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І. АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2017 г.
През 2017 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 (ЗТИП), Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за защита на
потребителите (ЗЗП), Закона за автомобилните превози (ЗАвП), Закона за измерванията (ЗИ),
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за туризма (ЗТ) и Закона за водите (ЗВ).
ДАМТН работи по изпълнението на бюджетна програма 2000.01.04 на Министерството
на икономиката “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”. От
отчетените в доклада данни е видно, че в рамките на компетентностите на ДАМТН целите на
програмата като цяло са изпълнени над планираното – средна стойност 122,42%. При
изпълнение на дейността си ДАМТН работи в тясно и ефективно сътрудничество с другите
органи на изпълнителната власт, като приоритетът е даден на постъпили сигнали за проверка
от граждани, фирми или други контролни органи.
В резултат на контролната и надзорната дейност на ДАМТН през 2017 г. не са допуснати
за свободно обращение на пазара стотици несъответстващи продукти, спрени са от
разпространение и изтеглени от пазара некачествени горива, извършени са 7033 извънредни
проверки по сигнала на граждани и по искане на други органи на изпълнителната власт,
съставени са 3422 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) и са издадени
3191 наказателни постановления (НП). През отчетния период са събрани приходи от такси (2
285 407 лв.) и глоби (1 164 681 лв.) в размер на 3 450 088 лв.
През 2017 г. е повишен и административният капацитет на служителите на ДАМТН като
над 200 служители са преминали специализирани обучения в съответната област на техните
компетенции.
В края на 2016 г. ДАМТН сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с
Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020” и през 2017 г. се
работи по изпълнението на проект на стойност 1 999 953,82 лв., който ще изпълнява и през
следващите 2 години.
В резултат на дейността на ДАМТН през 2017 г. е осъществен ефективен надзор на
безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие; на качеството на течните горива
и за защита на държавата и потребителите от неточни измервания и вредните последствия от
тях. Подпомогната е дейността за пресичане на нечестната конкуренция и е осигурена по-добра
защита на живота и здравето на хората, интересите на потребителите и опазването на околната
среда и вещите.
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ІI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
В края на всяка година, при разработването на Плана за действие на ДАМТН, се прави
преглед и актуализация на целите, които агенцията се стреми да постига през следващата
година.
През 2017 г. ДАМТН работи за реализиране на стратегическите цели, фокусирайки
усилията си в постигане на оперативните цели.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ



Осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция.



Осъществяване на ефективен надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на
наредбите по чл. 7 от ЗТИП и на Регламент 305/2011.



Осъществяване на надежден и ефективен метрологичен надзор на средства за измерване,
технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол на качеството на
течните горива.



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 безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на надежден и
ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях.



Гарантиране на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на
компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар.



Подпомагане

функционирането

на

националната

система

за

оценяване

на

съответствието.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ


Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане на административния и
техническия капацитет на ДАМТН;



Предприемане на необходимите действия и мерки за пълното прилагане на
законодателството, включително новоприетото и актуализираното;



Осигуряване на ефективна организация за прилагането на Регламент 765/2008 и
Регламент 764/2008 и нововъденото законодателство на ЕС;



Осъществяване на ефективен надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на
наредбите по чл. 7 на ЗТИП и Регламент 305/2011;

3

www.damtn.government.bg



Извършване на ефективен контрол на регистрираните сервизи на тахографи чрез
съвместни действия с ИА „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
съоръжения с повишена опасност;



Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол върху дейността на лицата, вписани в
регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, 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 течни горива от нефтен произход и на чист биодизел;



Осъществяване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и
безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.



Координиране и контрол на дейността на българските нотифицирани органи с цел
тяхното успешно реализиране на пазара на услуги по оценяване на съответствието;



Развитие на връзките със сродни административни структури със страни от региона и
ЕС;



Подобряване на административното обслужване на гражданите;



Ефективно функциониране на системата за финансово управление и контрол;



Разработване на нови проектни предложения по оперативни програми.
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III. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Нормативно осигуряване
Във връзка с нормативното осигуряване на дейността на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор са разработени проекти на нормативни актове, осигуряващи
осъществяването на функциите на администрацията.
1.1. През отчетния период са изготвени проекти на ПМС за:
- допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване;
- изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054/10.10.2008 г. за одобряване на типа
тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата,
които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.
1.2. Изготвен е проект на изменение на Наредба за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьорите
1.3. Изготвени са вътрешни актове:
- Инструкция за проверка на язовирните стени и съоръженията към тях;
- Процедура за

установяване на административните нарушения и налагането на

административните наказания и приложенията към нея.
1.4. Във връзка с приоритетите на правителството за намаляване на административната и
регулаторна тежест по проект "Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република
България чрез по-добро регулиране на инвестиционни процес и чрез развитие на електронното
му управление" с бенефициент Администрацията на МС са съгласувани 49 проекта на
нормативни актове.
1.5. В изпълнение на заповед № РД-16-893/27.06.2017 г. на министъра на икономиката и във
връзка с Решение от заседание на МС от 28.06. 2017 г. за намаляване на АТ върху гражданите
и бизнеса са изготвени проекти на ЗИД на ЗТИП, ЗИ, ЗАвП и документи към тях.
1.6. Изготвени са проекти на ПМС за изменение на нормативни актове по чл.7, чл.31 и чл.34 от
ЗТИП и документи към постановленията.
1.7. Съгласуван е проект на Решение на МС за приемане на отчет към 30.06.2017 г. за
изпълнението третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.
1.8. Съгласувано е ПМС за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали.
1.9. Съгласуван е проект на Наредба за условията, реда и начина на изготвяне и верификация на
докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта.
1.10. В резултат на постъпили становища от Дирекция „Модернизация на администрацията“ са
коригирани и са съгласувани частични предварителни оценки на въздействие по проекти на
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нормативни актове, които са изготвени и представени в изпълнение на Решение № 338 на
Министерския съвет от 23.06.2017 г.
1.11. Съгласуван е проект на Доклад за изпълнение на дейностите по анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия по реда на Наредбата за условията, реда и органите
за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.
Административно обслужване
През 2017 г. са извършени общо 2041 административни услуги, свързани с
функционалната компетентност на администрацията на ДАМТН и е разрешен достъп до
обществена информация – 9 решения.
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 се
осъществява 1:30 часа преди и 1 час след края на работното време на администрацията на
агенцията в интервала 7:30 ч. - 18:30 ч.

Административни услуги*, извършени от ДАМТН през 2017 г.
Лицен- Регисзиране трация

1.

Издаване на разрешение за
извършване на оценяване на
съответствието, вкл. на заповеди за
разширяване и ограничаване на обхвата
на разрешения

2.

Оправомощаване на лица за проверка на
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

3.
4.

5.

6.

Разрешения

Заверя
ване/
Съгласуване

Удостоверения

2

23
0
507

82

102
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи
поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръженията с
повишена опасност
Разрешаване на пускането в експлоатация
на съоръжения с повишена опасност, за
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
11
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
Определяне и администриране на
5
уникален код на производители на
плавателни съдове и определяне на
идентификационен код на нотифициран
орга, получил разрешение за оценяване
на съответствието на етапа след
построяването на плавателен съд

85

4

375

406

417

45

* Посочените в таблицата стойности се различвават от подадената в ИИСДА информация, тъй като поради спецификата
на софтуерния продукт на деловодната ситема на ДАМТН се отчита броят на подадените заявления за административни
услуги, но в едно заявление могат да бъдат заявени едновременно няколко административни услуги.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.
ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ:

11

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

8
2
1
9
2
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Система за управление на качеството на ДАМТН
Изготвени са и са обработени заявки за изменение на документи по СУК във връзка с
актуализиране на документите по главни дирекции и дирекции. Осъществена е промяна на
специфични документи на главните дирекции и дирекции във връзка с актуализирането им по
СУК.
На 03-04 октомври 2017 г. е проведен вътрешен одит на ГД НЯСС с обхват: „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“. Одитът е извършен от външен сертификационен
орган. Констатирано е едно несъответствие: не е наличен актуален договор със Служба по
трудова медицина, оценка на риска за ГД НЯСС и измерване на факторите на работната среда
през 2016 г. и 2017 г. За същото са предприети коригиращи действия. След отстраняване на
несъответствието сертификатът на системата по качество е преиздаден и обхватът на системата
е разширен.
На 13-18 октомври 2017 г. е организиран извънреден вътрешен одит относно проверка на
състоянието на системата по качество в частта отнасяща се за ГД ИДТН. Целта на одита бе
проверка на предложените и предприети коригиращи действия по отстраняване и закриване на
констатирани несъответствия в ГД ИДТН от проведен вътрешен одит съгласно Заповед №А366/17.05.2017г. на Председателя на ДАМТН. При този одит се установни, че процесите,
управлявани и изпълнявани от ГД ИДТН са в съответствие с утвърдените процедури и
вътрешни правила, както и с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, а за констатираните и
документирани несъответствия са предприети адекватни коригиращи действия. Предложените
и предприети коригиращи действия са допринесли за отстраняване и закриване на констатирани
несъответствия от проведения вътрешен одит.
На 30.10.2017 г. е проведен Преглед на ръководството, с цел обсъждане на функционирането на
СУК, нейната ефективност и съответствието и с изискванията на стандарт БДС EN ISO
9001:2008. Установено е доброто функциониране на системата за управление на качество в
ДАМТН, както и че тя отговаря на изискванията на стандарта, което бе и предпоставка за
нейното успешно преминаване на втория надзорен одит.
Постоянно се актуализират документите на главните дирекции и дирекции, системата се
поддържа актуална и съгласно изискванията на стандарта и непрекъснато се усъвършенства.
През 2018 г. предстои ресертификация на системата по качество на ДАМТН по новата версия
на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
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ІV. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР
Основният приоритет в дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през 2017 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 (ПОП) 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
НАП, МВР, ДАНС, Агенция „Митници“, ИА „Автомобилна администрация”, както и по жалби
и сигнали на физически и юридически лица.
През 2017 г. дейността на ДАМТН за защита интересите на държавата и потребителите
от неточни измервания и несъответстващи на изискванията предварително опаковани
количества продукти, свързана с осъществяването на контрол за спазване изискванията на ЗИ,
ЗТИП и ЗАвП, включва:


Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал, по искане на други

контролни органи и по самосезиране) на лица, които използват, произвеждат, внасят и
ремонтират СИ.
Извършени са общо 9 748 проверки в обекти на лица, които използват СИ: везни в
търговската мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, при производители на ПОКП, за
пощенски и куриерски услуги; средства за измерване в бензиностанции и газстанции;
електромери; измервателни трансформатори и часовници за превключване на тарифни
електромери; разходомери за газ и коректори към тях; водомери; топломери; СИ по Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС), СИ в пунктове за технически прегледи на МПС;
таксиметрови апарати и материални мерки за обем и дължина. Инспектирани са общо 17 512
СИ в употреба в законовата област. За установени несъответствия и нарушения на ЗИ са
съставени 698 протокола за задължителни предписания (ПЗП) и 1531 акта за установяване на
административни нарушения (АУАН).
Делът на несъответстващите СИ е намалял от 11,6 % през 2016 г. на 10,7 %. От
констатираните несъответствия продължава да преобладава делът на несъответствията,
свързани с липсата на знак от проверка основно поради изтекъл срок на валидност на
регламентираната последваща проверка, като за 2017 г. този дял е 83,9 % от общия брой
несъответстващи на изискванията СИ.
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Разпределение на проверките по видове СИ (брой)
703
902

8
везни и теглилки
5808

2355

СИ в бензиностанции и
газстанции
СИ по ЗАДС
СИ на ел. енергия
водомери
СИ топлинна енергия и
водомери

