газови уреда, произведени и пуснати на пазара през
последната една година. Не са установени нарушения.
Извършена е проверка в предприятие, произвеждащо козметични продукти,
намиращо се в Ихтиман. При проверката е установено, че газовата инсталация в
предприятието се захранва от четири батерии от бутилки за сгъстен природен газ,
състоящи се от по девет бутилки. Три от батериите се състоят от бутилки с вместимост
на всяка от бутилките 89 л и една батерия от бутилки с вместимост 90 л на всяка от
бутилките. На описаните батерии от бутилки е установено, че липсва маркировка за
съответствие .
Предприети са действия по надзор на пазара, включително за изясняване на
обстоятелствата, свързани с посочените по-горе съоръжения. На лицата, които не са
изпълнили нормативно установените си задължения при пускането на съоръженията на
пазара са съставени актове за установяване на административни нарушения.
6. Обследване на аварии и злополуки
През 2014 г. от ГДИДТН са регистрирани 25 сигнала за възникването на аварии
и злополуки със СПО. Вследствие обследването на причините за възникването на
инцидентите е установено, че 20 от авариите се дължат на грубо неспазване на
инструкциите за безопасна експлоатация и наредбите по чл. 31 от ЗТИП, 5 се дължат на
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настъпила техническа повреда при експлоатация на съоръженията. В резултат на
възникналите аварии или злополуки са нанесени материални щети на 5 обекта, ранени
са 13 души и са загинали 5 души. Възникналите инциденти са, както следва:
-

9 с асансьори, при които са нанесени материални щети на един обект и са

ранени 4 души и трима са загинали.;
-

1 с повдигателни съоръжения (автокранов), при който един е загинал.

-

14 с газови съоръжения и инсталации, при които са ранени 7 души и е

загинал един. Нанесени са материални щети на 4 обекта;
-

1 със съоръжения, работещи под налягане (криогенен съд за течен

кислород), при който са ранени двама души.
7. Административнонаказателна дейност.
За констатираните нарушения на ЗТИП и наредбите по прилагането му при
извършените проверки на обекти и технически прегледи на СПО през 2014 г.
служителите на ГДИДТН са съставили 727 акта за установяване на административни
нарушения. Издадени са 818 наказателни постановления НП). Прекратени са
преписките по 135 акта на основанията по 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 48 от издадените наказателни постановления.
Експертите на ГДИДТН са съставили 37 НП срещу 13 от лицата и структурно
обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от
председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност. Издадени са 23 НП срещу 16 от 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
съоръжения с повишена опасност.
Поради
установените

технически
изисквания

неизправности
за

безопасна

и/или

неспазване

експлоатация

са

на

нормативно

наложени

следните

принудителни административни мерки по чл. 49 от ЗТИП – 493 заповеди за спиране от
експлоатация на 585 съоръжения с повишена опасност и 489 задължителни писмени
предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица.
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Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни

15500
15787
15648

дейности от ГДИДТН през последните три години показва следното съотношение:
16000

2012 год.

14000

2013 год.

12000

2014 год.

10000
8000

ПТП

ПиДрТП

Пр. обекти

Пр. лица

Пр. ТД

1713
1632
727

0

1509
939
869

1001
1164
912

2000

4784
4797

4000

2525

2173
1956
2919

6000

АУАН

Фиг.1
ПТП – периодични технически прегледи на СПО
ПиДрТП – първоначални и други технически прегледи на СПО
Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО (с платена и неплатена
държавна такса)
Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в
регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона
Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП
АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при извършените
прегледи и проверки

Както се вижда от фиг. 1, тенденцията е на запазване на броя извършвани
периодични технически прегледи и проверки на обекти, в които се експлоатират СПО.
Отчитаме значително нарастване на броя извършвани първоначални и извънредни
технически прегледи и лек спад в броя на проверените лица, получили лицензия по чл.
34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона. Броят на съставени
актове за установено административно нарушение като абсолютно число е по-малък, но
установените нарушения са значително по-голям брой, поради факта, че през 2014 г. в
един акт се описва повече от едно нарушение. За сметка на това е увеличен и броят на
писмените предписания и са положени големи усилия в областта на превенцията.
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Благодарения на голямата медийна кампания ползвателите са уведомени за
изискванията към СПО и са предприели своевременни мерки по привеждането им в
съответствие с нормативните изисквания. Частичното неизпълнение, което се забелязва
при някои от планираните за осъществяване дейности се дължи на различни фактори,
които не зависят само от организацията на работа на ГДИДТН. Многобройните
постъпили заявления за извършване на технически прегледи от ползвателите на
съоръженията, измененията в нормативните актове, участията в голям брой извънредни
проверки и проверки по сигнали и жалби на граждани, затруднената организация по
извършване на прегледи и проверки на СПО във връзка с променения начин на
заплащане на дължимите държавни такси, както и недостатъчен финансов и кадрови
ресурс са основните фактори, които силно затрудняват ефективността на дейността на
дирекцията.
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VI. НАДЗОР НА ПАЗАРА
През 2014 г. целите в работата на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) са свързани с
изпълнение на: заложените дейности по надзор на пазара от утвърдения годишен план
(УГП); 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”; както и със
сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта на надзора
на пазара.
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през 2014 г., 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 (НСИОСЕСПИОГН); играчки
(НСИОСИ); машини; лични предпазни средства (НСИОСЛПС); радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ); транспортируеми
съоръжения под налягане; пиротехнически изделия и взривни вещества за
граждански цели, за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС); газови уреди;


Регламент (ЕС) № 305/2011за определяне на хармонизирани условия за

предлагането на пазара на строителни продукти;


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

отношение изискванията за екологично проектиране към продукти, свързани с
енергопотреблението;


Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

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


Наредба 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 8260 различни
като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара, предимно в търговски
обекти на територията на цялата страна. Проверени са 6367 различни продукти при
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планови проверки и 1893 при извънпланови, в това число 1326 вида са по уведомления
от Агенция „Митници“.
През 2014 г. са извършени и проверки по 61 жалби и сигнали, от постъпили 82
бр. Част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване или подвеждащи
реклами, които са извън компетенциите на ДАМТН – 21 бр., но са повод за извършване
на проверки по отношение изискванията за безопасност към продуктите, обект на
жалбите. Голяма част от жалбите и сигналите постъпват в ДАМТН чрез КЗП и други
ведомства.
През 2014 г. са приключени проверките на 7691 различни като вид, марка или
модел продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията – 5865 продукта;
несъответстващи на изискванията–817 продукта; 1009 продукта, към които са
предприети коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията са
отстранени.
Разпределение по продуктови групи на проверените през 2014 г. продукти
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Разпределение на проверените през 2014 г. продукти по регионални отдели
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Западна България
Северна България
Южна България

2040

Разпределение на проверените през 2014 г. продукти по продуктови групи,
по регионални отдели
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Приключили през 2014 г. проверки - съотношение между съответстващи
продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети коригиращи
мерки
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Приключили през 2014 г. проверки - съотношение между съответстващи
продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети коригиращи
мерки, по регионални отдели
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Разпределение на проверените през 2014 г. електрически съоръжения по
приложими към тях наредби и регламенти

164

174

UPS захранващи системи (LVD, ЕМС, WEEE)

329
Отоплители за стая-вентилаторни печки,
конвекторни отоплители (LVD, ЕМС)
Декодери (LVD, ЕМС, Екопроектиране)

726

137

Домашни хладилни уреди (WEEE, Екопроектиране)
Телевизори (Екопроектиране)
Електрически одеяла и възглавници (LVD)
Хлебопекарни (LVD)

257
Кухненски машини - кухненски роботи, кафемелачки,
месомелачки, уреди за рязане (LVD)
Eл. уреди от обща кампания

130

Евтини електрически уреди-кампания

207

Ел. съоръжения от Коледна кампания
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Приключили през 2014 г. проверки на електрически съоръжения - съотношение
между съответстващи продукти, несъответстващи и продукти, за които са
предприети коригиращи мерки
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Извършените проверки обхващат продукти от следните продуктови групи:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 Осветители
През 2014 г. са приключили проверките на 118 осветителя, започнали през
предходната година, в това число: 90 преносими осветителя с общо предназначение, 23
преносими осветителя за деца, 3 ръчни осветителя и 2 осветителя за директно
включване в контакт.
За 41 осветителя, след преглед на техническо досие, е установено, че са с
оценено съответствие и производителят е предприел коригиращи действия към
етикетирането им. За 29 осветителя са предприети коригиращи действия от
отговорните икономически оператори. Наличните количества от един модел осветители
за директно включване в контакт са върнати от търговеца, разпространяващ ги на
българския пазар, на доставчика в Румъния. За 3 модела осветители след изпитване е
установено, че не отговарят на съществените изисквания на приложимата наредба. За
единия от изпитаните осветители, както и за 8 модела други не са предоставени
документи за оцененото им съответствие. Проведена е среща с техния производител и
той е

поел ангажимент да изтегли наличните количества от пазара и да оцени

съответствието им. Към другите два изпитани продукта е предприета принудителна
административна мярка.
За 9 вида осветители отговорните икономически оператори не са предоставили
документи, удостоверяващи оцененото им съответствие. Към тях са предприети
ограничителни мерки до оценяване и удостоверяване на съответствието им. За 27 вида
осветители не са предприети мерки по отстраняване на несъответствията, тъй като не са
установени отговорните икономически оператори. За три модела от тях търговците са
предприели унищожаване на наличните количества, което е потвърдено след
контролни проверки.
Резултатите от проверката показват, че около 27% от осветителите с установени
несъответствия с изискванията остават на пазара. Основните причини за това са:
затруднения в проследяване произхода на продуктите и категорично установяване на
отговорните икономически оператори, липса или непълна идентификация на
продуктите; непредприемане на коригиращи действия от икономическите оператори,
поради липса на разписани задължения и санкции в нормативната уредба.
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 Светодиодни (LED) лампи и компактни луминесцентни лампи (CFL)
От продължилите през 2014 г. проверки за 54 вида лампи (29 LED и 25 CFL) по
отношение на изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, започнати през
2013г., са приключили проверките на 45 лампи (20 LED и 25 CFL).
За 11 модела LED лампи е установено, че маркировката за съответствие е
нанесена само върху опаковката им, а за 3 модела CFL са изискани ЕО декларации за
съответствие и частите от техническата документация, които доказват оцененото им
съответствие с нормативните изисквания. Документалните проверки показват, че
лампите са с оценено съответствие по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и
НСИОСЕМС. Несъответствията по отношение нанасяне на маркировката за
съответствие са отстранени от отговорните икономически оператори, което е
потвърдено от контролни проверки.
Към 16 модела CFL са предприети временни ограничителни мерки до
удостоверяване на съответствието им, тъй като отговорните икономически оператори
не са предоставили технически досиета, удостоверяващи оцененото им съответствие
със съществените изисквания на приложимите наредби.
Към 8 вида лампи (4 LED и 4 CFL) са предприети коригиращи действия по
отстраняване на несъответствията от отговорните икономически оператори, което е
потвърдено от контролни проверки.
Към 6 (4 LED и 2 CFL) лампи, с установена липса на маркировка за
съответствие, и към 1 LED лампа без нанесено име на производителя или марка върху
продукта не са предприети принудителни мерки, поради невъзможност да бъде
установен по безспорен начин отговорният икономически оператор. За част от тях
търговците са преустановили продажбите в търговската мрежа. Вносителят на един
модел CFL, с марка VTAK, е предприел действия по изтегле на 42 бр. от пазара и е
предоставил протокол за рециклиране.
След анализ на резултатите от проверката са закупени общо 6 образци за
изпитване в акредитирана лаборатория, в това число: 3 модела компактни
луминесцентни лампи и 3 модела LED лампи. След проведено изпитване за смущаващи
електромагнитни излъчвания по параметри от приложимите хармонизирани стандарти
е установено, че за два модела LED лампи генерираните смущаващи излъчвания
надвишават определените норми. Към тези продукти е предприета принудителна
административна мярка и е публикувана информация в ICSMS.
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Проверките на 9 LED лампи с констатирани несъответствия по отношение на
изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС не са приключили.
През 2014 г. е приключила проверката за 366 бр. модела компактни
луминесцентни лампи, проверени и по отношение изискванията за екопроектиране на
Регламент 244/2009, като е установено, че проверените лампи са от 74 марки.
Констатирано е следното: 35 модела не отговарят на изискванията за максимална
обявена мощност за даден обявен светлинен поток; 4 модела са с обявен клас на
енергийна ефективност В, 4 модела са с необявен клас на енергийна ефективност и
светлинен поток, поради което не може да се определи ефективността им. За
горепосочените лампи са предприети действия за установяване на отговорния
икономически оператор и датата на пускане на пазара на продуктите, след което са
изискани декларация за съответствие с изискванията за екопроектиране, определени в
Регламент № 244/2009 и протоколи от изпитване.
Проверката установи още, че 40% от лампите са с непълна информация върху
опаковката, като най-често липсва: информация за време за загряване, съдържание на
живак, размери на лампата и брой цикли на комутация преди преждевременно излизане
от строя. Отговорните икономически оператори са информирани за изискванията към
продуктовата информация за лампите, с цел да предприемат коригиращи действия.
Резултатите са: за 26 модела е установено, че изискванията на регламента са
неприложими, тъй като са пуснати на пазара преди влизането му в сила; към 6 модела
са предприети коригиращи действия от търговец; към 2 модела са предприети
коригиращи действия от производител; към 27 модела лампи са предприети
коригиращи действия от вносител; за 3 модела, за които не може да се определи датата
на пускане на пазара, тъй като са доставени от друга държава, членка на ЕС; 3 модела
са с оценено съответствие; за 10 модела не е установен отговорният икономически
оператор

поради

несъдействие

на

търговците.

Предприета

е

принудителна

административна мярка към 19 модела несъответстващи лампи, като са издадени 7
заповеди. Отговорните икономически оператори са изтеглили 90 лампи от търговската
мрежа. За установените нарушения на действащото законодателство са предприети
административнонаказателни действия, като са съставени 4 акта на търговци и лица,
пуснали продуктите на пазара.
През 2014 г. е приключила проверката на 375 модела едноцокълни компактни
лампи (CFL), по отношение изискванията на чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за излязлото от
употреба електронно и електрическо оборудване. Резултатите показват че при 12
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модела продукти маркировката, обозначаваща зачертан контейнер, по приложение № 3
от наредбата, не е нанесена съгласно изискванията; за над 36 модела продукти лицата,
пускащи ги на пазара (ЛППЕЕО), не са се идентифицирали, съгласно изискванията; за
293 модела продукти наличната информация от наредбата не е предоставена и на
български език. Вземайки предвид възможностите, които дава законодателството,
отговорните ЛППЕЕО са уведомени за задълженията, произтичащи от наредбата, в
резултат на което голяма част от икономическите оператори са предприели действия
към продуктите по изпълнение изискванията на наредбата. След извършени контролни
проверки е установено, че за по-голямата част от продуктите задълженията са
изпълнени, а останалите продукти не са били налични в търговските обекти.
 Електрически светлинни гирлянди от Коледна кампания 2013
През 2014 г. са приключили проверките на 28 вида продукти с констатирани
несъответствия, започнали през м. декември 2013 г. Към 9 вида продукти са
предприети коригиращи действия от отговорните икономически оператори за
отстраняване на несъответствията по отношение инструкцията за употреба, като са
окомплектовани с инструкция за употреба на български език, която отговаря по обем и
съдържание на тази, съставена от производителя. По предложение на търговците са
унищожени всички налични 18 бр. от двата вида гирлянди, за които е установена липса
на маркировка за съответствие. По инициатива на търговците са унищожени още 79 бр.
от 5 вида гирлянди с констатирани видими несъответствия с нормативните изисквания.
В хода на проверката търговците са декларирали, че нямат наличност от 2 продукта, а
13 от продуктите не са могли да бъдат проследени по веригата на доставка. Към един
продукт, с установени видими несъответствия с нормативните изисквания, е
предприета принудителна административна мярка.
Резултатите от проверката показаха, че ежегодишното провеждане на Коледна
кампания е довело до значително намаляване на броя на несъответстващите продукти,
предлагани на пазара.
 Телевизори по отношение изискванията на НИУЕЕО
През първо тримесечие на 2014 г. е приключила проверката на телевизори от
специализирана кампанийна проверка, проведена през 2013г., по отношение
изискванията на НИУЕЕО. От проверени 358 телевизора от различни марки и модели
при 136 продукта е констатирано неизпълнение на изискване от наредбата, като е
установено, че: 17 бр. са без нанесена маркировка (обозначението, представляващо
зачертан контейнер) по приложение № 3, към чл. 6 от наредбата; за 42 бр. продукти
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лицата, пускащи на пазара ЕЕО, не са се идентифицирали, а за 68 бр. продукти
ЛППЕЕО са идентифицирали, но без да посочат ЕИК и за 22 бр. продукти не е
предоставена на български език информацията, изискваща се от наредбата.
Преобладаващата част от икономическите оператори са предприели действия към
отстраняване на несъответствията.
 Електрически одеяла и възглавници
През първо тримесечие на 2014 г. е извършена проверка на битови електрически
уреди – одеяла и възглавници, на територията на всички регионални отдели. Проверени
са общо 246 електрически одеяла и възглавници от различни марки и модели. За 62 бр.
продукти са констатирани несъответствия, които след редуциране и премахване на
повтарящите се като марка и модел остават 26 бр. от различни марки и модели - 18
електрически одеяла и 8 електрически възглавници. От общия брой проверени
продукти с констатирани несъответствия са около 10%. Предлаганите на българския
пазар електрически одеяла и възглавници са с произход България (от 3 български
производители), няколко европейски марки и няколко модела с произход Китай и
Турция. В сравнение с констатираните несъответствия при същата група продукти през
2011 г. несъответстващите продукти са намалели с 8%, а предлаганите към момента на
пазара одеяла и възглавници от българските производители са без несъответствия.
През отчетния период са приключили проверките на общо 24 продукта (16
одеяла и 8 възглавници), като: за едно одеяло, след проверка на техническо досие, е
установено, че съответства на изискванията; за един модел електрическо одеяло, след
изискване, от отговорния икономически оператор не са предоставени документи,
удостоверяващи оцененото му съответствие, и към него ще бъдат предприети временни
ограничителни мерки; за общо 18 електрически одеяла и възглавници са извършени
коригиращи действия от отговорните за пускането им на пазара икономически
оператори за отстраняване на несъответствията; за 3 не са предприети мерки поради
изчерпване на всички възможности за проследяване на продукта за установяване на
отговорния икономически оператор. За част от продуктите при контролните проверки
не са потвърдени поетите от отговорните икономически оператори ангажименти,
поради сезонния характер на предлагането им. Проверките на две електрически одеяла
не са приключили поради забавяне на кореспонденцията, предоставянето на документи
и затруднения за извършване на контролни проверки за потвърждаване на
предприетите от отговорните икономически оператори коригиращи действия, както и
поради сезонния характер на продуктите.
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 Декодери
През м. февруари 2014 г. е извършена проверка на декодери по отношение
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост и изискванията за екопроектиране на Регламент
107/2009. Проверени са общо 207 декодера от различни марки и модели. Продължени
са проверките за 20 декодера при отговорните икономически оператори.
При проверката в търговските обекти най-често установените несъответствията
са: маркировка за съответствие, нанесена върху опаковката и адаптера, но не и върху
декодера, продуктите не се придружават от инструкция за употреба на български език
или инструкцията е непълна, без посочена консумацията в режим “готовност”, без
посочена консумираната мощност в режим “активен режим”.
В края на 2014 г. са приключили проверките на 18 декодера, при които са
установени несъответствия по отношение на НСИОСЕСПИОГН, НСИОСЕМС и
Регламент 107/2009.
Резултатите от проверките по НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС показаха, че:
 един декодер след повторен оглед на продукта съответства на изискванията;
 за един модел не са посочени върху продукта модел и технически данни
(мощност, знак за защита клас ІІ). Поради невъзможност да се проследи произходът на
продукта, търговецът е предприел унищожаването на наличните 2 бр. декодери, в
присъствието на служител от ГДНП, за което е съставен протокол.
 на два модела липсва инструкция за употреба на български език и на 13
модела инструкцията за употреба на български език не отговаря по обем и съдържание
на издадената от производителя. В резултат на проверката отговорните икономически
оператори са предприели коригиращи действия по окомплектоване на продуктите с
коректна инструкция.
 за един модел производителят от ЕС (Литва), съвместно с отговорния
икономически оператор от България, е предприел коригиращи действия към
инструкцията за употреба и декодерът е окомплектован с нея.
 за два модела декодери от една и съща марка, захранвани с постоянно
напрежение +5V или +12V чрез АС/DC адаптер, които са извън обхвата на
НСИОСЕСПИОГН, но попадат в обхвата на НСИОСЕМС, е констатирано, че
маркировката за съответствие е нанесена върху опаковката на комплекта и адаптера, но
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не и върху декодера. Изискани са документи, удостоверяващи оцененото им
съответствие с наредбата. Проверката на 2 декодера продължава.
Резултатите от проверката показаха, че не е целесъобразно да се предприеме
изпитване на образци от декодерите, по отношение изискванията на НСИОСЕМС,
поради значително намаленото им предлагане на пазара, като в някои случаи е
установено пълното изчерпване на количествата им.
В края на 2014 г. са приключили проверките на 12 декодера по отношение
изискванията за екопроектиране, съгласно Регламент 107/2009, като резултатите от
предприетите действия са следните: 7 модела съответстват на изискванията,
установено след преглед на редоставени декларации за съответствие; за 4 модела не е
установена датата на пускане на пазара, тъй като са доставени от ЕС и е невъзможно да
се открие отговорният икономически оператор; за 1 модел декодер дистрибуторът е
предприел действия по унищожаването на наличните 2 бр. от продукта.
 Електрически уреди от Обща кампанийна проверка
При извършената на 12.03.2014 г. обща кампанийна проверка за наличие и
пълнота на инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български
език са проверени 137 различни електрически уреди, като при 10 модела от тях са
установени следните несъответствия: липса на инструкция за употреба на български
език и наличие на инструкция на български език, която не отговаря по обем и
съдържание с тази на производителя и/или на изискванията.
През отчетния период са приключили проверките на всичките 10 бр. продукти,
като: към 4 продукта са предприети коригиращи действия от отговорните за пускането
им на пазара икономически оператори; за един вентилаторен отоплител вносителят е
информирал производителя за липсващите върху продукта предупредителни текстове
на български език и е получил уверението, че за следващия внос несъответствието ще е
отстранено; към един сешоар не са предприети мерки поради изчерпване на
възможностите за установяване на отговорния икономически оператор; общо 30 бр. от
4 вида електрически съоръжения (6 бр. от 2 вида настолни осветители, един бр.
епилатор и 23 бр. от един модел машинка за подстригване) са доброволно унищожени
от търговците, тъй като не са могли да предоставят документи за произход, необходими
за установяване на отговорните икономически оператори.
Резултатите от кампанията показват значително намаляване на процента на
предлаганите на пазара електрически продукти с несъответствия по отношение на
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инструкцията за употреба на български език - 13% за 2012 г.; 12% за 2013 г. и 7,3% за
2014 г.
 Нощни лампи, бързовари и поялници от извънредната кампанийна
проверка
През м. юни 2014 г. е извършена извънредна кампанийна проверка, проведена на
територията на сектор “Надзор на пазара - Южен централен район”, чийто обект бяха:
нощни лампи, бързовари и поялници- по отношение изискванията на ЗТИП и
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически
съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
В рамките на един ден са проверени 34 различни по вид електрически
съоръжения, от които 5 нощни лампи не съответстват на изискванията. Установените
несъответствия са: липса на обявено наименование и адрес на икономическите
оператори, отговорни за пускане на продуктите на пазара, като за 1 от тях е
констатирано още, че е без маркировка за съответствие. Предприета е принудителна
административна

