
КРАТЪК ОТЧЕТ 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “ПККРОС”  

ПРЕЗ 2014 Г.   
 

I. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Двустранно сътрудничество:  

Сътрудничество с Беларус: На 06.02.2014 г. бе подписана Спогодба между Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по 

стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на 

оценяване на съответствието, обнародвана в ДВ, бр.15 от 21.02.2014 г. 

 

Сътрудничество с Армения, Русия и Узбекистан: Осъществена кореспонденция по повод участието 

на ДАМТН в Междуправителствени комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество. 

 

Сътрудничество с Нигерия: Кореспонденция във връзка с подготовката на проект на Меморандум за 

разбирателство между Р.България и Нигерия в областта на промишленото сътрудничество. 

 

Многостранно сътрудничество: 

 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. 

 Европейска организация по законова метрология (WELMEC) – организиране участието на 

експерти на ДАМТН в 7 работни срещи на  РГ 2, РГ 5, РГ 6 и РГ 8 на WELMEC. 

 Сътрудничество с Международната конфедерация на организации за инспекция и 

сертификация (CEOC International)  
- Превод на документи и фактури; 

- Подготовка участието на 3-ма представители на ДАМТН в Годишната асамблея на CEOC; 

- Подготовка участието на 4-ма експерти на ДАМТН в работни срещи на ТК „Кранове, машини и 

асансьори“ и ТК «Инспекция» и на 2-ма експерти в работната среща на членовете на CEOC 

International от страните от Централна и Източна Европа. 

 Икономическа комисия за Европа към ООН (UNECE) 

Организиране участието на 2-ма експерти от ДАМТН в среща на органи по надзор на пазара 

(MARS Group). 

   

II. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ  

1. Работа на експерти на ДАМТН в работните групи и ADCO групите на ЕК и участие във 

форуми, организирани от ЕК – организиране на 72 бр. участия на експерти на ДАМТН в 

заседания на работни и ADCO групи и форуми на ЕК, както и в работни групи на Съвета на ЕС. 

 

2. Подпомагане на специализираната администрация в обмена на данни чрeз платформата 
CIRCABC – 15 работни групи. 

3. Организиране обмяна на опит и практическо обучение на турски експерти по надзор на 

пазара на продукти в обхвата на директива 2004/108/EC (EMC) по проект на TAIEX. 

4. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007-2013  

Работа по 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“  

 Подготвен и представен в УО на ОПРКБИ Годишен технически доклад; 
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 Изготвени и представени в УО на ОПРКБИ  4-ти, 5-ти и 6-ти междинен технически и 

финансов отчети;  

 Подготовени и подписани 4-то и 5-то съществено изменение на договора;   

 Разработени документации за обществени поръчки по Дейности 1 и 2 и по Поддейности 4.2 

и 4.5; 

 Сключени 2 договора във връзка с изпълнението на Дейност 4, Поддейност 4.1; 

 Обявена и проведена обществена поръчка и сключени 2 договора  с избраните изпълнители 

по обособени позиции № 3 и № 7  - дейности „Застраховка Автокаско“ и „Застраховка на 

измервателно и изпитвателно оборудване“; 

 Изпълнени 4 договора за доставка на специализирани МПС по обособени позиции 1, 2, 3 и 

4 на общ. поръчка по Поддейност 4.1, изпълнена Поддейност 4.1. и доставени 33 бр. 

специализирани МПС; 

 Осъществени 58 участия на експерти на ДАМТН в работни и ADCO групи на ЕК и в 

заседания на CEOC, WELMEC и PROSAFE в рамките на Дейност 3; 

 Изработени 200 броя комплекти във връзка с провеждане на семинарите в областта на 

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

 Изготвени графици и друг вид документи по проекта, осъществена кореспонденция с УО на 

ОПРКБИ; 

 Проведени 24 срещи на ЕУП и подготвени протоколи от заседанията; 

 Подготвени 12 месечни отчета по напредъка на изпълнението на проекта; 

 Обявени 2 открити процедури за възлагане на обществени поръчки за Дейност 1 и 2 и 

Поддейност 4.5; 

 Сключен и изпълнен договор по обособена позиция 3 на общ. поръчка по Поддейност 4.5;  

 Изготвено и отпечатано във вестници „24 часа“ и „Труд“ прессъобщение във връзка с 

напредъка по изпълнението на проекта; 

 Актуализирани регистри и друг вид таблична информация и документи по проекта. 