3480

таксиметрови апарати
3993
255

други СИ

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 865 бензино- и газстанции, 24
% от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на други органи. В проверените
обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 7,8 %, като преобладаващото
нарушение е липса на валиден знак от проверка.
В търговската мрежа са проверени 3904 везни, 7,6 % от които несъответстващи,
предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и складови бази са проверени
1496 бр. везни и 211 теглилки на територията на цялата страна. В сравнение с търговската мрежа
тук се запазва тенденцията на по-висок процент на установени везни от неодобрен тип или без
маркировка за съответствие по ЗТИП.
Проведени са планови надзорни проверки на 17 оператора, които доставят до крайни
потребители топлинна енергия и във връзка с това използват топломери и водомери за
измервания, свързани с търговски плащания при продажба й. Проверени са общо 529 обекта, в
които се използват 544 топломера и 358 водомера. Установено е, че от тях 21 топломера и 29
водомера са без валидни знаци от метрологичен контрол.
Проведени са планови надзорни проверки на 56 оператора, които доставят до крайни
потребители вода и във връзка с това използват водомери за измервания, свързани с търговски
плащания при продажба й. Проверени са общо 2287 обекта, в които се използват 2355 водомера,
от които 485 не съответстват на изискванията.
Извършени са планираните надзорни проверки на операторите, които доставят до крайни
потребители електрическа енергия. Проверени общо 1240 обекта, в които се използват 3239
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електромера, 33 измервателни трансформатори и 208 часовници за превключване на тарифни
електромери. Делът на несъответстващите електромери с изтекъл срок на валидност на
проверката, е намалял от 6,7 % през 2016 г. на 2,8 %.
Извършени са 703 надзорни проверки на лица, които използват таксиметрови апарати,
от които 589 са по искане на други органи. Установени са 112 таксиметрови апарати без знаци
от извършена проверка.
Извършени са проверки в 144 данъчни склада за производство и складиране на акцизни
продукти, в които са обхванати 234 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки. Делът на
несъответстващите на изискванията СИ, установени при проверките, е 4,3 %. Проверките са
извършени във връзка с изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
и Наредба № Н-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите
органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, съвместно с представители
на териториалните митнически управления. По искане на Агенция „Митници“ са извършени
извънредни надзорни проверки в 6 данъчни склада, в които се използват 21 СИ. Установено е
използване на 4 разходомера за течности, различни от вода, без знаци от проверка.
От общо отчетените проверки 389 са извънредни, извършени във връзка с постъпили
жалби и сигнали на граждани и фирми, от които 30 % са за бензино- и газстанции, 36 % за везни
и 34 % за водомери. Резултатите показват, че 28 % от инспектираните средства за измерване,
предмет на жалбите, не отговарят на изискванията.
По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо
1456 извънредни надзорни проверки, предимно на везни, бензиномерни и газколоноки и
таксиметрови апарати. Установено е, че 24 % от проверените СИ не съответстват на законовите
изисквания.
По самосезиране са извършени 12 проверки на лица, които използват везни за пощенски
и куриерски услуги и разходомери за газ и коригиращи устройства за обем. Установеният
процент на несъответстващи СИ е 16 %.


Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на други

контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба
предварително опаковани количества продукти (ПОП).
Извършени са 30 проверки на място при производители на ПОП и проверки и
наблюдения в 194 обекта от търговската мрежа, като е извършен и контрол на нетните
количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОП. В рамките
на отчетените проверки са организирани и проведени тематични проверки в търговската мрежа
за контрол на номиналното количество на кисело мляко и сухи варива.
На контрол са подложени общо 830 партиди ПОП с еднакви количества и 1754 ПОКП с
различни количества. От разпространение са спрени 5076 несъответстващи продукта. В рамките
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на отчетените проверки 18 са по сигнали и жалби на граждани, като 7 от сигналите са
потвърдени.
Извършените на място при производителите проверки са във връзка с резултатите от
контрола в търговската мрежа, при който в резултат на измерванията са възникнали съмнения,
че на пазара тези производители са пуснали партиди/продукти с несъответстващи на
изискванията количества или във връзка с получени сигнали и жалби за закупени в различни
търговски обекти в страната ПОП с несъответстващи на обявените върху етикетите количества.
Проверени са 21 производители на мляко и млечни продукти, 4 производители на захар, сол и
варива, 2 производители на тестени и сладкарски изделия и 3 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 51 партиди ПОП с еднакви
количества и 130 ПОП с различни количества. Спрени са от разпространение общо 5012
несъответстващи на законовите изисквания ПОП.
В търговската мрежа на контрол са подложени общо 779 партиди ПОП с еднакви
количества и 1624 броя ПОП с различни количества. На местата на продажба са спрени от
разпространение 64 ПОП поради несъответствия на изискванията към нетното им количество.
Съставени са 24 ПЗП – 19 на производители на ПОП и 5 на лица, които предлагат за
продажба ПОП, за спиране от разпространение на ПОП с несъответстващи на изискванията
количества. За установените нарушения са съставени 12 АУАН.
Анализът на резултатите от извършвания през годините надзор, свързан с
произвежданите и пуснати на пазара ПОП показва трайна тенденция на намаляване на ПОП с
несъотвестващи на изискванията количества. Трайна е и тенденцията при проверките да се
установяват все по-малко продукти с променено от търговците съответствие на обявените от
производителите количества или да се предлагат за продажба ПОП без означено от
производителя количество. За намаляване на установените нарушения принос имат
извършените през годините масови тематични проверки в търговската мрежа, с контрол на
количествата на предлаганите за продажба основни хранителни групи ПОП, както и на място
при производителите по браншове. Чрез тях се осигуряват по-добра защита на потребителите и
условия за лоялна конкуренция на производителите на ПОП по отношение на спазване на
изискванията на ЗИ.
 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на раздел ІV от ЗИ за
проверка на средства за измерване.
През 2017 г. са извършени 58 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 по стандарт БДС/ISO/IEC 17025.
Проверени са 56 стационарни и 2 подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях
842 технически средства – еталони, спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали.
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Извършен е преглед на записите по качеството, както и на техническите записи, свързани с
проверката на 33219 СИ. За установени несъответствия с изискванията на ЗИ и наредбите по
прилагането му са съставени 16 протокола за задължителни предписания. Продължава
тенденцията най-честите констатирани несъответствия при тези лица да са по отношение на
системата за управление. През 2017 г. е отнето оправомощаването на 1 лице поради
прекратяване на дейността. Към 29.12.2017 г. са оправомощени 45 лица за проверка на СИ.

Оправомощени лица по видове СИ (брой)
електромери и доп. у-ва

1
2

разходомери за газ и
коригиращи устройства

1

анализатори на алкохол в
дъха

9

6

топломери

5

водомери
2

7

спирачни стендове
газоанализатори и
димомери
манометри, използвани в
ЖПТ
радарскоростомери

22

индивидуални дозиметри

* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 45, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на повече от един вид средства за
измерване.

 Надзор на пазара на средства за измерване
През 2017 г. надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви
2014/31/ЕС и 2014/32/Е, включва тематични проверки и наблюдения на 4663 СИ, пуснати на
пазара и/или в действие в общо 887 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 везни с неавтоматично действие,
водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства на обема на газ, електромери,
топломери, измервателни системи за течности, различни от вода, материални мерки за дължина
и таксиметрови апарати.
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По уведомление от Агенция „Митници“ е извършена проверка на 6 везни с
неавтоматично действие. Констатирано е, че 6-те везни не отговарят на изискванията, за което
е уведомена Агенция Митници.

Надзор на пазара по видове СИ (брой)
219 18

115

везни

386

водомери

331

електромери
топломери

956

2638

измервателни системи за
течности различни от вода
мерки за дължина
други СИ

Електромери
В рамките на извършените планови проверки на електроразпределителните дружества са
наблюдавани общо 956 електромера, пуснати на пазара по реда на ЗТИП и НСИОССИ.
Водомери
Надзорът на пазара на водомери е извършен в складовете на проверяваните ВиК
дружествата и на местата на употреба, като са наблюдавани 2638 бр. водомера.
Топломери
В рамките на плановия надзор на топлофикационни дружества са извършени
наблюдения и проверки на 331 топломера.
Други СИ
В търговската мрежа е извършен надзор на пуснати на пазара 219 мерки за дължина и 33
везни с неавтоматично действие.
Осъществен е и надзор на пуснати в действие 115 измервателни системи за течности,
различни от вода; 353 везни с неавтоматично действие; 8 разходомери за газ и 8 коригиращи
устройства на обема на газ и 2 таксиметрови апарати.


Извършване на контрол в сервизи за тахографи за съответствие на условията, при

които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи.
На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози са извършени 160
надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им във
връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14. В рамките на контрола е извършена
14
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проверка за съответствие на условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж,
проверка и ремонт на тахографи, инспектирано е оборудването на сервизите, включително
сервизните карти за дигитални тахографи на техниците. Наблюдава се тенденция за повишаване
броя на сервизите, които заявяват временно спиране или прекратяване на дейността си, поради
което някои от планираните проверки не могат да бъдат осъществени.
Извършен е преглед на 42 247 протокола от проверка на тахографи и 18 646 електронни
записи за дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са съставени 20
ПЗП и 1 АУАН.


Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството, съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове за
установяване на административни нарушения, издаване на наказателни постановления.
През 2017 г. са съставени общо 758 протокола за задължителни предписания. За
установени при проверките нарушения са съставени 1544 АУАН. Издадени са 2009 наказателни
постановления.
В последните години се наблюдава тенденция на нарастване на броя на обжалваните
наказателни постановления, което води до голяма ангажираност на инспекторите да се явяват в
различни районни съдилища в страната (в зависимост от мястото на установяване на
нарушението) в качеството им на актосъставители или свидетели на нарушенията. Големият
брой на спечелените дела обаче говори за повишения опит и квалификация на инспекторите по
прилагане на ЗАНН и на специалните закони, по които дирекцията работи.
Във връзка с администрирането на регулаторни режими по ЗИ и ЗАвП и воденето на
регистри са осъществени:


Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване по ЗИ.

Издадени са 8 заповеди за оправомощаване и 15 заповеди за изменение на заповеди за
оправомощаване.


Регистриране на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на Закона за

автомобилните превози.
Издадени са 28 удостоверения за регистрация на сервизи, 17 допълнения към
удостоверения за регистрация на сервизи, 3 заповеди за временно спиране на регистрацията, 1
заповед за продължаване на регистрацията след временно й спиране и 2 заповед за прекратяване
на регистрация.
 Поддържане на регистри на лицата, оправомощени за извършване на проверка на
средства за измерване и на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и
ремонт на тахографи.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистрите.
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V. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Основният приоритет в дейността на ДАМТН по осъществяване на технически надзор
на съоръжения с повишена опасност (СПО) през 2017 г. е постигането на заложените планови
показатели чрез оптимално използване на наличните ресурси. Контролните дейности през
годината, свързани с прилагането на Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП), включват:


Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират

СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО: извършени са експертизи и са съгласувани
691 инвестиционни проекта на строежите, в които ще функционират СПО, както и на
техническа документация за ремонт или производство на СПО; има 62 отказа за заверяване на
инвестиционни проекти, в които ще функционират СПО.


Регистриране и поддържане на регистър на СПО: регистрите се водят и се

осъществява ежемесечна актуализация.


Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО: за всички СПО са

съставени и се поддържат технически досиета.


Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи,
проверки и изпитвания на СПО.



Извършени са периодични технически прегледи на 19 083 бр. СПО:

- парни и водгрейни котли (300 бр.),
- съдове, работещи под налягане (1259 бр.),
- тръбопроводи за пара и гореща вода (217 бр.),
- газови съоръжения и инсталации за природен газ (3821 бр.),
- газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (1831 бр.),
- повдигателни съоръжения (3743 бр.),
- асансьори (7912 бр.).
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Извършени са периодични технически прегледи на 4951,16 км СПО:

- въжени линии (54,325 км),
- нефтопроводи и газопроводи (455,3 км),
- газови съоръжения и инсталации за природен газ (4441,53 км).

17
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Извършени са първоначални технически прегледи на 417 бр. СПО и на 18 км

СПО и извънредни (внезапни, по искане на ползвателя на СПО и др.) технически прегледи на
1561 бр. СПО и на 23 км СПО.


Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация:

Издадени са 52 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и
автомобилни газоснабдителни станции).


Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се

експлоатират СПО:
Извършени са проверки в 2436 обекта, в които се експлоатират СПО: 186 предприятия,
които експлоатират СПО; 111 пунктове за пълнене на бутилки с обем до 5 dm 3; 90 автомобилни
газоснабдителни станции за компресиран природен газ и 1516 - за втечнен въглеводороден газ;
399 котлени централи; 134 газоснабдителни станции.



Осъществени са и 1561 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО.



Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и

злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им:
18
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Обследвани са 200 аварии със злополуки, от които 190 аварии, 6 злополуки и 4 аварии
със злополуки.


Осъществени са 854 проверки на лица, получили удостоверение и вписани в

Регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на
СПО.


Осъществени са 131 проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на

технически надзор на СПО.


Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират

СПО: Служители са участвали в 421 държавни приемателни комисии на обекти.


Последваща проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в

изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии
по обслужване на СПО: Проверени са условията и е разрешено провеждането на 396 курса, а 57
курса са отказани. Служителите на ДАМТН са взели участие в 346 изпитни комисии.


Участие в съвместни проверки с представители на: дирекции “Областна

инспекция по охрана на труда”, регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ),
регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), областни
дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” и други държавни контролни органи.
Служителите на ДАМТН са участвали в 300 проверки и в други дейности, свързани с
безопасната експлоатация на СПО.


Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал

за отстраняване на нарушения:
Наложени са 4381 принудителни административни мерки (задължителни за изпълнение
писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно установените
изисквания за безопасна експлоатация).


Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не

съответстват на нормативните изисквания.
Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 826 СПО.


Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството: съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 581
бр.; издаване на наказателни постановления – 278 бр.
Във връзка с администрирането на регулаторни режими по ЗТИП и воденето на
регистри са осъществени:


Проверки на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на

технически надзор на СПО.
Обработени са документите на 31 заявители за вписване в регистъра, 11 лица са вписани
в регистъра.
19
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Поддържане и публикуване на Регистър на издадените и отнетите лицензии за

осъществяване на технически надзор на СПО.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра.


Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор

на СПО.
Извършена е проверка на 131 лица. Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и са
заличени от регистъра 45 лица.


Проверка на кандидати за вписване в Регистъра на лицата, които извършват

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.
Обработени са документите на 146 заявители за вписване в регистъра, 85 лица са вписани
в регистъра, на 16 лица е отказано вписване в регистъра.


Поддържане и публикуване на Регистър на лицата, които извършват поддържане,

ремонтиране и преустройване на СПО.
Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра.


Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване

на СПО.
Извършена е проверка на 854 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на
удостоверения и заличаване от регистъра на 180 лица.


Проверка на условията, издаване на разрешения за провеждане и участие в

изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии
по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на регистър
на правоспособните лица:
Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за провеждане
на 230 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали обучение 3868 души.
Освен планираните през 2017 г. дейности в областта на технически надзор на
съоръженията с повишена опасност са извършени и множество непланирани дейности
осъществени: по сигнали на граждани; поради възникнали аварии и злополуки със СПО;
първоначални и извънредни технически прегледи; участия в държавни приемателни комисии
на обекти, в които функционират СПО и други проверки:

20
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VІ. НАДЗОР НА ПАЗАРА
През 2017 г. целите в работата на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) са свързани с
изпълнение на: заложени дейности по надзор на пазара от утвърдения годишен план (УГП);
извършване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани; предприемане на
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 А „Митница”.

Изпълнението на дейностите се извършва в пряко

сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта на надзора на пазара,
спазвайки промените в нормативните документи – на национално и европейско ниво.
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара са в обхвата на:
 Hаредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на: играчки; лични предпазни средства; електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени граници на напрежението; за електромагнитна
съвместимост; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; газови уреди;
съоръжения под налягане; машини; транспортируемо оборудване под налягане;
плавателни съдове за отдих.
 Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането
на пазара на строителни продукти.
 Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
(НИУЕЕО), приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона 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
(НУРППЕЕОВОУООВ).
 Директивата за радиосъоръжения (RED) и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на радиосъоръжения (НСИОСР).
 Мерките по прилагане на изискванията за екодизайн на Директива 2009/125/ЕО.
Извършени са планови и извънпланови проверки общо на 8448 различни по вид,
марка или модел продукти пуснати на пазара в търговски обекти на територията на цялата
страна. Проверени са 5818 различни продукти при планови проверки, 2630 при извънпланови
проверки (235 по сигнали, 125 по самосезиране и 660 вида продукти по уведомления от А
„Митници“ и 1030 по други извънредни проверки).
През 2017 г. са постъпили 79 бр. жалби и сигнали и за тях са извършени проверки.
Приключили са проверките за 56 бр. Приключени са всички проверки започнати по сигнали от
предходен период. Част от жалбите се отнасят за направени рекламации, незадоволително
сервизното обслужване, подвеждащи реклами, които са извън компетенциите на ДАМТН.
Независимо от това, за продуктите, обект на жалбите, са планирани и извършени проверки по
22
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отношение изискванията за безопасност. При някои от сигналите липсва конкретика и за тях не
е намерено основание за извършване на проверка.
През 2017 г. са приключили проверките на 6711 различни по вид, марка или модел
продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията – 4781 продукти; несъответстващи
на изискванията – 1930 продукти; към 453 продукти са предприети коригиращи действия от
икономическите оператори и несъответствията са отстранени.
Разпределение по продуктови групи на проверените през 2017 г. продукти
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Приключили през 2017 г. проверки - съотношение между съответстващи продукти, несъответстващи и
продукти, за които са предприети коригиращи мерки
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Действия по нотификации
През 2017 г. са разгледани нотификации по системата RAPEX за 797бр. продукти.
От получените нотификации, чрез КЗП - контактна точка по системата RAPEX, 5 броя
нотификации не са били в компетенциите на ДАМТН, а за една от тях, погрешно е
определена категорията на продукта.
Получени нотификации по RAPEX през първото шестмесечие 2017 г.
ЕМС
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Подадени са 8 бр. нотификации към RAPEX:
- 5 бр. нотификации за електрически продукти;
- 2 бр. нотификации за машини;
- 1 бр. нотификация за играчка – спинер;
и 18 бр. нотификации към ICSMS:
- 4 бр. машини в ICSMS;
- 1 бр. обикновена лампа с нажежаема жичка в ICSMS;
- 3 бр. циркулационни помпи в ICSMS.
- 10 бр.електрически уреди-тостери, миксери, блендери.
Подадена е 1 бр. реакция към RAPEX за играчка, идентична на нотификация №
0616/2016. Установено е разпространение на 6 бр. играчки, идентични на нотифицирани
в система RAPEX.
Приети са 3 проверки за 3 електрически уреда от чуждестранни органи по надзор
на пазара от системата ICSMS. Проверките са продължили съобразно тяхната специфика,
като всички те са приключили успешно със следните предприети действия:
- Първата проверка от Латвия за продукт LED прожектор е приключила с
доброволни действия от страна на отговорния икономически оператор, който е изтеглил
от пазара и унищожил 177 продукта.
- Втората проверка от Германия за продукт уред за притопляне на храна, е
приключила с доброволни коригиращи действия от страна на отговорния икономически
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оператор към инструкцията за употреба. Те са извършени след среща с ОИО съгласно
Регламент 765.
- Третата проверка от Швейцария за продукт LED прожектор от друг модел и
вид е приключила с доброволни действия от страна на ОИО, който е изтеглил от пазара
и унищожил 235 продукта.
Предприети
(Принудителни

действия

към

административни

несъответстващи
мерки

и

и

опасни

продукти

административнонаказателни

действия)
През 2017 г. са взети 62 образци за изпитване (електрически съоръжения по
отношение

на

LVD,

строителни

продукти,

ЛПС,

играчки,

газови

бутилки,

пожарогасители).
Издадени са 331 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП, чл.30а, ал. 1 и чл. 30а, ал. 2 за
временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на
съответствието им с изискванията за безопасност или за временно спиране
разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти
(123 за играчки, 94 за електрически съоръжения, 7 за машини и 3 за газови уреди, 59 за
лични предпазни средства, 13 за строителни продукти, 19 за пиротехнически изделия, 2
за радиосъоръжение, 7 продукта по екодизайн, 3 съоръжения под налягане, 1
електромагнитна съвместимост).
В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните
несъответствия, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 30в, ал.
1 от ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори, са унищожени общо
електрически продукти 945 бр., ЛПС 1099 бр., машини 90 броя и 58417 броя играчки,
208 броя несъответстващи продукти са изтеглени от пазара.
През 2017 год. са съставени 672 бр. АУАН. Издадени са 551 бр. наказателни
постановления.
Други дейности, свързани с надзора на пазара
През 2017 г. са извършени и следните дейности, свързани с надзора на пазара:
 Преработени процедури СУК;
 Изготвени са 45 становища и отговори на запитвания по прилагане на
нормативната база, общи запитвания, проучвания на ЕК, законови промени и др.;
 Участие в 5 срещи на комисията по член 9 от ЗИ ККБ и КЗИСПТППМ;
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 Изготвени 6 бр. становища и отговори към МВР и МО;
 Попълване на въпросник от експертите с данни за период от 3 години назад по
директиви за ЕК;
 Изготвени материали за Коледната кампания 2016 и 2017 и брошури за деня на
детето относно проведена информациона кампания в гр. Варна;
 Организиране и участие в „Кръгла маса“ и изготвени полезни съвети за Деня на
потребителите за различни продуктови групи, съвместно с БИС, КЗП и др. организации;
 Участие с презентация на експерти в организирана от CECED България кръгла
маса, за подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и
енергийна ефективност при електродомакинските уреди;
 Участие на експерти в областта на строителните продукти в две кръгли маси на
тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“ и кръгла маса
организирана от Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“;
 Участие на експрерти с доклад в ХХVІІІ – та Национална научно-практическа
конференция „Качеството – за по-добър живот 2017“;
 Проведено онлайн обучение (уебинар) по прилагане на ICSMS по RED с участие
на 12 инспектори от страната и 2-ма експерта, организирано по инициатива на ADCO –
RED;
 Проведени съвместни действия с Икономическа полиция на СБ „Илиянци“;
 Изготвени съобщения за страницата на ДАМТН относно проведени проверки и
продукти с несъответствия за информация на потребителите, както за срещи организирани
от ЕК;
 Публикуване на 17 съобщения по чл.61, ал.3 от АПК за издадени Заповеди;
 Проведено обучение на ескперти в ИПА "Работа в европейски и международни
групи, мрежи и организации";
 Участия на експерти в РГ и групи за административно сътрудничество (ADCO)
на ЕК; в проекти, коорндинирани от PROSAFE и др.
 Участие в програма за обмен на кадри Малта 2017; Виена 2017; Варна 2017;
 В изпълнение изискванията на Регламент ЕО 765/2008 са проведени 47 срещи с
представители на икономически оператори за несъответстващи продукти с поети и
изпълнени ангажименти от ОИО;
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 Участие и предложения за актуализиране на нормативна уредба, относно
дейността на ГДНП;
 Медийни участия с цел предоставяне на съвети към потребителите в
националната преса и електронните медии и данни от извършени тематични проверки;
 Изготвяне на Секторна програма по надзор на пазара за 2018 год.

Изводи
От осъществената през 2017 г. дейност по надзор на пазара могат да бъдат направени
следните изводи:
 Цялостната дейност по надзор на пазара, изпълнявана от ГД „Надзор на пазара”
се извършва в съответствие с практиката на държавите-членки на ЕС;
 Налице е тенденция за намаление броя на установените несъответствията при
проверяваните продукти;
 Следствие на редица информационни кампании чрез публикации на страницата
на ДАМТН и в националните медии е повишена информираността на потребителите;
 Повишена е информираността на икономическите оператори (производители,
вносители, дистрибутори), по отношение на спазване на задълженията им, съобразно
утвърдените норми;
 Изпълнени са ефективни мерки за предлагане и експлоатация на безопасни
продукти на пазара, вследствие на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“;
 Все още съществуват пречки при проследяване на продуктите по веригата на
доставка, което е общ проблем на всички надзорни органи. Това води до невъзможност
да бъдат установери реалните количества несъответстващи продукти на пазара, а оттам
ограничаване ефективните действия, с които да се преодолее разпространението на
несъответстващите продукти на общия пазар;
 Съвместните проверки с други контролни органи и внезапните извънпланови
проверки допринасят за по-ефективен и ефикасен надзор на пазара, ограничават и
противодействат възможни корупционни практики, разширяват обхвата на контрол,
мониторинг и надзор на продуктите на общия пазар, повишават степента на защита на
потребителите с предприемането на общи и ефективни мерки срещу нелоялни практики.
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VІІ. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Стратегическа цел на програмата на ДАМТН, изпълнявана от Главна дирекция
„Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ е:


„Намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на
атмосферния въздух на територията на цялата страна“ чрез осъществяване на
ефективен контрол на качеството на течните горива, смесите на биогорива с течни
горива от нефтен произход и на чист биодизел.

