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ОТЧЕТ  

на  

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор  

за първото полугодие на 2013 г.  

в програмен формат  

в изпълнение на програма № 5 на МИЕ “Инфраструктура по  

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

 

 

Цели на програмата 

 Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на 

органи за оценяване на съответствието, намаляване риска за бизнеса и 

неговите клиенти и международно признаване на издадените сертификати 

от националния орган по акредитация; 

 Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на 

измерванията; 

 Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, 

основани на измерванията, и защита интересите на държавата, 

икономическите оператори и потребителите от неточни измервания, 

международно признаване на издадените от БИМ сертификати за 

измервания; 

 Предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и 

техническо ниво в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите, 

научно-изследователската и развойната дейност включително чрез участие 

в изследователски дейности на национално и международно ниво и в 

Европейска програма за научни изследвания за метрология (ЕМRP); 

 Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо 

условия за свободно движение на стоки и преодоляване на техническите 

бариери пред търговията; 

 Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в 

действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната 

конкуренция и защита на живота и здравето на хората, безопасността на 

домашните животни, интересите на потребителите и опазването на 

околната среда и вещите; 

 Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за 

развитие на Общностната политика и принципите, заложени в 

хармонизираното техническо законодателство; 

 Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 

 Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските 

продукти; 

 Развитие на националната инфраструктура по качеството; 

 Подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция 

“Българска служба за акредитация” /ИА”БСА”/, Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология 

/БИМ/ 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция 

“Българска служба за акредитация”/ИА”БСА”/, Държавна агенция за метрологичен 

и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/ 
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Изпълнение на заложените в програмата цели през първото полугодие на 

2013 г.: 

През първото полугодие на 2013 г., за постигане на основна цел Ефективен 

надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, на 

качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и 

защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните 

животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и 

вещите дейността на ДАМТН в областта на надзора на пазара се осъществява при 

засилено взаимодействие с Агенция „Митници“, поради което е увеличен броят на 

недопуснатите за свободно обръщение несъответстващи продукти, а извършените 

проверки са в обем над планирания за отчетния период. Осъществените дейности 

по технически надзор на съоръжения с повишена опасност и проверки в обектите, 

където се експлоатират такива съоръжения са изпълнение в съответствие с 

утвърдения план, но са осъществени и голям брой непланирани дейности, 

свързани с безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност като: 

съвместни проверки с други контролни органи; участие в държавни приемателни 

комисии на стрoежи; проверки на предприятия, съхраняващи опасни вещества с 

висок рисков потенциал; участия в експертни съвети и др. В областта на 

метрологичния надзор на средства за измерване планираните показатели за 

изпълнение са преизпълнени поради проведените извънредната проверка в 

електроразпределителните дружества и тематичната проверка във ВиК 

дружествата. По-големият брой подложени на контрол ПОКП се дължи на 

зачестили сигнали на граждани и проведени тематични проверки. Планът за 

първото полугодие на 2013 г. по отношение на броя проверки на обекти, 

разпространяващи течни горива и броя изпитани проби също е изпълнен.  

За постигане на цели Подобрен достъп до услуги по оценяване на 

съответствието и Осигуряване на предпоставки за признато съответствие 

на българските продукти основните усилия са насочени към осъществяване на 

планираните проверки и дейности по издаване на разрешения за оценяване на 

съответствието. Дейността се извършва в съответствие с изискванията и 

практиката на хармонизираното европейско законодателство. 40 български 

нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 18 директиви като по този 

начин осигуряват на българските производители свободен достъп до единния 

европейски пазар. 

За постигане на цел Подобряване на националната инфраструктура по 

качеството служителите на ДАМТН работят за изпълнение на проект 

BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от 

националната инфраструктура по качество“ по ОП Конкурентоспособност. 