мярка

законодателството

са

към

продукта,

предприети

а

за

установените

административнонаказателни

нарушения

на

действия.

По

инициатива на търговеците са унищожени общо 60 бр. несъответстващи нощни лампи,
от 3 вида.
В отчетния период всички проверки са приключили, като може да се направи
изводът, че при продуктите от нисък ценови клас продължава да има трудности с
проследимостта на произхода им.
 Кухненски машини
В периода от 1.07. до 31.07. 2014 г. е проведена проверка по УГП на продуктова
група кухненски машини, в т.ч. кухненски роботи, месомелачки, кафемелачки и
електрически уреди за рязане, по отношение на посочените към продуктите изисквания
в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението. В търговските обекти са проверени общо 257 продукта от различни
марки и модели, от които за 19 продукта са установени несъответствия, както следва:
липса на инструкция за употреба на български език или инструкцията на български
език не съответства по обем и съдържание на тази на производителя.
До края на 2014 г. са приключили проверките на 18 продукта по следния начин:
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За 15 продукта икономическите оператори са предприели коригиращи

действия по отношение на инструкцията за употреба и проверките са приключили, като
продуктите са приведени съобразно изискванията.


За един продукт производителят е предприел коригиращи действия по

отношение на конструкцията – сменен е щепселът, в изпълнение изискванията на
хармонизирания стандарт.


За два вида продукти без маркировка за съответствие, предлагани в

четири различни търговски обекта, са предприети: административнонаказакателни
действия към нарушителите, а към продуктите - принудителни административни
мерки. По инициатива на единия търговец, един продукт е унищожен - поради
невъзможност да се проследи произходът му.
Поради затруднения при проследяване произхода на един несъответстващ
продукт по веригата на разпространението му проверката продължава.
Анализът на резултатите от проверката на кухненски машини показва, че
преобладаващите несъответствия са по отношение инструкцията за употреба. В
заключение може да се обобщи, че при тази група продукти несъответствия се откриват
главно при продукти с неяснен произход.
Хлебопекарни
През м. юли 2014 г. е извършена проверка на хлебопекарни по отношение на
посочените изисквания в НСИОСЕСПИОГН. Преобладаващата част от проверените
продукти са с европейски произход и изпълняват изискванията на НСИОСЕСПИОГН.
За констатирано несъответствие проверката продължава само при 1 продукт.
Установено е, че има част от текст в инструкцията за употреба на български език, който
има неточен превод от английския вариант. Отговорният икономически оператор е
отстранил несъответствието, което е потвърдено и при извършена повторна проверка.
 Домашни хладилни уреди
През м. август 2014 г. е извършена проверка на домашни хладилни уреди по
отношение на изискванията за екопроектиране, в съответствие с Регламент № 643/2009
и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
(НИУЕЕО). Проверени са общо 213 вида хладилници.
По отношение изискванията за екопроектиране 31 вида хладилни уреди са с
установени несъответствия при проверката, в т. ч. са: 1 уред е без инструкция за
употреба на български език, 8 вида са с инструкции в непълен обем и съдържание на
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български език и 27 модела са с липса на информация по приложение II, т.1, буква б)
на Регламента „Изисквания за информацията, предоставяна от производителя в
брошурата с упътване“. В резултат на проверката към 23 модела хладилници са
предприети коригиращи действия от вносителите към инструкцията за употреба и
продуктите са приведени в съответствие с изискванията за екопроектиране. За 8
хладилника проверката продължава.
По отношение изискванията на НИУЕЕО: 103 бр. са с установени
несъответствия с изискванията на наредбата, като от тях 27 хладилни уреда са без
данни за идентификация на ЛППЕЕО, 75 хладилни уреда са без нанесен ЕИК и два с
маркировка по приложение № 3 oт наредбата (символът

зачертан контейнер),

неотговаряща на графичното изображение, посочено в приложението.
През отчетния период са приключени проверките на 67 хладилни уреда по
отношение на НИУЕЕО, като: за 42 продукта отговорните ЛППЕЕО са уведомени за
необходимостта от идентифициране с нанасяне и на техния ЕИК; за 25 продукта са
предприети коригиращи действия по отношение установените несъответствия. За 36
хладилника проверката продължава по отношение НИУЕЕО.
 Електрически отоплители за стаи
В периода от 1 до 23 октомври 2014 г. е извършена проверка на електрически
отоплители за стая – вентилаторни и конвекторни, по отношение изискванията на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически
съоръжени, предназначени за използване в определени граници на напрежението и
Наредбата

за

съществените

изисквания

и

оценяване

на

съответствието

за

електромагнитна съвместимост. Проверени са общо 726 електрически отоплителя, за
124 бр. модели от тях (17% от общия брой) са констатирани несъответствия, които след
премахване на повтарящите продукти се редуцират до 65 вида. Преобладаващата част
от несъответствията са липсващи текстове в инструкцията за безопасна употреба,
изисквани от приложимия хармонизиран стандарт. Установено е, че един конвекторен
отоплител се предлага без маркировка за съответствие и 6 отоплителя (2 конвекторни и
4 вентилаторни) се предлагат без инструкция за употреба на български език. В
сравнение с констатираните несъответствия при извършените проверки на същата
група продукти през 2010 и 2011г., процентът на несъответстващите продукти е
намалял четири пъти, което е доказателство за ефективността от работата по надзора на
пазара.
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Проверките на 65 електрическите отоплителя с установени несъответствия (23
конвекторни и 42 вентилаторни) са продължили при отговорните икономически
оператори. За 4 вентилаторни отоплители, за които се предвижда изпитване по
отношение изискванията за ЕМС, са изискани ЕОдекларации за съответствие.
До края на 2014 г. са приключили проверките на 3 бр. отоплителя: за 1 панелен
конвектор е установено, че е съответстващ – отговорният икономически оператор е
предоставил

инструкция за

употреба,

отговаряща на изискванията;

към 2

вентилаторни отоплителя са предприети коригиращи мерки към инструкцията за
употреба от търговеца, разпростаняващ ги на българския пазар. Проверките за 62
електрически отоплителя продължават.
 Специализирана кампания за евтини електрически уреди: поялници,
нощни лампи
На 29 и 30 октомври 2014 г. е проведена специализирана кампания за евтини
електрически уреди: поялници, бързовари и нощни лампи по отношение изискванията
в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението. Кампанията е насочена към продукти от нисък ценови клас с голямо
приложение. Проверени са 343 продукта, от които за 120 модела са констатирани
несъответствия, в т. ч. са: 60 вида продукти без маркировка за съответствие, като при
47 от тях липсва също инструкция за употреба. Към тези продукти са предприети
принудителни административни мерки и са спрени от разпространение. За останалите
несъответстващи продукти е констатирана липса на инструкция за употреба или
инструкцията на български език не съответства по обем и съдържание на тази на
производителя.
През отчетния период е приключила проверката за един продукт, за който са
предприети коригиращи действия към инструкцията за употреба от вносител.
Проверките за 120 модела несъответстващите продукти продължат.
 евизори
През м. ноември 2014 г. е извършена проверка на телевизори за съответствие с
изискванията за екопроектиране на Регламент № 642/2009. В търговските обекти са
проверени общо 275 телевизора. Проверките за 50 продукта продължават. Откритите
несъответствия са липса на инструкция за употреба на български език или непълна
инструкция за употреба и необявена консумация на енергия в режими „изключен“
и/или „готовност“.
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 UPS захранващи системи
В периода от 18 до 27 ноември 2014 г. е извършена проверка на електрически
съоръжения

-

UPS

захранващи

системи

по

отношение

изискванията

на

НСИОСЕСПИОГН, НСИОСЕМС и НИУЕЕО. Проверени са общо 174 UPS устройства
от 33 марки и три продукта без обозначени марка и модел. От тях в търговските
обекти са проверени 114 продукта, а в интернет сайтове - 60. Несъответствия са
установени при 107 UPS устройства. След отчитане на повтарящите се продукти общо
проверените UPS устройства се редуцират до 133 модела, а несъответстващите – до 75
вида.
При

проверките

са открити

следните

несъответствия:

по отношение

изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС - за 6 продукта е установена липса
на маркировка върху продукта, за 2 продукта маркировката за съответствие е нанесена
само върху опаковката, 2 продукта са без инструкция на български език, а за 39 тя е
непълна по обем и съдържание с тази на производителя.
При

проверките са открити

следните несъответствия:

по отношение

изискванията на НИУЕЕО - при 21 продукта изискващата се маркировка по
приложение № 5 не е нанесена на нито едно от определените места, а при 28
устройства тя не е нанесена върху продукта, при 79 продукта липсва изискващата се
според чл. 8 информация от производителя или тя не е на български език, при 67
продукта не е обозначен ЕИК на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.
След анализ на обобщената информация проверките продължават за 35
продукта по отношение на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, за 83 продукта по
отношение на НИУЕЕО и за 7 от проверените в интернет сайтове продукти по трите
приложими наредби.
 Електрически уреди - гирлянди от Коледна кампания 2014
По време на Коледната кампания, проведена през м. декември 2014 г., са
проверени 164 вида електрически гирлянди, от които 47 вида са с установени
несъответствия на нормативната уредба и проверките продължават при отговорните
икономически оператори.
 Извънредна кампания „Черна и бяла техника“, проведена съвместно с
Министерството на икономиката
На 15.12.2014 г. е проведена извънредна кампания „Черна и бяла техника“ на
територията на София, съвместно с Министерството на икономиката. Целта на
кампанията е проверка за законосъобразното пускане на пазара на електрически
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уреди, които са едни от най-търсените по време на Коледните и Новогодишните
празници. Проверените продукти попадат в обхвата на Наредбата за съществените
изисквания

и

оценяване

на

съответствието

на

електрически

съоръжения,

предназначени за използване в определени граници на напрежението.
Проверени са 26 продукта, в т. ч.: телевизори, радиокасетофони, аудиосистеми,
перални, прахосмукачки, микровълнови фурни, комбинирани печки газ и ток, малки
готварски печки, електрически котлони, хлебопекарни, електрически кани за топла
вода, цитруспреси, уреди за мъфини, чушкопек. За 2 продукта са открити
несъответствия – електрически керамични котлони, при които маркировката за
съответствие не е нанесена върху продукта, а върху кутията и инструкцията за
употреба. За тези продукти проверките ще продължат с проследяване на техния
произход и изискване на документи за оцененото им съответствие.
 Електрически съоръжения - по жалби и сигнали
През 2014 г. са постъпили 19 сигнала и жалби за следните електрически
съоръжения: светлинни гирлянди, бойлери, евакуационни (аварийни) осветители,
мини електрическа печка, филтър за аквариум, „сребърен” подгряващ матрак,
потопяема помпа без етикет на български език, електрическа помпа без точен превод
на инструкцията за употреба (ИУ) и термопомпена система, електрическа печка за
баня, депилираща система за топла кола маска, електрически котлон, комбинирана
печка на газ и ток, акумулаторна помпа за въздух, вентилаторна печка, миксер, CD
радио, настолна лампа и електрическа кана, 5 различни продукта по отношение
декларациите им за съответствие, мини печка с два котлона, кухненски робот, бойлер
без плътна изолационна вата.
През 2014 г. са приключили проверките за следните продукти:


помпа за аквариум без ИУ на български език - сигналът е потвърден,

предприети са административнонаказателни действия към икономическия оператор,
продуктът е окомплектован с инструкция за употреба на български език и
жалбоподателката е уведомена за резултата от проверката;


индукционен котлон – сигналът не е потвърден, вносителят е

предоставил документи, които доказват оцененото и удостоверено съответствие на
продукта, подателят на сигнала е уведомен за резултата;


бойлер – проверката показа, че бойлерът е монтиран, без да са спазени

указанията за монтаж на производителя, на производителя е препоръчано за по-голяма
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сигурност освен указанията в инструкцията за монтаж 100-литровите модели бойлери
да бъдат окомплектовани със съответния брой крепежни елементи, жалбоподателят е
уведомен за резултатите;


устройство за прогонване на гризачи и насекоми RIDDEX plus по

предложение на един от вносителите са унищожени наличните количества от
продукта - поради невъзможност да се предоставят документи, доказващи оцененото
му съответствие, като към настоящия момент останалите вносители не са установени,
жалбоподателят е уведомен;


конвертор

-

административнонаказакателни

сигналът
действия

се

потвърди,

предприети

към

нарушителя

и

са

принудителна

административта мярка към продуктите, жалбоподателят е уведомен;


камера за печене - сигналът за наличие на остри ръбове се потвърди,

производителят

е

предприел

действия

и

е

отстранил

несъответствията,

жалбоподателят е уведомен;


сигналът за потопяема помпа без етикет на български език не се

потвърди - при проверката продуктът се придружава от инструкция за употреба на
производителя на български език и подателят на сигнала е уведомен.;


сигналът за електрически котлон без маркировка за съответствие е

потвърден и са предприети административнонаказакателни действия към нарушителя
и принудителна административна мярка към продуктите в търговския обект, както и
към продуктите при производителя, жалбоподателят е уведомен за резултата;


сигналът за бойлер се потвърди. При производителя е извършена

проверка на терморегулатора на продукта, както и документална проверка, които
доказаха оценено и удостоверено съответствие на бойлера;


„сребърен“ подгряващ матрак - отговорният икономически оператор

представи доказателства за оцененото съответствие на продукта и жалбоподателката е
уведомена;


5 различни продукта по отношение на декларациите им за съответствие,

за които жалбоподателят твърди, че са с невярно съдържание, след анализ на
предоставените документи жалбата не се потвърди; изпратен е окончателен отговор
до подателя;


печка за баня - сигналът не се потвърди, жалбоподателят е уведомен;
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кухненски робот и бойлер без вата – проверката е приключила с

доказано и удостоверено съответствие на продуктите, жалбоподателят е уведомен.
През отчетния период не са приключили проверките за: термопомпена
система, депилираща система за топла кола маска, комбинирана печка на газ и ток,
„шумящ” бойлер, мини печка с два контлона, евакуационни (аварийни) осветители.
 Жалби за продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива
2009/125/ЕС
През 2014 г. са постъпили три сигнала: за безсалникови автономни
циркулационни помпи със съмнения за несъответствия с изискванията на Регламент
641/2009, за телевизор и климатизатор.
В резултат на проверка на помпите са открити 10 модела циркулационни
помпи без обозначен индекс на енергийна ефективност върху фирмената табелка и
опаковката на продукта. От тях за 1 модел помпа е установено, че е без трайно
нанесена маркировка за съответствие върху продукта и 3 модела помпи са без
инструкция за експлоатация и монтаж на български език. Установено е, че 5 модела
помпи са пуснати на пазара преди 1 януари 2013 г. и 2 модела помпи са предназначени
за слънчеви инсталации, поради което за тях не са в сила изискванията на Регламент
641/2009. За 2 модела помпи отговорните икономически оператор са предоставили
декларация за съответствие с изискванията за екопроектиране на Регламент 641/2009,
изготвени от производителя. По отношение на помпата без маркировка за
съответствие са предприети административнонаказателни действия към търговеца и
принудителни административни мерки към продукта, в резултат на което помпите са
изтеглени от пазара. По отношение на помпите без инструкция за експлоатация и
монтаж на български език са предприети административнонаказателни действия към
търговците. Предприети са коригиращи действия, в резултат на които продуктите са
снабдени с инструкция на български език. Проверката е приключила.
Във връзка с подадения сигнал за телевизор е извършена проверка на 4 модела
телевизори. В резултат на проверката е установено, че телевизорите отговарят на
изискванията на Регламент № 642/2009, тъй като в регламента няма изисквания за
добавени функции в режим на готовност, активирани от потребителя. Ако продуктът,
в неговата настройка по подразбиране (както се предлага от производителя), може да
осигури режим, който отговаря на изискванията за консумация на енергия в режим на
готовност, то той е в съответствие с тази част от регламента. Няма изискване
производителят