Степен на изпълнение на заложената цел:
I. Изпълнение на плана на ГД ККТГ за контрол на качеството на течните
горива за 2017 г.
Като част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН, Главна
дирекция „Контрол на качеството на течните горива” осъществява контрол върху:
- качеството на течните горива на територията на цялата страна при тяхното
пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване в съответствие със
Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и изискванията за качество, заложени
в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол /НИКТГУРНТК/;
- съдържанието на биогорива в течни горива от нефтен произход при
освобождаването им за потребление, съгласно изискванията на Закона за енергията от
възобновяеми източници /ЗЕВИ/.
Ефективността от контролната дейност на ГД ККТГ през 2017 г. беше повишена
значително чрез:
- увеличаване на броя проверени обекти с вземане на проби от течно гориво;
- непрекъснатото актуализиране на базата данни със съществуващи обекти;
- проверки на максимален брой обекти в определен регион от страната чрез
изнесени проверки;
- проверки на рискови обекти, чрез селектиране, под ръководството на
„Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и
контрол на движението на рискови стоки и товари“ (МКЦПККДРСТ);
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- изготвяне на нови и актуализиране на съществуващи вътрешни правила,
инструкции, процедури и други документи, свързани с дейността по контрола на
качеството на течните горива в съответствие с изискванията на международния стандарт
БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“;
- разширяване на обхвата на акредитация на подвижните лаборатории на
Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки ЛИ ГСМП;
- повишаване на професионалната компетентност

и квалификация на

служителите.
I.1 Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на
страната
През 2017 година са проверени общо 1 047 обекта, разпространяващи течни горива
на територията на страната, при годишен план от 820 обекта, от които:
- 852 проверки на бензиностанции,
- 13 проверки на петролни бази, данъчни складове и рафинерии,
- 182 проверки на обекти са завършили с доклад, че не разпространяват течни
горива.
Извършените проверки през 2017 г. са както следва:
- планови – 931 проверки
- извънпланови – 116 проверки, от които 27 по сигнали на граждани и 89
съвместни проверки с други държавни институции, основно под ръководството на
МКЦПККДРСТ при ГД БОП.
В общия брой проверки, извършени през 2017 г., са включени и изнесените
проверки на територията на 5 области в страната – Ямбол, Велико Търново, Пазарджик,
Стара Загора и Пловдив с участието на „Подвижна лаборатория-Бургас”, „Подвижна
лаборатория-Плевен”, инспектори с месторабота София, Плевен, Русе, Варна, Бургас,
Хасково и Пловдив и отдел Контролно методичен. По време на изнесените проверки са
проверени 179 обекта и са взети 205 бр. проби от течно гориво за установяване на
съответствието им с изискванията за качество.
На фигура 1 са отразени сравнителни данни за извършени проверки на обекти,
разпространяващи течни горива за периода 2014-2017 г.
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На фигура 2 е показано съотношението на видовете извършени проверки за
периода 2014-2017 г.
Фигура 2
1000

931

900
800
700
600

519

брой планови проверки

459

500
392

брой съвместни
проверки

400
300

100

203

165

200

89
79

17 36

44

27

0
2014

2015

2016

2017

От данните в графиката е видно, че броят на извършените планови проверки през
2017 г. е увеличен приблизително с 56 % в сравнение с 2016 г.
I.2 Вземане на проби от течни горива
Вземането на проби от течни горива през 2017 г. е извършено при стриктно
спазване на „Инструкция за вземане на проби от течни горива“. Определянето на вида на
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взетите проби от течни горива е съобразено с потреблението на различните видове горива
в страната, поради което преобладаващи са пробите от гориво за дизелови двигатели.
От проверените 1 047 обекта през годината са взети 1 274 проби от течни горива,
от тях:
- Автомобилни бензини – 539 бр.
- Гориво за дизелови двигатели – 724 бр.
- Други горива - гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени
и комунални цели, биодизел и котелно гориво – 11 бр.
I.3 Изпитване на проби от течни горива в акредитирани лаборатории
През 2017 год. в сектори „Подвижна лаборатория-Бургас” и „Подвижна
лаборатория - Плевен” са изпитани 909 проби от течни горива, а в стационарната – 807
проби. Издадени са общо 1 716 протокола от изпитване.
Общият брой изпитани проби в лабораториите на дирекцията е по-голям от броя
на взетите, тъй като част от пробите, изпитани в подвижни лаборатории, се изпитват и в
стационарна.
I.4 Изготвяне на експертизи за спазване изискванията на ЗЧАВ, ЗЕВИ и
Наредбата
На получените резултати от изпитване на взетите проби от течни горива са
извършени експертизи и са изготвени 1 798 експертни заключения и 1 150 констативни
протокола за съответствие на течните горива с изискванията за качество и за съдържание
на биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на нормативната уредба. По
искане на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на предоставени
протоколи от изпитване, издадени от Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС
България” ЕООД, са извършени експертизи и за изготвени 20 констативни протокола за
съответствие на корабно дестилатно гориво с изискванията за качество. По искане на
външни възложители – Агенция „Митници” са изготвени 34 експертизи по документи.
На основание чл.30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК
е организирано изпитването на 35 арбитражни проби и са изготвени 35 експертизи след
арбитражно изпитване. Арбитражните процедури са проведени в лабораториите: “СЖС –
България”- гр. Бургас, „Сейболт-България”- гр. Бургас, лабораторията към Българска
петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, Митническа лаборатория

при агенция

„Митници“ – митница Русе, Изпитвателна лаборатория за ГСМ към „Булгарконтрол” АД
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- гр. София, Изпитвателна лаборатория за горива към „Сид 1“ - гр. Нови Искър,
Изпитвателна лаборатория „Централна митническа лаборатория-София” и Изпитвателна
лаборатория за горива при „БТ„ ООД - гр. Стара Загора.
През 2017 г. след изпитване на взетите 1 274 проби от течни горива са установени
92 несъответствия с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ, от които:
- 78 несъответствия на течни горива с изискванията за качество, съгласно
изискванията на ЗЧАВ. След провеждане на 33 арбитражни процедури, при 26 са
потвърдени първоначално установените несъответствия. Окончателният брой на
установените несъответствия с изискванията за качество през 2017 год. е 71, което
представлява 5,57 % от общия брой взети проби. Най-често срещаното отклонение от
нормите, заложени в Наредбата при автомобилните бензини, е по показател
„дестилационни характеристики”, а при гориво за дизелови двигатели – по показател
„пламна температура”.
- 14 за несъответствие на горивото с изискванията, съгласно ЗЕВИ за съдържание
на биогориво в течно гориво. След провеждане на 2 арбитражни процедури са потвърдени
установените несъответствия. Окончателният брой на установените несъответствия с
изискванията за съдържание на биогориво през 2017 г. е 14, което представлява 1,10 % от
взетите проби.
На 18 обекта са констатирани документални нарушения, което представлява
1,72% от проверените обекти. Най често срещаните документални нарушения при
извършените проверки са за непоставена на видно място информация за вида на течното
гориво и изискванията за качество, на които то трябва да отговаря, за липса на обекта, или
несъответстваща на изискванията декларация за съответствие за разпространяваната
партида гориво и липса на маркировка с информация поставена върху дозиращата
помпа/бензиноколонка използвана при разпространението на течните горива.
На фигура 3 е представено съотношение между взетите проби течно гориво и
установените несъответствия с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в
течно гориво, а на фигура 4 е отразено процентното съотношение на установените
несъответствия с изискванията за качество и изискванията за съдържание на биогориво в
течно гориво за периода 2014 г.–2017 г.
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От данните в графиката може да се направи извода, че има тенденция към устойчиво
намаляване на относителния дял на горивата, несъответстващи на изискванията на
нормативната уредба.
II. Предприемане на последващи мерки при нарушаване на изискванията на
законодателството
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II.1 Наложени принудителни административни мерки
През 2017 г. са наложени 134 броя принудителни административни мерки /ПАМ/,
в това число:
- издадени са 51 броя Задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на
разпространението на течни горива;
- издадени са 71 броя Задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на
разпространението на течни горива;
- издадени са 12 Задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са
изтеглени от пазара горива по постъпили 60 искания на проверяваните фирми след
констатирани нарушения, по видове и в количество както следва:
- автомобилен бензин – 96 157 л.
- гориво за дизелови двигатели – 210 928 л.
- други горива - 6 243 л.
II.2 Съставени актове за установени административни нарушения /АУАН/ и
издадени наказателни постановления /НП/
През 2017 г. са съставени 142 акта за установяване на административни
нарушения /АУАН/, от които:
- 69 броя за несъответствия с изискванията за качество;
- 16 броя

за

установени несъответствия с изискванията за съдържание на

биогориво в течно гориво;
- 57 броя за констатирани документални нарушения.
Издадени са 115 Наказателни постановления /НП/ , от които:
- 47 НП за несъответствие с изискванията за качество;
- 10 НП за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно
гориво;
- 58 НП за документални нарушения.
III. Поддържане на акредитацията лабораторията и разширяване на обхвата
Поддържането на акредитацията на лабораторията и разширяването на
техническите й възможности е постигнато чрез участие в 6

междулабораторни

сравнителни изпитвания, за които са издадени пет сертификата, проведени са 43 обучения
на служителите.
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Проведена е оценка на място от одитори на ИА „БСА“ за разширяване на обхвата
на акредитация на ЛИ ГСМП по 4 показателя в подвижните лаборатории, за което е
издаден съответнтия документ от БСА.
IV. Изготвяне на доклад за качеството на течните горива в България през
2016 год.
Във връзка с изготвяне на годишния доклад до Европейската комисия и на
основание &6 от заключителни разпоредби на Наредба за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, е предоставен на
Министерство на околната среда и водите Доклад с обобщени данни за качеството на
течните горива през 2016 г. в съответствие с изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО
и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО. За изготвяне на доклада по мониторинговата система са
взети предвид резултатите от изпитване на течни горива, взети при проверката на
предварително определените обекти за мониторинг през 2016 г.
V. Актуализация на вътрешните правила, инструкции, процедури и други
документи, свързани с дейността по контрола на качеството на течните горива
С цел подобряване на ефективността на контролната дейност в съответствие с
изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление
на качеството“ са актуализирани следните документи:
1. ВП-ККТГ-05.01 „Вътрешни правила за организация на дейността на Главна
дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ и минимизиране въздействието на
субективния фактор“.
2. И-ККТГ-07.04 „Инструкция за установяване на съответствието на качеството
на течните горива с изискванията за качество и за прилагане на БДС EN ISO 4259
„Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за
изпитване“.
3. И-ККТГ-05.01 „Инструкция за планиране на проверки и определяне на обекти
за проверка, при осъществяване на дейността на ГД ККТГ“
4. И-ККТГ-07.04 „Инструкция за установяване на съответствието на течните
горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво чрез
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прилагане критериите на БДС EN ISO 4259 “Нефтопродукти. Определяне и прилагане на
данни за прецизност относно методите за изпитване” съгласно нормативната уредба“
5. И-ККТГ-07.02 „Инструкция за вземане на проби от течни горива“.
Актуализирани са двадесет формуляра от СУК.
VI. Обучения за повишаване на професионалната компетентност и
поддържане на квалификацията на персонала
В изпълнение на годишния план за обучение на ДАМТН за 2017 г. е проведено
задължително обучение на 5 новоназначени служители в дирекцията.
През месец февруари е проведено семинарно занятие с инспекторите от отдел
ИКТГ на ГД ККТГ с цел уеднаквяване на процедурите по прилагане и даване на указания
относно настъпили изменения в нормативната уредба и повишаване ефективността в
дейността на ДАМТН при осъществяване на контрола на качеството на течните горива.
20 служители от дирекцията са взели участие във външни специализирани
обучения.
Проведени са вътрешни обучения по отдели за повишаване на компетентността
на служителите и запознаване с настъпили изменения в нормативната и поднормативна
уредба.
VII. Други дейности, свързани с контрола на кечеството на течните горива
През 2017 г. са извършени и следните дейности, свързани с контрола на течните
горива:
 Изготвеняне на 94 становища и отговори на запитвания по прилагане на
нормативната база, общи запитвания, проучвания на ЕК, законови промени и др.
 Участие на служители от дирекцията в междуведомствени работни групи по
изготвяне на закон за изменение и допълнение на нормативни документи – ЗЧАВ и ЗЕВИ
 Участие на служител от дирекцията в Техническия комитет по акредитация на
лаборатории за изпитване към ИА БСА
 Участие на служител от дирекцията в Техническа комисия 67 към ИА БСА
 Изготвеняне на съобщения за страницата на ДАМТН относно проведени
проверки и предприети мерки при разпространяване некачествени горива на пазара.
 Участие на експерти в изготвяне на технически спецификации и в комисии по
разглеждане на оферти за обществени поръчки.
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Изводи
От осъществената през 2017 г. дейност по контрол на качеството на течните
горива могат да бъдат направени следните изводи:
 цялостната дейност по контрол на качеството на течните горива се извършва в
съответствие с изискванията на нормативната уредба, както на РБългария, така и на ЕС;
 констатира се намаляване на установените несъответствия с изискванията на
течните горива с изискванията на нормативната уредба, както и на документалните
нарушения, вследствие на упражнения ефективен контрол;
 при изнесените проверки се обхващат определени области, което допринася за
повишане на ефективността при осъществяване на контрола;
 съвместните проверки с други контролни органи и институции допринасят за
по-ефективен

и

ефикасен

контрол

върху качеството

на

течните

горива

и

противодействие на нелоялни практики;
 продължават да са налице затруднения при осъществяване на контрола,
произтичащи от несъвършенства в нормативната база.
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VІІІ. НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
В изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН по Закона за водите
(ЗВ) да контролира:
● изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към
тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;
● изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни
стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване
на технологичната и конструктивна им сигурност или ликвидация на такива язовирни
стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са
нецелесъобразни, в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г., служители на Главна
дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) при
ДАМТН са установили и проверили 5701 бр. язовира на територията на страната.
През 2017 г. е осъществен следният обем от основни дейности:


Извършени са периодични проверки на техническото състояние на 2614 бр.