От казаното по-горе и постигнатите целеви стойности по показателите за 

изпълнение за първото полугодие на 2013 г. се вижда, че целите на програмата от 

компетентностите на ДАМТН се изпълняват. Показател №50 е невалиден (не е 

посочен отчет), тъй като ДАМТН вече не е компетентен орган и не участва в 

посочените проверки след изменението на чл. 157а, ал. 2 от ЗООС в ДВ, бр. 

32/2012 г., в сила от 01.01.2013 г. 

Стремежът е в края на 2013 г. всички заложени цели и показатели да бъдат 

изпълнени като дейността на агенцията се извършва в тясно и ефективно 

сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт.  
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Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката” 

 

Показатели за изпълнение 

 

Мерна 

едини

ца 

  

 Бюджет 

2013 г. 

Отчет  

(първо 

полуго-

дие на 

2013 г.) 

32. Информационни трансфери във връзка 

с нотификацията на органи за оценяване 

на съответствието 

Бр.   120  101 

33. Извършени проверки на органи за 

оценяване на съответствието в т. ч. 

 проверки на кандидати за 

нотифицирани органи 

 надзорни проверки за спазване 

изискванията на нотифицираните 

органи 

 проверки по сигнал 

Бр.    130 

 

  

143  

 

101 

41 

 

1 

34.Проведени съвещания на националните 

работни групи и Форума на 

нотифицираните органи 

Бр.  14  19 

35.Брой извършени проверки на гориво Бр.  500  260 

36.Брой изпитани проби от течни горива Бр.   950 497  

37.Проверки на лица, които използват 

средства за измерване 

Бр.  6 000  6444 

38.Инспектирани СИ в употреба Бр.  12 500 14 305  

39.Проверки на производители, вносители 

и лица, които предлагат за продажба 

ПОКП 

Бр.  850 463  

40.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

 900 

4 000 

 

1 209  

2 106  

41.Проверки на лица, оправомощени за 

проверка на средства за измерване 

Бр.  50  30 

42.Контролни проверки на сервизи за 

тахографи 

Бр.  90 84  

43.Проверени СИ по ЗТИП Бр.  3 800 5 359  

44.Извършени проверки на отделни 

продукти от различни видове /планови и 

извънпланови при надзор на пазара/ за 

спазване на ЗТИП 

Бр.  6 700  4 825  

45.Видове изпитани продукти Бр.  40 13  

46.Проверени продукти по надзор на 

пазара, които не се пускат директно в 

търговската мрежа 

Бр.  1 800  736 

47.Съгласувани инвестиционни проекти на 

строежи и проекти за производство и 

ремонт на съоръжения с повишена 

Бр.  650  490 
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опасност (СПО) 

48.Извършени първоначални и 

извънредни технически прегледи на СПО 

Бр.  1 900  810 

49.Извършени периодични технически 

прегледи и изпитвания на СПО, вкл. 

газопроводи и въжени линии в кm 

Бр. 

km 

 14 500 

4 500 

7 979 

1 372,35  

   

50.Извършени съвместни проверки на 

оператори на предприятия и/или СПО по 

чл. 157, ал. 2 от ЗООС 

Бр.  140  *  

51.Извършени проверки на лица, 

получили лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО по чл.34а от 

ЗТИП или вписани в регистъра на лицата, 

извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО по 

чл. 36, ал. 1 от ЗТИП 

Бр.  950  568 

*ДАМТН вече не е компетентен орган и не участва в такива проверки след изменението на чл. 157а, 

ал. 2 от ЗООС в ДВ, бр. 32/2012 г., в сила от 01.01.2013 г. 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането 

на целите на програмата 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите; 

 Невъзможност за изпълнение на планираните дейности поради намалени 

разходи за издръжка; 

 Обжалване на процедури по ЗОП. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Данните, посочени в отчета са взети от отчетите на специалидзираната 

администрация на агенцията за изпълнението на Плана за действие на ДАМТН за 

полугодието.  

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

12. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 

съответствието/нотифицирани органи 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Проверка и оценка на кандидати за ЛОС/нотифицирани органи: Проведени 

са 7 бр. процедури за оценка на компетентността и способността на 

кандидатите и са извършени общо 101 бр. проверки в тази връзка. 