 

5. ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 
5.1. Работа по проект № ЦА12-22-28/27.05.2013г. „Повишаване на професионалната 

квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор“  

 Подготвен и представен в УО на ОПАК Годишен технически доклад; 

 Подготвени и представени в УО на ОПАК междинен технически доклад и две искания за 

плащане;  

 Сключен и изпъленен договор № 11-00-3/20.01.2014 г. за изпълнение на Дейност 1, 

Поддейност 1.2; 

 Сключен и изпъленен договор № 11-00-10/11.03.2014г. за изпълнение на Дейност 2, 

Поддейност 2.1; 

 Изготвени и актуализрани графици, регистри и друг вид таблична информация и документи 

по проекта и др., осъществена кореспонденция с УО на ОПАК; 

 Проведени 5 срещи на ЕУП и подготвени 5 протокола от заседанията; 

 Участие в оценителни комисии; 

 Организирани и осъществени 13 специализирани чуждоезикови обучения в рамките на 

Дейност 1, Поддейност 1.1; 

 Организирани и осъществени 103 чуждоезикови обучения в рамките на Дейност 1, 

Поддейност 1.2; 

 Организирани и осъществени 32 компютърни обучения в рамките на Дейност 2, 

Поддейност 2.1; 

 Подготвено и отпечатано във вестници „24 часа“ и „Труд“ прессъобщение във връзка с 

приключването на проекта; 
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 Разпространени 50 броя информационни плакати за осигуряване на информация и 

публичност на проекта; 

 Подготвен и представен в УО на ОПАК Окончателен технически доклад за изпълнението 

на проекта. 

 

5.2. Работа по проект № 13-22-70/27.01.2014 г. „Подкрепа на професионалното развитие на 

служителите на ДАМТН“  

 Подписан договор № 13-22-70/27.01.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПАК; 

 Подготвено и подписано 1-во и 2-ро съществено изменение на договора (Анекс 1 и 2);  

 Организирани и осъществени 4 обучения на служители на ДАМТН в областта на 

управление на човешките ресурси по Дейност 1; 

 Организирани и осъществени 115 обучения на служители на ДАМТН по правни аспекти и 

управление на административната дейност по Дейност 2; 

 Организирани и осъществени 82 обучения на служители на ДАМТН в областта на 

информационните технологии по Дейност 3; 

 Организирани и осъществени 6 обучения на служители на ДАМТН по чуждоезиково 

обучение по Дейност 4; 

 Организирани и осъществени 5 обучения на служители на ДАМТН в сферата на 

финансовото и стопанско управление по Дейност 5; 

 Организирани и осъществени 2 обучения на служители на ДАМТН в сферата на 

управленските умения в администрацията по Дейност 6; 

 Изготвени и актуализирани графици, регистри и друг вид таблична информация, изготвени 

заповеди и документи по проекта и др.; 

 Разработено и поставено на интернет страницата на ДАМТН графично изображение 

(интернет-банер); 

 Изготвени и предоставени на служителите на ДАМТН 300 бр. комплекти материали; 

 Осъществена кореспонденция с ИПА и УО на ОПАК; 

 Разработени и отпечатани 2 прессъобщения във вестници „24 часа“ и „Труд“;  

 Изработени 3 бр. информационни банер-стойки; 

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

заседанията; 

 Представени пред Управляващия орган на ОПАК три междинни технически доклада и пет 

искания за плащане – авансово, три междинни и окончателно. 

 

5.3. Работа по проект № 13-32-3/27.01.2014г. „Изграждане на информационно-

комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен 

регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с 

външни системи и регистри“  

 Подписан договор № 13-32-3/27.01.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК; 

 Подготвени и подписани 1-во и 2-ро съществено изменение на договора;  

 Изготвени графици, документи по проекта и др.; 

 Осъществена кореспонденция с УО на ОПАК; 

 Изготвени и представени в УО на ОПАК два междинни технически доклада;  

 Проведен избор, избран изпълнител и сключен договор за изпълнение на Дейност 5; 

 Представена документация на обществена поръчка по Дейности 1, 2, 3 и 4 за предварителен 

контрол от АОП и УО на ОПАК; 

 Обявена обществена поръчка по Дейности 1, 2, 3 и 4, процедурата по оценяване на 

постъпилите оферти е в ход; 
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 Разработено и публикувано прессъобщение за стартиране на проекта във вестници „24 

часа“ и „Труд“; 

 Подготвена и публикувана информация за проекта на интернет страницата на ДАМТН; 

 Разработено и публикувано графично изображение (интернет-банер) на сайта на ДАМТН. 