язовирните стени и съоръженията към тях, както следва:


осъществяване на периодични планови проверки на техническото

състояние на язовирните стени и съоръженията – 2352 бр.;


осъществяване на извънредни проверки и проверки по сигнали на

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях – 262 бр.;


Участие на представители на ДАМТН в комисии по заповед на Областните

управители за обследване на техническото и експлоатационното състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) - 1898 бр.


Извършени са контролни проверки на протоколи на КОТЕСЯС на 446 бр.

язовирните стени и съоръженията към тях;


Съставени са 2531 бр. констативни протоколи, като 1893 бр. са в резултат

на първоначална проверка на язовирните стени и съоръженията и съоръженията към тях,
а 638 бр. са в резултат на контролни проверки.


Издадени са 4523 бр. предписания за изпълнение от собствениците на

язовири, от които:


по техническата документация – 1800 бр.;



по осъществяване на безопасна техническа експлоатация – 2723 бр.
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Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на

законодателството:


Съставени са 483 бр. актове за установяване на административни

нарушения (АУАН), от които:
 по констативни протоколи на ГД НЯСС – 406 бр.;

 по констативни протоколи на КОТЕСЯС – 77 бр.


Издадени са 238 бр. наказателни постановления (НП), от които:
 по констативни протоколи на ГД НЯСС – 182 бр.;

 по констативни протоколи на КОТЕСЯС – 56 бр.
На фиг.1 е показан сравнителен анализа на дейностите, осъществявани от ГД НЯСС

Сравнителен анализ на дейностите осъществени от
ГД НЯСС
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Поддържа се актуална база данни/регистри на:



Установените и проверени язовири и съоръженията към тях;



Неизправните язовири и съоръженията към тях;



Операторите на язовири и съоръженията към тях;



Съставените констативни протоколи с направените констатации и

предписания по осъществените проверки;


Съставените АУАН и издадените НП.



Участие в съвместни дейности на ДАМТН с други органи и организации в

областта на оценката на риска от наводнения, анализ и оценка на състоянието и
превенцията:
 За малките язовирни стени и съоръженията към тях е констатирана липса на
техническа документация и контролно-измерителни системи, няма назначен персонал,
който да организира експлоатацията им, съответно не са извършвани годишни
технически прегледи организирани от собствениците. Във връзка с гореизложеното
ДАМТН, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, през
второ тримесечие на 2017 г.,

организира и проведе семинари на тема „Законови

изисквания и практически аспекти на експлоатацията и контрола на язовирните стени и
съоръженията към тях“.
 През втората половина на 2017 г. ръководството на ДАМТН инициира серия от
срещи с областните управители. В рамките на срещите бяха обсъдени установените
язовири с най – много неизправности по стените или съоръженията. Целта е да се засили
вниманието им към тях с цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които
могат да причинят материални щети и да създадат риск за живота и здравето на хората.
Проведени бяха срещи с представителите на местната и изпълнителната власт в области
Плевен, Хасково, Ямбол, Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Пловдив,
Варна и Бургас.


Техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в

резултат на дейността на ГД НЯСС:
а) големи язовирни стени и съоръженията към тях
Съгласно критериите на Международната комисия по големите язовири, 556 броя
от проверените обекти са големи язовири, т.е. притежават някоя от следните
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характеристики: язовирна стена по-висока от 15 м или язовирна стена с височина 10-15
м и обем на водохранилището не по-малък от 1 000 000 м3.
Всички 53 бр. комплексни и значими язовири включени в Приложение №1 към
чл. 13, т. 1 от Закона за водите са големи. Те са публична държавна собственост и се
стопанисват съответно от: „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД,
Предприятие „Язовири и каскади“ – 21 броя; „Напоителни системи“ ЕАД - 21 броя;
дружества „Водоснабдяване и канализация“ – 9 броя, „Лукойл – България“ ЕООД –
язовир „Мандра“; язовир „Огняново“ е включен в активите на „Кремиковци“ АД (в
несъстоятелност).
Същите имат изградени контролно-измерителни системи, разполагат с проектна
документация и документация от експлоатацията. Те се поддържат от постоянен
персонал, който извършва необходимите наблюдения и измервания. На всеки
тригодишен период се изготвя анализ на техническото състояние на язовирните стени и
съоръженията към тях и се приема от експертен съвет, който със свое решение определя
техническото им състояние и дава предписание за по-нататъшната експлоатация, както
и за необходимостта от извършване на ремонт.
Изключение от тези констатации:
 язовир „Огняново“ се експлоатира от неквалифициран състав, който не
отговаря на изискванията посочени в състава на чл. 138в от Закона за водите. Не са
изготвяни доклади за техническото и експлоатационното състояние на три-годишен
период. Годишните технически прегледи се извършват само за работоспособност на
затворни органи, за които се изготвя протокол от манипулациите, без да обхващат
останалите елементи от язовира.
Предвид факта, че не е изяснено кой упражнява правата на държавата по
отношение на язовир „Огняново“, на основание чл. 138б от Закона за водите, съставените
констативни протоколи от извършените проверки и дадените предписания по реда на чл.
190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите са адресирани до областния управител на Софийска
област. Предприети са действия за издаване на акт за публична държавна собственост.
 язовир „Бели Искър“ - съгласно решение на Технически експертен съвет,
свикан със Заповед №РД-02-014-586/27.07.2016 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, проведен на 27.10.2016 г., на който е приет „Анализ на
техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ 2012 – 2015 г.“
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състоянието на язовирната стена е определено като неизправно – частично
работоспособно, в съответствие с което се налага ограничения в натоварването и се
предприема ремонт. Препоръчва се да се направи преглед на наличните към момента
доклади, експертизи и проектни разработки, изготвени след 2004 г., във връзка с
реконструкция (II етап) на стената на язовир „Бели Искър“.
 язовир „Панчарево“, като дневен изравнител на каскада „Искър“, през него
минават големи количества водни маси, което налага ежедневни манипулации с
облекчителните му съоръжения и основно с челен преливник. Повдигателният
механизъм на преливника и самият таблен затвор са амортизирани и е необходим
основен ремонт. Изготвен е работен проект за ремонт на челния преливник от 2008 г.,
който не е реализиран.
б) малки язовирни стени и съоръженията към тях
За много от малките язовирни стени и съоръженията към тях няма техническа
документация. Липсва контролно-измервателна система, дори и в ограничен вид и обем
за осъществяване на технически мониторинг. При тях от години не са извършвани
годишни технически прегледи, организирани от собствениците. Нямат персонал, който
да организира експлоатацията им и няма документация за това. Едва след промените в
Закона за водите, считано от 01.01.2016 г., на собствениците е регламентирано
задължение за възлагане на стопанисването, поддържането и осъществяването на
техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на
хидроспециалист, ако собственикът не отговаря на изискванията за оператор на язовирна
стена по смисъла на този закон.
От контрола, извършван от ДАМТН са установени технически неизправности,
които се отнасят основно за:
 неизправности по язовирните стени, изразяващи се в слягане на короната,
свличане по откосите, обрушване по откосите, нарушена броня по водния откос,
филтрация, обрастване с дървесна и храстовидна растителност в отделни случаи до
степен непозволяваща достъп за оглед на стената и проверка на облекчителните
съоръжения;
 неизправности по облекчителните съоръжения: неработещи затворни органи
на основните изпускатели или затлачени основни изпускатели, нарушения по
преливника, отвеждащия канал или бързотока, нарушения по енергогасителя, засипване
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и използване на преливника за път, обрастване с растителност, в отделни случаи до
такава степен, че е невъзможен оглед на язовирната стена и съоръженията.
Поддържането и техническата експлоатация на голяма част от тези язовири е
изоставена. Разрушените напоителни системи и помпени станции правят невъзможно
използването на водата на голяма част от тези язовири за напояване. В резултат една част
от малките язовири се оказват ненужни. Без напояването, за което са били
предназначени, и което ги правело икономически доходоносни, водностопанското
използване на тези язовири се превръща в проблем за техните собственици (общините).
Има случаи, при които се компрометират язовирните стени с цел да се ускори тяхното
ликвидиране.
Общините, на които са предадени малките язовири, нямат нито финансов, нито
технически и експертен ресурс да ги стопанисват и поддържат. Освен това
предназначението им не се вписва във функциите на общините. Тези язовири се оказват
нежелана собственост за общините, поради следните причини:
 Неприложимост на язовирите в дейностите на общините
 Отсъствие на компетентни експерти за безопасната им експлоатация
 Липса на държавно финансиране за поддръжката, за ремонт и рехабилитация
на тези съоръжения;
 Ограничените собствени средства на общините за нормална експлоатация на
язовирите;
 Разрушените напоителни системи правят невъзможно използването им за
напояване.
За 121 язовира, които са в най-тежко техническо състояние са дадени
предписания за пълно изпразване до кота мъртъв обем. На практика тези язовири
временно са изведени от експлоатация до вземане на решение от собственика за
бъдещата им експлоатация, извършване на ремонт и отстраняване на констатираните
неизправности.
За 104 язовира са дадени предписания за понижаване и поддържане на водното
ниво на кота по-ниска от най-високо работно водно ниво (НВРВН) до извършване на
съответните ремонтни работи.
В съответствие с нормативните изисквания за техническа и безопасна
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съобразно експертната
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компетентност и притежаваната от служителите на ГД НЯСС при ДАМТН
професионална квалификация, през месец февруари 2017 г. бяха идентифицирани 205
броя язовири с най-много неизправности по язовирните стени и съоръженията към тях. Те
бяха определени като язовири с най-висока опасност от настъпване на евентуални
аварийни ситуации, предвид констатираните неизправности. Квалификацията е
извършена въз основа на извършените проверки от ДАМТН през 2016 г.
През месеците ноември и декември 2017 г.

всичките 205 язовира бяха

проверени. Констатирани са изпълнени предписания и промяна на техническото
състояние на 31 от язовирите. Към 31.12.2017 г. тези, които продължават да са под
постоянен контрол са 174 язовира в цялата страна.
По данни на общини и собственици на язовири, нуждаещите се от спешни
ремонти за осигуряване на техническа и безопасна експлоатация обекти са 119 броя.
Оператори на язовирни стени и съоръженията към тях:



В резултат на дейността на ГД НЯСС 2827 язовирни стени и съоръженията към тях имат
назначени или се експлоатират от оператори, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Оператори на държавни язовири:
- „Напоителни системи” ЕАД със своите клонове в страната експлоатират
държавните язовири, собственост Министерство на земеделието и храните и се използват
предимно за напояване.
На тези язовири се извършва постоянен контрол, технически прегледи,
мониторинг

и анализ на техническото състояние. Негативна тенденция обаче е

недостатъчен финансов ресурс за извършване на основни строително-ремонтни
дейности на язовирите, които стопанисват.
- Предприятие „Язовири и каскади” към „Национална електрическа
компания“ ЕАД е оператор и изпълнява дейността по отношение на техническа
експлоатация и поддържане на хидроенергийните системи и обекти в страната. В
„Язовири и каскади” работят квалифицирани инженери и специалисти, изпълняват се
професионално проекти, свързани с реконструкцията и поддържането на съоръженията
в техническа изправност.
 Оператори на общински язовири
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Операторите на общински язовири са физически или юридически лица, които
отговарят на изискванията в Закона за водите и Наредбата. Често се срещат слабости и
недостатъчна компетентност, породена от липса на опит в подобни дейности.


Собственост на язовирни стени и съоръженията към тях (фиг. 2):

 държавни - 340 бр.
 общински - 4523 бр.
 частни - 103 бр.
 на сдружения за напояване - 136 бр.
 земеделски кооперации – 21 бр.
 смесена собственост – 17 бр.

Собственост на язовирите 2017 г.
Сдружения за
напояване; 136
Частна; 103
Държавна; 340

Земеделски
кооперации; 21
Смесена
собственост; 17

Общинска; 4523

Общинска
Частна
Земеделски кооперации

Държавна
Сдружения за напояване
Смесена собственост
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При осъществяване на контрол за изпълнение на дейности по извеждане от

експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, ако
възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни е:


Изготвен и утвърден е „Правилник за функциите, задачите и състава на

експертния съвет към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.


Извършена регистрирация на 50 бр. заявления за извеждане от

експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръженията към тях. След
разглеждането им през месец Декември 2017 г., два пъти е сформиран Експертен съвет
(ЕС). Поради липса световна практика и непълноти в разгледаните заявления не са
издадени издадени разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирни стени и/или съоръжения към тях от председателя на ДАМТН съобразно
решенията на ЕС.