 Проверка за спазване на условията, при които са били издадени 

разрешения на ЛОС/нотифицирани органи: Осъществен е планов надзор на 

13 нотифицирани органи и са проведени общо 41 бр. проверки в тази 

връзка. Извършена е и 1 проверка по сигнал. 

 Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените 

органи за оценяване на съответствието пред ЕК: Подадени са 5 бр. 

уведомления към ЕК – 3 бр. на кандидати за  нотификация, 1 бр. за 

удължаване срока на нотификация и 1 бр. за прекратяване на 

нотификацията.   

 Участие в работните групи на ЕК, свързани с прилагане на директивите и 

дейността по оценяване на съответствието: През отчетния период има 1 бр. 

участие по директива  „Газови уреди“. 

  Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските 

нотифицирани органи: През отчетния период са извършени 6 актуализации 

на Регистъра на издадените и отнети разрешения на органите за оценяване 

на съответствието. 
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13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за 

оценяване на съответствието (ЛОС/нотифицирани органи). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 Координиране дейността на националните работни групи по прилагане 

директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните 

органи: Експерти на ДАМТН координират и ръководят дейността на 

работните групи на българските нотифицирани органи по прилагане на 

съответните наредби по чл. 7 от ЗТИП и чл.18 на ЗМИ. В рамките на 

отчетния период са проведени 19 срещи на работни групи „Асансьори” и 

„Транспортируеми съоръжения по налягане”. На 06.03.-07.03.2013 г. в 

гр.Стара Загора е проведено годишното заседание на Форума на 

българските нотифицирани органи. 

 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК. 

 

14. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов 

подход, технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), 

контрол на качеството на течните горива, метрологичен надзор на лица 

по отношение на СИ и предварително опаковани количества продукти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

14.1.Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на 

директивите от Нов подход и на средства за измерване: 

 Извършване на наблюдение и проверки на продукти (4825 вида) – 

планови (2164 вида) и извънпланови (2661 вида, включително по  32 бр. 

сигнали за 7 продуктови групи); вземане на проби за изпитване (15 вида 

продукти); 

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на 

ЗТИП по отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата 

на директивите от Нов подход (везни, водомери, разходомери за газ, мерки 

за сервиране):  Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен 

чрез тематични проверки и наблюдения на везни с неавтоматично 

действие, електромери, водомери, материални мерки за дължина, 

разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, системи за течности, 

различни от вода. Обхванати са 5359 СИ, пуснати на пазара и/или в 

действие в общо 875 обекта в цялата страна. Големият брой обхванати СИ 

се дължи на наблюденията в складовете на електроразпределителните 

дружества и В и К дружествата в рамките на проверки в тях. Установени са 

несъответствия при 32 бр. водомери и 2 ролетки, за които последващите 

действия са в ход; 

 Издаване на предписания за спиране от разпространение на 19 вида 

продукти, изтегляне от пазара на 20 вида продукти и унищожаване на 

4503 бр. опасни продукти от 23 вида; 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, 

пуснати на пазара (RAPEX) - получени са 375 нотификации; на пазара е 

открит 1 вид опасен продукт по нотификациите; към КЗП са изпратени 2 

бр. реакции за 2 вида продукти и 3 бр. нотификации за 3 вида продукти; 

 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с 

административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на 

надзор на пазара –проведена е 1 кампания за импулсни захранвания за 

преносими компютри и подобна апаратура, предлагани самостоятелно; 

работи се по 2 проекта на ЕК с координатор PROSAFE - Съвместни 

действия по надзор на пазара JA2011 за продуктови групи „Зарядни 

устройства“ и „Фойерверки“; 

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с агенция 

„Митници” и Комисията за защита на потребителите - получени са от 

Агенция „Митници” 101 (96+5) уведомления за 617  вида потенциално 
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опасни продукти в складовете на българските митници и са предприети 

мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 97 

вида продукти с доказани несъответствия, предотвратен e и вносът на 271 

везни с неавтоматично действие и 1 газоанализатор, а 100 вида продукти 

са били извън компетенциите на ДАМТН; 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се 

пускат директно в търговската мрежа: Проверени са 736 съоръжения с 

повишена опасност и машини;  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения – 208 (186+21+1) бр. и издаване на 

наказателни постановления – 151 (96+52+3) бр.  

