
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

 

ОТЧЕТ 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ПККРОС” ПРЕЗ 2013 г.,  

съгласно Плана за действие на ДАМТН  за 2013 г. 

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

I. Извършени оценки на нови кандидати за нотифицирани органи, надзорни проверки на 

нотифицирани органи, отказ от нотификация  

През 2013 г. са подадени 3 заявления от кандидати за получаване на разрешение за оценяване 

на съответствието, а още 5 заявления са в процедура от 2012 г., т.е. за отчетния период общият 

брой процедури по оценка на компетентността и способността на кандидатите да извършват 

заявените процедури е 8. Извършени са общо 129 проверки във връзка с тяхното изпълнение. 

Четирима кандидати, приключили процедурата по оценката, бяха обявени пред ЕК и общо 6-ма 

кандидати бяха одобрени от Европейската комисия. Нотификациите са по следните НСИОС: 

 транспортируемо оборудване под налягане – 2 разрешения; 

 асансьори – 1 разширение; 

 плавателни съдове за отдих - 1 разрешение; 

 съоръжения под налягане - 2 разширения. 

В резултат на гореизложеното в момента 41 български нотифицирани органи работят в обхвата 

на 18 директиви. 

Освен дейности по проверка и оценка на компетентността на кандидатите за нотифицирани 

органи експертите от отдел „РОС”, съгласно годишния план за надзор, извършват планови 

надзорни проверки, както и извънредни проверки по сигнал. 

През отчетния период са извършени планови надзори на 39 нотифицирани органи по различни 

наредби, като във връзка с тях са извършени общо 85 проверки. Извършени са и 3 извънредни 

проверки по сигнал. 

През отчетния период е издаден един акт за административно нарушение и е влязло в сила едно 

наказателно постановление. 

 

Обобщена справка по показателите за изпълнение на извършените дейности е представена в 

таблицата по-долу: 

 

№ 

 

Показател 

 

Отчет  

/бр./ 

1. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за 

оценяване на съответствието 

194 

2. 

 

Извършени проверки: 

2.1.На кандидати за нотифицирани органи 

2.2.Надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните 

органи 

2.3.Проверки по сигнал 

217 

129 

85 

 

3 

3. Издадени разрешения за оценяване на съответствието 6 

4. Доброволен отказ от издаване на разрешение 1 

5. Проведени съвещания: 

4.1.На националните работни групи 

4.2.На Форума на нотифицираните органи 

 

22 

1 

6. Участие на експерти в работните групи на Европейската комисия 1 

7. Функциониращи нотифицирани органи 41 

8. Действащи наредби, по които има нотифицирани органи 18 
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II. Отчет на дейността, свързана с издаване на разрешения за оценяване на 

съответствието съгласно точките от Плана за действие на ДАМТН за 2013 г.: 

 

Д.3.1. Подготвяне и изпращане на документация за нотификация на органи за оценяване 

на съответствието пред ЕК и държавите-членки чрез системата за нотификация  

NANDO-Input 

За 2013 г. са подготвени и изпратени четири уведомления за нотификация, едно за удължаване 

на нотификацията, едно за прекратяване на дейността и шест/6/ броя уведомления за промени в 

данните за нотифицираните органи. 

 

Д.3.2. Преглед, оценка и изпращане на документални доказателства за потвърждаване 

компетентността на българските органи-кандидати за нотификация  

Извършен е преглед на представените документи и е направена оценка на компетентността на 

осем кандидати за нотифицирани органи. Във връзка със задълженията на Република България 

като държава–членка на ЕС, за тези кандидати са подготвени и представени за потвърждаване 

необходимите документални доказателства в системата NANDO-Input на ЕК. По шест от 

нотификациите е получено потвърждение през отчетния период. За един кандидат се очаква 

потвърждение от Европейската комисия.  

През първото полугодие на 2013 г. са изготвени и изпратени и документи за удължаване срока 

на нотификация на 1 нотифициран орган, което е одобрено от Европейската комисия. 

 

Преглед, коментар или потвърждаване на получените чрез системата NANDO-Input 

документални доказателства за компетентността на предложените за нотификация 

органи на държавите-членки 

Извършен е преглед на всички получени чрез системата за нотификация NANDO-Input 

документални доказателства за компетентността на предложените за нотификация органи на 

държави-членки, по които не са намерени несъответствия, няма въпроси и не са отправени 

възражения. 

 

Д.3.3. Публикуване на данни за българските нотифицирани органи в уебсайта на ДАМТН 

Поддържа се създаденият двуезичен регистър на българските нотифицирани органи (на 

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

оценяване на съответствието в обхвата на нотификация, както и данни за съответните органи. 

През отчетния период са направени 16 актуализации на Регистъра на издадените и отнетите 

разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

 

Д.3.4. Разработване на годишен график за планирани проверки но нотифицираните органи 

Разработен е и е утвърден годишен график на планираните проверки на нотифицираните органи 

през 2014 г. 

 

Д3.5.1. Годишен анализ на дейността на нотифицираните органи по оценяване на 

съответствието 

През изминалия период е извършен годишен анализ на дейността на нотифицираните органи по 

оценяване на съответствието и са посочени конкретни мерки за подобряване на дейността им. 

 

Д.3.5.2. Проверка и текущ анализ на дейността на нотифицираните органи по време на 

ежегодните планирани проверки 

През 2013 г. са извършени планираните годишни надзори на 39 нотифицирани органи, като са 

извършени общо 85 проверки в тази връзка. 

В резултат на извършена проверка е издаден и един акт за административно нарушение. 
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Д.3.5.3. Провеждане на работни срещи с нотифицираните органи за обсъждане на нови 

документи и промени в нормативната база /национално и европейско законодателство/, 

свързани с дейността по оценяване на съответствието 

На 6 и 7 март 2013 г. е проведена годишната работна среща на „Форум на българските 

нотифицирани органи” и отдел „РОС” в гр. Стара Загора.  

В работната среща взеха участие председателят на ДАМТН, директорът на дирекция  

„Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в МИЕТ, началникът на отдел 

„Оценяване на съответствието“ в МРРБ и представители на МТИТС. 

 

Д.3.6.1. Координиране дейността на националните работни групи, по прилагане на 

НСИОС по чл. 7 от ЗТИП и чл. 18 от ЗМИ, наблюдение, анализ и съдействие за 

подобряване на дейността им  

Експертите от отдел „РОС” координират и ръководят дейността на работните групи на 

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

отчетния период са проведени 22 срещи на работни групи „Асансьори”, „Играчки“ и 

„Транспортируеми съоръжения по налягане”. 

 

Д.3.6.2. Подпомагане осъществяването на дейността на нотифицираните органи в 

съответствие със съществуващата практика на ЕС 

Отдел „РОС” текущо информира нотифицираните органи за получена нова информация. На 

страницата на ДАМТН е публикувано важно съобщение за лица, кандидатстващи за 

нотифицирани органи по Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно активните имплантируеми 

медицински изделия и Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия. 