 

5.4. Работа по проект № 13-31-4/24.04.2014 г. „Внедряване и сертифициране на система за 

управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС 

EN ISO 9001:2008”  

 Подписан договор № 13-31-4/24.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОПАК; 

 Подготвен и подписан Анекс 1 към договора и приложенията към него; 

 Изготвен график на обществените поръчки, подаден в и одобрен от УО;  

 Изготвено искане за авансово плащане, подадено в и одобрено от УО; 

 Публикувано прессъобщение за стартирането на проекта във вестници „24 часа“ и „Труд“;  

 Публикувана информация за проекта на сайта на ДАМТН; 

 Проведен избор на изпълнител на Дейност 1, сключен и изпълнен договор; 

 Подготвена документация за обществена поръчка  по Дейност 2; 

 Обявена обществена поръчка за избор на изпълнител по Дейност 2 – проведена и избран 

изпълнител; 

 Подготвени и подадени в УО два междинни технически доклада, финансов отчет и искане 

за плащане № 2; 

 Проведени 2 срещи на екипа за управление на проекта и изготвени протоколи от срещите; 

 Разработено и качено на сайта на ДАМТН графично изображение (интернет-банер) на 

проекта. 

 

5.5. Работа по проект № А13-22-54/19.06.2014г. “Усъвършенстване и развитие на 

компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор“  

 Подготвени документи във връзка с подписване на договора и приложенията към него; 

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

помощ по ОПАК; 

 Подготвен и подписан Анекс1 към договора и приложенията към него; 

 Изготвено и одобрено от УО изменение в бюджета на проекта във връзка с реалокиране на 

средства от Дейност 1 към Дейност 2; 

 Избран изпълнител по Дейност 1 за изготвяне на документация за обществена поръчка и 

подписан договор; 

 Изготвена документация и обявена обществената поръчка за избор на изпълнител по 

Дейности 3, 4, 5, 6 и 7; 

 Изработени 2 бр. информационни банер-стойки, разположени в сгради на ДАМТН в гр. 

София;  

 Разработено и публикувано кратко информационно каре на български и английски език на 

интернет страницата на ДАМТН, представящо основните дейности и очаквани резултати по 

проекта; 

 Осъществени всички предвидени в проекта специализирани обучения в ИПА по дейност 2 

– общо 7 бр. и обучени 29 служители; 

 Проведени 5 срещи на екипа за управление и подготвени 5 бр. протоколи; 

 Публикувана информация за напредъка на проекта на интернет страницата на ДАМТН; 

 Изготвени и представени на Управляващия орган на ОПАК 2 междинни технически 

доклада, финансов отчет и 2 бр. искане за плащане – авансово и междинно. 
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6. Следене на обявените процедури за набиране на предложения за проекти по оперативна 

програма “Административен капацитет” и координация за разработване на проекти:  

Изпълнение на проект № 14-32-6/01.09.2014 г. „Разработване и внедряване на модули за 

автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен 

регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО“ 

 Подготвено проектно предложение по бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06, подадено в 

ОПАК за оценка;  

 Одобрено предложение и подписан договор № 14-32-6/01.09.2014 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПАК;  

 Изготвен график на обществените поръчки, подаден в УО и одобрен; 

 Изготвено искане за авансово плащане, подадено в УО и одобрено; 

 Подготвено съществено изменение на договора и подписан Анекс № 1; 

 Изготвен и представен в Управляващия орган на ОПАК междинен технически доклад; 

 Разработена тръжна документация във връзка с обществена поръчка за избор на изпълнител 

на Дейност 1 по проекта; 

 Обявена обществена поръчка по Дейност 1, извършва се оценка на постъпилите оферти за 

избор на изпълнител; 

 Изработено и отпечатано във вестниците „24 часа“ и „Труд“ прессъобщение във връзка със 

стартирането на проекта; 

 Подготвена и публикувана информация на интернет страницата на ДАМТН за проекта; 

 Изготвени документи, заповеди и др. по изпълнението на проекта. 