  

14.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 

 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 490 инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират СПО и техническа документация за 

ремонт или производство на СПО; 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО – Регистрите се водят и 

поддържат актуални чрез 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 7979 бр. СПО и на 1372,35 км СПО, както и 820 

бр. първоначални и извънредни (внезапни, по искане на ползвателя на 

СПО и др.) технически прегледа на СПО; 

 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация – за 

полугодието не са издавани разрешения; 

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

се експлоатират СПО - Извършени са проверки в 2111 обекта, в които се 

експлоатират СПО; 

 Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от 

ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с 

висок рисков потенциал и извършване на контролни проверки по чл. 157а, 

ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и съоръжения - ДАМТН 

вече не е компетентен орган и не участва в такива проверки след 

изменението на чл. 157а, ал. 2 от ЗООС в ДВ, бр. 32/2012 г., в сила от 

01.01.2013 г.; 

 Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на 

аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им 

- Обследвани са 8 аварии и злополуки със СПО; 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще 

функционират СПО - Служители са участвали в 149 държавни приемателни 

комисии на обекти; 

 Участие в съвместни проверки с представители на ДОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, 

НС ГЗ и др. държавни контролни органи - Служителите са участвали в 252 

проверки и други дейности, свързани с безопасната експлоатация на СПО; 

 Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ 

персонал за отстраняване на нарушения – наложени са 169 принудителни 

административни мерки (задължителни за изпълнение писмени 

предписания за отстраняване на несъответствия с нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация); 

 Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които 

не съответстват на нормативните изисквания - издадени са 704 заповеди 

за спиране от експлоатация на 1029 СПО; 
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 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения – 802 бр. и издаване на наказателни 

постановления – 691 бр. 

 

14.3.Контрол за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) 

за защита интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и 

несъответстващи на изискванията предварително опаковани количества 

продукти: 

 Извършване на планови и извънредни проверки (вкл. по сигнал и по 

искане на други контролни органи) на лица, които използват, произвеждат, 

внасят и ремонтират СИ:  

Извършени са общо 6444 проверки в обекти на лица, които използват СИ: 

везни в търговската мрежа, на пазари и тържища, за пощенски и куриерски 

услуги, за големи товари, при производители на ПОКП, в аптеки; средства 

за измерване в бензиностанции и газстанции; електромери; водомери; СИ 

по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Инспектирани са 

общо 14305 СИ в законовата област. Големият брой проверки и инспекции 

на СИ се дължи на извънредна проверка в електроразпределителните 

дружества и на тематична проверка във ВиК дружествата.  

От извършените проверки 99 са във връзка с постъпили сигнали и жалби от 

граждани и фирми, а 119 по искане на други органи. Най-много са 

проверките по сигнали, свързани с везни и бензиномерни и газколонки. 

При тях сигналите се потвърждават по отношение на 37% от везните в 

търговската мрежа, 16% от везните на пазари и тържища и 15 % от 

бензино и газколонките. Извършени са извънредни надзорни проверки на 

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД и „Енерго - Про Мрежи“ АД. Проверени са общо 1307  обекта на 

територията на цялата страна, избрани на случаен принцип. Инспектирани 

са общо 6275 бр. СИ – 5803 електромера и 472 часовници за 

превключване на тарифни електромери. 

Проведена е планова проверка на ВиК оператори на територията на цялата 

страна в качеството им на лица, използващи СИ - водомери по смисъла на 

ЗИ. Проверени са 1861 обекта, в които са инспектирани 2003 водомери. 