да

декларира

специфична

мощност,

необходима

за

всяка
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допълнителна функция, която се активира от потребителя. Икономическите
оператори, пуснали продуктите на пазара, са предоставили декларации за
съответствие с изискванията на Регламент 642/2009. Проверката е приключила.
Проверката по сигнала за климатизатор е приключила, като към икономическия
оператор са предприети административнонаказателни действия, тъй като не е оказал
съдействие.
 Електрически съоръжения - по самосезиране
През 2014 г. са приключили проверките за :
-

3 марки поялници без маркировка за съответствие и без инструкция за

употреба на български език от края на 2013 г., като са предприети принудителни
административни мерки към продуктите. Поради невъзможност да се проследи
произходът на продуктите и да се установи отговорният икономически оператор, по
предложение на търговците общо 65 бр. от трите вида продукта са унищожени.
-

две марки помпи за аквариум, при които има несъответствия по

отношение инструкцията за употреба на български език, поради невъзможност да се
осъществи връзка с отговорния икономически оператор.
-

2 осветителя е установено, че са без маркировка за съответствие; поради

невъзможност да се проследи произходът на продуктите е предприета принудителна
административна мярка към тези в търговския обект.
Проверките по самосезиране за прахосмукачка и вентилатор продължават за
установяване на отговорния икономически оператор и предприемане на действия
относно липсващата инструкция на български език.
През отчетния период са започнали проверки за 4 продукта, в т. ч. 2 бързовара,
1 поялник без маркировка за съответствие и кана за топла вода с лъжичка без марка и
модел и инструкция за употреба на български език.
ГАЗОВИ УРЕДИ



Газови уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ -

многофункционални горелки за работа на открито, предназначени да нагряват
съдове, съдържащи течности или храна, или нагревателни плочи
През м. септември 2014 г. е извършена проверка на газови уреди,
предназначени за втечнен въглеводороден газ за работа на открито, предназначени да
нагряват съдове, съдържащи течности или храна, или нагревателни плочи, по
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отношение на посочените към тях изисквания в Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (НСИОСГУ).
Проверени са общо 253 бр. продукти, от които 69 вида са с установени
несъответствия. След изключване на повтарящите се модели е потвърдено
продължаване на проверката за 43 различни марки и модели продукти, като за тях са
установени следните несъответствия: за 3 вида продукти - липсва маркировка за
съответствие; за 2 вида е установено, че маркировката е нанесена на опаковката и
придружаващата инструкция за употреба, но не върху продуктите; за 6 вида е
констатирано, че не се придружават от инструкция за употреба на български език; за
останалите е констатирана непълна маркировка за съответствие като: липса на година
на поставяне на маркировката, непълни или неточни технически данни, непълна
инструкция на български език и липса на предупредителни надписи върху опаковката
на продуктите.
През отчетния период са приключили проверките за 4 вида газови уреди, като:
за 2 вида са предприети коригиращи действия от производителите и са приведени в
съответствие; за 1 вид, с констатирани при проверката липса на табелка с данни, липса
на маркировка за съответствие и инструкции за употреба, са предприети
административнонаказателни действия за констатираните нарушения и принудителна
административна мярка към продукта; за 1 вид с констатирана липса на година на
нанасяне на маркировката за съответствие проверката е приключена, поради
невъзможност да се установи еднозначно лицето, отговорно за пускането му на пазара.
Продължават проверките на 39 бр. продукти.
 Газови отоплителни уреди
През отчетния период са приключили проверките на всички продукти, от
извършената през октомври 2013 г. проверка на газови отоплителни уреди (без
димоотвод, битови), по отношение на изискванията

наНСИОСГУ, с предприети

коригиращи действия от отговорните икономически оператори.
 Газови уреди - по жалби и сигнали
През отчетния период е постъпила една жалба – за печка готварска
комбинирана на ток и газ, на основание констатация от жалбоподателката, че части на
уреда се нагряват до „невъзможност да се пипне” и опасението, че накрайникът за
захранване с газ е в задната, също загряваща се част на печката. Работата по жалбата
продължава.
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ИГРАЧКИ

• Играчки, носещи масата на дете - велосипеди
През м. септември 2014 г. е извършена проверка на играчки, носещи масата на
дете – велосипеди, за съответствието на продуктите с изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ).
Проверени са 7 бр. играчки. Несъответствия са установени при 3 от тях, като те са без
нанесени

върху

тях

и

върху

опаковките

им

задължителни

специфични

предупреждения на български език, а 1 велосипед е и без инструкция за употреба на
български език. Малкият брой на проверените продукти се дължи на това, че за голяма
част от велосипедите с височина на седалката до 435 mm, които попадат в обхвата на
НСИОСИ, производителите са посочили, че са средства за спорт и свободно време.
Проверките за трите несъответстващи продукта не са приключили и продължават с
установяване датата и отговорния за пускането им на пазара икономически оператор.
Предприети са административнонаказателни действия към търговеца, предлагащ на
пазара велосипед без инструкция за употреба на български език.


Играчки, носещи масата на дете –тротинетки

Продължават проверките на играчки, носещи масата на дете – тротинетки,
извършени през септември 2014 г. Играчките са обект на „Съвместни действия по
надзор на пазара 2013 (JA2013)“ на ЕК с координатор PROSAFE. При проверените
общо 73 играчки са установени 18 несъответстващи продукта, като в т. ч.: 2 бр. са без
маркировка за съответствие; 1 без инструкция за употреба; 1 с инструкция за
употреба, несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя; 14
са с видими несъответствия, водещи до риск при употребата.
 Играчки, носещи масата на дете - триколки
От общо 220 проверени триколки за съответствието им с изискванията на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките са
установени формални и видими несъответствия общо при 24 вида продукти. През
отчетния период са приключени проверките на 13 вида триколки. Извършени са
повторни проверки, при които са потвърдени декларираните от икономическите
оператори коригиращи действия. При вносител са унищожени 2 бр. тротинетки с
видими несъответствия, водещи до риск при употреба. След предоставяне на
документи за произход от икономическите оператори и установяване на приложимото
законодателство са приключени поверките на триколките с формални несъответствия.
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Приключена е и проверка на триколка с формални несъответствия, при която след
многократни опити не е установен отговорният икономически оператор.
 Играчки за придвижване с електрическо захранване
От проверените през м. май 2014 г. 63 играчки с електрическо захранване,
носещи масата на дете, са установени несъответствия при 11 от тях. През отчетния
период са приключили проверките на 6 играчки. Извършени са повторни проверки с
цел

установяване

изпълнение

на

действията,

декларирани

от

отговорните

икономически оператори. Предприети са административнонаказателни действия към
търговците.
 Играчки, обект на специализирана кампания
През м. май 2014 г. на територията на РОНП – Южна България, в рамките на
един ден, е проведена специализирана кампания на играчки, обект на жалби и
сигнали, които не са открити при извършване на проверките. Целта на кампанията е
проверка на степента на изпълнение на изискванията на ЗТИП и Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. При проверката
отново не са открити играчките, обект на жалбите/сигналите. Жалбоподателите са
информирани за резултата от проверката.
 Играчки с риск, идентичен на нотифицираните в системата RAPEX
През м. май 2014 г. по инициатива на сектор „Надзор на пазара - Южен
централен район” е разпоредена и извършена извънредна проверка, в рамките на един
ден в търговски обекти на територията на гр. Пловдив, на играчки с риск, идентичен
на риска на играчки, нотифицирани в системата RAPEX. При 9 играчки са установени
несъответствия с изискванията на ЗТИП и НСИОСИ, както следва: 2 бр. са с видими
несъответствия; 4 бр. са без маркировка за съответствие; 6 бр. са без обозначено
наименование и адрес на управление на отговорния за пускането им на пазара
икономически оператор;

6 бр. са без инструкция и/или указание за употреба на

български език. Проверките на несъответстващите играчки са продължени с изискване
на документи, свързани с произхода им и отговорните икономически оператори за
пускането им на пазара. Към икономическите оператори, разпространили 4 играчки
без

нанесена

маркировка

за

съответствие,

са

предприети

принудителни

административни мерки.
Не се потвърди предварително подадената информация, че на територията на
гр. Пловдив са разпространени опасни играчки с риск, идентичен на RAPEX
нотификациите. От 9-те играчки с несъответствия, 2 могат да се отнесат към играчки с
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риск, идентичен на нотификациите – тези с видими несъответствия. Това се дължи
както на плановите проверки в предходните години на играчки, носещи риск, подобен
на посочения в нотификациите, и играчки с видими несъответствия, така и на
успешната работа на дирекцията с Асоциацията на вносителите на играчки (БАДИ).
Констатираните при тази кампания останали несъответствия (липса на СЕ маркировка,
без инструкция и без наименование и адрес на управление на икономическия
оператор) не могат да се определят като характерни за определена категория играчки и
дори общо за група играчки. Добрата практика за самосезиране при констатиране на
такъв вид несъответствия е по-ефективният начин за предприемане на действия към
несъответстващи продукти, отколкото провеждането на локални кампании.
В резултат на многократно направените опити не са установени отговорните
икономически оператори, пуснали на пазара играчките с несъответствия поради:
несъдействие от страна на търговците, изразяващо се в непредоставяне на документи;
отказ за получаване на изпращаните им писма; невъзможност за свързване със
следващия икономически оператор по веригата, отново поради неполучаване на
изпращаните им писма. Този проблем при проследяване на продуктите по веригата на
доставка е основен и прави невъзможно предприемането на ефективни действия към
несъответстващите продукти. Проверките са приключени.
 Играчки карнавални и маскировъчни костюми
През отчетния период са приключени 12 от общо 14 проверки, продължени към
играчки с установени несъответствия при проверката, проведена през септември 2013
г. Предприети са принудителни административни мерки към продуктите и
административнонаказателни

действия

към

икономическите

оператори,

разпространили играчки – карнавални и маскировъчни костюми в нарушение на
действащото законодателство, изтеглени са и унищожени 154 играчки маски, поради
наличие на необработени ръбове. Проверката установи, че значителна част от
карнавалните и маскировъчни костюми са пуснати на пазара в нарушение на
приложимото след 20.07.2011 г. законодателство. Преди посочената дата тези
продукти бяха изключени от приложното поле на НСИОСИ.
 Играчки с „видими несъответствия”
През отчетния период са приключени проверките при 12 играчки, като са
предприети принудителни административни мерки. Поради непредоставяне на
документи за произход или отказ от страна на икономически оператори да се
припознаят като отговорни за пускането на пазара на 5 играчки, с установени видими
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несъответствия, проверките са приключени. При извършени повторни проверки в
търговските обекти тези играчки не са открити.
 Играчки от Коледна кампания 2013
През отчетния период са приключили проверките на 27 играчки от общо 41 бр.,
при които са установени несъответствия при проведената в началото на декември 2013
г. традиционна Коледна кампания. Сериозно затруднение за приключване на тези
проверки е проследимостта при установяване на отговорния икономически оператор.
Към икономическите оператори, разпространяващи играчки, които несъоветстват на
приложимото законодателство, са предприети принудителни административни мерки.
По предложение на търговците, предоставящи играчки с несъответствия, са
унищожени 22 играчки, за които не е установен отговорният за пускането им на
пазара икономически оператор.
 Играчки от Обща кампанийна проверка - март 2014
От проверените по време на общата кампания през м.март 2015 г. 105 бр.
играчки от различни категории, за наличие на инструкция за употреба и/или
предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба, са продължени
проверките на 28 вида, при които са установени следните несъответствия: 3 вида са
без маркировка за съответствие, 5 вида са без инструкция за употреба на български
език, 7 вида са с инструкция за употреба, несъответстваща по обем и съдържание на
изготвената от производителя. При 13 играчки са установени други несъответствия,
които нямат отношение към темата на проверката. През периода са приключили
проверките на 19 играчки. Предприети са действия от отговорните икономически
оператори, като са коригирани текстовете на специфичните предупреждения. Към
икономическите оператори, пуснали на пазара играчки в нарушение на приложимото
законодателство, са предприети административно наказателни действия.
 Играчки от кампания „Коледата безопасна“
При проведената през м. декември 2014 г., в рамките на един ден, кампания
„Коледата безопасна“ съвместно с Министерството на икономиката и Комисията за
защита на потребителите са проверени общо 78 играчки от различни категории, марки
и модели. Установени са несъответствия при 15 от тях, като: 8 бр. са без
предупредителни текстове на български език; при 6 вида играчки не е обявено
наименованието и адреса на отговорния икономически оператор; при 2 вида е
възникнало съмнение за оценено съответствие; 4 вида са с некоректна и нечетлива
информация на български език; 2 играчки са несъответстващи на съществените
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изисквания за безопасност. При тази проверка са направени и измервания за
процентно съдържание на тежки елементи като олово, кадмий, хром, никел и други с
портативен анализатор на рентгенова флуорисценция (XRF анализатор). Проверките
на несъответстващите играчки продължават.
 Играчки от Коледна кампания 2014
При проверката, проведена в периода от 9 до 11 декември 2014 г. са установени
играчки с формални и видими несъответствия на съществените изисквания за
безопасност. Посредством използван инструментариум при 11 играчки с нанесена
маркировка за съответствие е установено видимо несъответствие на съществените
изисквания, водещо до риск при употребата. Установено е разпространение на: 7
играчки без инструкция за употреба; 12 играчки без специфични предупредителни
текстове, свързани с безопасната им употреба; 15 играчки без обявено наименование и
адрес на отговорния за пускането им на пазара икономически оператор; 5 играчки без
нанесена маркировка за съответствие. Както беше констатирано при подобна
проверка, проведена по същото време миналата година, въпреки проверките,
извършвани през годината, на пазара се предлагат играчки без инструкция за употреба
или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя, без
задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без
превода им на български език; които не съответстват на съществени изисквания,
посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките. Проверките продължават.
 Играчки - по жалби и сигнали
През отчетния период са постъпили 13 жалби/сигнали за играчки, в т. ч. са:
- играчка - пъзел килим, за който в жалбата е посочено, че излъчва „нетърпима
миризма“, закупен и изпитан

е образец. Установено е, че играчката отговаря на

изискванията на законодателството, приложимо към датата на пускането й на пазара.
Жалбоподателят е информиран за резултатите от изпитването и проверката е
приключила.
- играчка - бакуган. При проверката не е потвърдена информацията от сигнала,
тъй като върху опаковката й е налична маркировка за съответствие, символ за
възрастово ограничение и предупредителни текстове на български език, свързани с
безопасната употреба. Подателят на сигнала не е информиран поради сменен адрес и
непредоставен нов, на който да бъде изпратена информация за резултата от
приключената проверка.
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- играчка - влакче, задвижвано с химически източник на ел. енергия – батерии.
Имитирайки действието на реалния локомотив, производителят умишлено е въвел
допълнителна функция – ароматерапия, чрез отделяния пушек, който е причина за
подадения сигнал. В резултат на проведено изпитване е установено, че имитацията на
пушек е постигната, чрез изпаряване на течен парафин. Парафинът не е обект на
класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета и не е класифициран като опасен съгласно Директива 67/548/ЕЕС, но има
дразнещо действие върху очите. Същото действие върху дихателните пътища имат
парите на парафина при вдишване. Умишлено въведената от производителя функция ароматерапия, постигната по класическия метод чрез нагряване, не води до желания
ароматерапевтичен ефект, а до дразнещо действие при вдишване. Това действие е от
особено значение за играещото дете, тъй като при игра то ще вдишва както от близко
разстояние парите на парафина, така и от наситения с тях въздух в помещението, в
което играе. Проверката е приключена.
- играчка – палатка, за която се твърди, че се разпространява без инструкция на
български език. Информацията от сигнала не се потвърди.

Играчката се

разпространява от търговеца съгласно изискванията на действащото законодателство.
Проверката е приключена.
- играчки – балони, за които жалбоподателят твърди, че излъчват „силна миризма
на ацетон“. Поради затруднения, произтичащи от разминаване на информацията за
търговския обект, посочен в жалбата, и този, които е обявен върху приложения към
жалбата касов бон, балоните, обект на жалбата, не са открити при извършените
проверки в три търговски обекта. Жалбоподателят е информиран за затруднението и е
приканен да предостави точна информация за търговския обект и за балоните, тъй като
само чрез изпитване може да се установи наличието на химически риск за играещите с
тях деца. До момента не е посъпила очакваната информация. Проверката е
приключена.
- играчка, съдържаща се в опаковката на хранителен продукт – снакс, по
сигнал, получен в края на декември 2014 г. В сигнала е посочено, че след допир с
играчката детето е получило обрив по цялото тяло. Продължава проверката.
Не е извършена проверка по четири жалби за триколки, тъй като посочената в
тях причина е свързана с употребата им като средство за отглеждане на дете, за които
ДАМТН няма компетенции. Жалбите са препратени по компетентност на КЗП, тъй
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като попадат в областта на компетентност както по отношение на безопасността на
продуктите, така и по отношение на правото на рекламация и гаранционна защита.
Не е предоставена и информация от отговорния икономически оператор
относно оттеглените от нотифицирания орган сертификати, по направено предписание
от нотифициращия орган, за скейтборди със заличени данни, свързани с масата и
възрастта на ползвателя. Скейбордите са обект на заповеди на председателя на КЗП.
МАШИНИ

 Ръчни електрически инструменти и градинска техника с акумулаторно
захранване
В периода от 1 до 17 април 2014 г. е извършена проверка на 432 бр. ръчни
електрически инструменти и градинска техника с акумулаторно захранване по
отношение изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините. От продължените проверки за 78 машини с
констатирани несъответствия през отчетния период са приключили проверките за 27
машини, като несъответствията са отстранени от отговорните икономически
оператори. Проверките за 51 машини продължават с изискване и проверка на
документите.
 Ръчни къртачи и трошачи (чукове)
В периода от 15 до 29 май 2014 г. е извършена проверка на ръчни къртачи и
трошачи (чукове) по отношение изискванията към тях в Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на машините и Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на
открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Проверени са общо 158
машини от различни марки и модели, при 27 са открити несъответствия, като след
отпадане

на

повтарящите

се

продукти

са

продължени

проверките

за

12

несъответстващи машини. През отчетния период са приключили проверките за 9
машини. За 3 машини проверките продължават с изискване и проверка на
техническото досие.
 Товарозахватни приспособления – сапани
ез отчетния период са приключени започнатите през 2013 г. проверки на 74 бр.
несъответстващи на изискванията сапани. Несъответствията са отстранени –
продуктите се придружават от ЕО декларация за съответствие, сертификат от
производителя, инструкция за експлоатация.
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 Машини за рязане на трева/машини за окантване на трева; храсторези
През отчетния период са приключили започнатите през 2013 г. проверки на 47
машини по отношение на НСИОСМ, НСИОСМС по отношение на шума, Наредбата за
излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, като
към тях са предприети коригиращи действия от отговорните икономически оператори.
 Машини от Обща кампанийна проверка - март 2014
През отчетния период са приключили започналите през м. март 2014 г.
проверки на общо 68 машини по отношение на наличието и съдържанието на
инструкцията за експлоатация. Всички констатирани несъответствия са отстранени и
машините се придружават с инструкция за употреба.
 Машини - по жалби и сигнали
През отчетния период са постъпили 8 жалби за: прободен трион (зеге) без
отбелязан производител и година на производство; бензинова моторна резачка без
обозначен производител, година на производство и без означението за гарантираното
ниво на звукова мощност; пелетна горелка със съмнение за неоценено съответствие;
хидравличен преносим крик без инструкция за експлоатация на български език, без
писмена информация и предупреждения върху машината на български език;
генератори и компресори без означението за гарантираното ниво на звукова мощност
или превишаващо изискванията за допустимо ниво на звукова мощност; генератори,
компресори и мотокари със съмнения за несъответствие.
Приключили са проверките по жалбите за пелетна горелка, като при проверката
не е потвърдена информацията от жалбоподателя, тъй като от предоставените
документи и наличната маркировка за съответствие върху машината се счита, че
продуктите са с оценено съответствие съгласно изискванията на нормативната уредба.
Жалбоподателят е информиран за резултатите от проверката и за зегето, като при
повторна проверка продуктът не е открит.
Работата по останалите жалби продължава с изискване и проверка на
техническата документация.
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ



Радиатори и конвектори за отопление

През м. август 2014 г. са извършени проверки на 188 вида строителни продукти
– радиатори и конвектори за отопление.
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От проверените продукти 141 вида са с констатирани несъответствия, като от
тях 41 са без нанесена маркировка за съответствие, 107 са без декларация за
експлоатационни показатели, а 54 са без инструкция за приложение на български език.
За други 81 вида от несъответстващите радиатори и конвектори са предприети
коригиращи действия. За 60 различни продукти проверките продължават с
предприемане на коригиращи действия.


