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1.  Извършени планирани и непланирани прегледи и проверки, свързани с 

осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. 

 Извършени са периодични технически прегледи на 15 787 бр. и 5030,546 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), от които: 

 парни и водогрейни котли – 492 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 1495 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 263 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 4381 бр. и 4301,144 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 1645 бр.; 

 повдигателни съоръжения – 3941 бр.; 

 асансьори – 3570 бр.;  

 въжени линии – 100,402 км. 

 Извършени са 1331 първоначални и 625 извънредни технически прегледа на СПО. 

 Заверени са 939 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП, от които 221 

за ремонт, 626 инвестиционни проекта за разполагане на СПО в строежи и 92 за 

производство на съоръжения, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП. 

 Проверени са 4784 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Служители на ГД ИДТН са участвали в 341 държавни приемателни комисии на 

строежи, в които ще функционират СПО. 

 Извършени са 111 проверки по сигнали и жалби, свързани с безопасната 

експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 

 Осъществени са 816 непланирани дейности, свързани със съоръжения с повишена 

опасност - извънредни проверки, проверки на кандидати за получаване на лицензия 

за осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в 

регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО, изпитни комисии в курсове за придобиване на 

правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи, 

комисии и др. 

 

2. Тематични проверки 

2.1. Проверка на обекти в зимни курорти за спазване на изискванията за безопасна 

експлоатация на съоръженията с повишена опасност в тях.  

В изпълнение на т. Д.5.3. от Плана за действие на ДАМТН през 2013 г. инспектори от 

ГД “ИДТН” на ДАМТН извършиха през месец февруари проверка на съоръжения с 

повишена опасност (СПО), експлоатирани в обекти в зимни курорти на територията на 

страната, за спазване от ползвателите им на изискванията на ЗТИП и наредбите от чл. 31 на 

закона. Основна част от проверените обекти са на територията на обл. Благоевград, София, 

Габрово, Пазарджик и Смолян, предвид обособените зимни курорти, съсредоточени на 

територията на тези области. При проверката са обхванати 542 обекта и експлоатираните в 

тях 1463 съоръжения с повишена опасност. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност са издадени 224 



принудителни административни мерки по чл.49 от ЗТИП - заповеди за спиране от 

експлоатация на 451 бр. съоръжения с повишена опасност. 

За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, представляващи 

административни нарушения, са съставени 148 акта за установени административни 

нарушения (АУАН) и са изпратени 174 покани за съставяне на АУАН. Нарушенията, за 

които са наложени административни санкции, са както следва:  

 експлоатация на нерегистрирани пред орган за технически надзор СПО – 356 бр.; 

 експлоатация на СПО, на които не им е извършен периодичен технически преглед от 

орган за технически надзор – 33 бр.; 

 експлоатация на СПО с технически неизправности, застрашаващи безопасната им 

експлоатация, при наличието на които нормативната уредба изисква спирането от 

експлоатация – 16 бр.; 

 експлоатация на СПО (асансьори) без сключен договор за поддържането им с лице, 

вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП – 5 бр.; 

 обслужване на СПО (водогрейни котли) от персонал, който не притежава изискващата 

се от нормативната уредба за обслужването на съответните съоръжения степен на 

правоспособност – 19 бр.; 

 нарушения на нормативноустановените изисквания от лица, получили лицензия от 

председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на СПО – 5 бр.; 

 други нарушения на нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация 

на СПО – 27 бр. 

 

2.2. Проверка на промишлени предприятия, административни и 

общественообслужващи сгради за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите по 

чл. 31 от закона по отношение на експлоатираните в тях газови уреди.  