Съвместно с представители на Териториалните митнически управления са 

извършени проверки в данъчни складове за производство и складиране на 

акцизни продукти, съгласно изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове и във връзка с чл. 44, ал. 2 на Правилник 

за прилагането му. Проверени са 74 обекта, в които са монтирани: 129 

разходомери за течности, различни от вода, 5 измервателни системи за 

течности различни от вода, 7 везни и 1 разходомер за газ. 

 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 

(ПОКП): осъществени са 12 проверки, извършени на място при 

производители на ПОКП и проверки и наблюдения в 451 обекта от 

търговската мрежа (включително и две тематични проверки - макарони и 

кори за баница през м. февруари  и месни продукти през м. април). На 

контрол при производителите и в търговската мрежа са подложени общо 

1209 партиди ПОКП с еднакви количества и 2106 ПОКП с различни 

количества. Спрени са от разпространение общо 12336 несъответстващи 

продукти. 

Девет от извършените проверки в търговската мрежа са във връзка с 

постъпили сигнали и жалби на граждани, свързани с несъответстващи 

количества на закупени  от тях месни и млечни продукти, олио, маслини, 

захар и хляб.; 
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 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на 

Раздел ІV от ЗИ за проверка на средства за измерване: 

През отчетния период са извършени общо 30 (планови и извънредни) 

надзорни проверки на 26 лица, оправомощени за проверка на средства за 

измерване, за спазване на задълженията им по чл. 52 от ЗИ и съответствие 

на функциониращите системи за управление с изискванията по БДС 

ISO/IEC 17025. Проверени са 28 стационарни и 2 подвижни лаборатории и 

са инспектирани използваните в тях при извършване на проверките 337 

технически средства. Предприемане на последващи мерки при нарушаване 

изискванията на законодателството - съставяне на протоколи за 

задължителни предписания – 472 бр. и актове за установяване на 

административно нарушение – 420 бр., издаване на наказателни 

постановления- 218 бр. 

 

Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП): 

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са 

извършени планови надзорни проверки на регистрирани сервизи за 

тахографи за спазване на задълженията им във връзка с изискванията на 

Регламент (ЕИО) № 3821/85. Извършени са проверки в 84 сервиза за 

съответствие на условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, 

проверка и ремонт на тахографи. В рамките на контрола е инспектирано 

оборудването на сервизите, включително сервизните карти за дигитални 

тахографи на техниците. Прегледани са 15916 протокола от проверка на 

тахографи и 3957 електронни записи за дигитални тахографи. Констатациите 

от проверките са отразени във фишове и контролни карти. За констатираните 

несъответствия и пропуски в работата по спазване на нормативните 

изисквания са съставени 2 протокола за задължителни предписания. 

 

15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗЕВИ, ЗИ и ЗАвП, 

водене на регистри: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО - администрирани са 3 процедури и са издадени 

3 лицензии; 

 Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии 

за осъществяване на технически надзор на СПО – ежемесечна 

актуализация; 

 Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО - Извършена е проверка на 64 лица. Издадени са заповеди 

за отнемане на лицензии и са заличени от регистъра 3 лица; 

 Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които 

извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО 

- Администрирани са 39 процедури, 37 лица са вписани в регистъра и на 2 

лица е отказано вписване; 

 Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО -  ежемесечна 

актуализация; 

 Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО - Извършена е проверка на 504 лица. Издадени са  

заповеди за обезсиляване на удостоверения и заличаване от регистъра на 

38 лица; 

 Проверка на кандидати за вписване в регистъра по чл. 20а от Закона за 

енергията от възобновяеми източници на лицата, които извършват 

дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на 

съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЕВИ – 

Администрирани са 23 процедури, вписани в регистъра са 21 лица, 

отказано е вписване в регистъра на 2 лица; 
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 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 194 курса за придобиване на правоспособност, в които 

са преминали обучение 2088 души; 

 Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на 

средства за измерване по ЗИ - Издадени са 7 изменения на заповеди за 

оправомощаване.  

