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КРАТЪК ОТЧЕТ 
за 

дейността на ДАМТН през  
трето тримесечие на 2011 год. 

 
 
През третото тримесечие на 2011 г. служителите на ДАМТН са осъществили 

следните дейности: 
 
1. Планови проверки  
 
1.1. Технически прегледи и проверки на съоръжения с повишена опасност 
(СПО) 
 Извършени са периодични технически прегледи на 3709 бр. и 767,842 км 

СПО. 

 Извършени са 294 първоначални и 160 извънредни технически прегледа на 
СПО. 

 Проверени и заверени за съответствието им с нормативно-установените 
изисквания са 184 инвестиционни проекти на строежи, в които ще функционират СПО 
и технически документации за ремонт и производство (изграждане) на СПО по чл. 35 
от ЗТИП. 

 Извършени са проверки на 463 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършени са 21 проверки по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС на операторите на 
предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал. 

 Служители на ДАМТН са участвали в 60 държавни приемателни комисии на 
строежи, в които ще функционират СПО. 

 
1.2. Контрол на качеството на течните горива  

 Проверени са 140 обекта, разпространяващи течни горива на територията на 
страната (64 верига бензиностанции, 70 малки бензиностанции, 5 петролни бази и 
1автоцистерна) 

 Взети са проби от 268 течни горива: 139 – от гориво за дизелови двигатели и 
129 – от автомобилни бензини. 

 Проведено е изпитване на 6 арбитражни проби. Установени са 25 
несъответствия с изискванията за качество, от които 5 са за несъответствия с 
изискванията за качество на корабно дестилатно гориво. 
  

1.3. Метрологичен надзор 
 1.3.1. Извършени са 1785 надзорни проверки на лица, използващи средства за 

измерване (СИ) в законовата област.  

 Инспектирани са общо 3586 бр. СИ за съответствието им със законовите 
изисквания, техническа изправност и правилна употреба. 
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 Във връзка с Наредба  № 3 от 19 февруари 2010 г. са извършени проверки и 
инспекции в 28 обекта на лица, регистрирани по ЗАДС. Инспектирани са 59 
СИ, използвани за измерване на акцизни стоки, от които 14 СИ не отговарят 
на изискванията на ЗИ – 6 са с изтекъл срок на валидност на проверката, а 8 - 
от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП. 

1.3.2. Лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба 
предварително опаковани количества продукти: осъществени са 23 проверки, 
извършени на място при производители/вносители на ПОП и проверки в 235 обекта от 
търговската мрежа. Общо от разпространение при производителите и в търговската 
мрежа са спрени 34561 бр. ПОП – рибни продукти, олио и зехтин, месо и колбаси, 
сирене и кашкавал, сладкарски изделия, салати, боб, прах за пране и др., от които 34213 
бр. поради несъответствие на нетното количество на обявеното.  

1.3.3. Метрологичен надзор на лица, оправомощени за проверка на средства за 
измерване: извършени са 9 планови и 1 извънредна надзорни проверки на 10 лица, 
оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им 
по чл. 52 от ЗИ. 

Проверени са 10 стационарни лаборатории и са инспектирани използваните в 
тях при извършване на проверките 171 технически средства – 87 еталона, 65 
спомагателни СИ и 19 броя сертифицирани сравнителни материали.  

 
1.4. Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 
 извършени са надзорни проверки на 20 регистрирани сервизи за тахографи;  

 прегледани и обработени са 10845 протокола от проверки на тахографи и 9 
удостоверения за невъзможност за изтегляне на данни от паметта на дигитален 
тахограф. 

 
1.5. Проверка на органи за оценяване на съответствието  
Извършени са 96 бр. проверка на 46 действащи нотифицирани органи (за 

спазване на нормативните изисквания) и на 50 кандидати за нотифицирани органи. 
 

2. Тематични проверки  
 
През третото тримесечие на 2011 г. са осъществени: 

 проверка на асансьори, монтирани в болнични и общински сгради 
При проверката са обхванати 1047 асансьора, монтирани в болнични и 

общински сгради. В резултат на констатираните несъответствия с нормативно-
установените изисквания за безопасна експлоатация са дадени задължителни за 
изпълнение предписания и са издадени 48 бр. заповеди за спиране на експлоатацията на 
48 бр. асансьори.  

 проверка на сухи перилни препарати, пуснати на пазара 
Проверката обхваща 73 обекта на големите търговски вериги - на контрол са 

подложени  3815 броя ПОП от 392 партиди, съдържащи общо 12522 продукта, пуснати 
на пазара от 24 производители и дистрибутори. В резултат на контрола в 5 пуснати на 
пазара партиди е установено наличието на ПОП с нетно количество по-малко от 
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обявеното. Съставени са три протокола на търговците, които ги предлагат за продажба, 
продуктите са спрени от разпространение и изтеглени от търговската мрежа. 