 

Д.3.7. Участие във форумите и структурите към ЕК, по прилагане на директивите от 

Нов подход и оценяване на съответствието 

През първото полугодие на 2013 г. 1 експерт на отдел „РОС“ участва в заседание на Експертна 

работна група по директива 90/396/ЕИО „Газови уреди“ към ЕК. 

 

Д.15.2. Организиране и провеждане на заседание на Националния форум по оценяване на 

съответствието 

На 6 и 7 март 2013 г. в гр.Стара Загора бе проведено годишното заседание на Форума на 

българските нотифицирани органи. 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ 

 

Д.8.1. Предприемане на действия във връзка с изпълнение на дейности, произтичащи от 

спогодбите за двустранно сътрудничество, по които ДАМТН е страна 

Сътрудничество с Беларус 

Прието е Решение на МС № 56/31.01.2013 г. за одобряване проект на Спогодба между 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния 

комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в 

областта на оценяване на съответствието и е даден мандат на председателя на ДАМТН за 

подписване на спогодбата. 

 

Сътрудничество с Украйна 

През отчетния период е осъществена кореспонденция относно подготовката на споразумение за 

сътрудничество между ДАМТН и Държавната служба за техническо регулиране на Украйна 

(писма изх. № 04-01-2-11/21.02.2013 г. и № 04-07-197/05.09.2013 г.). 

 

Сътрудничество с Узбекистан 

Подготвено и изпратено до МИЕ становище относно предложение на Узбекистан за Спогодба 

за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (писмо изх. 

№ 04-07-229/21.10.2013 г.). 
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Д.8.2. Координация на изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с 

хармонизация на нормативните актове от компетентността на агенцията 

 

Организиране и подпомагане участието на експерти на ДАМТН в работните групи и 

ADCO групите на ЕК, както и участието им във форуми, организирани от ЕК 

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 2013 г. са организирани 18 участия на 

експерти от ДАМТН в следните заседания: 

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

системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера (ATЕX);   

97/23/ЕО „Съоръжения под налягане”; 2009/142/ЕО за газови уреди (WGGA); 

2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън 

сградите; 2009/48/ЕО относно безопасност на детските играчки; 2006/42/ЕО за машини – 

двама души; 95/16/ЕО за асансьори; 2004/22/ЕО относно измервателни уреди; 

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

пазара на пиротехнически изделия (ADCO PA); 94/9/ЕО относно оборудването и 

защитните  системи, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера 

(ATЕX) – 2 бр; 97/23/ЕО „Съоръжения под налягане”; 1999/5/ЕО „Радиосъоръжения и 

крайни далекосъобщителни устройства” (ADCO R&TTE); 89/106/ЕИО относно 

строителните продукти (ADCO CPD); 2004/108/ЕО относно електромагнитната 

съвместимост (ADCO EMC); 2009/48/ЕО относно безопасност на детските играчки; 

2009/125/ЕО за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението (ECOADCO);  

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

за превоз на хора; 

 Съвместно заседание на Комитета по Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на 

продуктите (GPSD| и Експертна група по Вътрешен пазар за продукти – Групата по 

надзор на пазара (IMP – MSG). 
 

Оказана е помощ на експертите от специализираната администрация в обмена на данни чрeз 

платформата CIRCABC във връзка с работата на 18 работни групи. 

 

Работа по изготвяне на становища и официален превод на български език на европейски 

директиви, регламенти и други документи  

 Изготвяне на становище по текста на Ръководство за приложение на правилата на ЕС по 

отношение на продуктите (версия от м.септември 2013) 

 Изготвяне на коментари по документи на IMP група във връзка с акредитацията и 

нотификацията 

 Редакция и превод на нотификации по RAPEX – 6 бр. 

 

Д.8.3. 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 и задълженията във връзка с директива 98/34/ЕО 

 Изготвен и представен пред МИЕТ доклад относно прилагането на разпоредбата на чл. 12, 

параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. (писмо изх. № 

04-07-281-12/15.01.2013 г.); 

 Съгласуван е в рамките на РГ 1 и Съвета за координация Докладът относно прилагането на 

Регламент (ЕО) № 764/2008 за 2012 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 
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чуждестранни нотификации от държави-членки на нормативни актове, свързани с областите 

на компетентност на ДАМТН, съгласно Директива 98/34/ЕО; 

 Предоставени са по електронен път на специализираната администрация на ДАМТН 24 бр. 

получени нотификации от държави-членки и проекти на текстове на нормативни актове, 

свързани с областите на компетентност на ДАМТН; 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на асансьори, представен на Националния информационен център за 

обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК към МИЕТ за нотификация 

пред ЕК – Нотификация № 2013/199/BG;  

 Проект на ПМС за приемане на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на 

въжени линии, представен на Националния информационен център за обмен на информация 

за проекти на технически регламенти с ЕК към МИЕТ за нотификация пред ЕК – 

Нотификация № 2013/237/BG;  

 Изготвен е отговор на постъпило запитване от швейцарски икономически оператор, 

свързано с приложимото законодателство относно кутии за съхранение. 

 Изготвен е отговор на постъпило запитване от швейцарската асоцияция за стандартизация – 

WTO/TBT Еnquiry point - SNV, свързано с приложимото законодателство относно системи 

за миене на ръце. 

 

Д.8.5. Участие във форуми и структури на ЕК, WELMEC и други международни 

организации в областта на директивите от Нов подход, законовата метрология, 

одобряване и контрол на сервизи за тахографи, контрол на качеството на течните горива 

През отчетния период са организирани участията на експерти на ДАМТН в работни срещи, 

както и предоставяне на актуална информация във връзка с членството на ДАМТН в 

международни и европейски организации както следва:     

Европейска организация по законова метрология (WELMEC)  

 Участие на експерт от ДАМТН в среща на работна група № 8 „Директива за средствата 

за измерване” на WELMEC; 

 Участие на експерт от ДАМТН в среща на работна група № 6 „Предварително 

опаковани продукти” на WELMEC. 

Международна конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC 

International) 

 Организиране участието на двама експерти от ДАМТН в среща на членовете на CEOC 

International от страните от Централна и Източна Европа  

 Превод на документи, свързани с дейностите на организацията. 

 
Евро-азиатска организация на националните метрологични институти (КООМЕТ) 

 Актуализация на публикуваната информация за ДАМТН в годишния каталог на 

КООМЕТ; 

 Оказване на помощ на експертите от ГД МН във връзка с дейността на организацията. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

Д.9.1. Разработване на проектни предложения и съответно изпълнение на дейностите по 

одобрени двустранни, многостранни и трансгранични проекти 

 

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

обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2011 GPSD) 

През отчетния период експерти от ДАМТН осъществиха: 

 Участие на 1 експерт в общо събрание „Пролет’13” във връзка с работата по проект 

„Съвместни действия 2011” 

 Оперативна кореспонденция с координатора на проекта - PROSAFE; 
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 Участие на 1 експерт в 3-та работна среща по продуктова група “Зарядни устройства“ на 

проекта – януари 2013 г. 