 

7. Следене на обявените процедури за набиране на предложения за проекти по оперативна 

програма “Административен капацитет” и координация за разработване на проекти: 

Изпълнение на проект № 14-11-15/01.09.2014 г. „Ефективно управление на ДАМТН чрез 

оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“ 

 Подготовката на проектно предложение по бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, 

подадено в ОПАК за оценка; 

 Одобрено предложение и подписан договор № 14-11-15/01.09.2014 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПАК; 

 Изготвен график на обществените поръчки, подаден в УО и одобрен; 

 Изготвено искане за авансово плащане, подадено в УО и одобрено; 

 Разработена документация и обявена обществена поръчка за избор на изпълнител по 

Дейност 2;  

 Избран изпълнител и сключен договор за изпълнение на Дейност 2; 

 Изготвени документи, заповеди и др. по изпълнението на проекта; 

 Разработено и публикувано графично изображение (интернет-банер) на сайта на ДАМТН; 

 Подготвена и публикувана информация за проекта на интернет страницата на ДАМТН; 

 Изготвени план с междинни показатели и актуализиран график на дейностите в изпълнение 

на Дейност 1; 

 Подготвен и представен в УО на ОПАК междинен технически доклад; 

 Проведени 4 броя срещи на Екипа за управление на проекта и изготвени 4 броя протоколи. 

 

8. Многостранни проекти на ЕК 

8.1. „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на директива „Обща 

безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2011 GPSD) 

През отчетния период бяха организирани участията на експерти от ДАМТН както следва: 

 1 експерт в 6-та заключителна работна среща по продуктова група „Зарядни устройства“ в 

рамките на JA 2011 - януари 2014 г.; 

 2 експерти в заключителна конференция на PROSAFE „Съвместни действия 2011 за надзор 

на пазара по Директивата за обща безопасност на продуктите” (JA 2011GPSD) – февруари 

2014 г. 
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8.2. „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на директива „Обща 

безопасност“ и на хармонизирани продукти“ (JA2013)  
През отчетния период бяха организирани участията на експерти от ДАМТН както следва: 

 2 експерти в откриващата конференция на PROSAFE „Съвместни действия 2013 за надзор 

на пазара по Директивата за обща безопасност на продуктите” (JA 2013GPSD) – февруари 

2014 г.; 

 2 експерти във втората работна среща по „Съвместни действия 2013 за надзор на пазара по 

Директивата за обща безопасност на продуктите” (JA 2013GPSD) – прoдуктова група 

„Детски скутери – тротинетки“, септември 2014 г. 

 

8.3. „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на директивите от Нов 

подход“ (JA ENTR 2013) 

През отчетния период бяха подготвени информация и документи (приложения по образец и 

финансова информация) и се извърши електронно подаване на документацията в система ECAS 

на ЕК 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“. В края на 2014 г. бе получено уведомление от ЕК, че проектът не е 

одобрен за финансиране и няма да се състои. 

 

8.4.  Многостранни проекти на ЕК, обявени за кандидатстване през 2014 г.: 

През отчетния период бяха подготвени информация и документи (приложения по образец и 

финансова информация) и се извърши електронно подаване на документацията в система ECAS 

на ЕК с цел кандидатстване за участие в два многостранни проекта: 

 В рамките на програмата Horizon 2020, обявена и финансирана от ЕК – проект относно 

надзор на пазара на продукти по отношение изискванията за екодизайна;  

 В рамките на проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на 

директивите от Нов подход“ (JA2014), обявен и финансиран от ЕК - продуктови групи 

„Ръчни пробивни инструменти“ и „Фойерверки“. 

В края на 2014 г. бе получено уведомление от ЕК, че проектите са одобрени за финансиране и 

ще стартират през 2015 г. 

 

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

обхвата на директивите от Нов подход“ (JA2015) 

През отчетния период бяха подготвени информация и документи (приложения по образец и 

финансова информация) и се извърши електронно подаване на документацията в система ECAS 

на ЕК с цел кандидатстване за участие в многостранен проект „Съвместни действия по надзор на 

пазара на продукти в обхвата на директиви LVD и EMС (JA2015)“, обявен и финансиран от ЕК. 

Проектното предложение е в процес на оценяване от ЕК. 

   

9. Установяване на контакти и организиране на мероприятия във връзка със 

сътрудничеството със сродни адмнистративни структури в региона 

В периода 8-10 април 2014 г. ДАМТН беше домакин и организира обмяна на опит и добри 

практики между експерти на ДАМТН и турски инспектори в областта на надзора на пазара на 

продукти, попадащи в обхвата на директива EMC 2004/108/EC, по проект на ЕК в рамките на 

програма TAIEX. 