Извънредни ситуации

Във връзка с обилните валежи, паднали на територията на област Бургас на 24 и
25 октомври 2017 г. с интензитет от 60 до 200 л/кв. м, беше извършена проверка на място
от служители на ГД НЯСС. Язовирните стени с установени нарушения в следствие
интензивните валежи са каскадно разположени.
Констатирани са язовири със скъсани
стени:


общ. Камено – яз. „Чотората“, яз.

„Чанаджик 1“ и яз. „Сухото дере“;


общ. Бургас – яз. „Сухо дере 1“, яз.

„Сухо дере 2“, яз. „Сухо дере 3“, яз. „Сухо
дере 4“ и яз. „Кайлъ дере“;


общ. Айтос – яз. „Боаза 1“;



общ. Карнобат – яз. „в имот 000250“, в

землището на с. Хаджиите.
Освен

авариралите

язовири

са

проверени и тези с висок рисков потенциал в
област Бургас.
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През трето тримесечие на 2017 г. ГД НЯСС е включена в Сиситемата за

упралението на качеството на ДАМТН, като са разработени и утвърдени следните 4 бр.
процедури с формулярите към тях:


П-НЯСС-05.01 - „Процедура за планиране и отчитане на дейността на ГД

НЯСС“;


П-НЯСС-07.01 - „Процедура за установяване на административните

нарушения и налагането на административните наказания“;


П-НЯСС-07.02 - „Процедура за проверка на язовирни стени и

съоръженията към тях“;


П-НЯСС-05.01 - „Вътрешни правила за организиране на дейността в ГД

НЯСС“;


Проведени са 44 бр. обучения на служители от ГД НЯСС в Института по

публична админситация;
Въз основа на извършените проверки на водни обекта до сега и прилагането на
Закона за водите, в частта регламентираща задълженията на собствениците на язовирни
стени и съоръженията към тях и осъществявания контрол за тяхното изпълнение, има
основание да се направят няколко предложения във връзка с осигуряването на ефективен
контрол върху изпълнението на мерките за осигуряване на техническа изправност и
безопасна експлоатация на язовирите:
 Изготвяне на дългосрочна програма за бъдещето използване и стопанисването
на язовирите в България.
 Осигуряване на средства за привеждане на язовирите, собственост на
държавата и общините, в изправно техническо състояние.
 Осигуряване на безопасната експлоатация на малките язовири, като
стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на
язовирната стена и на съоръженията към нея се възложи на оператор.
 Промени в нормативната уредба регламентираща експлоатацията и контрола

на техническата изправност на язовирите, като се ползва най–добрата световна практика
препоръчана от Международната комисия за големите язовири.
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ІХ. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Дейността по издаване на разрешения за оценяване на съответствието през 2017
г. е насочена към изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за действие на
ДАМТН и постигане целите на Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП) и наредбите по чл. 7 към ЗТИП 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 органи за оценяване на съответасвието.
Експертите на ДАМТН изпълняват всички дейности, свързани с проверка, оценка,
комуникация с ЕК и издаване на разрешения на органи за оценяване на съответствието,
надзорни проверки за спазване на условията, при които са издадени разрешенията,
определяне и администриране на уникалния код на производителя, съгласно Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за
отдих и на плавателните съдове за лично ползване, а също и проверки по писмени
сигнали за констатирани нарушения. Експертите участват и в разработването и
съгласуването на нормативни документи при приемане на национално ниво на актове и
решения на ЕС.
Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на
съответствието/нотифицирани органи
За 2017 г. общият брой на провежданите процедури за оценка на компетентността
и способността на кандидатите е 2, във връзка с които са извършени общо 13 проверки и
дейности.
Във връзка със задълженията на Република България като държава - членка на ЕС
са подготвени и подадени 6 уведомления към Европейската комисия и държавите членки
– за разширение обхвата на издадено разрешение за оценяване на съответствието; за нов
кандидат за получаване на разрешение за оценяване на съответствието; две за
прекратяване дейността на нотифициран орган по собствено желание; за ренотификация
на нотифициран орган; за удължаване срока на нотификация на нотифициран орган.
През отчетния период две лица са получили одобрение от Европейската комисия.
Издадени са:
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•

1 заповед за разширение обхвата на издаденото разрешение за оценяване

на съответствието;
•

1 разрешение за оценяване на съответствието.

До края на 2017 г. за удължаване срока на нотификация и ренотификация на
нотифицирани органи са извършени 2 проверки.
Осъществен е планов надзор на 40 нотифицирани органа, като са извършени общо
167 проверки и свързани с тях дейности.
Извършени са 55 извънредни проверки на документи по сигнали и във връзка с
уведомления по чл. 14б от ЗТИП.
През 2017 г. е извършван текущ анализ на дейността на нотифицираните органи
по оценяване на съответствието и са набелязвани мерки за подобряване на дейността им.
Изготвени са 32 писмени отговори по запитвания и 24 становища във връзка с
приемането на нови нормативни актове.
Поддържа се създаденият двуезичен регистър на българските нотифицирани
органи (на български и английски език), съдържащ информация за обхвата на
разрешенията, вкл. видовете продукти и процедурите за оценяване на съответствието,
както и данни за съответните органи. През отчетния период са направени 12
актуализации на този регистър.
Във връзка с определяне и администриране на уникалния код на производителя,
съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване са:
•

извършени 6 проверки по документи и определяне на уникален код на

производител установен на територията на Република България;
•

извършени 4 актуализации на националния регистър „Уникален код на

производители на плавателни съдове“;
•

предоставени данните от националния регистър в регистъра на държавите

членки в платформата за сътрудничество на Комисията.
Изпълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕО) №765/2008 и Решение
№768/2008/ЕО
Във връзка с изпълнение на задълженията съгласно чл. 5.2 от Регламент (ЕО)
№765/2008 и чл. R 23, т.4 и т.5 от Решение №768/2008/ЕО, през 2017 г. ДАМТН е
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осъществила 139 информационни трансфери, свързани с нотификацията на органи за
оценяване на съответствието.
Подкрепа на дейността и развитие на компетентността на органите за
оценяване на съответствието /нотифицирани органи
Експертите от ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи
на българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от
ЗТИП. В рамките на отчетния период са проведени 20 срещи на работните групи.
Проведена е годишната среща на Форума на българските нотифицирани органи.
За периода са изготвени, обявени и одобрени от Европейската комисия и
държавите-членки 4 процедури за нотификация съгласно изискванията на Директива
2010/35/ЕС Транспортируемо оборудване под налягане, Регламент (ЕС) 2016/424/ЕС
относно въжените линии, Регламент (ЕС) 2016/426/ЕС относно уредите, захранвани с
газово гориво и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425/ЕС относно личните
предпазни средства.
Анализ на резултатите от дейността
Като резултат от дейността по оценяване на съответствието през изтеклата 2017
г. могат да се направят следните заключения:
- 40 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 16 директиви,
които осигуряват на българските производители свободен достъп до единния европейски
пазар;
- Определен и администриран е код на производител на 5 български
производители на плавателни съдове за отдих;
- ДАМТН като 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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Х. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
И през 2017 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 взаимодействието и развитие на
сътрудничество, както и осъществяване на дейност, свързана с членството ни в
Европейския съюз.
Многостранно сътрудничество
ДАМТН си сътрудничи и участва в работата на следните организации или
поддържа връзки с тях:


Европейската организация по законова метрология (WELMEC) – Двама

експерти на ДАМТН участваха в работна среща на работна група 5/ADCO MI по
прилагане на Директиви 2004/22/EO и 2009/23/EO относно измервателни уреди на
WELMEC, 1 експерт - в работна среща на работна група 6 „Предварително опаковани
продукти“ на WELMEC, а един експерт - в РГ относно измервателни уреди. Един експерт
на ДАМТН участва в 3-ти семинар на тема „Софтуер и ICT предизвикателства в
законовата метрология“, проведен от Националния метрологичен институт на Германия
(PTB).


Евро-азиатската

организация

на

националните

метрологични

институти (КООМЕТ) – актуализирана е публикуваната информация за ДАМТН в
Годишния каталог на КООМЕТ.


Международната

конфедерация на организации за инспекция и

сертификация (CEOC International):
Двама експерти на ДАМТН участваха в регионална среща за Източна Европа на
експерти от страните-членки на CEOC International в областта на техническия надзор на
съоръжения с повишена опасност през м. април 2017 г.
Обменена е информация и документи във връзка с провеждането на Генералната
асмблея на CEOC International в края на м.май 2017 г.
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
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Във връзка с членството на Р. България в ЕС и провеждането на редовни заседания
на работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на техническата
хармонизиция по Директивите от Нов подход, през отчетния период са проведени 38
участия на експерти от ДАМТН в следните заседания:
Работни експертни групи по Директиви: 97/23/ЕО за съоръжения под налягане;
89/686/ЕИО за лични предпазни средства; 2006/42/ЕO относно машините; 94/25/ЕО за
плавателните съдове с развлекателна цел; 2006/95/ЕО относно eлектрически
съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението;
2013/29/EС относо пиротехнически изделия, 2009/48/ЕО относно безопасност на
детските играчки; Експертна група за вътрешен пазар на продукти; 2009/142/ЕО относно
газови уреди;
ADCO групи по надзора на пазара по Директиви: 94/9/ЕО относно
оборудването и защитните

системи, предназначени за работа в потенциално

експлозивна атмосфера (ATЕX); 2014/53/ЕО „Радиосъоръжения” (ADCO RED);
2009/48/ЕО относно безопасност на детските играчки; 2009/125/ЕО за екопроектиране
(ECO ADCO); 2006/95/ЕО относно eлектрически съоръжения, предназначени за
използване при някои ограничения на напрежението (ADCO LVD); 2004/108/ЕО за
електромагнитна съвместимост (ADCO EMC); 2004/22/EO и 2009/23/EO относно
измервателни уреди; 2006/42/ЕO относно машините; 2009/142/ЕО относно газови уреди
(GAD ADCO); 89/686/ЕИО за лични предпазни средства (PPE ADCO); 97/23/ЕО относно
съоръжения под налягане (PED ADCO); 94/25/ЕО за плавателните съдове с
развлекателна цел (RCD ADCO); 2011/65/EС относно ограничението за употребата на
определени опасни вещества в електричекото и електронното оборудване (ADCO RoHS);
2013/29/ЕС относно пиротехнически изделия (АDCO PA); 2014/29/EС относно взривни
вещества за граждански цели (ADCO CIVEX); Регламент 305/2011 за строителни
продукти; среща на председателите ADCO групите.
Попълнена е и е изпратена в Министерството на икономиката Анкета на ЕК за
дейността по надзор на пазара на СИ за 2014, 2015 и 2016 година.
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Предоставяне на отговори на запитвания чрез информационната система на
вътрешния пазар на ЕС (IMIS)
Подготвени са и са предоставени отговори на 2 запитвания, подадени през
системата IMIS - заявки за предоставяне на информация за професионални
квалификации, постъпили от Великобритания.
Предоставяне на информация чрез Информационната база данни за
регулираните професии, поддържана от ЕК
Попълнена е информация (в рамките на компетенциите на ДАМТН) в
информационната база данни за регулираните професии, поддържана от ЕК.
Изпълнение на задълженията като институционална точка за контакт
относно приложението на Регламент 764/2008 за процедурите за прилагане на
определени технически изисквания към продуктите, законово пуснати на пазара на
друга държава членка и отменящ Решение 3052/95/EC, както и на задълженията по
Директива 98/34/ЕО


Изготвен е и е представен в Министерството на икономиката (МИ) доклад

относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за
периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.


Текущо е актуализирана 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.


По електронен път са предоставени на специализираната администрация

на ДАМТН 67 бр. получени нотификации от държави членки и проекти на текстове на
нормативни актове, свързани с областите на компетентност на ДАМТН.