 Разработване на чек листове, използвани при наблюдение на продуктите на пазара; 

 Осъществяване на наблюдение на пазара на продукти от продуктови групи 

„Фойерверки“ и „Зарядни устройства“; 

 Участие на 2-ма експерти в 4-та работна среща по продуктови групи „Фойерверки“ и 

„Зарядни устройства“ – март 2013 г.; 

 Проверка на техническите досиета на продукти – фойерверки и зарядни устройства; 

 Закупуване на образци (фойерверки) и транспортирането им  до изпитвателните 

лаборатории; 

 Изпитване на пробите (фойерверки) и обработка на резултатите от изпитване; 

 Предприемане на законово-установените мерки по отношение на несъответстващите 

продукти (фойерверки) – заповеди за спиране от разпространение и изтегляне от пазара; 

 Закупуване на образци (зарядни устройства) и подготовка за транспортирането им до 

изпитвателната лаборатория; 

 Участие на 1експерт в 5-та работна среща по продуктова група „Фойерверки“ – 

септември 2013 г.; 

 Участие на 1експерт в 5-та работна среща по продуктова група „Зарядни устройства“ - 

ноември 2013 г.; 

 Участие на 1 експерт в 6-та заключителна работна среща по продуктова група 

„Фойерверки“ - ноември 2013 г.; 

 Изпитване на пробите (зарядни устройства) и обработка на резултатите от изпитване; 

 Подготовка и изпращане до PROSAFE на доклад за резултатите от участието на ДАМТН 

в съвместните действия по НП – продуктива група „Фойерверки“. 

 

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

обхвата на директива „Обща безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2013 GPSD 

products)  

 Попълване и изпращане на Регистрационна форма за участие в JA2013 GPSD products  – 

продуктова група „Детски скутери“ 

 Подготовка и изпращане на документи за кандидатстване: Приложение I – Декларация за 

участие; Приложение II – Законова идентификация на организацията; Приложение III – 

Писмо за приемане на PROSAFE като координатор на проекта; Приложение V – 

Финансова декларация; Приложение А -  Описание на дейността по надзор на пазара на 

институцията; Приложения В1 и В2 – Информация за участващите експерти; 

Приложение С – Финансова информация за участващите експерти     

 Подготовка и изпращане на Декларация за отсъствие на конфликт на интереси и за липса 

на финансова несъстоятелност   

 Подготовка и изпращане на Приложение IV – Даване мандат на PROSAFE за подписване 

на договор 2013 82 01 с Изпълнителна агенция по въпросите на здравето и 

потребителите на ЕК. 

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

обхвата на директивите от Нов подход“ (JA ENTR 2013) 

 Подготовка на информация и документи (приложения по образец и финансова 

информация) и електронно подаване на документацията с цел кандидатстване за участие 

в многостранен проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата 

на директивите от Нов подход“, обявен и финансиран от ГД „Предприятия и индустрия“ 

на ЕК - продуктови групи „Неавтоматични везни“ и „Светодиодно и флуоресцентно 

осветление“.  
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Д.9.2. Координация на изпълнението на проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 по 

оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013” 

През отчетния период по изпълнението на проекта работиха експерти на ДАМТН от всички 

дирекции и беше извършено следното: 

 

Дейност 1 и Дейност 2 

 Изготвени, подписани с електронен подпис и изпратени по електронен път предварителни 

обявления за възлагане на обществени поръчки през 2013 г.; 

 Изготвена тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за Дейност 1 и 

Дейност 2;  

 Обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН обществена поръчка, възлагана чрез 

публична покана, с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на 

административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по 

надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“ в 

две обособени позиции; 

 Изготвена Заповед № А-156/03.04.2013 г. за определяне на длъжностни лица за разглеждане 

на офертите за обществената поръчка; 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка, с цел повторно 

стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка по Дейност 1 и Дейност 2, 

поради неявяване на кандидати при първото провеждане на процедурата; 

 Изготвена публична покана с изх. № 92-00-6/12.04.2013 г. за повторно възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на 

административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по 

надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“; 

 Изготвен доклад с № 21-16-195-12/29.04.2013 г. за прекратяване на процедурата за 

провеждане на обществена поръчка по Дейност 1 и Дейност 2 с предмет „Организиране и 

провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с 

изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри 

практики по технически надзор на асансьори“, поради липса на постъпили оферти; 

 Изготвено писмо до УО (наш изх. № 04-07-255/11.11.2013 г.) относно промяна във вида на 

процедурата и реда за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и 

провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с 

изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри 

практики по технически надзор на асансьори“ за изпълнение на дейности 1 и 2 по проекта; 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка, с цел стартиране 

на процедура за провеждане на обществена поръчка по Дейност 1 и Дейност 2 през 2014 г. 

 

Дейност 3 

 Разработване на тръжна документация във връзка с провеждане на обществена поръчка, 

възлагана чрез открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и билети за 

друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в 

чужбина”, във връзка с изпълнението на Дейност 3; 

 Откритата с Решение № А-307/02.08.2013 г. на Председателя на ДАМТН процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и билети за 

друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в 

чужбина“; 

 Изготвена Заповед № А-401/02.10.2013 г. на Председателя на ДАМТН за определяне на 

комисия за разглеждане и класиране на офертите, постъпили по процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид 

транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина”; 
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 Изготвяне и подписване на Решение № А-447/05.11.2013 г. за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител на обществената поръчка; 

 Изготвяне и изпращане на писма изх. № 92-00-14/07.11.2013 г. до участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка по въпроси, касаещи поръчката; 

 Сключен договор с избрания изпълнител на дейността („Пътническа агенция Мираж“ ООД 

– Договор № 11-00-46/09.12.2013 г.); 

 Представяне на УО на документация за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 

самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служители на ДАМТН при 

служебните им пътувания в чужбина“ с цел извършване на предварителен контрол (писмо 

наш изх. № 04-07-293/14.12.13 г.); 

 Изготвяне и изпращане в АОП на информация (писмо изх. № 07-00-717/10.12.2013 г.) за 

сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на 

самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при 

служебните им пътувания в чужбина”. 