 
3. Извънпланови проверки по сигнали и жалби на граждани и ведомства 
 
През третото тримесечие на 2011 г. инспекторите на ГД „Инспекция за държавен 

технически надзор“ са извършили 16 проверки по сигнали и жалби.  
Инспекторите на ГД „Метрологичен надзор“ са извършили 129 проверки на 150 

везни в търговски обекти, пазари и тържища в големите и някои по-малки градове. 
31,3% от тях са несъответстващи, главно с изтекъл срок на валидност на проверката. 
Това означава, че в повечето случаи вероятната причина за сигналите и жалбите са 
измами, свързани с измерванията при директни продажби. 

Инспекторите на ГД „Контрол на качеството на течните горива“ са извършили 3 
проверки по сигнали на граждани относно качеството на предлагани в страната течни 
горива. Извършени са и 8 съвместни проверки с органите на МВР и Агенция 
„Митници”. 

Инспекторите на ГД „Надзор на пазара“ са извършили 17 проверки по сигнали и 
жалби от граждани и ведомства (в това число по 4 бр. сигнали – съвместни проверки с 
други ведомства): 3 бр. електрически съоръжения, 3 бр. играчки, 2 бр. съоръжения под 
налягане; 2 строителни продукти, лични предпазни средства, 1 машина, 1 бр. крайни 
далекосъобщителни устройства (мобилен апарат) и др. 

 
4. Надзор на пазара 
 
4.1. Надзор на пазара на потребителски продукти 
През третото тримесечие на 2011 г. са осъществени планови и извънпланови 

проверки на общо 2068 различни като вид, марка или модел продукти. 
4.1.1. Планови проверки на: 

 малки електрически уреди (14 вида);  

 играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX 
нотификации (53 различни марки и модели играчки от 15 категории); 

 играчки, предназначени за деца под 36 месеца (изтеглени 54 книжки от 2 
издателства);  

 люлки за домашна употреба и водни играчки (59 люлки за домашна употреба 
и 195 играчки за игра над водата); 

 строителни продукти – врати и прозорци, гаражни врати (общо 365 
строителни продукта);  

 защитни каски за промишлеността (144 различни вида); 

 газови уреди (печки, котли и бойлери – общо 169 продукти); 

 безжични мишки и клавиатури (общо 62 продукти); 

 джетове (2 вида); 

 домашни хладилни уреди (582 хладилници от различни марки и модели, 
проверени за изпълнение изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с 
енергопотреблението); 
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 бутилки за апарати за изкуствено дишане. 
 Приключени са проверки от проведена през м.март обща кампанийна 
проверка (2 строителни продукти, 2 вида газови уреди, 15 вида лични предпазни 
средства, 3 модела играчки). 
 4.1.2. Извънпланови проверки 

През третото тримесечие на 2011 г. са извършени извънпланови проверки по 
получени RAPEX нотификации, по сигнали от RAPEX екипа на ЕК; съвместни 
проверки по искане на други контролни органи; проверки по уведомления от А 
„Митница” и операция „Късо съединение”, проверки по разпореждане на ГД „НП” и 
проверки в резултат на самосезиране, както следва: 

 действия по нотификации, получени по системата RAPEX - открити са 1 вид 
играчки, идентични на нотифицирани в система RAPEX с № 0791/10. 
Провежда се изпитване на закупен образец от играчка, идентична на 
нотификация 0791/10 с цел потвърждаване на риска при употреба; 

 проверки по искане на други контролни органи: 
 съвместна проверка с органите на МВР на 19 вида взривни вещества за 

граждански цели;  
 2 съвместни проверки с инспектори от КЗП; 
 264 мероприятия, свързани със съоръжения с повишена опасност 

(съвместни проверки, комисии, съвещания, семинари и др.) 

 проверки по уведомления от Агенция „Митници” - получени са общо 90 
уведомления за 207 продукта. При проверките е констатирано: 149 вида 
продукти съответстват на изискванията - Допускане за свободно обръщение; 
12 вида продукти не съответстват на изискванията за безопасност – 
Допускане за свободно обръщение не е разрешено; 46 вида продукти са извън 
компетенциите на ДАМТН. 

По покана на Световната митническа организация, в сътрудничество с 
митническите органи, ДАМТН участва в операция „Късо съединение” като 
компетентен орган в проверка с цел борба с търговската измама, свързана с 
изискванията за здравето и сигурността на потребителите.  

Проверени са 74 вида електрически продукти. Установено е, че 50 вида 
продукти съответстват на изискванията, 14 вида продукти са извън компетенциите на 
ДАМТН и 10 вида продукти не съответстват на изискванията и не са допуснати за 
свободно обръщение; 

 проверки по разпореждания от ГД „НП” на: 
 продукти в немски магазини - 60 несъответстващи продукти. От тях 

проверките са приключени за 54 различни продукти с отстраняване на 
несъответствията. Унищожени са 97 бр. играчки – надуваеми пояси; 

 продукти в магазини „Джъмбо“ - общо 53 различни продукти, в това число: 
40 играчки, крайни далекосъобщителни устройства - 2 марки хеликоптери 
с дистанционно управление, 7 електрически съоръжения и 4 лични 
предпазни средства. От тях с установени несъответствия са 22 играчки, 2 
крайни далекосъобщителни устройства и 3 лични предпазни средства; 
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 електрически отоплители за стая - общо 409 продукти от различни марки и 
модели. От тях 85 са с констатирани несъответствия. 