Подготвени са отговори на 12 въпроса, постъпили от Националната

продуктова контактна точки (МИ) по Регламент 764/2008 г.
Участие в проекти с европейско финансиране
Проект BG16RFOP002-2.004-0001 по ОП “Иновации и конкурентоспособност
2014 – 2020“ (ОПИК)
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На 22.11.2016 г. е подписан договор за БФП „Осигуряване на благоприятна бизнес среда
посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в
областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на
течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН“ BG16RFOP002-2.004-0001, с което стартира изпълнението на проекта.
През 2017 г. по е извършено следното:
 Разработена е документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител
по дейност 4.
 Подготвено е, подадено е и е одобрено от УО първо Искане за изменение на
проекта.
 Подготвено е и е подадено в УО искане за авансово плащане, одобрено е от УО и
е изплатен аванс по проекта.
 През електронната система ИСУН 2020 е подаден и утвърден от УО график за
изпълнение на обществените поръчки.
 През електронната система ИСУН 2020 е подаден и утвърден от УО финансов
план за изпълнение на дейностите по проекта.
 На 12.01.2017 г. на страницата на ДАМТН е обявена обществена поръчка с
предмет „Разработване на документации за обществени поръчки, свързани с
реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване
на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие
на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния
надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване
техническия капацитет на държавната агенция за метрологичен и технически
надзор“. В законово-установения срок са представени 3 оферти. Определената
със Заповед на председателя на ДАМТН комисия е направила оценка на
подадените оферти и е избран изпълнител, с когото е сключен договор № 11-0012/31.01.2017 г.
 Договор № 11-00-12/31.01.2017 г. е изпълнен; разработени са проекти на
документации по дейности 1, 2.1. и 2.2, приети с Приемо-предавателен протокол;
дейността е изпълнена и е приключила през м. февруари 2017 г.
 Документцията на проведената обществена поръчка по дейност 4 е представена в
УО на ОПИК за последващ контрол и е одборена от УО;
 Окончателно са оформени техническите спецификации и е извършена работа по
подготовката за обяваване на тръжни процедури, свързани с изпълнението на
дейност 1 (разработване и внедряване на бази данни и регистри), дейност 2.2
(доставка на специализирани МПС) и дейност 3 (дейности по информация и
комуникация).
 На 09.03.2017 г. на страниците на АОП и ДАМТН е обявена обществена прочъка
с предмет „Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и
електронни регистри за нуждите на ДАМТН“ (дейност 1). Във връзка с
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обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за разработване и
внедряване на бази данни и регистри на ДАМТН по дейност 1 на сайта на ДАМТН
са публикувани разяснения по документацията и са подготвени и публикувани 3
бр. отговори на постъпили въпроси. В законово-установения срок са представени
5 оферти. Определената със Заповед на председателя на ДАМТН оценителна
комисия работи по оценката на подадените оферти и на 12.05.2017 г. е подготвила
първия Протокол. Работата на комисията е продължила до края на м.юли 2017 г.
Тъй като обществената поръчка е обявена след 01.03.2017 г., когато е влязло в
сила изискване за съгласуване от ИА "Електронно управление" на технически
спецификации към разработвана документация на IT поръчки, с писмо 07-00170/14.07.2017 г. ДАМТН изпратила в ИА "Електронно управление" официално
запитване относно провеждането на обществената поръчка по дейност 1 в
светлината на изискванията на Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
към Закона за електронното управление. На 28.08.2017 г. е получен официален
отговор от ИА ЕУ, съгласно който ИА ЕУ счита, че базите данни и регистрите,
които ще се разработват във връзка с изпълнението на дейност 1, попадат в
обхвата на чл.58а на Закона за електронното управление и затова има специални
изисквания към разработването на техническата спецификация към
документацията на обществена поръчка, който не са спазени в настоящата
документация. По тази причина, на 14.09.2017 г., провеждането на обществената
поръчка е прекратено (Решение за прекратяване А-676/14.09.2017 г.).
В началото на 2017 г. е разработена документация за обществена поръчка за избор
на изпълнител за осигуряване на дейности по информация и комуникация
(дейност 3), поръчката е обявена на сайта на ДАМТН на 08.03.2017 г., но на
04.04.2017 г. е прекратена със заповед на възложителя поради допуснати
пропуски в документацията. След направените корекции, на 07.04.2017 г. поръчка
с предмет „Осигуряване на дейности по информация и комуникация по проект
BG16RFOP002-2.004–0001: „Осигуряване на благоприятна бизнес среда
посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в
областта на надзора на пазара, метрологичния надзор“ е обявена отново на
сайта на ДАМТН. В законово-установения срок са представени оферти.
Определената със Заповед на председателя на ДАМТН оценителна комисия
разгледа постъпилите оферти и е изготвила Протокол № 1/15.05.2017 г. и
Протокол № 2/30.05.2017 г. от оценката. Избран е изпълнител и през м. юли 2017
г. е сключен договор 11-00-40/12.07.2017 г. с избрания изпълнител по Дейност 3.
Изготвен е и е подаден през система ИСУН 2020 отчет за напредъка по проекта в
периода 01.01.2017 г. – 31.05.12017 г.
През електронната система ИСУН 2020 е подаден и актуализиран финансов план
за изпълнение на дейностите по проекта.
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Изготвен е и е подаден през система ИСУН 2020 и отчет за напредъка по проекта
в периода 22.11.2016 г. – 15.06.12017 г.
Подготвени са и са подадени през система ИСУН 2020 документите на
председателя на ДАМТН като законов представител на ДАМТН пред УО,
получено в одобрение от УО;
Изготвен инициативен доклад за стартиране на общ. поръчка по дейност 2.2;
Подготвено е и е подадено второ Искане за изменение на проекта през системата
ИСУН 2020, одобрено от УО;
През системата ИСУН 2020 в УО за последващ контрол е представена
документацията на проведена обществена поръчка по Дейност 3;
Проведени са 2 срещи с представители на УО;
Подготвена са 2 пълномощни във вързка със заповед А-627/24.08.2017 г. за
смяната на членове на ЕУП;
Подготовен е отчет по напредъка за периода 15.06.-30.09.2017 г.
Финализирана е подготовката на документацията на обществената поръчка за
стартиране на процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирани
МПС по дейност 2.2. и на 26.09.2017 г. тя е обявена в АОП и на сайта на ДАМТН.
Оценителната комисия работи по оценката на офертите и е изготвила Протокол
1. Продължава работата по оценката на техническите предложения;
Изготвен е инициативен доклад за стартиране на общ. поръчка по дейност 2.1;
През м.октомври 2017 г. е подписан Анекс 1 към договора за удължаване на срока
за изработване на информационните материали с 1 месец. Съгласно клаузите на
договор 11-00-40/12.07.2017 г. са разработени и представени в ДАМТН: 1000 бр.
информационнни брошури, 50 бр. плакати, 5 бр. табели и 300 бр. стикери.
Документацията на общ. поръчка по дейност 1 е коригирана и приведена в
съответствие с изискванията на ЗЕУ и наредбите. През м.декември 2017 г. по
електронен път техническата спецификация към документацията по Дейност 1 и
другите изискуеми документи са подадени в ДА ЕУ за съгласуване.;
Финализирана е подготовката на документацията на обществената поръчка за
стартиране на процедура за избор на изпълнител за доставка на изпитвателно и
измервателно оборудване по дейност 2.1.;
Регулярно е осъществявана кореспонденция с УО през електронната система
ИСУН 2020;
Изготвени са 12 месечни касови отчета и обяснителни записки към тях,
представени в МИ;
Извършена е подготвителна работа по техническия отчет към искането за
междинно плащане.;
На 22.12.2017 г. в национален ежедневник „Сега“ е отпечатано прессъобщение за
изпълнението на дейностите по проекта през 2017 г.
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Участие в работата на Комитетита за наблюдение на ОПИК
Представители на ДАМТН участваха в четвъртото и петото редовно заседание на
Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“.
Многостранни проекти на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти
 Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2014)
Проектът се изпълняваше в периода 15.05.2015 г. – 15.07.2017 г. В него участваха
41 институции от 21 държави членки на ЕС. Той включваше редица дейности по надзор
на пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с
управлението на проекта.
Основна цел на проекта бе да се извърши надзор на пазара на определени групи
продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от видовете,
попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от държавите членки
мерки да се осигури по-добра защита на здравето и интересите на потребителите.
В обхвата на съвместните действия попаднаха следните продуктови групи:
играчки произвеждащи звуци, предпазни прегради за деца, фойерверки, електрически
инструменти и LED и CFL осветителни тела. За всяка продуктова група бяха предвидени
дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на образците, оценка
на риска, предприемане на последващи действия при откриване на несъответстващи и
опасни продукти.
ДАМТН взе участие в работата по хорзонтални дейности Оценка на риска и CIMS,
както и в 2 продуктови групи. В тази връзка 2017 г. е извършено следното:
Продуктова група „Фойерверки“
Закупените 40 бр. проби, са изпратени за изпитване в лаборатория INSEMEX,
Румъния и са изпитани съгласно приложимите стандарти по опредалени по проекта
параметри. От изпитвателните протоколи е констатирано, че 1 бр. пиротехническо
изделия не отговаря на приложимия стандарт и е изготвена оценка на риска. Предприети
са последващи действия спрямо този несъответстващ продукт.
Продуктова група „Ръчни електрически инструменти“
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Закупените 5 проби от инструменти – ъглошлайфи са изпитани в лаборатория в
Словения и са изпитани съгласно приложимите стандарти по опредалени по проекта
параметри. За установените несъответстващи продукти са предприети последващи
действия. Подадени са 2 нотификации RAPEX, които са одобрени от Комисията.
Информация за 4 бр. продукти е качена в системата ICSMS. Унищожени са 506 бр.
ъглошлайфа с доказани несъответствия.
В рамките на проекта е осъществен обмен на добри практики, сътрудничество с
митниците и икономическите оператори, подобряване на сътрудничеството между
надзорните органи на държавите членки и популяризиране на резултатите от
проведените съвместни действия.
 Многосотранен проект „Съответствие на продуктите по отношение на
енергийна ефективност 2014“ (EEPLIANT), финансиран по програма Хоризонт 2020
Проектът се изпълнява в периода 01.03.2015 г. – 30.06.2017 г. Държавите, които
участваха в проекта са: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Латвия, Малта,
Нидерландия, Обединеното Кралство, Полша, Словения и Швеция.
Основната цел на проекта бе да помогне за постигането на планираните
икономически и екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за
енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с
изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Това бе постигнато чрез координирани
действия по надзор на пазара на 13 надзорни органа в единния пазар на ЕС. Проектът се
координираше от PROSAFE и се финансираше по програмата „Хоризонт 2020“.
През 28-те месеца участниците в проекта извършиха проверки и изпитвания на
енергийните характеристики на стотици светодиодни (LED) лампи, домашни и офис
принтери и отоплителни и комбинирани топлоизточници. Тези продукти са взети от
пазара - магазини и други канали за дистрибуция и съответствието им с изискванията,
свързани с енергийната ефективност бе проверено и изследвано в лаборатории.
През 2017 г. по проекта бяха организирани обучения на инспектори и беше
създаден набор от „инструменти“ (Toolbox), където ще бъдат публикувани по-детайлни
насоки към „Добрите практики“ по екодизайн.
По Работен пакет 4 – LED лампи бяха извършени проверки на техническа
документация на 15 модела лампи. Извършени бяха изпитвания в акредитирана
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лаборатория на 7 модела лампи. Установени бяха различни несъответствия на 5 модела
LED лампи. За несъответстващите лампи са предприети необходимите законови
действия.
По Работен пакет 5 – съответствие на принтери с изискванията на Доброволното
споразумение за принтери и изискванията на Energy Star бяха извършени проверки на
техническа документация на 10 модела принтери. Не бяха установени несъответствия
при проверката на техническата документация. Същите 10 модела принтери бяха
изпратени за изпитване в лаборатория. В резултат на изпитванията се установи, че един
от принтерите не съответства на Energy Star изискванията.
Изпълнението на проекта допринесе не само за подпомагане на надзорните органи
при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на
сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за
постигане на по-високи нива на съответствие на продуктите с изискванията на
законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране.
 Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара на
продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2015)
Проектът се изпълнява 26 месеца в периода 08.04.2016 г. – 07.06.2018 г. В него
участват 36 институции от 26 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по
надзор на пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности,
свързани с управлението на проекта.
Основна цел на проекта е да се извърши надзор на пазара на определени групи
продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от видовете,
попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от държавите членки
мерки да се осигури по-добра защита на здравето и интересите на потребителите.
В обхвата на съвместните действия попадат следните продуктови групи:
пластифицирани играчки, биберони и държачи за биберони, игрални площадки, ръчни
електрически инструменти и домакински електроуреди. За всяка продуктова група са
предвидени дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на
образците, оценка на риска, предприемане на последващи действия при откриване на
несъответстващи и опасни продукти.
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В рамките на проекта ще се осъществи обмен на добри практики, електронно
обучение, провеждане на пиърревю, сътрудничество с митниците и икономическите
оператори, подобряване на сътрудничеството между надзорните органи на държавите
членки и популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия.
ДАМТН взема участие в работата по хорзонтални дейности Оценка на риска, еобичение и CIMS, както и в 2 продуктови групи. В тази връзка 2017 г. е извършено
следното:
Продуктова група „Електродомакински уреди“
През 2017 година e проведено онлайл обучение (e-learning) на всички служители
от ГДНП. Закупени са 20 продукти – 5 блендера, 5 миксера, 10 тостера, които са
изпратени за изпитване в избрана по проекта изпитвателна лаборатория. Резултатите от
изпитванията показаха несъответствия при повече от половината продукти. Предприети
са мерки по изтегляне на несъответстващите продукти от пазара.
Продуктова група „Ръчни електрически инструменти“
В тази продуктова група са закупени 10 проби от машини – ръчни циркуляри.
Пробите са изпитани в лаборатория в Словения. Издадени са 10 бр. констативни
протоколи и 1бр. Заповед за спиране. Работата по проекта продължава.
• Многостранен проект „JA2015EMCLVD“ на групите LVD ADCO и EMC
ADCO на ЕК
През 2017 г. се изпълняваше проект „JA2015EMCLVD“, за LED прожектори,
финансиран от ЕК. На територията на цялата страна е извършена проверка на LED
прожектори. За 133 продукта проверките продължиха с изискване на Декларация за
съответствие. Съгласно изискванията по проекта бяха закупени 5 проби от LED
прожектори. Информация за всеки продукт от тези проби е качена в системата ICSMS.
Резултатите от изпитванията показаха, че продуктите са несъответстващи. Бяха
подадени 5 нотификации RAPEX. Всички отговорни икономически оператори
предприеха доброволни действия по изтегляне на несъответстващите продукти. Двама
от тях започнаха програма за доброволна замяна на три продукта в своите сайтове. От
пазара на България и от пазара на ЕС от българските ОИО са изтеглени ооколо 280 000
броя от петте вида продукти.
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Многостранен проект на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара
на продукти в обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2016)