 

Поддейност 4.1 

 Разработване на тръжна документация за обявяване на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирани МПС за нуждите на ДАМТН” 

в четири обособени позиции, във връзка с изпълнението на Поддейност 4.1; 

 Изготвяне на обявление за обществена поръчка за доставка на специализирани МПС за 

нуждите на ДАМТН и изпращане по електронен път, по реда на ППЗОП до АОП на 

обявлението за гореспоменатата обществена поръчка за предварителен контрол по чл. 19, 

ал. 2, т. 22 от ЗОП; 

 Отразяване на получените от АОП препоръки по представеното обявление във връзка с 

осъществен предварителен контрол за обществената поръчка за доставка на специализирани 

МПС за нуждите на ДАМТН и коригиране на документацията за обществената поръчка във 

връзка с направените от АОП бележки; 

 Обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН", публикувана на сайта 

на АОП и на ДАМТН; 

 Изготвена Заповед № А-347/02.09.2013 г. за назначаване на комисия за провеждане на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

 Изготвяне и изпращане на писма изх. № 92-00-12 от 16.10.2013 г. и от 22.10.2013 г. до 

участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка по въпроси, касаещи 

поръчката; 

 Изготвяне и подписване на Решение № А-458/13.11.2013 г. за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител на обществената поръчка; 

 Изготвяне и изпращане на писма изх. № 92-00-12/13.11.2013г.; 28.11.2013 г. до участниците 

в процедурата по въпроси, касаещи поръчката; 

 Сключен договор с избрания изпълнител по Обособена позиция № 2 по обществена поръчка 

с предмет: “Доставка на специализирани МПС за нуждите на ДАМТН” („КИА МОТОРС 

БЪЛГАРИЯ“ АД – Договор № 11-00-52/19.12.2013 г.); 

 Сключен договор с избрания изпълнител по Обособена позиция № 4 по обществена поръчка 

с предмет: “Доставка на специализирани МПС за нуждите на ДАМТН” („БУЛВАРИЯ 

ХОЛДИНГ“ ЕАД – Договор № 11-00-54/20.12.2013 г.); 

 Изготвяне и изпращане в АОП и до Официалния вестник на Европейския съюз на 

информация (писмо изх. № 07-00-736/21.12.2013 г.) за сключени договори за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализирани МПС за нуждите на ДАМТН” 

по обособени позиции № 2 и № 4; 

 Подготовка на договорите с избраните изпълнители по обособени позиция № 1 и 3 по 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализирани МПС за нуждите на ДАМТН”, 

във връзка с предстоящото сключване на договорите в началото на 2014 г. 
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Поддейност 4.2 

 Разработване на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка с предмет 

"Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване" във връзка с изпълнението на 

Поддейност 4.2. 

 

Поддейност 4.5 

 Разработена тръжна документация за обявяване на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две 

лаборатории към ДАМТН” – Поддейност 4.5; 

 Обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет „Извършване на 

ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН“; 

 Изготвена Заповед № А-082/26.02.2013 г. на председателя на ДАМТН за определяне на 

длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите, постъпили по публичната покана 

за обществената поръчка; 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка, с цел повторно 

стартиране на процедура за провеждането й; 

 Повторно обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана в регистъра на 

АОП и на страницата на ДАМТН с предмет „Извършване на ограничени строително-

монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”, поради липсата на подадени оферти по 

първата публична покана; 

 Изготвена Заповед № А-131/25.03.2013 г. на председателя на ДАМТН за определяне на 

длъжностни лица за получаване, разглеждане и оценяване на офертите за възлагане на 

обществена поръчка за извършване на СМР за две лаборатории към ДАМТН; 

 Сключени договори с № 11-00-14/10.04.2013 г. и № 11-00-15/10.04.2013 г. с избрания 

изпълнител „Белт инженеринг“ ООД; 

 Изготвена Заповед № А-166/16.04.2013 г. на председателя на ДАМТН за осъществяване на 

инвеститорски контрол на обектите по обособена позиция 1 и 2 на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към 

ДАМТН“ и определяне на отговорни лица по изпълнение на договорите; 

 Изготвено писмо до Управляващия орган (наш изх. № 04-07-130/07.06.2013 г.) относно 

периода на приемане на изпълнените „Ограничени строително-монтажни работи за две 

лаборатории към ДАМТН“ по договори № 11-00-15/10.04.2013 г. и № 11-00-14/10.04.2013г.; 

 Подписани Констативните актове (Образец 15) и Приемно-предавателните протоколи за 

строителство/СМР за двете лаборатории на ДАМТН в гр. Бургас и гр. Плевен; 

 Разработена тръжна документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура с предмет "Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел 

осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното 

оборудване“ в 4 обособени позиции; 

 Открита процедура (Решение № А-179/25.04.2013 г.) за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на 

специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ в 4 

обособени позиции; 

 Изготвена Заповед № А-216/31.05.2013 г. на Председателя на ДАМТН за определяне на 

комисия за разглеждане и класиране на офертите, постъпили по процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, 

с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното 

оборудване“; 

 Решение № А-241/19.06.2013 г. на Председателя на ДАМТН, с което по първите две 

обособени позиции от обществената поръчка (Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка 

на метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане” и 

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на лабораторни маси”) са класирани 

кандидати и е избран изпълнител;  
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 Изготвяне на Решение № А-243/19.06.2013 г. и Решение № А-244/19.06.2013 г. за 

прекратяване на обособена позиция № 3 и № 4 от обществената поръчка; 

 Изпращане на Решенията за прекратяване в АОП с писмо с изх. № 07-00-329/19.06.2013 г.; 

 Сключeн договор с избрания изпълнител (ФОТ ООД) по обособена позиция № 1 с предмет: 

„Доставка на метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане” 

(Договор № 11-00-26/22.07.2013 г.); 

 Сключeн договор с избрания изпълнител (МАРВЕЛ ООД) по обособена позиция № 2 с 

предмет: „Доставка на лабораторни маси ” (Договор № 11-00-30/02.08.2013 г.); 

 Изготвяне на писмо до УО (наш изх.№ 04-07-191/21.08.2013г.) относно доставка на 

обзавеждането по договор № 11-00-26/22.07.2013 г (обособена позиция № 1, изпълнител 

ФОТ ООД) и договор № 11-00-30/02.08.2013 г (обособена позиция № 2, изпълнител 

МАРВЕЛ ООД); 

 Изготвяне на Заповеди № А-345/29.08.2013 г. и № А-346/29.08.2013 г. за назначаване на 

комисии за приемане и подписване на приемо-предавателните протоколи за доставката и 

монтажа на обзавеждането по договорите с МАРВЕЛ ООД и ФОТ ООД; 

 Изготвяне и изпращане в АОП на информация изх. № 07-00-516/12.09.2013г. за изпълнен 

договор за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Доставка на обзавеждане за две 

лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за 

работа на изпитвателното оборудване“ по обособена позиция № 1; 

 Изготвяне на писмо (наш изх. № 67-00-8260/16.09.2013 г.) до „ФОТ“ ООД – изпълнител по 

договор № 11-00-26/22.07.2013 г. за доставка на обзавеждане по обособена позиция № 1 

относно представяне на подписаните окончателни приемо-предавателни протоколи за 

доставки от гр. Плевен и гр. Бургас; 

 Изготвяне на писма (наши изх. № 67-00-8504/26.09.2013 г. и № 67-00-8504/30.09.2013 г.) до 