 проверки на основание самосезиране - извършени са проверки на 12 вида 
играчки, 4 вида електрически съоръжения; 3 вида машини; 1 вид лични 
предпазни средства. 

 
4.2. Надзор на пазара на СПО 
През третото тримесечие на 2011 г. наблюдение и/или проверка по надзор на 

пазара са осъществени на 317 съоръжения с повишена опасност и машини. Не са 
констатирани нарушения на нормативно-установените изисквания. 

 
4.3. Надзор на пазара на средства за измерване 
 През отчетния период е извършен надзор на пуснати на пазара и/или в действие 

везни за директни продажби, везни с автоматично действие, водомери и топломери. 
 Извършени са наблюдения в 157 обекта общо на 315 СИ, от които: 

 33 пуснати на пазара; 

 12 пуснати на пазара по § 3 на НСИОССИ; 

 270 пуснати в действие. 
 
5. Администриране на регулаторни режими 

 Проверени са 52 заявители за получаване на лицензия за осъществяване на 
технически надзор на СПО или за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на 
лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на 
СПО. Вписани в регистъра са 34 лица; отказано вписване на едно лице; обезсилени са 
удостоверенията за вписване в регистъра на 3 лица. Лицензии за осъществяване на 
технически надзор на СПО са издадени на 13 лица; отнети са лицензиите на 3 лица. 

 Извършени са 210 проверки на лица, притежаващи лицензии за 
осъществяване на технически надзор на СПО или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 
от ЗТИП. 

 Издадени са 79 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 
правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са 
преминали обучение 831 души. 

 Оправомощени са 4 лица за проверка на средства за измерване (съгласно 
изискванията на ЗИ). 

 Издадени са 3 изменения на заповеди за оправомощаване. 

 Издадена е 1 заповед за отнемане на оправомощаване. 

 Издадени са 221 удостоверения за регистриране на лица за ремонт на 
фискални устройства и 9 заповеди за заличаване на фирми от регистъра (съгласно 
Наредба Н-18/13.12.2006 г.). 

 Издадени са 15 удостоверения и допълнения към удостоверения за монтаж 
или монтаж и ремонт на тахографи, 1 заповед за временно прекратяване на 
регистрацията и 1 заповед за прекратяване на регистрацията (съгласно ЗАвП). 

 Издадено е 1 удостоверение за лиценз на сервизна фирма за ЕТАФП. 
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 Два органа са подават заявления за получаване на разрешения за оценяване на 
съответствието и още 7 заявления са в процедура от първата половина на годината. 
Европейската комисия е одобрила и са получили разрешения за оценяване на 
съответствието два органа. 

 
6. Административно-наказателна дейност 
През третото тримесечие на 2011 г. служителите на ДАМТН са съставили 668 

акта за установяване на административни нарушения и са издали 853 наказателни 
постановления, както следва: 

6.1. При осъществените технически прегледи и проверки служителите на ГД 
ИДТН са съставили 424 акта за установяване на административни нарушения. 
Издадени са 306 наказателни постановления.  

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативно-
установените изисквания за безопасна експлоатация със заповеди и предписания на 
основание чл. 49, ал. 1 от ЗТИП са спрени от експлоатация 97 съоръжения с повишена 
опасност. 

6.2. Служителите на ГД ККТГ са съставили 34 акта за установяване на 
административни нарушения: 29 броя за несъответствия с изискванията за качество, 3 
броя за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво, 2 
броя за констатирани документални нарушения. Изготвили са 28 наказателни 
постановления за нарушения. 

Издадени са 6 задължителни предписания за временно спиране, 2 задължителни 
предписания за забрана и задължителни предписания за изтегляне на течно гориво в 
общо количество - 45 225,78 л. 

6.3. Служителите на ГД НП са съставили 47 акта за установяване на 
административни нарушения по ЗТИП - 30 на търговци, 7 на физически лица и 10 на 
вносители и производители. Издадени са 18 наказателни постановления - 12 на 
търговци, 4 на физически лица и 2 на вносители и производители. 

Изготвени са и изпратени 2 нотификации към контактната точка по RAPEX (1 за 
ел. съоръжения и 1 за играчки); подадена е информация за публикуване на интернет 
страницата на ДАМТН за 3 бр. продукти (2 играчки и 1 ел. съоръжения) и 1 реакция по 
нотификация № 0226/11 за газов уред. 

6.4. Служителите на ГД МН са съставили 234 протокола за задължителни 
предписания по ЗИ. За установени при проверките нарушения са съставени 168 АУАН 
по ЗИ. Издадени са 501 наказателни постановления, част от които за съставени актове в 
минал период. 

 