Медни тръби за вода и газ

През м. август 2014 г. са извършени проверки на 68 вида строителни продукти
– медни тръби за вода и газ, предназначени за използване в отоплителни и газови
инсталации. От проверените продукти 39 вида са с констатирани несъответствия, като
от тях 8 са без нанесена маркировка за съответствие, 25 са без декларация за
експлоатационни показатели, а 19 са без инструкция за приложение на български език.
За други 26 вида от несъответстващите тръби и радиатори са предприети коригиращи
действия. За 13 различни продукти проверките продължават с предприемане на
коригиращи действия.


Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен разтвор

През 2014 г. са извършени проверки на 354 вида строителни продукти –
тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен разтвор. От проверените продукти
176 вида са с констатирани несъответствия, като от тях 3 са без нанесена маркировка
за съответствие, 46 са без декларация за експлоатационни показатели, а 14 са без
инструкция за приложение на български език. За 164 вида от несъответстващите
тоалетни чинии са предприети коригиращи действия. За 12 различни продукта
проверките продължават с предприемане на коригиращи действия.
 Глинени покривни керемиди и строителна вар
Приключените проверки на техническите досиета за 3 вида продукти показват,
че 2 продукта (1 вид керемиди и 1 вид строителна вар) са с оценено и удостоверено
съответствие. За 1 продукт строителна вар с неоценено съответствие е наложена
принудителна административна мярка и са предприети административнонаказателни
действия към нарушителя.


Наблюдение на строителни продукти, във връзка с влизане в сила на

Регламент (ЕС) № 305/2011
През отчетния период са приключени проверките от 2013 г. на 105 вида
строителни продукти, като: 1 продукт е съответстващ, за 71вида продукти са
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предприети коригиращи действия и към 5 продукти с констатирани несъответствия са
предприети принудителни административни мерки, за

28 вида

не е приложимо

действащото законодателство.


Строителни продукти - по жалби и сигнали

През отчетния период са постъпили 15 сигнала и жалби за строителни
продукти.

По постъпили сигнали за 4 вида битумни мостови хидроизолации са

извършени проверки. Приключилите проверки за 2 вида хидроизолация показват, че
единият продукт е без оценено съответствие, а другият е с оценено съответствие като
хидроизолационен продукт за покривни хидроизолации. Тъй като продуктите са
вложени в строеж, сигналите са препратени в ДНСК за предприемане на действия по
компетентност. За останалите две битумни мостови хидроизолации без оценено
съответствие сигналите не се потвърдиха.
По постъпилите 3 жалби за 3 вида лепила за плочки са взети проби. Резултатите
от изпитване показват съответствие при две от пробите и една несъответстваща проба.
За несъответстващия продукт е изслушан производителят. Предприето е доброволно
изтегляне от пазара на несъответстващия продукт.
По постъпил сигнал за предлагане на пазара на цимент, неотговарящ на
декларираните експлоатационни показатели и неправилно обозначен, съгласно
изискванията на стандарта, са проверени 136 вида цимент. При 101 вида цимент не са
констатирани несъответствия , 35 вида са с констатирани несъответствия. Основното
несъответствие е непълна декларация за експлоатационни показатели (ДОП).
Останалите несъответствия са различия в цитираните в ДОП и обозначени върху
опаковката на цимента номера на сертификати, издадени от нотифициран орган.
Предприети са коригиращи действия от отговорните икономически оператори по
отстраняване на несъответствията. Закупени са 22 проби цимент и са изпитани. От тях
14 са съответстващи и 7 са несъответстващи. За несъответстващите партиди цимент са
изслушани отговорните икономически оператори. Предприето е доброволно изтегляне
от пазара на несъответстващите партиди от цимент. От приключените проверки на
техническата документация за 20 вида цимент е установено несъответствие при 5
продукта. За несъответстващите продукти са изслушан производителите. Предприето
е доброволно изтегляне от пазара на несъответстващите партиди цимент. Проверката
на техническата документация на 2 вида цимент продължава.
Ппостъпилият сигнал за отводнителни канали за пешеходни и транспортни
зони не се потвърди при проверката.
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По жалбата за пелетна камина е констатирано, че тя не съответства на
изискванията на Регламент № 305/2011/ЕС за строителни продукти и не е извършена
необходимата проверка на експлоатационните показатели от нотифициран орган. За
несъответстващия продукт е изслушан производителят. Предприето е доброволно
изтегляне от пазара на несъответстващата камина.
По постъпил сигнал в ДАМТН от органа по надзор на пазара в Германия за
уред, работещ на твърдо гориво, със съмнение за декларираните експлоатационни
показатели – температура на димните газове и коефициент на полезно действие,
проверката потвърди съмненията и производителят е предприел доброволни действия
по изтегляне на продукта от немския пазар.
По постъпили 2 сигнала за експандиран полистирен, произход Румъния, с
неправилно деклариран клас по реакция на огън и обявен като пожароустойчив, след
събиране на данни за продукта в търговската мрежа сигналът е изпратен на надзорния
орган в Румъния за предприемане на действия по компетентност. Очакват се
резултатите.
Постъпилият сигнал за противопожарна врата е препратен за проверка на
компетентния орган ДНСК.
По постъпилия сигнал за интериорна врата проверката не потвърди описаното в
сигнала -при проверката в търговския обект е установено, че се предлагат продукти,
различни от описаните в сигнала, и които са извън компетенциите на агенцията.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

 Слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване с общо
предназначение
През деветмесечието на 2014 г. са приключени проверките за всички слънчеви
очила, започнали през 2013 г. За установените нарушения на ЗТИП са предприети
административно- наказателни действия към икономическите оператори, като голяма
част от тях са предприели коригиращи действия към ЛПС, а останалите са
унищожени.
Поради сезонността на тези продукти се наблюдава забавяне или невъзможност
при откриването на отговорния икономически оператор, пуснал продуктите на пазара,
което води до затруднение при предприемане на законова мярка към продукт с
установени несъответствия.
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В сравнение с резултатите от проверката през 2011 г. резултатите от 2014 г. са
по -добри и може да се направи изводът, че продуктовата група слънчеви очила е
целесъобразно да бъде заложена за проверки по УГП след най-малко 3 години.
 Антифони, поставяни на ушите
През деветмесечието на 2014 г. са приключили проверките на всички антифони
с установени несъответствия, започнати в края на 2013 г.
Към несъответстващите продукти са предприети коригиращи действия от
отговорните икономически оператори, в резултат на което ЛПС са комплектувани с
инструкции за употреба на български език, които отговарят по обем и съдържание на
предоставените

от

производителя.

Резултатите

от

проверката

показват,

че

продуктовата група стои добре на пазара: икономическите оператори са запознати с
изискванията на законодателството и го прилагат коректно. От това може да се
направи изводът, че към продуктова група антифони, поставяни на ушите, е
целесъобразно няколко години да се предприемат само реактивни действия.
 Защитно облекло с висока видимост
През м. март 2014 г. е извършена проверка на 188 различни марки и модели
защитно облекло с висока видимост, от които за 49 бр. е установено неспазване на
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на личните предпазни средства.
През отчетния период са приключени проверките на 45 вида несъответстващи
различни марки и модели защитно облекло с висока видимост. Към тях са предприети
коригиращи действия от икономическите оператори, доставили в България продуктите
от пазара на ЕС. ЛПС са комплектувани с инструкция за употреба от производителя и
с пълен превод на български език, в изпълнение на приложимото законодателство,
поради което не е предприета принудителна административна мярка към продуктите.
За

установените

нарушения

на

законодателството

са

предприети

административнонаказателни действия. Проверките за 4 бр. защитни облекла с висока
видимост продължават, тъй като в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС)
765/2008 предстои изслушване на отговорния икономически оператор - преди
предприемане на принудителна административна мярка към продукти с установени
несъответствия.
Резултатите от проверката показват, че продуктовата група стои добре на
пазара: икономическите оператори са запознати с изискванията на законодателството
и го прилагат коректно. От това може да се направи изводът, че към продуктова група
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защитни облекла с висока видимост е целесъобразно няколко години да се
предприемат само реактивни действия и такива по самосезиране.


Лични предпазни средства от Обща кампанийна проверка - март

2014
През март 2014 г. е проведена обща кампания, по време на която са проверени
54 различни лични предпазни средства), от които за 6 модела проверката е
продължила, тъй като са установени несъответствия с нормативните изисквания.През
отчетния период проверките са приключили, като за установените нарушения на
законодателството

са

предприети

административнонаказателни

действия.

Икономическите оператори предприемат коригиращи действия и отстраняват
несъответствията. Унищожени са тези ЛПС, за които не могат да бъдат отстранени
несъответствията.
В сравнение с резултатите от предходни години през 2014 г. е констатирано, че
едва 10% ЛПС са с несъответствия. Значително е намаляло предлагането на пазара на
ЛПС без инструкция за употреба от производител и без превод на български език, от
което следва, че икономическите оператори познават и спазват законодателството.
Резултатите от проверката сочат, че е целесъобразно през 2015 г. ЛПС да бъдат
изключени от Обща кампанийна проверка.
 Ръкавици за защита от механични рискове
През м. юли 2014 г. е извършена проверка на 450 различни марки и модели
ръкавици за спазване на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на личните предпазни средства. Резултатите от проверката
показват, че 323 бр. съответстват на изискванията, а 4 продукта са извън обхвата на
проверката.
Констатирано е, че 123 различни модели ръкавици не съответстват на
изискванията, като в това число са: 21 ЛПС без маркировка за съответствие или с
установено неизпълнение на съществено изискване, за които предстои откриване на
отговорния

икономически

оператор

и

предприемане

на

принудителна

административна мярка; 88 вида се предлагат на пазара с инструкция, чийто превод на
български език не отговаря напълно на инструкцията от производителя, предстои
отговорният икономически оператор да бъде приканен към коригиращи действия и да
комплектува ръкавиците с коректна инструкция; за 13 ЛПС е възникнало съмнение, че
са без оценено съответствие и предстои изискване на декларацията за съответствие,
според резултите от анализа й ще бъдат предприети следващите действия
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През отчетния период са приключили проверките на 48 продукта. Към ЛПС с
установени

нарушения

на

законодателството

са

предприети

административнонаказателни действия. При голяма част от приключилите проверки
отговорните икономически оператори предприемат действия по отстраняване на
несъответствията. За ЛПС, за които икономическите оператори нямат законово право
да отстранят несъответствия, те са предложили тяхното унищожаване. Унищожени са
24 бр. продукти. Проверката продължава за 75 бр. несъответстващи ръкавици.
 Лични предпазни средства - по жалби и сигнали
През отчетния период са извършени проверки по общо 6 сигнала и жалби за
следните продукти:


Слънчеви очила, за които при поверката се установи, че продуктът е

изчерпан. Проверката е приключила и жалбоподателят е уведомен.


За градински ръкавици е предоставена декларация за съответствие, от

която е установено, че производителят е декларирал съответствието на продукта по
хармонизирано законодателство. Констатирано е по безспорен начин, че ЛПС се
разпространява с видими несъответствия поради липса на специфична маркировка за
нивата на изпълнение, които определят рисковете, от които защитават ръкавиците. В
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 765/2008 икономическият оператор е
изслушан преди предприемане на принудителна административна мярка към
продукта. Търговецът е поел ангажимент да спре разпространението и да изтегли от
пазара несъответстващите продукти в законови срокове. В отговор икономическият
оператор ни информира, че продуктът е изчерпан както в складовата база, така и в
магазинната мрежа. Извършена е контролна проверка, която е потвърдила
декларираното. Поради това е предвидено през 2015 г. да се инициира проверка на
ръкавици в складовата база на икономическия оператор. Проверката е приключила и
жалбоподателят е уведомен.


Ръкавици от цепена телешка кожа. При проверката отговорният

икономически оператор е предоставил декларация за съответствие (ДС), която е
неотносима към провереното ЛПС, поради което е съставен констативен протокол по
чл. 17 от Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП).
Направени са допълнителни проучвания на предоставеното свидетелство за
регистрация на марка в Патентното ведомство на Р България, при които се установи,
че провереното ЛПС не е включено в обхвата на документа. В изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕС) 765/2008 вносителят е изслушан преди предприемане
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на принудителна административна мярка към продукта, като е поел ангажимент да
спре предлагането на продуктите до предоставяне на ДС и техническа документация
за тях. Проверката не е приключила.


Ръкавици и стъкло за маска. Разпоредена е проверка, при която, след

откриване на отговорния икономически оператор, ще бъдат изискани ДС за
продуктите, обект на сигнала. Проверката продължава.


Слънчеви очила. Разпоредена е проверка, при която, след откриване на

отговорния икономически оператор, ще бъде изискана ДС за продуктите, обект на
сигнала. Проверката продължава.


Ръкавици. След извършена проверка е установено, че в инструкцията за

употреба липсва информация за крайната дата или периода на годност на провереното
ЛПС, с което не са изпълнени изискванията на НСИОСЛПС. Предстои информиране
на производителя от ЕС. Проверката продължава.
 Лични предпазни средства - по самосезиране
През отчетния период са извършени проверки по самосезиране на общо 12 бр.
лични предпазни средства, както следва:


За два вида слънчеви очила е установено, че се предлагат в търговския

обект без инструкция за употреба. Към икономическия оператор са предприети
административно- наказателни действия, след което продуктът е комплектуван с
инструкция. Проверката е приключила.


За един вид ръкавици не е подкрепено продължаване на проверката, тъй

като не е предоставено безспорно доказателство, че продуктът е ЛПС.


За един вид ръчен заваръчен защитен екран (щит) е установено, че се

предлага в търговския обект с несъответствия по отношение пълнотата на
инструкцията за употреба и липсва специфични маркировки на ЛПС. Поради
невъзможност да се открие отговорният икономически оператор, търговецът е
предприел действия по унищожаване на продуктите, като е предоставил доказателства
за това. Проверката е приключила.


За пет вида ръкавици е установено, че се предлагат в търговския обект

без маркировка за съответствие. Към продуктите е предприета принудителна
административна мярка, а към търговците - административнонаказателни действия.
Отговорните икономически оператори, пуснали продуктите на пазара, не са открити,
поради което търговеците са предприели унищожаване на 70 бр. ЛПС. Проверката е
приключила.
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За един вид облекло с висока видимост е установено, че се предлага в

търговския обект с обявена информация от производителя, че защитава от минимални
рискове, което противоречи на изискванията на НСИОСИ, тъй като тази категория
продукти предпазва потребителя от смъртна опасност. Производителят не предоставя
изискваните ДС и техническа документация за провереното ЛПС, поради което към
него са предприети административно- наказателни действия, а към ЛПС принудителна административна мярка. Проверката е приключила.