„МАРВЕЛ“ ООД - изпълнител по договор № 11-00-30/02.08.2013 г. за доставка на 

обзавеждане по обособена позиция № 2 във връзка с искане на обяснения относно 

допуснати несъответствия между доставеното обзавеждане и оферираното, както и 

представяне на липсващи документи съгласно Приложение 2 към договора; 

 Изготвяне на писмо (наш изх. № 67-00-8504/10.10.2013 г.) до „МАРВЕЛ“ ООД – изпълнител 

по договор № 11-00-30/02.08.2013 г. за доставка на обзавеждане по обособена позиция № 2 

относно коригиране на представена фактура;  

 Писмо до УО с изх. № 67-00-8504/11.10.2013 г. относно констатирани несъответствия при 

изпълнение на договор № 11-00-30/02.08.2013 г. между ДАМТН и фирма МАРВЕЛ ООД и 

искане на становище от страна на УО; 

 Изготвяне на писмо (наш изх. № 04-07-246/01.11.2013 г.) до УО  относно представяне на 

документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за две 

лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за 

работа на изпитвателното оборудване“, с цел извършване на предварителен контрол; 

 Изготвяне  на писмо до УО (наш изх. № 04-07-246/29.11.13 г.) във връзка с извършване на 

последващ контрол от проведен избор на изпълнител с предмет „Доставка на обзавеждане за 

две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за 

работа на изпитвателното оборудване“ в отговор на писмо № К-12-00-6/20.11.13 г., с цел 

предоставяне на документи и допълнителни разяснения; 

 Изготвяне  на писмо до МАРВЕЛ ООД (наш изх. № 67-00-10954/20.12.13 г.) във връзка с 

представяне на подписани окончателен приемно-предавателен протокол за доставка за гр. 

Плевен и окончателен и финален приемно-предавателни протоколи за гр. Бургас. 

 

Дейност: Застраховане на специализирани моторни превозни средства и измервателно 

и изпитвателно оборудване 

 Разработване на документацията по обществената поръчка за застраховане на 

специализирани моторни превозни средства (поддейност 4.1) и измервателно и 

изпитвателно оборудване (поддейност 4.2). 
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Дейност: Визуализация и публичност 

 Отпечатани и разпространени 30 броя плакати в гр. София и в регионалните отдели на 

ДАМТН в страната (Вх. № 21-00-4/25.02.2013 г.); 

 Изработени и поставени 5 броя информационни табели в сградите на ДАМТН в гр. София, 

както и в градовете Бургас и Плевен (Вх. № 21-00-4/25.02.2013 г.); 

 Изготвен доклад № 21-15-12/22.08.2013 г. относно отпечатване на стикери за визуалзиация 

във връзка с предстоящите доставки по поддейност 4.1, 4.2 и 4.5; 

 Отпечатани и получени от избрания изпълнител („Лого Дизайн“ ООД) 1050 броя стикери, 

във връзка с изпълнението на Поддейност 4.1 и 4.5; 

 Изготвено и отпечатано на 11 декември 2013 г., във вестниците „24 часа“ и „Труд“, 

прессъобщение, съдържащо информация за изминалата първа проектна година; 

 Изготвено писмо (наш изх. № 21-15-18/15.12.13 г.) във връзка с разпространението и 

поставянето на стикери за визуализация на доставеното по Поддейност 4.5 лабораторно 

обзавеждане; 

 Публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална информация за  изпълнението на 

дейности по проекта. 

 

Други дейности по проекта: 

 Обявена и проведена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по ЗОП с 

предмет: „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на Държавна агенция 

за метрологичен и технически надзор в изпълнението на проект BG161РО003-4.3.02-0001-

С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 

качество”; 

 Изготвена Заповед № А-001/07.01.2013 г. за определяне на длъжностни лица, които да 

получат, разгледат и оценят офертите за възлагане на обществена поръчка; 

 Сключен договор с „Национален консултант по обществени поръчки“ ООД за участие на 

външни експерти в екипа за управление на проекта (Вх. № 11-00-1/16.01.2013 г.); 

 Осъществена кореспонденция между ДАМТН и „Национален консултант по обществени 

поръчки“ ООД (писма с Вх. № 67-00-499/22.01.2013 г., № 67-00-1717/21.02.2013 г., № 67-00-

1755/22.02.2013 г., № 67-00-1963/28.02.2013 г., № 67-00-728/04.04.2013 г., № 67-00-

3664/16.04.2013 г., № 67-00-3765/19.04.2013 г., № 67-00-728/26.04.2013 г., № 67-00-

4665/21.05.2013 г., № 67-00-7302/26.08.2013 г., № 67-00-9010/09.10.2013 г., № 67-00-

7302/23.10.2013 г., № 67-00-9588/04.11.2013 г., № 67-00-9991/13.11.2013 г.,  № 67-00-

9588/12.12.2013 г.); 

 Изготвен Годишен технически доклад – Приложение № 10 към оперативното ръководство 

за изпълнение на сключени договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 4 на ОПК (Изх. № 04-07-30/31.01.2013 г.); 

 Изготвен отчет за напредъка на изпълнението на проекта за периода 01.01.2013 г. -

30.06.2013 г.; 

 Изготвен отчет за напредъка на изпълнението на проекта за периода 01.06.2013 г. -

31.10.2013 г.; 

 Изготвени 12 броя месечни отчети за напредъка по изпълнението на проект - BG161PO003-

4.3.02-0001-C0001;  

 Изготвен и представен за одобрение на УО Първи Междинен технически и финансов отчет 

за периода 18.09.2012 г. - 31.03.2013 г., писмо с изх. № 04-07-101//22.04.2013 г. и 

осъществена кореспонденция между УО и ДАМТН и предоставени допълнителни 

разяснения и информация във връзка с отчета (писма с изх. № 04-07-51/28.05.2013 г., № 04-

07-51/07.06.2013 г., № 04-07-101/26.06.2013 г.  и № 04-07-51/28.06.2013 г.); 

 Изготвен и представен за одобрение на УО Втори Междинен технически и финансов отчет 

за периода 01.04.2012 г. - 05.07.2013 г., писмо с изх. № 04-07-177/29.07.2013 г. и 

осъществена кореспонденция между УО и ДАМТН и предоставени допълнителни 
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разяснения и информация във връзка с отчета (писма с изх. № 04-07-177/28.08.2013 г., № 04-

07-177/09.09.2013 г.); 

 Изготвен и представен за одобрение на УО Трети Междинен технически и финансов отчет 

за периода 06.07.2012 г. - 19.12.2013 г., писмо с изх. № 04-07-299/19.12.2013 г.; 

 Проведени 24 броя срещи на Екипа за управление на проекта; 

 Изготвени 24 броя протоколи от проведени срещи на Екипа за управление на проекта; 

 Изготвена Заповед № А-340/23.08.2013 за определяне на позиции и членове на екипа за 