  
III. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

1. Издаване на разрешения за оценяване на съответствието - 8 бр. уведомления за  

нотификация, подадени в NANDO и 11 броя уведомления за промени в данните на 

нотифицираните органи; 6 бр. потвърдени от ЕК и издадени 4 разрешения за оценяване на 

съответствието и 2 за разширение на обхвата; оперативна кореспонденция с NANDO. 
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2. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието – 138 бр. и изготвени 49 писмени отговори и становища. 

3. Извършен надзор на нотифицирани органи – 41 бр. oргани 

4. Извършени проверки – 161 бр.: 

4.1. на кандидати за нотифицирани органи – 51 бр.; 

4.2. надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните органи – 107 бр. 

4.3. надзорни проверки по сигнал – 3 бр. 

 

5. Координиране дейността на националните работни групи   

5.1. Подготовка и провеждане на годишната среща на Националния форум на органите по 

оценяване на съответствието (23-24.04.2014 г.); 

5.2. Проведени 23 работни срещи с нотифицираните органи; 

5.3. Проведено 1 обучение на нотифицираните органи, във връзка с прилагане на новото 

хармонизирано законодателство на общността. 

 

6. Публикуване на данни за българските нотифицирани органи на сайта на ДАМТН – 12 

актуализации на Регистъра. 

7. Във връзка с работата по оценка и нотификация са осъществени следните законодателни 

инициативи: 

 Изготвяне на финансова обосновка за изменение на ТАРИФА за таксите, които се събират по 

закона за медицинските изделия; 

 Изготвяне на информация за МИЕ за задължения за информиране по Закона за техническите 

изисквания към продуктите и съответните наредби; 

 Изготвяне на предложения за промяна в глава трета от ЗТИП; 

 Обобщаване на предложения от нотифицирани органи за промяна на глава трета от ЗТИП. 

 

IV. ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

РЕГЛАМЕНТИ   

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

параграф 1 от Регламент 764/2008 г. за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.; 

 Текущо е актуализирана таблицата за постъпилите в ДАМТН от страна на Националния 

информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с ЕК 

чуждестранни нотификации от държави-членки на нормативни актове, свързани с областите 

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

 Предоставени на специализираната администрация на ДАМТН по електронен път 36 бр. 

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

свързани с областите на компетентност на ДАМТН; 

 Изпратени коментари до Националния информационен център за обмен на информация за 

проекти на технически регламенти с ЕК - Министерство на икономиката, относно 

нотификация с референтен № 2014 0366 HR - Наредби относно инспектирането и изпитването 

на оборудване под налягане. 

 

V.  РАБОТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА И ОТ 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 работната група „Вътрешен пазар за продукти” (IMP 

група) във връзка с акредитацията и нотификацията с цел представяне на национална позиция 

на съответните заседания на IMP групата; 
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 Подготовка на становища по проекти на директиви и регламенти, които се обсъждат от Съвета 

на Европейския съюз с цел изготвяне на рамкови позиции и инструкции за участие в работна 

група „Техническа хармонизация“ на Съвета; 

 Редакция и превод на информация във връзка с нотификации по RAPEX – 7 бр. 

 Отговор на 2 запитвания през системата за обмен на информация относно вътрешния пазар на 

ЕС – IMIS. 

 

 VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

 Участие в работата на РГ 3 на МИ - подготовка на 9 становища по документи, във връзка с 

кореспонденция с ЕК относно актове на националното ни законодателство; 

 Участие на експерт на Д „ПККРОС“ в 2 заседания на ТК 34 на БИС и подготвени 4 становища 

по проект на БДС EN ISO/IEC 17023 и по ревизии на ISO 10013, ISO 10018 и ISO 9001:2008; 

 Участие в организирането и провеждането на XI-та Национална научно-практическа 

конференция „Метрология 2014”; 

 Организиране и подпомагане участието на експерти на ДАМТН в оценителните комисии и при 

връчването на медалите по време на Международния технически панаир 2014 г. в гр.Пловдив. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДАМТН 

 Ежемесечната актуализация на сайта на ДАМТН (поместване на актуална информация за 

ДАМТН за 2014 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 спрени продукти,  новини, официален бюлетин, обяви; 

поддържане на актуална английска версия на сайта на ДАМТН и т.н); 

 Отговори на въпроси на граждани, зададени по телефона – над 900 бр. и писмени въпроси през 

сайта на ДАМТН – 432 бр. 

 