 Регистриране и контрол на сервизи за тахографи - Издадени са 85 

удостоверения за регистрация на сервизи за монтаж и ремонт на 

тахографи, вкл. изменения и допълнения към тях и прекратяване на 

регистрация; 

 Регистриране на сервизи за фискални устройства по Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г.: До 08.03.2013 г. са издадени 84 удостоверения за сервизи 

за фискални устройства, вкл. изменения и допълнения към тях и заповеди 

за заличаване от регистъра. След тази дата ДАМТН е преустановила 

извършването на административната услуга поради отпаднало правно 

основание. 

 Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална 

памет (ЕТАФП) по Наредба № 35 от 03.11.1999 г.: През 2013 г. ДАМТН е 

преустановила извършването на административната услуга поради 

отпаднало правно основание. 

 

16. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение, транспортиране и използване: 

 Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на 

страната - планови, извънпланови и по сигнали на граждани, органи на 

МВР и други контролни органи: Общо за първото шестмесечие са 

извършени 260 бр. проверки на гориво, от които 17 проверки по сигнали 

на граждани, МВР и други контролни органи и институции. 

 Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за 

дизелови двигатели, биогорива и други течни горива):  Взети са общо 497 

проби от течни горива, от които 252 от гориво за дизелови двигатели и 

245 от автомобилни бензини. Върху взетите проби са извършени 722 

изпитвания в стационарна лаборатория – София. 

 Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 

протоколи от изпитване: През периода са проведени 41 арбитражни 

изпитвания в акредитирани лаборатории и са издадени 41 експертизи за 

съответствие на горивата с изискванията за качество. 

 Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол и Закон за възобновяемите и 

алтернативни енергийни източници и биогорива: През периода са 

установени 61 случая на горива, които не съответстват на изискванията на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за изискванията 

за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол  

и 8 случая на несъответствие с изискванията на Закона за възобновяемите 

и алтернативни енергийни източници за съдържание на биогориво в течно 

гориво. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне и връчване на актове за установяване на 

административни нарушения – 66 бр. и на наказателни постановления – 

49 бр.  
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17. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по 

ОП „Конкурентоспособност”. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

 Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството: 

Проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и 

контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 

качество“ 

През отчетния период по изпълнението на проекта работиха експерти на 

ДАМТН от всички дирекции и беше извършено следното: 

 изготвени графици, регистри и друг вид таблична информация по 

проекта;  

 изработени 5 информационни табели и 30 информационни плаката за 

проекта; 

 подготвено и подписано 2-ро съществено изменение на договора;  

 подготовката на технически спецификации и други документи по 

дейности 1, 2 и 3 и поддейности 4.1, 4.2. и 4.5;  

 подготовка на тръжна документация по дейности 1 и 2, поддейност 4.5 

и по обществената поръчка за избор на външни експерти; 

 проведени 5 обществени поръчки във връзка с изпълнение на дейности 

1 и 2, поддейност 4.5 (2 бр.) и по избора на външни експерти; 

 сключени 2 бр. договори с изпълнители по поддейност 4.5 и по 

обществената поръчка за избор на външни експерти;  

 изпълнен договор по обществена поръчка с предмет „Ограничени 

строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН“ 

(поддейност 4.5) и приключила дейност във връзка с нея (завършен 

ремонт на 2 лаборатории, приети констативни актове (образец 15) и 

приемно-предавателни протоколи);  

 проведени 12 броя срещи на Екипа за управление на проекта и 

подготвени 12 протокола от заседанията му; 

 подготвени 6 отчети по напредъка на изпълнението; 

 подготвен  годишен технически доклад за 2012 г.; 

 подготвен междинен финансов отчет за периода 18.09.2012 г. - 

31.03.2013 г.; 

 подготвена и осъществена оперативна кореспонденция с УО и с 

избраните външни експерти. 

 