управление на проекта, изменяща Заповед № А-520/11.10.2012 г., изменена със Заповеди № 

А- Заповед № А-576/09.11.2012 г. и № А-045/04.02.2013 г.; 

 Разработено Искане за съществено изменение на договор BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 и 

коригирано Приложение А – Формуляр за кандидатстване към Договора, представени на УО 

на ОПК с писмо (Вх. № 04-07-51/14.02.2013 г.); 

 Подписано допълнително споразумение (Анекс № 2) към договор за безвъзмездна 

финансова помощ - BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 (Писмо с Изх. № 04-07-51/20.03.2013г.); 

 Разработено Искане за съществено изменение на договор BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 и 

коригирани Приложение А – Формуляр за кандидатстване към Договора и Приложение Б - 

Бюджет, представени на УО на ОПК с писмо (Вх. № 04-07-182/07.08.2013 г.); 

 Подписано допълнително споразумение (Анекс № 3) към договор за безвъзмездна 

финансова помощ - BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 (Писмо с Изх. № 04-07-

182/28.10.2013г.); 

 Изготвени графици, регистри и друг вид таблична информация по проекта, осъществена 

кореспонденция с УО. 

 

Д.9.3. Координация на изпълнението на проект ЦА 12-22-28/27.05.2013 г. (Бюджетна линия 

BG051PO002/12/2.2.-08) по оперативна програма „Административен капацитет“  

В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта са работили експерти от 

дирекциите на ДАМТН и е извършено следното: 

 Изготвяне и представяне на коригирани Приложение 2 – „Бюджет на проекта” и 

Приложение 1 – „Формуляр за кандидатстване” на проектно предложение с Рег. № ЦА12-

22-28/20.11.2012 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, във връзка с получено 

писмо Вх. № 04-16-3-12/17.01.2013 г. от Председателя на Оценителната комисия на ОПАК 

(наше писмо с изх. № 04-16-3-12/18.01.2013 г.); 

 Изготвяне на писмо и представяне на необходими документи във връзка с одобрено за 

финансиране проектно предложение и предстоящо подписване на договор (писмо с изх. № 

04-16-2/12.04.2013 г.); 

 Подписан договор с регистрационен номер ЦА12-22-28/27.05.2013 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос II 

„Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация“, наименование на проекта „Повишаване на професионалната 

квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор“; 

 Подписан Анекс № 1 към договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПАК; 

 Изготвено писмо (изх. № 04-16-8/05.06.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно изготвяне и представяне на Искане за плащане № 1 (приложение III от 

договора) и График на планираните процедура по ЗОП (Приложение XVIII от договора) във 

връзка с изпълнението на проекта; 

 Изготвено писмо (изх. № 04-16-8/10.06.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно молба за отпускане на аванс в размер на 30-35% от стойността на сключения 

договор във връзка с прието Решение на МС № 300/18.05.2013 г. за отпускане на авансови 

средства до 95 % от стойността на договора; 
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 Изготвено писмо (изх. № 04-16-13/11.11.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно настъпване промяна на обстоятелствата по чл. 15 от ПМС № 121/31.05.2007 

г.; 

 Разработена Заповед № А-246/19.06.2013 г. за определяне позиции и членове на екипа за 

управление на проекта и определяне на техните задължения;  

 Разработена Заповед № А-247/20.06.2013 г. за организиране на съхранението на 

документацията по изпълнение на договора;  

 Разработена Заповед № А-258/09.07.2013 г. за утвърждаване на индивидуален сметкоплан на 

ДАМТН по договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г.; 

 Разработване на тръжна документация във връзка с провеждане на обществената поръчка с 

предмет: „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на 

служители на ДАМТН“ в три обособени позиции; 

 Обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет „Организиране и 

провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в три 

обособени позиции (на 29.07.2013 г.); 

 Изготвена Заповед № А-316/08.08.2013 г. на председателя на ДАМТН за определяне на 

длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите, постъпили по публичната покана 

за обществената поръчка; 

 Сключeн договор с избрания изпълнител (СТЕМО ООД) по обособена позиция № 3 с 

предмет: „Организиране и провеждане на компютърни обучения за управление, 

конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда” (Договор № 11-00-34/16.09.2013 г.); 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка възлагана чрез 

публична покана, с предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни 

обучения на служители на ДАМТН“ в две обособени позиции, с цел повторно стартиране; 

 Обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет „Организиране и 

провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в две 

обособени позиции (на 07.10.2013 г.); 

 Изготвена Заповед № А-424/18.10.2013 г. на председателя на ДАМТН за определяне на 

длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите, постъпили по публичната покана 

за обществената поръчка; 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка възлагана чрез 

публична покана, с предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни 

обучения на служители на ДАМТН“ в две обособени позиции, с цел трето обявяване на 

поръчката, поради липса на избран изпълнител; 

 Обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет „Организиране и 

провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в две 

обособени позиции (на 19.11.2013 г.); 

 Изготвена Заповед № А-489/29.11.2013 г. на председателя на ДАМТН за определяне на 

длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите, постъпили по публичната покана 

за обществената поръчка; 

 Избран изпълнител по обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на 

чуждоезикови обучения по английски и немски език”. Предстои сключване на договор в 

началото на 2014 г.; 

 Преработване на документацията за провеждане на обществената поръчка възлагана чрез 

публична покана, с предмет „Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS 

Office и MS Excel на служители на ДАМТН“, с цел четвърто обявяване на поръчката; 

 Обявена обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет „Организиране и 

провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН“ 

(на 20.12.2013 г.); 

 Изготвен и представен за одобрение на УО Междинен технически доклад за периода 

27.05.2013 г. - 31.08.2013 г., писмо с изх. № 04-16-12/09.09.2013 г. и осъществена 

кореспонденция между УО и ДАМТН и предоставен коригиран междинен технически 

доклад (писмо с изх. № 04-16-2/23.09.2013 г.); 



 14 

 Изготвен и представен за одобрение на УО Междинен технически доклад за периода 

27.05.2013 г. - 30.11.2013 г. и искане за плащане № 2, писмо с изх. № 04-16-17/10.12.2013 г.; 

 Проведени 7 броя срещи на Екипа за управление на проекта; 

 Изготвени 7 броя протоколи от проведени срещи на Екипа за управление на проекта; 

 Изготвени графици, регистри и друг вид таблична информация по проекта. 

 

Дейност 1, Поддейност 1.1 

 Изготвено писмо до ИПА във връзка с планирането и организирането на обученията в 

рамките на поддейността (писмо с изх. № 28-00-28/05.09.2013 г.); 

 Осъществена кореспонденция във връзка с графика на провеждане на обученията (писма с 

изх. № 21-05-119/29.11.2013 г., № 21-05-120/29.11.2013 г., № 21-05-121/29.11.2013 г., № 21-

05-122/29.11.2013 г.). 