За два вида ръкавици е установено, че се предлагат в търговския обект

без маркировка за съответствие и без инструкция за употреба. Към продуктите е
предприета

принудителна

административнонаказателни

административна
действия

към

мярка.
търговците

Предприети
по

веригата

са
на

разпространение на продуктите. Проверката продължава.
 Лични предпазни средства, обект на специализирана кампания
През м. юни 2014 г. е извършена тридневна извънредна проверка на
територията на сектор „Надзор на пазара - Южен централен район“ на слънчеви очила
за защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение. Проверени са 93
бр. слънчеви очила от различни марки и модели, от които 3 бр. са с установени
несъответствия на законодателството.
През отчетния прериод е приключила проверката на 3 бр. несъответстващи
слънчеви очила. Поради невъзможност да се установи еднозначно отговорният
икономически

оператор

към

продуктите

не

са

предприети

принудителни

административни мярки. За констатираните несъответствия към търговците са
предприети административнонаказателни действия.
При проверката са констатирани 3,23% несъответстващи продукти, от което
може да се направи изводът, че не са постигнати целите на проверката по
„предотвратяване разпространението на „опасни стоки“ на пазара, както и повишаване
ефективността на работа“ на инспекторите от сектор НП ЮЦР. Като се вземе предвид,
от една страна, намаленият човешки ресурс в Главна дирекция „Надзор на пазара“ и
липсата на опит в преобладващата част от инспекторите, участвали в проверката, а от
друга страна, голямата натовареност на инспекторите с изпълнение на годишения
план за 2014 г. и работата по извънредни проверки (сигнали, жалби, митници и др.),
както и малкият брой открити несъответстващи продукти, се налага изводът, че поподходящият начин за предприемане на действия към продукти, които не са обхванати
от плановите проверки или не са обект на сигнали, са проверките по самосезиране.
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През м. август 2014 г. на територията на морските курорти е извършена
двудневна извънредна кампания, разпоредена от главен директор, при която са
проверени 121 бр. слънчеви очила от различни марки и модели.
При проверката са констатирани 68 вида несъответстващи продукти, като 38
бр. са с видими несъответствия и 25 бр. са без маркировка за съответствие, за някои
продукти са констатирани и двете несъответствия. Към несъответстващите продукти е
предприета принудителна административна мярка.
През отчетния период са приключили проверките за 29 бр. продукти с
констатирани несъответствия. Към 5 бр. от тях са предприети коригиращи действия от
страна на отговорните икономически оператори - продуктите са комплектувани с
инструкция за употреба на български език, която отговаря по обем и съдържание на
тази, съставена от производителя. За 24 бр. от продуктите икономическите оператори
не са съдействали за проследяване на тяхното разпространение и за установените
нарушения са предприети административнонаказателни действия. Към 18 бр.
продукти, с установена липса на маркировка за съответствие, са предприети
принудителни административни мерки. За тях са издадени 9 заповеди за временно
спиране разпространението на слънчевите очила при търговците. Проверката за 39
продукта продължава.
От постигнатите резултати може да се направи изводът, че тази извънредна
кампания постигна по-висок резултат по отношение на временно спрените продукти и
продуктите с установени нарушения на законодателството, в сравнение с проведената
през 2013 г. проверка на слънчеви очила по УГП. В резултат на това може да се
направи заключението, че продуктова група слънчеви очила е целесъобразно да се
проверява по Черноморието и в други курортни градове, в които не са извършвани
проверки, като се организират извънредни няколкодневни кампании.
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
(РКДУ)

 РКДУ от Обща кампанийна проверка - март 2014
От проверените по време на общата кампания, за наличие и пълнота на
инструкцията за употреба, общо 9 радиосъоръжения и КДУ при осем не са открити
несъответствия. За един продукт - безжична оптична мишка, с констатирани
несъответствия по отношение на маркировката за съответствие и на инструкцията за
употреба, проверката е продължена при отговорния икономически оператор, чрез
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изискване на пълния текст на декларацията за съответствие за удостоверяване на
оценено съответствие и изискване да бъдат предприети мерки за осигуряването на
пълен превод на български език на информацията за потребителя. Тъй като
маркировката за съответствие е била нанесена само върху опаковката, но не и върху
продукта, търговецът е избрал да спре от разпространение и да изтегли от пазара
продукта, върнал е на производителя 1100 мишки, неотговарящи на изискванията.
 Безжични DECT телефони
През м. юни 2014 г. е извършена проверка на безжични DECT телефони по
отношение изискванията на НСИОСРКДУ и по отношение изискванията на
НУРППЕЕООУООВ във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни
вещества. В търговските обекти са проверени общо 127 DECT телефона, в т. ч. 96
модела от 11 търговски марки. От тях за 31 телефона не са установени несъответствия,
което е ¼ от проверените продукти.
След анализ на данните от търговските обекти са продължени проверките на 43
вида DECT телефона, по отношение изискванията на НСИОСРКДУ. През отчетния
период са приключили проверките на 23 продукта. Отговорните икономически
оператори са осигурили инструкции за употреба, съответстващи по обем и
съдържание на тези от производителя, което е потвърдено от контролни проверки в
търговските обекти. За един телефон е невъзможно да се установи отговорният
икономически оператор, поради което продуктът се отчита като несъответстващ. Не са
приключили проверките за 20 вида телефона.
По отношение изискванията на НУРППЕЕООУООВ са продължени проверките
на 13 модела DECT телефони, за които в придружаващата декларация за съответствие
не е декларирано съответствие с приложимата към момента директива относно
ограничения в употребата на определени опасни вещества. Приключили са проверките
на 7 модела. След преглед на предоставените документи е установено, че 4 продукта
са произведени и внесени преди влизането в сила на съответните разпоредби, според
които се изисква деклариране на съответствието. За два продукта, произведени след
влизането в сила на новото законодателство, но внесени преди влизането в сила на
НУРППЕЕООУООВ,

отговорните

икономически

оператори

са

уведомени

за

задълженията им по тази наредба. Проверката е приключила за един продукт, за който
не може да се проследи веригата на разпространение и да се определи кога и от кого е
пуснат на пазара. Не са приключили проверките за 6 телефона.
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 USB адаптери за 2.4 GHz, безжични устройства за локални мрежи
(WLAN) за 5 GHz, безжични компютърни микрофони и слушалки
През отчетния период са приключили проверките на два USB адаптера, които
са започнали през 2013 г.. Към търговеца са предприети административнонаказателни
действия.

Възникнали

са

затруднения

при

установяването

на

отговорния

икономически оператор в процеса на проследяване по веригата на разпространение.
Проверката на техническата документация на единия продукт показва, че е с оценено
съответствие. Продуктът остава несъответстващ по отношение на придружаващата
инструкция, която е преведена на български в непълен обем. За другия продукт
вносителят декларира готовност за съдействие, но предоставя части от изисканата
техническа документация. Предоставените документи не доказват еднозначно оценено
съответствие, поради което продуктът се отчита като несъответстващ. При
извършените контролни проверки и двата продукта не са открити в търговските
обекти.
 РКДУ - по жалби и сигнали
През отчетния период в ДАМТН са постъпили 3 жалби/сигнали за мобилни
телефони. Извършена е проверка по сигнал за предлагани чрез интернет търговия
мобилни телефони от една определена марка, внос от Китай, за които се твърди в
сигнала, че са потенциално опасни. Отговорният икономически оператор е
предоставил документи за оценено и удостоверено съответствие на продуктите.
Проверката не е приключила.
Извършена е проверка за предлагани в интернет сайт мобилни телефони от
определена марка с произход Китай, за които се твърди в сигнала, че са потенциално
опасни.

Отговорният

икономически

съответствие,

издадени

от

съответствие.

Предоставени

оператор

производителя,
са

и

кратки

е

предоставил

които

декларции

удостоверяват

инструкции

на

за

оцененото

български

език.

Икономическият оператор е поел ангажимент да предостави пълния текст на
инструкцията в превод на български език. Предстои контролна проверка. Проверката
не е приключила.
По постъпила жалба относно проблем с присъединяването на зарядното
устройство към мобилен телефон е отговорено на жалбоподателя, че ДАМТН няма
отношение към дефект, проявен по време на експлоатация.
Извършена е проверка относно непредоставена инструкцията за употреба, в
пълен обем на български език, за мобилен телефон, която потвърди жалбата.Установи
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се, че телефоните се предлагат с кратка инструкция за инсталация на български език,
включително

и

на

посочения

сайт.

Вносителят

е

приканен

да

отстрани

несъответствието, като той ни информира, че е уведомил производителя за
необходимостта да осигури пълен превод на инструкцията. Нормативната уредба не
позволява

ефективни

действия

спрямо

продукти

с

такива

несъответствия.

Жалбоподателят е уведомен. Проверката е приключена.
През периода са получени и две запитваня от СДВР. Първото е за сигнал на
гражданин относно „грешна архитектура и гръмозащитна мрежа на базовите станции
на клетъчните мобилни оператори”. Изложеният в преписката случай е свързан с
обезопасяването на сградите и монтираните в тях съоръжения от въздействието на
мълнии, което не е предмет на Директива 1999/5/EC и НСИОСРКДУ и не се отнася до
съответствието на радиосъоръжения със съществените изисквания на наредбата.
СДВР е уведомена, че случаят е извън компетенциите на ДАМТН. Второто запитване
е за издаване на разрешения за ползване на радиочестотния спектър, което също е
извън компетенциите на агенцията.
СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

 Носими пожарогасители
През м. април 2014 г. е извършена проверка на съоръжения под налягане –
носими пожарогасители, по отношение изискванията на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане. Проверени
са общо 190 пожарогасителя – прахови, водни/водопенни и с въглероден диоксид.
Установено е, че 94 бр. съответстват на изискванията, а 96 бр. са с установени
несъответствия, от които: 68 прахови, 17. водни и 11 с въглероден диоксид.
Съществените нарушения са: 4 без маркировка за съответствие; 13 не се придружават
от ЕО декларация за съответствие; 1 е без инструкция на български език. За
установените несъответствия са предприети административнонаказателни дейснвия
към нарушителите.
Най-честите

несъответствия

са

по

отношение

съдържанието

на

придружаващата продуктите ЕО декларация за съответствие – неизяснен статут на
лицето, съставило декларацията, и непълно съдържание, съгласно изискванията на
наредбата. Преобладаващата част от предлаганите продукти са с произход Китай.
Около 31,5% от предлаганите пожарогасители са с обявен произход от ЕС.
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През

отчетния

период

са

приключили

проверките

на

68

носими

пожарогасителя, както следва: за 1 пожарогасител след предоставена техническа
документация е установено, че съответства на изискванията на нормативната уредба,
приложима към датата на пускане на пазара; към 61 пожарогасителя са предприети
коригиращи действия от отговорните икономически оператори; към 6 пожарогасителя
не са предприети мерки за отстраняване на несъответствията поради затруднения при
проследяване на произхода им. За един продукт с установена липса на маркировка за
съответствие е предприета принудителна административна мярка в търговския обект и
е спряно разпространението му. Извършени са последващи проверки, при които не е
установено предлагане на продуктите. Предстои предприемане на принудителна
административна мярка към продукта при вносителя. Проверките продължават за 28
бр. продукти.
 Съоръжения под налягане - по жалби и сигнали
През отчетния период е получена една жалба за газова туристическа бутилка,
която е причинила пожар в жилището на жалбоподателката. Независимо че обект на
жалбата е искане за обезщетение от фирмата производител, проверка беше извършена.
При нея се установи, че откритите в търговския обект бутилки и газов къмпингов
котлон,

обект

на

жалбата,

са

с

оценено

и

удостоверено

съответствие.

Жалбоподателката е уведомена за резултатите от проверката.
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ



Приротехнически изделия

През отчетния период са приключени проверките, продължени от 2013 г., на 64
вида пиротехнически изделия, като е установено, че: 26 вида продукти са
съответстващи, за 31 продукта са предприети коригиращи действия и към 7 продукта с
констатирани несъответствия са предприети принудителни административни мерки, а
към нарушителите -административнонаказателни действия.
 Пиротехнически изделия от категория 1, 2, 3, 4 и сценични
пиротехнически изделия от категории Т1 и Т2
В периода 2 - 11 декември 2014 г. са осъществени проверки на пиротехнически
изделия от категория 1, 2, 3, 4 и сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и
Т2. Проверени са 363 вида продукти. От тях с констатирани несъответствия са 46
изделия, в т. ч.: 21 бр. са без нанесена маркировка за съответствие; 24 бр. без
инструкция за употреба и предупредителни текстове; 5 бр. са без обозначено име и
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адрес на производител. Проверките продължават за 23 бр. с изискване и преглед на
техническото досие.
 Коледна кампания за пиротехнически изделия от категория 1, 2, 3, 4 и
сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Т2
В периода 17 - 19 декември 2014 г. са осъществени извънредни проверки на
пиротехнически изделия от категория 1, 2, 3, 4 и сценични пиротехнически изделия от
категории Т1 и Т2. Проверени са 44 вида продукти. От тях с констатирани
несъответствия са 7 изделия: 6 бр. са без инструкция за употреба и предупредителни
текстове; 1 бр. със съмнение за неоценено съответствие, за които проверките
продължават.
 Пиротехнически изделия - по жалби и сигнали
През отчетния период е получена една жалба за опасни пукащи топчета, които
при удар в земята гърмят и изхвърлят частици, за които е разпоредена проверка, която
не е приключила.


Съвместни проверки с други контролни органи

През 2014 г. е извършена една съвместна проверка със служители на СДВР, в
посочен от тях склад за съхранение на взривни вещества за граждански цели и
пиротехнически изделия. Проверката е извършена на територията на РОНП Западна
България. Проверен е 1 бр. пиротехническо изделие. При проверката не са
констатирани несъответствия.
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ

През втората половина на м. юни 2014 г. е започнала проверка на плавателни
съдове за отдих - надуваеми лодки от категория С и D. Проверени са 80 бр. по
отношение на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на плавателни съдове за отдих. Установени са несъответствия за 19
надуваеми лодки. През отчетния период е приключила проверката на 8 надуваеми
лодки, като към продуктите са предприети коригиращи действия от икономическите
оператори. За констатираните нарушения на законодателството са предприети
административнонаказателни действия. Проверките за 11 бр. несъответстващи
продукти продължават.
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Действия по нотификации
През 2014 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 1135 бр.
продукти. Получени са и 20 нотификации, които не са от компетенциите на ДАМТН.

Получени нотификации по RAPEX за 2014 г.
ЕМС
Стр. продукти

13

Трансп. оборудване под налягане
Р&КДУ

2

Пиротехн. Изделия

34
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16

Плавателни съдове

1

Машини
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Лични предпазни средства

43

Играчки
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През 2014 г. са приключили 2 проверки и са предприети действия към
продуктите, подготвени са и са изпратени към контактната точка 2 бр. реакции по
нотификации: № 0031/14 и ЕМ/0002/14 от системата RAPEX.

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”
През 2014 г. са получени общо 151 уведомления за 1326 продукти, 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: 823 вида продукти
съответстват на изискванията – „Допускане за свободно обращение“; 338 вида
продукти не съответстват на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно
обращение не е разрешено“; 130 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
При проверките на продуктите в митническите складове най-често констатирани
несъответствия са: липса на маркировка за съответствие СЕ и липса на ЕО декларация
за съответствие. Най-много проверки са извършени от инспекторите от Надзор на
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пазара сектор Югозападен, гр. София, сектор Югоизточен, гр. Бургас и сектор
Североизточен, гр. Варна.
Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 800 бр.,
пиротехнически изделия –108 бр., строителни продукти – 81 бр., газови уреди – 63 бр.,
играчки – 121 бр., машини – 5 бр., ЛПС – 13 бр, радиосъоръжения, КДУ – 4 бр. и
плавателни съдове за отдих – 1 бр.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати
за свободно обращение различни модели от електросъоръжения – 17 620 бр., (в т. ч. са
11 модела с общо количество 7800 бр. продукти, за които е установено, че не
изпълняват изискванията на Регламент № 244/2010 г.), както и на 31 200 m
електрически проводници, играчки – 1036 бр., строителни продукти – 1287 бр., лични
предпазни средства – 110 бр., радиосъоръжения и КДУ – 84 бр., газови уреди - 3 бр.,
машина - 1 бр.
През четвърто тримесечие на 2014 г. е осъществен засилен митнически контрол
на светлинни гирлянди. Акцията се инициира поради засиления внос на тези продукти
преди Коледните и Новогодишните празници, както и поради постъпилите
нотификации от системата RAPEX за тези продукти, чрез които ЕС ни информира за
сериозния риск от токов удар при употребата им, който води до опасност от пожар и
изгаряне. При извършените проверки е констатирано: 73 вида продукти съответстват на
изискванията – „Допускане за свободно обращение“; 13 вида продукти не съответстват
на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“;
6 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати
за свободно обращение различни модели от общо 5080 бр. светлинни герлянди.
Тази акция допринесе за предотвратяването на вноса на територията на ЕС на
несъответстващи светлинни гирлянди, както и на тези, носещи риск при употребата им.
Участие в международни проекти и кампании
 проект “Joint Action 2011 on Fireworks” „Joint Action 2011-Battery
chargers“на PROSAFE
През м. февруари е проведена финална среща, в която са отчетени резултатите
от проекта на всички държави членки. Направени са предложения за подобряване на
процедурата за избор на лаборатории за изпитване. Работата по двата проекта е
приключена.
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 проект „Joint Action 2013-Kick scooters“ на PROSAFE
Проведени са две срещи на участниците, на които са уточнени кои продукти ще
бъдат обект на съвместните дейности. Взето е решение действията на участниците да се
съсредоточат върху скутери играчки и скутери за спорт и свободно време. Направен е
подбор на изпитвателна лаборатория, която ще извърши изпитванията. Изработени са
проекти на документи, свързани с регистрирането на данните от проверката, и
уведомителни писма до икономическите оператори, чиито продукти ще бъдат
изпитани. За изпълнение на задачите, поставени в JA 2013, е потърсено и получено
съдействие от компетентния орган КЗП по отношение на тротинетките, предназначени
за спорт и придвижване по обществените пътища. Двете администрации ще си
сътрудничат в рамките на своите компетенции за постигане целите на JA 2013.
 Проект „JA2015EMCLVD“ на групите LVD ADCO и EMC ADCO
В края на година са подготвени и подадени документи за участие в проект
„JA2015EMCLVD“. В проекта ще участват 18 държави членки, сред които и България,
в частност Главна дирекция „Надзор на пазара“. Очаква се решението на комисията.
Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти
В резултат на дейността по надзор на пазара през 2014 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.
През 2014 г. са взети 33 образци за изпитване (6 бр. електрически
съоръжения по отношение на ЕМС, 25 бр. строителни продукти, 2 играчки). За шест
вида електрически съоръжения, за които резултатите от изпитванията показват
несъответствия със съществените изисквания, са издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1 от
ЗТИП. За 8 бр. строителни продукти (7 партиди цимент и при 1 партида циментово
лепило) несъответствията се потвърдиха и същите са изтеглени от пазара от
производителите.
При 17 бр. строителни продукти и при една играчка изпитванията не потвърдиха
несъответствията. За една играчка – влакче изпитванията потвърдиха информацията,
посочена в сигнала.
Издадени са 16 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от
разпространение на продукти до оценяване и удостоверяване на съответствието им с
изискванията за безопасност (12 за електропродукти, 2 за строителни продукти, 1 за
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играчка, 1 за фойерверк, 1 за лични презпазни средства), 4 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от
ЗТИП и 2 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП (за електропродукти), както и 103
заповеди на търговци за временно спиране разпространението и/или спиране и
изтегляне от пазара на несъответстващи продукти.
В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните
несъответствия, издадените заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 30в,
ал. 1 от ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори са изтеглени и
унищожени 7 вида играчки с общо количество 193 бр. и 52 вида електрически
съоръжения (гирлянди, декодери, осветители, лампи и