Проектът ще се изпълнява 26 месеца и стартира на 01.09.2017 г. В него участват
35 институции от 26 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на
пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с
управлението на проекта.
Основна цел на проекта е да се извърши надзор на пазара на определени групи
продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от видовете,
попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от държавите членки
мерки да се осигури по-добра защита на здравето и интересите на потребителите.
В обхвата на съвместните действия попадат следните продуктови групи: бебешки
креватчета и „кенгура“, ръчни електрически инструменти, домакински електроуреди,
електрически играчки, лични предпазни средства. За всяка продуктова група са
предвидени дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на
образците, оценка на риска, предприемане на последващи действия при откриване на
несъответстващи и опасни продукти.
В рамките на проекта ще се осъществи обмен на добри практики, електронно
обучение, провеждане на пиърревю, сътрудничество с митниците и икономическите
оператори, подобряване на сътрудничеството между надзорните органи на държавите
членки и популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия.
ДАМТН участва в работата по хорзонтални дейности Оценка на риска, еобичение и CIMS, както и в 4 продуктови групи: „Електрически уреди грижа за косата“,
„Ръчни електрически инстурменти“, „Електрически иргачки“ и „Лични предпазни
средства - Екипировка за катерене“.
В тази връзка през 2017 г. са проведени стартиращите срещи по всички
хоризонтални дейности и продуктови групи.
 Многостранен проект EEPLIANT 2 „Съответстващи продукти по
отношение на енергийната ефективност 2016“
Проектът ще се изпълнява 30 месеца и стартира на 01.09.2017 г. В него участват
19 институции от 15 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на
61

пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с
управлението на проекта.
Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните
икономически и екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за
енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с
изискванията на ЕС за енергийна ефективност.
Това ще бъде постигнато чрез координирани действия по надзор на пазара на 19
надзорни органа в единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се
финансира по програмата „Хоризонт 2020“.
Участниците в проекта ще извършат проверки и изпитвания на енергийните
характеристики на десетки домакински хладилни уреди, професионални замразители,
мрежови стенд-бай устройства. Тези продукти ще бъдат взети от пазара - магазини и
други канали за дистрибуция и съответствието им с изискванията, свързани с
енергийната ефективност ще бъде проверено и измерено в лаборатории. В случай на
открити несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към
несъответстващите продукти.
Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при
извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на
сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за
постигане на по-високи нива на

съответствие на продуктите с изискванията на

законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране.
Проектът се състои от 7 работни пакета, ДАМТН участва в шест от тях:
мениджмънт, добри практики, събиране и съхранение на данни, домашни хладилни
уреди, продукти в обхвата на изискванията за мрежови режим на готовност и
Комуникация. В тази връзка през 2017 г. са проведени стартиращите срещи по 2 от
продуктовите групи.
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ХІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОРИ И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Участие в работата на Международния технически панаир в Пловдив
25.09.2017 г. – 30.09.2017 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 организирането и провеждането на XIII Национална научнопрактическа конференция „Метрология 2017“ и в Конференцията по качество .
ДАМТН традиционно е съорганизатор на конференцията по случай 20 май –
Международния деня на метролога. Експерти на ДАМТН участваха с доклади в
работните сесии и на двете конференции.
Участие в технически комитети на Българския институт за стандартизация
Експерти от ДАМТН участват в работата на ТК 8 „Газови уреди“, 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 52 „Безопасност на машини и съоръжения“, ТК 66
„Асансьори и специална подемно-транспортна техника”, ТК 67 „Нефтопродукти и
смазочни материали” и ТК 98 „Безопасност на детските играчки и други детски
артикули“ на Българския институт за стандартизация.
Участия в междуведомствени работни групи за подготовка на нормативни
документи


Три участия в неприсъствени заседания на РГ 3 "Право на установяване и

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


Участие в заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Иновации и

конкурентоспособност 2014 - 2020”: Осъществени са 2 участия в редовните заседания на
Комитета за наблюдение на ОПИК.


Участие в работна група за разработване на проект на Закон за техническия

надзор на съоръжения с повишена опасност.
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”
През 2017 г. в ГДНП са получени общо 168 бр. уведомления за 755 вида продукти.
При извършените проверки е констатирано, че 514 вида продукти съответстват на
изискванията – „Допускане за свободно обръщение“, 146 вида продукти не съответстват
на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“ и
95 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Проверени са 660 бр. продукти по видове както следва: играчки – 169 вида;
електросъоръжения – 182 вида ( в това число 32 бр. по екодизайн); машини – 115 вида.;
газови уреди – 53 вида; съоръжения под налягане – 24 вида; лични предпазни средства –
93 вида; строителни продукти – 22 вида; РКДУ – 2 вида.
Констатирани са несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати за
свободно обращение:
- 17 вида електросъоръжения, които са без нанесена маркировка за съответствие
СЕ;
- 26 вида машини, от които: 5 вида без нанесена маркировка за съответствие СЕ;
11 вида, които не се придружават от ЕО Декларации за съответствие; 10 вида, които са
без нанесена маркировка за съответствие СЕ и не се придружяват от ЕО Декларация за
съответствие;
- 23 вида играчки, от които: 21 вида без маркировка за съотевтствие СЕ; 2 вида с видими несъответствия;
- 71 вида лични предпазни средства, които са без нанесена маркировка за
съответствие СЕ;
- 2 вида РКДУ, от които: 1 вид без маркировка за съответствие СЕ и 1 вид, който
не се придружава от ЕС Декларация за съответствие;
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- 3 вида строителни продукти, които не се придружават от Декларация за
експлоатационни характеристики;
- 4 вида съоръжения под налягане, от които: 3 вида без маркировка за съответствие
и 1 вид, който не се придружава от Сертификат за съответствие.
През отчетния период е изготвен проект на Инструкция за взаимодействие между
Агенция „Митници“ и ДАМТН за прилагане на мерките за надзор на пазара, при
осъществяване на контрол на качеството на течните горива и при осъществяване контрол
на средства за измерване. Проектът е изпратен в Агенция „Митници“ за съгласуване.
По уведомление от Агенция „Митници“ е извършена проверка на 6 везни с
неавтоматично действие. Констатирано е, че 6-те везни не отговарят на изискванията, за
което е уведомена Агенция Митници.
Дейности, осъществени в сътрудничество с други институции
Съвместната дейност с други държавни институции се подобри значително след
създаването

през

2017

г.

на

Междуведомствен

координационен

център

за

противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
при ГДБОП - МВР.

В резултат на по-добрата координация и съгласуваност на

действията между различните държавни институции се повиши ефективността от
извършваните съвместни проверки.
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ХII. 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 Aгенцията.
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.
Във връзка с изпълнението на Плана за обучение на служителите през 2017 г. е
организирано задължително и специализирано обучение на 315 служители, в т.ч.:
- задължително обучение – 30 новоназначени служители и 9 новоназначени
служители на ръководна длъжност;
- специализирано обучение – обучени са 276 служители по теми:
Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за
юристи); Екипна ефективност. Управление и
противодействие

на

корупционния

риск;

развитие на екипи;

Иновации,

научни

Етика и

изследвания

и

предприемачество; Лаборатории за иновации; Лична ефективност. Емоционална
интелигентност; Новата регулация за защита на личните данни; Обучение за наставници
в държавната администрация; Организация на документооборота в държавната
администрация; Оценка на въздействието; Практически проблеми на административните
нарушения и наказания (за неюристи); Прилагане на Закона по обществените поръчки;
Прилагане на комплексно административно обслужване; Разработване, прилагане,
мониторинг и оценка на публични политики; Управление на взаимоотношенията с
клиентите; БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015; Административна
стилистика; Анализ и визуализация на данни; Аналитични умения и критическо мислене;
Вътрешни одитори по БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 19011:2011; Годишна среща
на специалистите по човешки ресурси; Делови умения на английски език; Достъп до
обществена информация; Държавен протокол и етикет; Електронни таблици;
Киберсигурността на България като член на НАТО и ЕС; Компютърни атаки в
организационната структура; Комуникативни умения на английски език; Прилагане на
АПК (за неюристи); Прилагане на АПК (за юристи); Прилагане на измененията на Закона
за държавния служител; Работа в европейски и международни групи, мрежи и
организации; Стратегическо лидерство и управление; Съвременни инструменти в
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управлението на хората; Съпоставка организацията на работа и анализ на опита на
Испания в областта на обществените поръчки; Умения за представяне пред публика;
Актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените
поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита на конкуренцията; Как да се
предпазим от административно наказателна отговорност за нарушения в областта на
обществените поръчки; Отговорници по качеството, лица, управляващи програми за
одит и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и/или калибриране; Практическо
обучение за извършване на контрол по чл.77, т.2 от Закона за измерванията на везни с
неавтоматично действие с използване на еталонни теглилки; Практическо обучение за
материално отговорни лица; Практическо нормотворчество.
Във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
противопожарна защита на служителите на ДАМТН е извършено следното:
- Провеждане на начален и периодичен инструктаж и методически указания за
провеждането му от упълномощените служители;
- изготвени са и са съгласувани производствени характеристики – 14 бр.;
- координирани са

със СТМ дейности относно задължителното обучение,

оценката на риска на новите работни места и др.теми свързани със ЗБУТ, произтичащи
от измененията в структурата на Агенцията.
- Инициирано е и е оказано съдействие при провеждане на обществена поръчка
за осигуряване на договор със служба по трудова медицина, във връзка с изтичането на
предишния. 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 „Старт в кариерата 2017
г.” , както и в „Програма за летни студентски стажове 2017“ г.

67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2017 г. дейността на ДАМТН е насочена към приоритетно изпълнение на
ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, от
Програмата за управление на правителството на Република България (2017 – 2021 г.),
както и към предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
бизнеса.
При изпълнение на дейността си ДАМТН работи в тясно и ефективно
сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, като са предприети
приоритетно дйествия по всички постъпили сигнали за проверка от граждани, фирми или
други контролни органи.
Ръководството и администрацията на ДАМТН полагат усилия за ефективно
използване на наличните ресурси и ограничаване на разходите чрез оптимизиране на
използвания сграден фонд.
Изпълнявайки Плана за действие за 2017 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.
За постигане на поставените цели през 2017 г. ДАМТН използва активно
възможностите, предоставени от структурните фондове, проекти и програми, като по
този начин бе подпомогнато развитието на нейния технически и експертен потенциал
като администрация.
В края на 2016 г. стартира изпълнението на проект на ДАМТН по ОПИК на
стойност около 2 000 000 лв. Работата по проекти по оперативни програми спомага за
укрепване на техническия капацитет на ДАМТН за ефективно изпълнение на надзорните
и контролните й функции, а с това се създават условия за подобряване на бизнес средата
и за равнопоставеност на икономическите оператори, както и за честна конкуренция на
пазара на стоки и услуги.
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През 2017 г. експертите на ДАМТН работят и по 5 проекта в областта на надзора
на пазара, финансирани от ЕК.
В резултат на цялостната дейност на ДАМТН през 2017 г. е осъществен ефективен
надзор на безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на качеството на
течните горива, подпомогната е дейността за предотвратяване на нелоялната
конкуренция и е осигурена по-добра защита на живота и здравето на хората, интересите
на потребителите и опазването на околната среда и вещите, както и защита на държавата
и потребителите от неточни измервания и вредните последствия от тях.
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