 

Дейност 2, Поддейност 2.2 

 Изготвяне на писма (наши изх. № 67-00-8257/16.09.2013 г., № 67-00-8258/16.09.2013 г., № 

67-00-8258/02.10.2013 г.) до „СТЕМО“ ООД - изпълнител по договор № 11-00-34/16.09.2013 

г.; 

 Осъществена кореспонденция (по електронен път) с УО във връзка със стартиране и 

провеждане на обученията; 

 Изготвяне на Заповеди № А-369/20.09.2013 г. и № А-370/20.09.2013 г. за определяне на 

участници в обученията в рамките на поддейността; 

 Изръшена проверка на място в учебен център на „СТЕМО“ ООД, съгласно Заповед № А-

400/02.10.2013 г.; 

 Изготвено писмо до „СТЕМО“ ООД (изх. № 67-00-8258/07.11.2013 г.) относно одобряване 

на представените доклади и приложения към тях от успешно приключилите обучения. 

 

Дейност 3 

 Проведени консултации с експертите от отдел „АИО“ в процеса на изготвяне на графично 

изображение на интернет банера, разположен на интернет страницата на ДАМТН, по 

отношение спазването на изискванията за визуализация и публичност; 

 Разработено и публикувано графично изображение (интернет банер) на интернет страницата 

на ДАМТН; 

 Изготвeна кратка информация на български и английски език, с цел нейното публикуване на 

интернет страницата на ДАМТН, във връзка с изискванията за визуализация и публичност; 

 Изготвен доклад № 21-15-10/19.07.2013 г. относно пускане на съобщения в медиите за 

стартиране на проекта; 

 Изготвено и отпечатано на 24 юли 2013 г., във вестниците „24 часа“ и „Труд“, 

прессъобщение във връзка със стартирането на проекта; 

 Подготвена и публикувана информационна презентация на български и английски език на 

интернет страницата на ДАМТН, съдържаща кратко описание на проекта, информация за 

основните дейности, общи и специфични цели и заложените резултати; 

 Разработeн проект на информационни плакати, във връзка с изискванията за визуализация и 

публичност; 

 Изготвен доклад № 21-15-14/25.09.2013 г. относно отпечатване на плакати и комплекти за 

визуалзиация на проекта; 

 Отпечатани и получени от избрания изпълнител („Борил Груп“ ООД) 50 броя плакати и 18 

бр. комплекти (Поддейност 1.1 и 2.2); 

 Изготвено писмо (наш изх. № 21-03-9/15.10.13 г.) във връзка с разпространението на 

плакати за осигуряване на информация и публичност на проекта; 

 Публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална информация за  изпълнението на 

дейности по проекта. 
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Д.9.3. Следене на обявените процедури за набиране на предложения за проекти по 

оперативна програма “Административен капацитет” и координация за разработване на 

проекти 

 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-11 

 Изготвяне и предоставяне на кратка информация във връзка със стартиралото обществено 

обсъждане на насоките за кандидатстване по процедура 2.2-11 подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”; 

 Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на проектното предложение 

„Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор“; 

 Събиране на ценови оферти за дейностите за информация и публичност по проекта; 

 Изготвяне и изпращане на писмо за искане на подкрепа за участието на ДАМТН в открита 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“, Приоритетна ос II, подприоритет 2.2. „Компетентна и 

ефективна държавна администрация” от Министъра на икономиката и енергетиката; 

 Разработване на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, Приложение 2 – Бюджет на 

проекта и всички останали приложения, необходими на етап кандидатстване с проектно 

предложение; 

 Представяне на проектното предложение (изх. № 04-16-6/15.05.2013 г.) в Министерство на 

финансите, Дирекция „ОПАК” за оценка; 

 Участие на двама експерти от Д“ПККРОС“ в информационен ден по Оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК) по отношение на представената нова процедура за 

кандидатстване по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, 

във връзка с разработване на проектно предложение;  

 Изготвено писмо (изх. № 04-16-6/01.11.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно представяне на документи във връзка с одобрено за финансиране проектно 

предложение с № 13-22-70/15.05.2013 г.; 

 Изготвено писмо (изх. № 04-16-6/04.12.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно искане за увеличаване на размера на авансовото плащане във връзка с 

одобрено за финансиране проектно предложение с № 13-22-70/15.05.2013 г. 

 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-13 

 Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на проектното предложение 

„Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната 

аганеция за метрологичен и технически надзор“; 

 Изготвяне и изпращане на писмо за искане на подкрепа за участието на ДАМТН в открита 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“, Приоритетна ос II, подприоритет 2.2. „Компетентна и 

ефективна държавна администрация” от Министъра на икономиката и енергетиката; 

 Работа по разработването на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, Приложение 2 – 

Бюджет на проекта и всички останали приложения, необходими на етап кандидатстване с 

проектно предложение; 

 Представяне на проектното предложение (вх. № А13-22-54/25.11.2013 г.) в Министерство 

на финансите, Дирекция „ОПАК” за оценка. 

 

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1.-08 

 Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на проектното предложение 

„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, 

съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“; 

 Изготвяне и изпращане на писмо за искане на подкрепа за участието на ДАМТН в открита 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“, Приоритетна ос III, подприоритет 3.1. „Подобряване на 
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обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 

управление” от Министъра на икономиката и енергетиката; 

 Робота по разработването на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, Приложение 2 – 

Бюджет на проекта и всички останали приложения, необходими на етап кандидатстване с 

проектно предложение; 

 Представяне на проектното предложение (вх. № 13-31-4/19.11.2013 г.) в Министерство на 

финансите, Дирекция „ОПАК” за оценка. 

 

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.2.-04 

 Изготвяне и предоставяне на кратка информация във връзка със стартиралото обществено 

обсъждане на насоките за кандидатстване по процедура 3.2-04 „Стандартна 

информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост“; 

 Организиране и участие в работни срещи, свързани с изготвяне на проектното предложение 

„Изграждане на информационна-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне 

на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена 

опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри“; 

 Събиране на ценови оферти за всяка една дейност на проекта; 

 Изготвяне и изпращане на писмо за искане на подкрепа за участието на ДАМТН в открита 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“, Приоритетна ос II, подприоритет 3.2. „Стандартна 

информационна-комуникационна среда и оперативна съвместимост” от Министъра на 

икономиката и енергетиката; 

 Разработване на Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, Приложение 2 – Бюджет на 

проекта и всички останали приложения, необходими на етап кандидатстване с проектно 

предложение; 

 Представяне на проектното предложение (Вх. № 13-32-3/31.05.2013 г.) в Министерство на 

финансите, Дирекция „ОПАК” за оценка; 

 Участие на експерт от Д“ПККРОС“ в информационен ден по Оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК) по отношение на представената нова процедура за 

кандидатстване по приоритента ос III „Качествено административно обслужване и развитие 

на електронното управление“, подприоритет 3.2 „Стандартна информационна-

комуникационна среда и оперативна съвместимост“, във връзка с разработване на проектно 

предложение; 

 Изготвено писмо (изх. № 04-16-15/16.12.2013 г.) до Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПАК относно представяне на документи във връзка с одобрено за финансиране проектно 

предложение с № 13-32-3/31.05.2013 г. 