кафемелачки) с общо

количество 195 броя.
През 2014 г. са съставени 254 акта за установяване на административни
нарушения – 176 на търговци, 61 на физически лица и 17 на вносители и
производители. Издадени са 190 наказателни постановления – 141 на търговци, 41 на
физически лица и 8 на вносители и производители.
Съотношение на броя на съставените АУАН на физическо лице, на търговец и на
ЛППП
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Съотношение на броя на издадените НП на търговец, ЛППП и физическо лице
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Други дейности, свързани с надзора на пазара
През деветмесечиетона 2014 г.са извършени и следните дейности, свързани с
надзора на пазара:
 Изготвени са 10 становища до НАП относно пускане или разпространяване
на територията на Общността на отнети, конфискувани и изоставени в полза на
държавата продукти;
 В изпълнение на изискванията на Регламент ЕО 765/2008 са проведени 24
срещи с представители на икономически оператори за несъответстващи продукти (за
строителни продукти, за фойерверки, за ЛПС, за електрически съоръжения). Подписани
са протоколи, с които отговорните лица поемат ангажименти за предприемане на
действия;
 Изготвени са 73 становища и отговори на запитвания по прилагане на
нормативната база, в т. ч. за: строителни продукти – 13 бр.; електрически съоръжения
– 14 бр.; съоръжение в обхвата на НСИОСЕМС – 1 бр.; продукти в обхвата на
НСИОСЕСПИОГН, НСИОСЕМС и НСИОСМ – 1 бр.; екопроектиране – 13 бр.; играчки
– 11 бр.; машини – 4 бр.; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства –
7 бр.; електромагнитна съвместимост – 2 бр.; съоръжения под налягане – 1 бр.; лични
предпазни средства –8 бр., пиротехнически изделия – 2 бр. и 5 бр. общи запитвания;
 Изготвени са 3 становища на експерт от отдел „Контролно-методичен” във
връзка с участие в междуведомствена комисия по оправомощаване на производители и
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търговци по Закона за боеприпасите, взривните вещества за граждански цели и
пиротехническите изделия;
 Участия на експерти в РГ и групи за административно сътрудничество
(ADCO) на ЕК – 19 участия (РКДУ, пиротехнически изделия, ЕМС, екодизайн,
машини, играчки, LVD, RoHS, ЛПС, АТЕХ, строителни продукти );
 Участие на експерти в Workshop по транспониране на новата LVD директива;
 Изготвена и представена пред ADCO LVD презентация за действията на
ГДНП по спешната RAPEX нотификация ЕМ/0002/14, откриване на продукт спаджакузи в България и предприетите към него действия;
 Изготвени и поставени в системата ICSMS информации за продукта спаджакузи и за още два несъответстващи електрически продукта - електрически
гирлянди;
 Изготвени са и са изпратени до ADCO R&TTE отчет/статистика за работата
през 2013 г.; отговор на запитване от държави членки относно радиосъоръжения в 5.8
GHz област и относно процедурите по оценяване съответствието на РКДУ;
 Участие в заключителна конференция по проект на ЕК „Съвместни действия
2011“, организиран от PROSAFE, за фойерверки и зарядни устройства;
 Участие на експерти в 4 работни срещи с представители на Агенция
Митници;
 Участие в две срещи на PROSAFE, стартиращи проекта „Съвместни действия
по надзор на пазара 2013”, продуктова група „Тротинетки”;
 Участие на главен директор и експерт в среща с представители на ЕК и
Агенция „Митници“, на която е представена презентация с резултатите от
взаимодействието между двете институции;
 Участие на експерт и служители на ГДНП в работна група по изготвяне на
проект на нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
 Участие на експерт в Работна група „Техническа хармонизация“ на Съвета на
ЕС за обсъждане на предложение за Регламент относно личните предпазни средства;
 Участие на експерт в процедури по изменение на ЗТИП;
 Изготвяне на становище по проект на Инструкция за взаимодействие между
Агенция „Митници“ и ДАМТН; попълнени са 17 въпросника от експерти относно
проучване на ЕК за прилагането на Директивата за пиротехническите изделия,
Регламента за строителните продукти и за националните органи за надзор на пазара, за
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прилагането на споразуменията за взаимно признаване (MRA), възможността за
обединяването на директиви 2006/42 и 2000/14; относно класификация на RTTEпродуктите; относно GSM/3G ретранслатори; относно заглушителите (Jammers);
относно процедура за несъответстващи продукти, към органи по надзор на пазара от
други държави членки, относно секторните програми за 2015 г.; Директива 2009/48/ЕО
за безопасност на играчки; за организация, структура и дейност по надзор на пазара за
пиротехнически изделия, прилагането на Регламент 305/2011 за строителните
продукти;
 Попълнени

са 20 въпросника от експерти относно проучване на ЕК за

прилагането на Директивата за пиротехническите изделия, Регламента за строителните
продукти и за националните органи за надзор на пазара, за прилагането на
споразуменията за взаимно признаване (MRA), възможността за обединяването на
директиви 2006/42 и 2000/14;относно класификация на RTTE-продуктите; относно
GSM/3Gретранслатори; относно заглушителите (Jammers); относно устройствата за
М2М комуникация; относно SAR (количеството електро-магнитна енергия, генерирана
от

радиопредавател,

която

се

поглъща

от

човешкото

тяло;

относно

SRD

(радиосъоръжения с малък обсег на действие); относно процедура за несъответстващи
продукти, към органи по надзор на пазара от други държави членки, относно
секторните програми за 2015 г.; Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчки; за
организация, структура и дейност по надзор на пазара за пиротехнически изделия;
прилагането на Регламент 305/2011 за строителните продукти;
 Изготвяне на рамкови позиции и становища, възложени от МИЕТ - становища
по пакета директиви за уеднаквяване на новата законова рамка на Общността - по
проекта за нова директива за радиосъоръжения (RED), лингвистична и терминологична
редакция на RED, проект на Директива за проследяване на пиротехнически изделия и
взривни вещества за граждански цели; Делегиран акт на ЕК за DoP, предоставяна на
WEB, изменение на допълнение А към приложение ІІ на Директива 2009/48/ЕО (за
допускане наличието на метален никел); становища за отчет по секторни програми,
оценка на риска, електронна система за съответствие, нанотехнологии, иновативни
продукти и високи технологии, професионални нехармонизирани продукти;
 Съгласуване на проект за изменение на НСИОСПИ, с което се въвеждат
изискванията на Директива 2014/58 за създаване на система за проследяване на
пиротехническите изделия;
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 Изготвен доклад до МОСВ за изпълнение на задълженията на ДАМТН през
2013 г., свързани с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и
електронно оборудване;
 Изготвен доклад до ИАОС за изпълнение на задълженията на ДАМТН през
2013 г. по Закона за отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на
електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване;
 Участие на експерти в работни групи по изготвяне и изменение на процедури
от СУД;
 Проведена работна среща в ГДНП за преглед на действащите процедури;
 Ръководство и участие в обучение на органи по надзор на пазара от Турция по
директиви от Нов подход;
 Изготвяне на становище по документи за РГ към ЕК относно ICSMS
системата;
 Публикувани данни от проверката и изпитването на 25 строителни продукта
в ICSMS системата;
 Изготвен е отчет за дейността по надзор на пазара за периода 2010 – 2013 г.
съгласно задълженията на органите по надзор на пазара по чл.18 от Регламент
765/2008/ЕО;
 Изготвена е секторна програма за надзор на пазара за 2015 г.
 Изготвени

са

становища

по

документи

20140520_action

05;

2014_IMP_MSG_10; 2014_IMP_MSG_11; 2014_IMP_MSG_03; 2014_IMP_MSG_12,
регламентиращи дейността по надзор на пазара;
 Изготвени са 3 съобщения за страницата на ДАМТН за икономически
оператори, които предприемат доброволни мерки към следните продукти: адаптер за
телефон, електрическа кана, вентилаторна кула за отопление;
 Изготвено съобщение за икономическите оператори на страницата на
ДАМТН във връзка с влизане в сила на изискванията на Регламент 666/2013 относно
екопроектиране на прахосмукачки;
 Изготвено съобщение за страницата на ДАМТН за действията на ГДНП по
спешна нотификация RAPEХ;
 Изготвяне на становище по проект на Инструкцията за взаимодействие между
НАП и ДАМТН с участие на експерт в работна група по изготвянето й.
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 Изготвяне на становище и участие в среща в МИЕТ по проект на Наредбата за
изискванията към продуктите за пожарогасене, реда за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол;
 Проведена работна среща и обучение на новоназначени служители в ГДНП;
 Участие в Централната комисия и работните групи в конкурса „Златен медал
и диплом” на Международния технически панаир – Пловдив;
 Изготвен годишен план за 2015 г.;
 Изготвен отчет за дейността на ГДНП за 10-те месеца на годината;
 Изготвен отчет за дейността на ГДНП от началото на годината до 15.12.2014
г.;
 Изготвено от ГДНП становище по сроковете за въвеждане на европейското
законодателство - промяна на ЗТИП и наредбите по чл.7;
 Изготвено съобщение за страницата на ДАМТН за специализирана кампания
за евтини електрически уреди: поялници, бързовари и нощни лампи ;
 Изготвено съобщение за страницата на ДАМТН за извънредна кампания
„Черна и бяла техника“, проведена съвместно с Министреството на икономиката;
 Изготвено съобщение за страницата на ДАМТН за приключила проверка по
УГП на декодери.
 Изготвен анализ за приключила проверка на декодери.
 Изготвен анализ за приключила проверка на LED лампи и компактни
флуоресцентни лампи.
Изводи
От осъществената през 2014 г. дейност по надзор на пазара могат да бъдат
направени следните изводи:
 цялостната дейност по надзор на пазара, осъществявана от ГД „Надзор на
пазара” се извършва в съответствие с практиката на държавите - членки на ЕС;
 в резултат на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“ се
предприемат ефективни мерки за недопускане за свободно обращение на продукти с
несъответствия.
 в резултат на действията по надзор на пазара (предприемане на мерки към
несъответстващите продукти и активна работа с български производители и вносители)
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в значителна степен са намалели констатираните несъответствие при продуктовите
групи, които са били обект на проверки в предходни периоди;
 пречките при проследяване на продуктите по веригата на доставка са
основната причина за невъзможността да се предприемат ефективни действия към тях запазва се делът на търговците на дребно, които не предоставят или предоставят
финансови документи, за които впоследствие се установява че са неотносими към
продуктите;
 все по-голям е делът на предлаганите чрез интернет продукти, особено на
пуснати на пазара нови продукти, което затруднява физическия оглед на продуктите,
установяването на отговорния икономически оператор, както и на реалните количества,
разпространени на българския пазар;
 основни изводи от проведените кампаниите за електропродукти през
годината са, че на пазара се предлага бяла и черна техника, която е в съответствие със
законовите изисквания за безопасност и много малко са продуктите от тези видове, при
които са установени несъответствия; несъответствия обаче се откриват при малките
електрически уреди от нисък ценови клас.
 въпреки

установените

несъответствия

с

някои

от

изискванията

за

екопроектиране не е възможно да се предприемат действия, тъй като продуктите са с
произход от ЕС и не може еднозначно да се определи датата на пускане на пазара,
която е от значение за определяне приложими ли са към тях влезлите в сила изисквания
за екопроектиране;
 в ЗТИП е необходимо да се направи изменение, което ще даде възможност да
се предприемат принудителни мерки и административнонаказателни действия към
строителни продукти, неотговарящи на изискванията на Регламент 305/2011.
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VII. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Приоритети в дейността
Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГДККТГ) като
част от специализираната администрация в рамките 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. ДВ, бр.65 от 6 август 2014г.).
Основна нейна дейност е осъществяването на контрол върху изискванията за
качество на течните горива при тяхното пускане на пазара, разпространение,
транспортиране и използване в съответствие с изискванията за качество, определени в
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина
на техния контрол (НИКТГУРНК), (изм. и доп. ДВ, бр.88 от 24 октомври 2014 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 2014 г. служителите на ДАМТН, осъществяващи контрол на качеството на
течните горива на територията на страната, са реализирали следните приоритетни
дейности:
Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2014 г.
Съвместна дейност 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.
Подготовка на проекти за изменение и допълнение на Закона за енергията от
възобновяеми източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух .
Участие в Работна група 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.
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 (ВНГ), предназначени за употреба като гориво за двигатели
с вътрешно горене.
93

Поддържане на акредитацията на Изпитвателната лаборатория за горива,
смазочни материали и присадки (ИЛГСМП) към Главна дирекция „Контрол на
качеството на течните горива“ при ДАМТН, като e проведен планов вътрешен одит по
всички елементи на Системата за управление (СУ), за проверка на съответствието с
изискванията

на

БДС

EN

ISO/IEC

17025

и

доказване

ефикасността

на

функциониращата СУ.
Участие на лабораторията в междулабораторни сравнителни изпитвания с
международно участие в три проекта на Institute for Interlaboratory Studies, Холандия, за
слбедните продукти - гориво за дизелови двигатели, биодизел и автомобилен бензин.
Участието на лабораторията е оценено като отлично. Сектор “Стационарна
лаборатория” е участвала през м.май и в проект на “Евробул Контрол” ООД за продукт
газьол за промишлени и комунални цели. Междулабораторните сравнения са във
връзка с провеждане на процедура за акредитация на фирмата от SNAS - Словакия.
Участието на лабораторията е оценено като много добро.
На основание &6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния
контрол

Министерството на околната среда и водите представя ежегодно пред

Европейската комисия национален доклад за качеството на течните горива за
предходната календарна 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 за изготвяне на годишния доклад на Европейската комисия.
Резултати от контрола на качеството на течните горива за 2014 г.
Проверки на обекти
През годината са извършени 445 проверки на обекти, разпространяващи течни
горива на територията на страната, от които 142 проверки са на обекти от вериги
бензиностанции (“Петрол” АД, “ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-България” ЕАД,
“Топливо” АД, “Лукойл България ” АД, “Ромпетрол България”, “Еко България” ЕАД),
други бензиностанции – 290 проверки, като от тях 14 са на ведомствени
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бензиностанции, на петролни бази – 7, 1 склад за ГСМ и 5 данъчни склада. Съвместно с
органите на МВР, Агенция „Митници“ и НАП са извършени 17 от проверките, с ГД
„Метрологичен надзор“ – 23, и по сигнали на граждани и други контролни органи – 36
проверки.
Двадесет и пет от проверките са извършени по време на 3 съвместни проверки
със смесени екипи от регионалните звена на дирекцията, от които едната е с участие на
„Подвижна лаборатория - Бургас” и инспектори от регионалните звена в София,
Плевен, Русе, Бургас и Хасково на територията на области Кюстендил, Враца и Троян,
при които от взетите 43 горива за 9 са установени несъответствия с изискванията за
качество и са съставени 7 акта за установени административни нарушения, след
изпитване на арбитражните проби при 2 от пробите не са потвърдени първоначалните
резултати.
С цел подобряване ефективността на контролната дейност на дирекцията със
заповед № А-580/01.09.2014 г. на председателя на ДАМТН е извършена промяна в
структурата на дирекцията, като със заповед № А-616/05.09.2014 е определен
национален териториален обхват на дейност на новосформирания отдел „Надзор на
качеството на течните горива“ в ГДККТГ, което даде възможност за ефективно
включване в смесени екипи на инспекторите при извършване на проверки на
територията на цялата страна.
От проверените 445 обекта през годината са взети 813 проби от течни горива:
- Автомобилни бензини – 375 бр.
- Гориво за дизелови двигатели – 436 бр.
- Газьол за ПКЦ – 1 бр.
- Биодизел – 1 бр.
През 2014 г. в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна
лаборатория - Плевен” са изпитани по 637 проби от течни горива, а в стационарната –
1061 проби. Издадени са общо 1698 протоколи от изпитване.
Въз основа на протоколите от изпитване в сектори „Подвижна лаборатория Бургас” и „Подвижна лаборатория - Плевен” са изготвени 881 експертни заключения.
Въз основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория са
изготвени 1400 констативни протокола, от които 813 за съответствие на течните горива
с изискванията за качество и 587 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 Изпитвателна
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лаборатория за ГСМ „Варна Сторидж“ ЕООД и

Изпитвателна лаборатория за

нефтопродукти „СЖС България” ЕООД са издадени 12 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 50 арбитражни проби, една от които е за
взета проба при проверка от 2013 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 50 експертизи след арбитражно изпитване, от
които при 37 са потвърдени първоначално установените несъответствия.
Административнонаказателна дейност
Резултати от извършени проверки
Съвместната дейност с НАП позволи да се разшири и актуализира списъкът на
обектите, разпространяващи течни горива, с което се създаде предпоставка за поефективен и пълен контрол.

От проверените през 2014 г. 445 обекта, при 132 са

констатирани нарушения, което представлява 29,7 %.
През 2014 г. при изпитването на взетите 813 проби са установени 119
несъответствия, от които:
- По ЗЧАВ – 90 несъответствия., след провеждане на контролни изпитвания и
издаване на констативен протокол за установяване на съответствието на горивото с
изискванията за качество. След провеждане на 42 арбитражни процедури, при 31 са
потвърдени първоначалните резултати. Окончателният брой на установените
несъответствия с изискванията за качество през 2014 г. е 79, което представлява
9,7

% от общия брой изпитани проби. Най-често срещаното отклонение при

автомобилните бензини е за показател “дестилационни характеристики”, „налягане на
парите”, а при гориво за дизелови двигатели – за показателите „пламна температура” и
„съдържание на сяра”.
- По ЗЕВИ – 29 несъответствия, 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 7 арбитражни
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процедури за проби, взети през 2014 г., при 5 са потвърдени първоначалните резултати.
Окончателният брой на установените несъответствия с изискванията за
съдържание на биогориво през 2014 г. е 27, което представлява 3,3 % от
изпитаните проби.
Окончателно установените несъответствия през годината са 106, от които 79 несъответствия с изискванията за качество, и 27 с изискванията за съдържание
на биодизел в течно гориво, което е 13,03% несъответствия, констатирани през
2014 г., спрямо взетите и изпитани проби от течни горива.
Съотношението

между

взетите

проби

течно

гориво

и

установените

несъответствия с изискванията за качество и съдържание на биогориво в течно гориво в
периода от 2012 до 2014 г. включително е представено на следната фигура.
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- През 2014 г. несъответствията с изискванията за качество и съдържание на
биогориво в течно гориво са 13,03 %.
- През 2013 г. несъответствията с изискванията за качество и съдържание на
биогориво в течно гориво са 9,5 %.
- през 2012 г. несъответствията с изискванията за качество и съдържание на
биогориво в течно гориво са 9,3 %.
Може да се направи изводът, че имаме нарастване на процента на
несъответствията през 2014 г. спрямо предходните две години.
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Съставените актове за установени административни нарушения (АУАН) и
издадени наказателни постановления (НП)през 2014 г. са, както следва:
Установени
нарушения
през 2014 г.

Брой
съставени
актове за
установени
нарушения
през 2014 г.

Несъответствия с
изискванията за
качество – 79.
Несъответствия с
изискванията за
съдържание на
биодизел в
течно гориво – 27 .
Документални
нарушения – 13 .
Общо нарушения –
119

Брой
съставени
актове с
натрупване*

Брой издадени
наказателни
постановления за
съставени АУАН през
2014 г.

Брой
наказателни
постановления
с натрупване*

66

70

27

42

21

24

10

13

13

13

5

5

100

107

42

60

* В общия брой на съставени АУАН и издадени НП са включени и тези за установени
нарушения през 2013 г.

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в
следното:
- издадени са 41 задължителни предписания за временно спиране (ЗПВС) на
разпространението на горива;
- издадени са 50

задължителни предписания за забрана (ЗПЗ) на

разпространението на течни горива;
- издадени са 18 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са
изтеглени от пазара горива по постъпили 41 искания на проверяваните фирми след
констатирани нарушения, по видове и в количество както следва:
- автомобилен бензин А – 95Н в общо количество 41362 л;
- гориво за дизелови двигатели в общо количество 185 160 л.
Общия размер на наложените имуществени санкции от издадените през 2014 г.
60 наказателни постановления са в размер на 1 240 000 лв.
От издадените през 2014 г. 60 наказателни постановления 30 са обжалвани.
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Други дейности
Служители от дирекцията са участвали в работна група във връзка с подготовка
на три технически спецификации за обявяване на процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставка на

реагенти и консумативи и за лабораторно

обзавеждане. На основание на ЗОП са сключени четири договора за доставка на
реагенти и един договор за доставка на лабораторно обзавеждане.
Изготвени са петнадесет технически спецификации за апарати за изпитване на
течни горива и втечнени нефтени газове по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, приоритетна ос 4,
дейност 4, поддейност 4.2 “Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване”.
В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.1 „Доставка на специализирани МПС“
съгласно сключен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013 г.“ са доставени специализирани моторни превозни
средства за дейността на ГДККТГ.
В изпълнение на плана за обществените поръчки за подготовката за възлагане на
обществена поръчка за „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ),
химикали и консумативи за ДАМТН - Главна дирекция „Контрол на качеството на
течните горива“ служители на дирекцията са взели участие в работни групи съвместно
с юристи от агенцията.
В съответствие с годишния план и с цел подобряване на ефективността на
контролната дейност са актуализирани

Вътрешните правила за организация на

дейността и минимизиране въздействието на субективния фактор при осъществяването
й в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
През годината продължи разработването на технически спецификации,
необходими за подготовката на документацията за обществена поръчка за доставка на
обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия
на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, свързана с изпълнението на
дейност 4, поддейност 4.5.
Изготвени са 15 бр. технически спецификации за апарати за изпитване на течни
горива и втечнени нефтени газове по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 4,
дейност 4, поддейност 4.2 “Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване”.
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Служител от лабораторията е взел участие в две заседания на техническия
комитет

“Нефтопродукти и смазочни материали” към Българския институт за

стандартизация.
Участие на инспекторите от регионалните отдели на ГДККТГ в 42 съдебни
производства, като актосъставители и/или свидетели. Изготвена е една експертиза по
външна заявка.
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VІІІ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2014
г. бе насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на
ДАМТН за 2014 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 2014 г. общият брой на прилаганите процедури за оценка на кандидати за
получаване на разрешения е 11 (от тях две са стартирали през 2013 г. и 2012 г.), като
извършените проверки във връзка с оценката на тяхната компетентност са 51.
Извършен е преглед на представените документи и е направена оценка на
компетентността на осем 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 2014 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 (1 разрешение), 2009/48/ЕС - играчки (1 разрешение), 2004/22/ЕС средства за измерване (1 разрешение), 97/23/ЕС - съоръжения под налягане (1
разрешение) и 2010/35/EU - транспортируемо оборудване под налягане (2 разширения).
В резултат на гореизложеното в момента 45 български нотифицирани органи
работят по оценяване съответствието на продукти, попадащи в обхвата на 18 директиви
от Нов подход.

101

Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация
NANDO-Input документални доказателства за компетентността на предложените за
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 41 нотифицирани
органа по различни наредби, като във връзка с тях са осъществени общо 107 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.
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 12 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 2014 г. ДАМТН е
осъществила 138 информационни трансфери, свързани 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 23 срещи на
работните групи.
Анализ на резултатите от дейността
Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2014
г. могат да се направят следните заключения:
- 45 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 2014 г. дейността по международно сътрудничество на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор се развива в посока активно участие в
работата на международни организации, укрепване на двустранни връзки и развитие
на сътрудничество, както и дейност, свързана с членството ни в Европейския съюз.
Двустранно сътрудничество
През 2014 г. ДАМТН участва в изграждането на сътрудничество и възможности
за бъдещото му разширяване със следните държави:
Беларус. На 06.02.2014 г. в София бе подписана 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, публикувана на
21.02.2014 г. в „Държавен вестник“, бр. 15.
Сътрудничество

с

Армения,

Русия

и

Узбекистан:

Осъществена

е

кореспонденция по повод участието на ДАМТН в Междуправителствени комисии за
икономическо и научно-техническо сътрудничество.
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 7 срещи на работни групи на
WELMEC -

№ 2 „Везни”, № 5 „Метрологичен надзор“, № 6 „Предварително

опаковани продукти“ и № 8 „Директива за средствата за измерване“.


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) - участие на експерти на ДАМТН в Генералната
асамблея на CEOC International и в срещата на членовете на CEOC International от
страните от Централна и Източна Европа; участие в работни срещи на технически
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комитети „Кранове, машини и асансьори“ и „Инспекция“; превод на документи,
свързани с дейностите на организацията.


Икономическа комисия за Европа към ООН (UNECE) - Участие на двама

експерти от ДАМТН в среща на органи за надзор на пазара (MARS Group).

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 2014 г. експерти от
ДАМТН имат 120 участия в следните заседания:


Работни експертни групи по директиви: 94/9/ЕО относно оборудването и

защитните системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера
(ATЕX); 97/23/ЕО „Съоръжения под налягане”; 2000/14/ЕО относно шумовите емисии
на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите; 2006/42/ЕО за машини;
2006/95/ЕО относно eлектрически съоръжения, предназначени за използване при някои
ограничения на напрежението (LVD) –; 89/686/ЕИО за лични предпазни средства.


ADCO групи по надзора на пазара по директиви: 2007/23/ЕО относно

пускането на пазара на пиротехнически изделия (ADCO PA); 94/9/ЕО относно
оборудването и защитните системи, предназначени за работа в потенциално
експлозивна атмосфера (ATЕX); 97/23/ЕО „Съоръжения под налягане” (PED ADCO);
1999/5/ЕО „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства” (ADCO
R&TTE); Регламент 305/2011 относно строителните продукти (ADCO CPR);
2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост (ADCO EMC); 2009/48/ЕО
относно безопасност на детските играчки; 2009/125/ЕО за екодизайн на продукти,
свързани с енергопотреблението (ECOADCO); 2006/95/ЕО относно eлектрически
съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението
(ADCO LVD); 2009/142/ЕО за газови уреди (GAD ADCO); 89/686/ЕИО за лични
предпазни средства (PPE ADCO); 2002/95/ЕО относно ограничението за употреба на
определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHs);
2006/42/ЕО за машини (ADCO Mashinery); 94/25/ЕО за плавателни съдове с
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развлекателна

цел;

2000/14/ЕО

относно

шумовите

емисии

на

съоръжения,

предназначени за употреба извън сградите.


Постоянен комитет към Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии,

предназначени за превоз на хора.


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) на Съвета на ЕС.


Постоянен комитет към Директива 2006/42/ЕО за машини.



Участие в заседание на работна група „Техническа хармонизация“ на

Съвета относно Регламента за личните предпазни средства.
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 работната група „Вътрешен

пазар за продукти” (IMP група) във връзка с акредитацията и нотификацията с цел
представяне на национална позиция на съответните заседания на IMP групата;


Подготовка на становища по проекти на директиви и регламенти, които

се обсъждат от Съвета на Европейския съюз с цел изготвяне на рамкови позиции и
инструкции за участие в работна група „Техническа хармонизация“ на Съвета;


Редакция и превод на нотификации по RAPEX – 7 бр.
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Участие в проекти с европейско финансиране
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 - 2013”
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”
През отчетния период по изпълнението на проекта работиха експерти на
ДАМТН от всички дирекции и беше извършено следното:


Разработване

и

коригиране

съгласно

ЗИД

на

ЗОП

на

тръжна

документация за провеждане на обществена поръчка за дйност 1 и дейност 2;


На 30.06.2014 г. и на 17.10.2014 г., в регистъра на АОП и на сайта на

ДАМТН е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния
капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара
и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“ в две обособени
позиции във връзка с изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2. Извършва се оценка на
постъпилите оферти с цел избор на изпълнител;


Осъществени 58 участия на служители на ДАМТН в заседания на РГ и

АDCO групи на ЕК, заседания на CEOC, WELMEC и PROSAFE в изпълнение на
Дейност 3;


Изготвен, подписан и изпълнен договор № 11-00-01/08.01.2014 г. -

Обособена позиция № 1, изпълнител “Нисан София” ЕАД за доставка на 4 бр.
специализирани моторни превозни средства с висока проходимост за нуждите на ГД
“Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) (Поддейност 4.1);


Изпълнен договор № 11-00-52/19.12.2013 г. - обособена позиция № 2,

изпълнител “КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД за доставка на 14 бр. специализирани
моторни превозни средства за нуждите на ГД ИДТН (Поддейност 4.1);


Изготвен, подписан и изпълнен договор № 11-00-02/20.01.2014 г. –

Обособена позиция № 3, изпълнител “Еспас Ауто” ООД за доставка на 7 бр.
специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД “Контрол на качеството
на течните горива” (ГДККТГ) (поддейност 4.1);
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Изпълнен договор № 11-00-54/20.12.2013 г. - обособена позиция № 4,

изпълнител “Булвария Холдинг” ЕА за доставка на 8 бр. специализирани моторни
превозни средства за нуждите на ГД “Метрологичен надзор” (ГДМН) (Поддейност 4.1);


Разработване на тръжна документация за провеждане на обществена

поръчка с предмет "Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване" във връзка с
изпълнението на поддейност 4.2. Представяне на документацията за предварителен
контрол от страна на АОП;


Разработване на тръжна документация за провеждане на обществена

поръчка за поддейност 4.5;


На 30.06.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия
на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ – Поддейност 4.5;


Изготвен, подписан и изпълнен договор № 11-00-50/06.10.2014 г. –

обособена позиция № 1, изпълнител "Данс Фарма" ЕООД за доставка на 4 бр.
взривозащитени осеви вентилатори (поддейност 4.5);


Разработване

на

документацията

по

обществената

поръчка

за

застраховане на специализирани моторни превозни средства (поддейност 4.1) и
измервателно и изпитвателно оборудване (поддейност 4.2);


На 28.01.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на
застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ по обособени позиции;


Изготвен

и

подписан

договор

№

11-00-27/01.07.2014

г.

със

Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД за изпълнение на обособена
позиция № 7 с предмет: „Застраховка на измервателното и изпитвателното
оборудване“, доставено по проект „Укрепване на надзорните и контролните органи в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от
националната инфраструктура по качество“;


Изготвен

и

подписан

договор

№

11-00-28/01.07.2014

г.

със

Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД за изпълнение на
обособена позиция № 3 с предмет: „Застраховка „Автокаско“. Договорът е изпълнен в
частта му, отнасяща се до проект BG161PO003-4.3.02-0001-C0001;
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Изработени 200 бр. комплекти във връзка с провеждане на семинарите в

областта на надзор на пазара и срещите за обмяна на опит по дейност 1 и дейност 2;


Изготвено и отпечатано на 3 ноември 2014 г., във вестниците „24 часа“ и

„Труд“, прессъобщение във връзка с изпълнението на проекта;


Публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална информация за

изпълнението на дейностите по проекта;


Изготвен Годишен технически доклад – Приложение № 10 към

оперативното ръководство за изпълнение на сключени договори за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 на ОПК;


Изготвени 12 бр. месечни отчети за напредъка по изпълнението на проект

- BG161PO003-4.3.02-0001-C0001;


Изготвени и представени за одобрение на УО 3 бр. междинен технически

и финансов отчет по проекта;


Проведени 24 срещи на екипа за управление на проекта и изготвени 24

протокола;


Разработени две искания за съществено изменение на

Договор

BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 и коригирани Приложение А – Формуляр за
кандидатстване към договора и Приложение Б – Бюджет, Приложение Л и представени
на УО на ОПК;


Подписано допълнително споразумение (Анекс № 4) към Договор за

безвъзмездна финансова помощ - BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
Оперативна програма “Административен капацитет“
Проект ЦА 12-22-28/27.05.2013 „Повишаване на професионалната квалификация
на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Изготвен Годишен технически доклад – Приложение № 5;



Изготвен и представен за одобрение от УО един междинен технически

доклад, окончателен технически доклад и две искания за плащане;


Проведени 5 срещи на екипа за управление на проекта и изготвени 5

протокола;
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Организирани и осъществени 13 специализирани чуждоезикови обучения

на служители на ДАМТН по дейност 1, поддейност 1.1;


Изготвен, подписан и изпълнен договор № 11-00-3/20.01.2014 г. за

изпълнение на поддейност 1.2;


Организирани и осъществени 103 чуждоезикови обучения на служители

на ДАМТН по дейност 1, поддейност 1.2;


Изготвен, подписан и изпълнен договор № 11-00-10/11.03.2014 г. за

изпълнение на поддейност 2.1;


Организирани и осъществени 32 компютърни обучения на служители на

ДАМТН по дейност 2, поддейност 2.1;


Изготвено и отпечатано на 22 май 2014 г., във вестниците „24 часа“ и

„Труд“, прессъобщение във връзка с приключването на проекта;


Подготвена и публикувана презентация на интернет страницата на

ДАМТН, съдържаща кратко описание на постигнатите резултати и индикаторите по
проекта;


Разпространени

50

информационни

плаката

за

осигуряване

на

информация и публичност на проекта;


Публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална информация за

изпълнението на дейности по проекта.
Проект № 13-32-3/27.01.2014г. “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”
В отчетния период по изпълнението на проекта е извършено следното:


Подписан

е

договор

№

13-32-3/27.01.2014

за

предоставяне

на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос
ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”,
подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна
съвместимост”

и

изпълнение

на

проект

„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”;
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Подписани са два анекса към договор № 13-32-3/27.01.2014 за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, отнасящи се до изменения,
свързани със състава на екипа за управление и определяне на процедурите за обявяване
на обществени поръчки по ЗОП;


Пред Управляващия орган на ОПАК са представени два междинни

технически доклада, две искания за плащане - авансово и междинно и график на
планираните процедура по ЗОП във връзка с изпълнението на проекта;


Сключен е договор № 11-00-20/28.04.2014 г. между ДАМТН и избрания

изпълнител адвокатското дружество „Йотова, Ефетенова и Копаранов“ за подготовка
на тръжна документация за избор на изпълнители на дейностите по проекта, съгласно
ЗОП, като договорът е допълнен с анекс от 11.06.2014 г.;

10.09.2014

След осъществен предварителен контрол от АОП и УО на ОПАК на
г.

е

обявена

открита

процедура

с

предмет

„Подобряване

на

административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационнокомуникационна система” за избор на изпълнител на основните дейности по проекта
със срок за подаване на оферти 27.10.2014 г. Извършва се оценка на постъпилите 5
бр.оферти с цел избор на изпълнител;


На 18 юни 2014 г. е отпечатано във вестниците „24 часа“ и „Труд“

изготвеното прессъобщение във връзка със стартирането на проекта;


На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана

информация за проекта;


Разработено и публикувано е графично изображение (интернет банер) на

сайта на ДАМТН, съответно на български и английски език.
Проект № 13-22-70/27.01.2014г. “Подкрепа на професионалното развитие на
служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Подписан

договор

№

13-22-70/27.01.2014

за

предоставяне

на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос
II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация“, наименование на проекта „Подкрепа на професионалното
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развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор“;


Подписани анекс №1 от 13.06.2014 г. и анекс № 2 от 15.08.2014 г. към

договор № 13-22-70/27.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОПАК;


Пред Управляващия орган на ОПАК са представени три междинни

технически доклада и пет искания за плащане – авансово, три междинни и
окончателно;


Организирани и осъществени 4 обучения на служители на ДАМТН в

областта на управление на човешките ресурси по дейност 1;


Организирани и осъществени 115 обучения на служители на ДАМТН по

правни аспекти и управление на административната дейност по дейност 2;


Организирани и осъществени 82 обучения на служители на ДАМТН в

областта на информационните технологии по дейност 3;


Организирани и осъществени 6 обучения на служители на ДАМТН по

чуждоезиково обучение по дейност 4;


Организирани и осъществени 5 обучения на служители на ДАМТН в

сферата на финансовото и стопанското управление по дейност 5;


Организирани и осъществени 2 обучения на служители на ДАМТН в

сферата на управленските умения в администрацията по дейност 6;


Изготвени и отпечатани две прессъобщения, във вестниците „24 часа“ и

„Труд“, във връзка със стартирането и приключването на проекта;


Разработено и поставено на интернет страницата на ДАМТН графично

изображение (интернет-банер);


Изготвени и предоставени на служителите на ДАМТН 300 комплекта;



Разпространени 3 информационни банер стойки в сгради на ДАМТН в

София за осигуряване на информация и публичност на проекта;


Подготвена и публикувана информация на интернет страницата на

ДАМТН, съдържаща кратко описание на постигнатите към края на отчетния период
резултати и индикаторите по проекта;


Проведени 9 срещи на екипа за управление на проекта и подготвени 9

протокола.
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Проект № 13-31-4/24.04.2014г. „Внедряване и сертифициране на система за
управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на
стандарта БДС EN ISO 9001:2008”
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Подписан

договор

№

13-31-4/24.04.2014

г.

за

предоставяне

на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос
ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”,
подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това
число чрез развитие на електронното управление”, наименование на проекта
„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН,
съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008”;


Подписан анекс № 1 към договор № 13-31-4/24.04.2014 за предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК;


Изготвено писмо до ръководителя на Управляващия орган на ОПАК

относно искане за плащане № 1 (Приложение III от договора) и график на планираните
процедура по ЗОП (Приложение XVIII от договора) във връзка с изпълнението на
проекта;


Изготвено и отпечатано на 23 юни 2014 г., във вестниците „24 часа“ и

„Труд“, прессъобщение във връзка със стартирането на проекта;


Подготвена и публикувана на интернет страницата на ДАМТН

информация по проекта;


Подписан договор № 11-00-33/08.07.2014 г. с фирма „Данаилов, Дренски,

Неделчев и КО“ относно изготвяне на документация за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет „Разработване на тръжни документации и
провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности“ и
изпълнена дейност 1;


Във връзка с изпълнението на дейност 2 по проекта на 29.09.2014 г. е

обявена обществена поръчка с предмет „Оценка и анализ на съществуващото
положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН,
разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на
изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, обучение на представители на
ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и
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внедряване на системата“. Оценителната комисия е извършила оценка на офертите,
избран е кандидат за изпълнител на дейност 2, предстои сключване на договор;


Изготвени са и са подадени в УО два междинни технически доклада,

както и финансов доклад и искане за плащане 2 (междинно);


Проведени са 2 срещи на екипа за управление на проекта и са подготвени

2 протокола;


Разработен е и е публикуван на сайта на ДАМТН интернет банер на

проекта.
Проект А13-22-54/19.06.2014г. “Усъвършенстване и развитие на компетентностите
на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Изготвяне на документи (декларация за нередности и придружително

писмо до УО) във връзка с подписване на договор;


Подписан договор № А13-22-54/19.06.2014 г. за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна
ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация“, наименование на проекта “Усъвършенстване и развитие на
компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“;


Подписан анекс № 1/08.08.2014 г. към договора, който включва

изменение по отношение промяна на екипа за управление на проекта;


Изготвен и представен на Управляващия орган на ОПАК график на

планираните процедури по ЗОП;


Подписан и изпълнен договор № 11-00-42/25.07.14 г. с фирма „СБМ

ГРУП“ ЕООД относно изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка
с открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на специализирани
обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите по информация и
публичност”;


Обществена поръчка беше обявена на 23.09.2014 и прекратена на

31.10.2014. Обществена поръчка беше обявена отново на 20.11.2014 г.;
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Изработени 2 информационни банер стойки, разположени в сгради на

ДАМТН в София;


Представено на Управляващия орган на ОПАК и одобрено изменение на

бюджета на проекта поради реалокиране на средства от Дейност 1 към Дейност 2;


Разработено и публикувано кратко информационно каре на български и

английски език на интернет страницата на ДАМТН, представящо основните дейности и
очаквани резултати по проекта;


Осъществени всички предвидени в проекта специализирани обучения в

ИПА по дейност 2 – общо 7, обучени 29 служители;


Изготвени и представени на Управляващия орган на ОПАК 2 междинни

технически доклада – за периода 19.06. – 30.09. и 01.10. – 30.11.2014 г.;


Изготвени и представени на Управляващия орган на ОПАК 2. искания за

плащане – авансово и междинно;


Изготвен и представен на Управляващия орган на ОПАК един финансов

отчет - към 30.11.2014 г.;


Публикувана информация за напредъка на проекта на интернет

страницата на ДАМТН;


Проведени 5 срещи на екипа за управление и подготвени 5 протокола.

Проект № 14-32-6/01.09.2014г. “Разработване и внедряване на модули за
автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на
електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически
надзор на СПО”
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Изготвяне и изпращане на писмо с искане на подкрепа за участието на

ДАМТН в открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос III, подприоритет
3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”
от министъра на икономиката и енергетиката;


Работа

по

разработването

на

Приложение

1

–

Формуляр

за

кандидатстване, Приложение 2 – Бюджет на проекта и всички останали приложения,
необходими на етап кандидатстване с проектно предложение;
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Представяне на проектното предложение (вх. № 14-32-6/23.05.2014 г.) в

Министерството на финансите, дирекция „ОПАК” за оценка.