 

Д.14.1. Координация на разработването на годишен план, програмен бюджет и годишен 

отчет за дейността на ДАМТН 

 Подготовка на табличен отчет на дейността на ДАМТН за 2012 г. и табличен план на 

дейността на ДАМТН за 2013 г. съгласно Приложения 1 и 2 към Закона за 

Администрацията; 

 Попълване на отчетни данни за дейността на ДАМТН през второто полугодие на 2012 г. и 

първото полугодие на 2013 г. в Електронната система на Министерския съвет за 

мониторинг на изпълнението на програмата на правителството;  

 Обобщаване на данните и подготовка на отчета за дейността на ДАМТН за 2012 г. и за 

първото полугодие на 2013 г. в програмен формат;  

 Участие в разработването на средносрочната прогноза 2014-2016 г. на ДАМТН по 

програмния бюджет и приложенията към нея; 

 Попълване на Раздел XII от отчетния доклад на ДАМТН, изготвен във връзка с 

Информационната система за попълване на отчетни доклади за състоянието на 

администрацията; 

 Разработване на работни планове на служителите на дирекция ПККРОС за 2013 г.; 
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 Подготовка на отчета за дейността на Д ПККРОС за 2012 г. и за първото полугодие на 2013 

г. , както и на 4-ти тримесечен отчет за 2012 г. и на 3 тримесечни отчета за 2013 г.;  

 Подготовка на плановете за дейността на Д ПККРОС за 4-те тримесечия на 2013 г. и за 

първото на 2014 г.; 

 Подготовка на годишния план на дирекцията за 2013 г. и за 2014 г.  

 

Д.14.3. Непрекъсната актуализация на интернет страницата на ДАМТН, поддържане на 

„горещи телефони” 

 Участие в ежемесечната актуализация на сайта на ДАМТН (поместване на актуална 

информация за ДАМТН за 2013 г.; редакция и актуализация на заглавия и текстове на 

менютата и подменютата на сайта; актуализиране на нормативната уредба и регистрите на 

ДАМТН; координация при публикуване на информация за опасни продукти, новини, 

официален бюлетин, обяви; поддържане на актуална английска версия на сайта на ДАМТН 

и т.н); 

 Предоставяне на информация на запитвания на граждани, фирми, асоциации и др., зададени 

писменено през сайта на ДАМТН и по телефона относно въпроси, свързани с 

компетенциите и отговорностите на ДАМТН – над 450 бр. отговори по телефона и 293 бр.  

писмени отговори по електронната поща. 

 

Д.15.3. Участие в дейността на РГ 3 на МИЕ 

Участие в работата на РГ 3 на МИЕ - съгласуване на 8 бр. становища по въпроси, зададени от 

ЕК във връзка с прилагане на законодателството. 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  

 Подготовка на становище по проекти на Номенклатура на делата със срокове за 

съхраняване на ДАМТН и Инструкция за работа с интегрираната система за деловодство 

и документооборот. 

 Извършен вътрешен одит на Изпитвателна лаборатория за ГСМП към ГД „ККТГ” при 

ДАМТН, сектори Плевен, Бургас и София и преглед на коригиращи действия; 

 Проведени 5 организационни съвещания с представители на МТИТС, ИА „Автомобилна 

администрация”, ИА „Железопътна администрация” и ИА „Морска администрация” във 

връзка с извършване на проверки на документи и проверки на място на кандидати за 

получаване на разрешение за оценяване на съответствието по НСИОС ТОН; 

 Изготвяне на предложение във връзка с изменение на тарифата по медицински изделия по 

методика; 

 Изготвяне на предложение за дейности, които да бъдат подкрепени в рамките на 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; 

 Изготвяне на справки за вписване на данни в административния регистър за нотифицирани 

органи и предложения за актуализиране на административния регистър; 

 Изготвяне на становища за IMP по процедура за оценка и нотифициране на органите за 

оценяване на съответствието; 

 Изготвяне на писмени становища по въпроси, зададени с писма от външни организации и 

нотифицирани органи; 

 Изготвяне на информация по регулаторните режими; 

 Работа по подготовката на стратегия на ДАМТН; 

 Оказване на съдействие с превод на документи за специализираната администрация (писма, 

заповеди за спиране на продукти от разпространение, протоколи от изпитване, доклад за 

резултати от участие в съвместни действия по НП, кореспонденция) – 21 бр.; 

 Дейности на ДАМТН във връзка с Пловдивския панаир 30.09. – 05.10.2013 г.: Традиционно, 

при провеждането на Международния технически панаир в град Пловдив, Д ПККРОС 

участва в подготовката, организацията и осъществяването на дейностите, свързани с 

провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” – сформиране на Централна комисия и 

работни групи и участие на ДАМТН в тях. В Централната комисия и във всички работни 
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групи към този конкурс участват служители на ДАМТН, а председател на ЦК е главният 

секретар на ДАМТН. В резултат на сформираните ЦК и РГ кандидатствалите фирми за 

медали и дипломи бяха оценени, номинирани и съответно наградени. В процеса на тези 

дейности беше осъществено тясно сътрудничество с различни министерства, ведомства, 

стопански организации и други икономически оператори.  

 Попълване на анкета относно проектите по оперативни програми във връзка с новата сесия 

2014-2020 г.; 

 Събиране и обобщаване на информацията за секторната програма по НП за 2014 г. и превод 

на английски език; 

 Участие на 1 експерт в курс «Въведение в държавната администрация», организиран от 

ИПА; 

 Участие на 1 експерт в семинар на тема: «Управление, мониторниг и отчет на изпълнението 

на проекти по оперативни програми – СФ 3», организиран от ИПА и в изпълнение на 

одобрения план за обучения на ДАМТН за 2013 г.;  

 Краткосрочно обучение на 1 експерт по комуникативни умения по френски език, в 

изпълнение на одобрения план за обучения на ДАМТН за 2013 г.; 

 Средносрочно обучение на 1 експерт по френски език, в изпълнение на одобрения план за 

обучения на ДАМТН за 2013 г.; 

 Участие на 3 представители на дирекцията в «Координационна среща на контактните точки 

на мрежата СОЛВИТ в българската администрация», организиран от Българския Солвит 

център, МС;  

 Участие на 1 експерт на дирекцията в тринадесетото заседание на КН на ОП «Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013;  

 Участие на 1 експерт на дирекцията в дистанционно обучение на основание чл. 281, ал. 5 от 

КТ и чл. 6, ал. 1, т. 1,2,3 и 5 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.;  

 Дейности от протоколен характер (организиране командировките на служителите на 

агенцията, делови срещи и др). 

 

 

 