Изготвяне и изпращане на писмо в Министерството на финансите,

дирекция „ОПАК” относно представяне на разяснения във връзка с оценката на
проектното предложение (вх. № 14-32-6/20.06.2014 г.);


Подписан

договор

№

14-32-6/01.09.2014

г.

за

предоставяне

на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос
ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”,
подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна
съвместимост” и изпълнение на проект „Разработване и внедряване на модули за
автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен
регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО“;


Подписан анекс № 1 към договор № 14-32-6/01.09.2014 г. за предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК;


Пред Управляващия орган на ОПАК са представени един междинен

технически доклад, искане за авансово плащане и график на планираните процедури по
ЗОП във връзка с изпълнението на проекта;


Разработена тръжна документация за провеждане на обществена поръчка

с предмет "Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации“ за
възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. глава пета от ЗОП с предмет: „Избор на
изпълнител

за

осигуряване

на

стандартна

и

съвместима

информационно-

комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и
бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по глава осма „а“, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от
ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и
публичност“ и изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на
основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП;


На 07.11.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител
за разработване на тръжни документации“. Извършва се оценка на постъпилите оферти
с цел избор на изпълнител;


На 28 октомври 2014 г. е отпечатано във вестниците „24 часа“ и „Труд“

изготвеното прессъобщение във връзка със стартирането на проекта;
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На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана

информация за проекта.
Проект № 14-11-15/01.09.2014г. “Ефективно управление на ДАМТН чрез
оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”
В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили
експерти от дирекциите на ДАМТН и е извършено следното:


Изготвяне и изпращане на писмо за искане на подкрепа за участието на

ДАМТН в открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос I, подприоритет
1.1. „Ефективна структура в държавната администрация” от министъра на икономиката
и енергетиката;


Работа

по

разработването

на

Приложение

1

–

Формуляр

за

кандидатстване, Приложение 2 – Бюджет на проекта и всички останали приложения,
необходими на етап кандидатстване с проектно предложение;


Представяне на проектното предложение (вх. № 14-11-15/23.05.2014 г.) в

Министерството на финансите, дирекция „ОПАК” за оценка;


Подписан Договор № 14-11-15/01.09.2014 г. за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, приоритетна ос І
„Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната
администрация” и изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез
оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“;


Пред Управляващия орган на ОПАК са представени един междинен

технически доклад, искане за авансово плащане и график на планираните процедура по
ЗОП във връзка с изпълнението на проекта;


Разработена тръжна документация за провеждане на обществена поръчка

с предмет "Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации“ за
възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за
изготвяне на функционален анализ на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“ и за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с
предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и
публичност“;
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На 30.09.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител
за разработване на тръжни документации“;


Сключен договор № 11-00-58/24.11.2014 г. между ДАМТН и избрания

изпълнител на Дейност 2 - „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД;


Разработено и публикувано графично изображение (интернет банер) на

сайта на ДАМТН;


На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана

информация за проекта;


В изпълнение на дейност 1 са изготвени план с междинни показатели и

актуализиран график на дейностите;


Проведени 4 срещи на екипа за управление на проекта и подготвени 4
протокола.

Многостранни проекти на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на Директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани
продукти“


“Joint Action 2011 GPSD“ – продуктови групи „Battery chargers“ и

„Fireworks“ (координатор PROSAFE): През м. февруари 2014 г. са проведени
финалните работни срещи по продуктови групи и заключителната конференция
„Съвместни действия 2011 за надзор на пазара по Директивата за обща безопасност на
продуктите”, на които са отчетени резултатите от извършената дейност по проекта на
всички държави членки, участвали в проекта. Направени са предложения за
подобряване на процедурата за избор на лаборатории за изпитване. Работата по двата
проекта е приключена.
 “Joint Action 2013 GPSD” – продуктова група „Kick scooters“ (координатор
PROSAFE): Проведени са откриваща конференция на PROSAFE „Съвместни действия
2013 за надзор на пазара по Директивата за обща безопасност на продуктите” и две
работни срещи на участниците в продуктова група „Детски скутери“, на които са
уточнени кои продукти ще бъдат обект на съвместните дейности. Взето е решение
действията на участниците да се съсредоточат върху скутери играчки и скутери за
спорт и свободно време. Направен е подбор на изпитвателна лаборатория, която ще
извърши

изпитванията.

Разработени

са

проекти

на

документи,

свързани

с
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регистрирането на данните от проверката, и са подготвени уведомителни писма до
икономическите оператори, чиито продукти ще бъдат изпитани. За изпълнение на
задачите, поставени в JA 2013, е потърсено и получено съдействие от компетентния
орган КЗП по отношение на тротинетките, предназначени за спорт и придвижване по
обществените пътища. Двете администрации ще си сътрудничат в рамките на своите
компетенции за постигане целите на JA 2013.
През 2014 г. ДАМТН подготви документи и кандидатства за включване в
многостранни проекти на Европейската комисия:


Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на

продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (Joint Actions 2014) - за продуктови
групи „Ръчни пробивни инструменти“ и „Фойерверки“.


Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара за

продукти, попадащи в обхвата на директиви LVD и EMC“ (Joint Action 2015 EMCLVD).


Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара по

отношение на изискванията за екодизайн“ (по програма Horizon 2020).
Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт
относно приложението на Регламент (ЕО) №764/2008 и на задълженията по
Директива 98/34/ЕО


Изготвен е и е представен в Министерството на икономиката доклад

относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за
периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. (писмо изх. № 04-07-286-13/10.01.2014 г.);


Текущо е актуализира таблицата за постъпилите в ДАМТН от страна на

Националния информационен център за обмен на информация за проекти на
технически регламенти с ЕК чуждестранни нотификации от държави членки на
нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН, съгласно
Директива 98/34/ЕО;


Предоставени са на специализираната администрация на ДАМТН по

електронен път 36 бр. получени нотификации от държави членки и проекти на текстове
на нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН;


Изпратени са коментари до Националния информационен център за

обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК - Министерството на
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икономиката, относно нотификация с референтен № 2014 0366 HR - Наредби относно
инспектирането и изпитването на оборудване под налягане.
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Х. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив
29.09.2014 г. – 04.10.2014 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 председателят 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 неприсъствени заседания на РГ 3 "Право на установяване и

свободно движение на услуги" на МИ: Подготовка на становища по проекти за
изменение на нормативни документи и позиции по запитване на ЕК във връзка с
действащи български нормативни документи – 9 бр.


Участие в Работна група 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.
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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 (ВНГ), предназначени за употреба като
гориво за двигатели с вътрешно горене.


Участие в среща в МИ във връзка с разработване на проект на Наредба за

изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тях, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за редът за осъществяване на контрол.
Дейности, осъществени в сътрудничество с други институции
В областта на контрола на качеството на течните горива през годината са
проведени съвместни работни срещи със специалисти и производители на биогорива в
страната, организирани от Българската петролна и газова асоциация, Асоциацията за
биогорива, МОСВ и др.
Продължи съвместната дейност с органите на МВР, Агенция „Митници“ и НАП
като са извършени 17 внезапни проверки на обекти, разпространяващи течни горива,
при 7 от извършените съвместни проверки са констатирани несъответствия на
изискванията за качество,

при 5 проверки - несъответствие с изискването за

съдържание на биодизел в течно гориво, общо 12, което представлява 71%. По сигнали
на граждани, постъпили в Комисията за защита на потребителите, са извършени 5
проверки. Общо проверките по сигнали на граждани за годината са 36, като при 8 от
проверките са констатирани несъответствия на изискванията за качество и
изискванията за съдържание на биодизел в течно гориво, което представлява 22%.
В областта на метрологичния надзор, през 2014 г. приоритетно са изпълнявани
дейности, възложени или организирани съвместно с органите на прокуратурата, НАП,
МВР, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”.
В изпълнение на изискванията на ЗАДС, правилника за прилагането му и
Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
съвместно с Агенция „Митници” са извършени инспекции на 256 СИ за регистриране и
отчитане на акцизни стоки в 167 обекта.
Във връзка сигнал на гражданин и искане на Районна прокуратура, гр. Разлог, са
проверени 6 обекта, в които при продажба на дърва се използват 35 материални мерки
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за дължина – ролетки. За установените при проверките нарушения, свързани с 14
ролетки, са връчени 4 протокола за задължителни предписания и 4 АУАН.
По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени
още 177 извънредни надзорни проверки, предимно на везни, бензиномерни и
газколоноки, топломери и ролетки, като делът на несъответстващите инспектирани
средства за измерване е 44%.
В областта на техническия надзор на СПО през 2014 г. продължава добрата
практика на съвместна контролна дейност с други органи като ИАГИТ, НСПБЗН,
РИОСВ, ОД на МВР и др.
През второто тримесечие на 2014 г. беше организирана и извършена проверка на
обществено-обслужващи заведения по отношение на експлоатираните в тях газови
съоръжения. При организиране и извършване на проверките е потърсено съдействие от
регионалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на МВР, в резултат на което голяма част от проверките са извършени
съвместно. Проверките обхванаха заведения за обществено хранене като ресторанти,
механи, пицарии, заведения за бързо хранене и др. такива обекти, имащи пространства,
до които обществото има свободен достъп. Приоритетно са проверявани обекти, в
които е възможно струпване на повече хора. При проверката са обхванати всички
експлоатирани в заведенията за обществено хранене газови съоръжения и инсталации
за природен газ и втечнени въглеводородни газове, като основно внимание е обърнато
на газовите уреди и бутилките за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Проверени
са общо 462 обекта на територията на цялата страна, проверени са експлоатираните в
обектите 1096 съоръжения, от които: 946 газови уреди, 134 газови инсталации, 8
водогрейни котли и 8 съда, работещи под налягане за съхранение на втечнен
въглеводороден газ пропан-бутан.
През есента на 2014 г. беше организирана и масирана кампания за 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, с цел повишаване безопасността на асансьорите.
Извършени са 1403 бр. проверки на асансьори в жилищни и обществени сгради, хотели
и хотелски комплекси, от които са спрени от експлоатация 337 бр.
Проверки по надзор на пазара по искане на други контролни органи
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През 2014 г. е извършена съвместна проверки със служители на СДВР, в

посочен от тях склад, за съхранение на взривни вещества за граждански цели и
пиротехнически изделия. Проверката е извършена на територията на РОНП Западна
България. Проверен е 1 брой пиротехническо изделие. При проверката не са
констатирани несъответствия.


При проведената през месец декември 2014 г., в рамките на един ден,

кампания “КОЛЕДАТА БЕЗОПАСНА” съвместно с Министерството на икономиката и
Комисията за защита на потребителите, са проверени общо 78 играчки от различни
категории, марки и модели. Установени са несъответствия при 15 от тях, като: 8 броя
са без предупредителни текстове на български език; при 6 вида играчки не е обявено
наименованието и адреса на отговорния икономически оператор; 2 вида е възникнало
съмнение за оценено съответствие; 4 вида са с некоректна и нечетлива информация на
български език; 2 играчки са несъответстващи на съществените изисквания за
безопасност. При тази проверка са направени и измервания за процентно съдържание
на тежки елементи, като олово, кадмий, хром, никел и др., с портативен анализатор на
рентгенова флуорисценция (XRF анализатор). Проверките на несъответстващите
играчки продължават.


На 15.12.2014 г. се проведе извънредна Кампания черна и бяла техника на

територията на гр. София, съвместно с Министерството на икономиката. Целта на
кампанията бе проверка за законосъобразното пускане на пазара на електрически
уреди, които са едни от най-търсените по време на Коледните и Новогодишни
празници. Проверените продукти попадат в обхвата на Наредбата за съществените
изисквания

и

оценяване

на

съответствието

на

електрически

съоръжения,

предназначени за използване в определени граници на напрежението. Проверени са 26
продукта, в това число: телевизори, радиокасетофони, аудио системи, перални,
прахосмукачки, микровълнови фурни, комбинирани печки газ и ток, малки готварски
печки, електрически котлони, хлебопекарни, електрически кани за топла вода,
цитруспреси, уреди за мъфини, чушкопек. За 2 продукта са открити несъответствия –
електрически керамични котлони, при които маркировката за съответствие не е
нанесена върху продукта, а върху кутията и инструкцията за употреба. За тези
продукти проверките ще продължат с проследяване на техния произход и изискване на
документи за оцененото им съответствие.
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”
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През 2014 г. са получени общо 151 уведомления за 1326 продукти, във връзка с
Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане
на мерките за надзор на пазара.
При извършените проверки е констатирано: 823 вида продукти съответстват на
изискванията – „Допускане за свободно обращение“; 338 вида продукти не
съответстват на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е
разрешено“; 130 вида продукта са извън компетенциите на ДАМТН.
При

проверките

на

продуктите

в

митническите

складове,

най-често

констатирани несъответствия са: липса на маркировка за съответствие СЕ и липса на
ЕО декларация за съответствие. Най-много проверки са извършени от инспекторите на
територията – Надзор на пазара (НП) сектор Югозападен, гр. София, НП сектор
Югоизточен, гр. Бургас и НП сектор Североизточен, гр. Варна.
Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 800 бр.,
пиротехнически изделия –108 бр., строителни продукти – 81 бр., газови уреди – 63 бр.,
играчки – 121 бр., машини – 5 бр., ЛПС – 13 бр, радиосъоръжения, КДУ – 4 бр. и
плавателни съдове за отдих – 1 бр.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати
за свободно обращение различни модели от общо: електросъоръжения – 17 620 бр., (в
това число са 11 модела с общо кол. 7800 бр. продукти, за които е установено, че не
изпълняват изискванията на Регламент № 244/2010 г.), както и на 31200 m
електрически проводници, играчки – 1036 бр., строителни продукти – 1287 бр., лични
предпазни средства – 110 бр., радиосъоръжения и КДУ – 84 бр., газови уреди - 3 бр.,
машина - 1 бр.
През четвърто тримесечие на 2014 г. е осъществен засилен митнически контрол
на светлинни герлянди. Акцията се инициира поради засиления внос на тези продукти
преди Коледните и Новогодишните празници, както и порди постъпилите нотификации
от система RAPEX за тези продукти, чрез които ЕС ни информира за сериозния риск от
токов удар при употребата им, който води до опасност от пожар и изгаряне. При
извършените проверки е констатирано: 73 вида продукти съответстват на изискванията
– „Допускане за свободно обращение“; 13 вида продукти не съответстват на
изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“; 6
вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати
за свободно обращение различни модели от общо 5080 бр. светлинни герлянди.
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Тази акция допринесе за предотвратяването на вноса на несъответстващи
светлинни герлянди, както и тези носещи риск при употребата им, на територията на
ЕС.
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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 2014 г. е
организирано задължително и специализирано обучение на 480 служители.
Ежемесечно на Института за публична

администрация 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:
„Измененията в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тяхното влияние върху
работата на възложителите на обществените поръчки”, „Вътрешен финансов контрол ефективност на системите за финансово управление и контрол”, „Прилагане на АПК”,
„Оценка на въздействието и нормотворчество”, „Стилистика в нормативните актове и
наредби”, „Оценка на риска”, „Как да мотивираме ефективната работа на служителите”,
„Оценка на индивидуалното изпълнение”, „Разработване на проекти по оперативни
програми”, „Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти”, „Защитата
на класифицираната информация”, „Обучение с антикорупционна насоченост и
запознаване на служителите на ДАМТН със задълженията им по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, „Изграждане и внедряване
на системи за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC”,
„Workshop PLUS: Windows Server 2012 Active Directory Domain Services”, Security:
Building an Electronic Forensics Program, Sharepoint 2013 Administration и Vital Signs
Performance Monitoring Windows Server”, чуждоезиково обучение по английски език,
организирани и проведени от Института за публична администрация и други
обучаващи институции.
С цел повишаване ефикасността при изпълнението и документалното отчитане
на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) екперти от
eкипите по проектите „Ефективно управление на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните
процеси“ и „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни
към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата,
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лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” участваха в
организираното от Управляващия орган на ОПАК обучение за нови бенефициенти.
По

проекти

„Конкурентоспособност”

по

ОП

„Административен

капацитет”

и

ОП

– ръководители и експерти са участвали в конференции,

семинари и работни срещи по теми - „ИКТ – Стратегическа политика за работещо еуправление“, „Електронното управление в България: оценка и анализи”, „Практика на
Агенцията по обществени поръчки във връзка с прилагането на ЗОП и осъществяването
на предварителен контрол”, „Отворени данни в държавната администрация”,
организирани от Администрацията на Министерския съвет и Обединение „Прокон”,
Института за публична администрация, Агенцията по обществени поръчки.
В задължително обучение на тема „Новият ръководител: предизвикателството
да управляваш” за назначени за първи път на ръководна длъжност държавни служители
са взели участие двама служители на ГДККТГ.
В изпълнение на годишния план за обучение на ДАМТН за 2014 г. в
задължително обучение на тема „Въведение в държавната администрация” са взели
участие трима служители на ГДККТГ.
В обучение “Основни производства по АПК (за неюристи)”, организиран от
Института по публична администрация са взели участие 13 служители.
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.
ДАМТН участва активно в изпълнението на Програма за летни студентски
стажове в държавната администрация 2013 г., като осигури координация и обучение
чрез наставничество на двама студенти (ДАПИО) и в програма „Старт в кариерата
2014 г.”, като осигури на 7 младежи без професионален опит първо работно място по
придобитата квалификация (ДАПИО, ГДИДТН, ГДНП и ГДККТГ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнявайки Плана за действие за 2014 г., Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор работи усилено 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 2014 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” на
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 - 2013”.
През 2014 г. са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ и се
изпълняват и следните проекти по Оперативна програма “Административен
капацитет”:


„Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор ” – № ЦА12-22-28/27.05.2013 г.



„Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор” – № 13-22-70/27.01.2014 г.



„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“ - № 13-32-3/27.01.2014 г.
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„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в
ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” –
№ 13-31-4/24.04.2014 г.



„Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – № A13-2254/19.06.2014 г.



„Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към
информационна система и създаване на електронен регистър на лицата,
лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” - № 14-326/01.09.2014 г.



„Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и
подобряване на работните процеси ” –№ 14-11-15/01.09.2014 г.
Изпълнението на проектите ще спомогне за укрепване на техническия 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.
Други приоритетни дейности през 2014 г. са свързани с намаляване на
административната и регулаторната тежест за бизнеса.
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 и на
решение по т. 19.3 от Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет от
27.06.2012 г. във връзка с втория План за действие за намаляване с 20 на сто на
административната тежест от законодателството, което съдържа национални и
транспонирани европейски изисквания за периода 2012 - 2014 г. е разработено и прието
Постановление № 149/20014 г. на МС за изменение и допълнение на нормативни актове
на МС. Измененията са в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите
изисквания към продуктите и Закона за измерванията.
И през настоящата година ръководството и администрацията на ДАМТН
продължават да полагат усилия за ефективно използване на наличните ресурси и
ограничаване на разходите чрез оптимизиране на използвания сграден фонд.
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Предприети са действия за освобождаване от ненужни имоти и предаването им на
други администрации с цел намаляване на текущите разходи, актуализация на
споразумителните протоколи за разпределение на разходите в сградите, съвместно
ползвани с други администрации.
През 2014 г. дейността на ДАМТН е насочена към приоритетно изпълнение на
ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, от
Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014 –
2018 г.), както и за намаляване на административната тежест върху бизнеса.
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