В изпълнение на т. Д.5.4. от Плана за действие на ДАМТН през 2013 г. през периода 

юни – септември служителите на  ГД “ИДТН” извършиха проверки на територията на цялата 

страна за установяване спазването от ползвателите на газови уреди на изискванията за 

безопасна експлоатация на ЗТИП, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор 

на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Част от 

извършените проверки са осъществени съвместно със служители на регионалните структури 

на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, ИА “Главна инспекция по 

труда”, а на територията на гр. София и със служители от съответните райони на Столична 

община. Освен газовите уреди в обектите са проверявани и откритите в тях монтирани други 

видове съоръжения с повишена опасност за спазване на изискванията към устройството и  

безопасната им експлоатация на съответните наредби по чл. 31 от ЗТИП. 

При проверката са обхванати 1218 обекта и е извършена проверка на експлоатираните 

в тях 3862 съоръжения с повишена опасност. От проверените 1218 обекта 229 са хотели и 

хотелски комплекси, 718 заведения за обществено хранене (ресторанти, закусвални, бистра и 

др.), 234 търговски комплекси, болници, административни сгради и др. и 37 промишлени 

предприятия. 

Резултатите от проверените на експлоатираните в обектите съоръжения с повишена 

опасност за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите по прилагането му показват 

следното: 

 От проверените 2229 газови уреда за втечнен въглеводороден газ или природен газ 

563 не са били регистрирани пред орган за технически надзор, респективно не им 

се извършват технически прегледи за установяване на годността им за безопасна 

експлоатация. На 5 газови уреда не е бил извършен периодичен технически 

преглед. В три обекта е установено разполагане на газови уреди и бутилки за 

втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен 

по-ниско от нивото на околния терен и помещенията не отговарят на изискванията 

на чл. 97, ал. 2 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и 



техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 

въглеводородни газове /НУБЕТНГСИВВГ/ за да се допусне разполагане на такива 

съоръжения в тях. Установено е разполагане в затворени помещения на 73 газови 

уреда, които не са оборудвани със защита, предотвратяваща изтичане на газ при 

изгасване на пламъка на горелката им, т.е. предназначени са само за работа на 

открито, и в инструкциите за експлоатация на производителите им се съдържа 

изричен запис, че са предназначени само за работа на открито. 

 В 17 обекта е установено разполагане и съхранение на бутилки за втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан в помещения под нивото на околния терен, 

складове за хранителни продукти, коридори, тавани и стълбища на сгради, в 

нарушение на чл. 102 на НУБЕТНГСИВВГ.  

 От проверените 440 газови инсталации за природен газ или втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан е установено, че 12 от тях не са регистрирани 

пред орган за технически надзор, а на 46 не е извършен периодичен технически 

преглед за установяване на годността им за безопасна експлоатация. 

 От проверените 288 парни и водогрейни котли на газово гориво 18 не са били 

регистрирани пред орган за технически надзор и съответно не са им извършвани 

технически прегледи. В един обект обслужването на експлоатирания в него котел е 

възложено на лице, което не притежава необходимата за обслужването му 

правоспособност, придобита по реда на Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за 

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване 

на професия по обслужване на парни и водогрейни котли. 

 Проверката на 631 асансьора е установила, че един асансьор не е регистриран пред 

орган за технически надзор, на 17 асансьора не им е извършен периодичен 

технически преглед, а на два асансьора лицето, което ги поддържа, не е извършвало 

функционални проверки в определения срок съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

 При проверените 227 съда, работещи под налягане 88 не са били регистрирани пред 

орган за технически надзор, а на три не е бил извършен периодичен технически 

преглед. 

 От проверените 47 повдигателни съоръжения 2 не са били регистрирани пред орган 

за технически надзор. Управлението на осем повдигателни съоръжения се 

извършва от лица, които не притежават необходимата за това правоспособност в 

съответствие с Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и 

признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на 

товароподемни кранове и подвижни работни площадки. Ползвателят на същите 

осем повдигателни съоръжения е допуснал експлоатацията им без да е сключил 

писмен договор за поддържането на повдигателни съоръжения с лице, вписано в 

регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП в нарушение на чл. 55, т. 7 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност са издадени 676 

принудителни административни мерки по чл.49 от ЗТИП, от които 38 писмени предписания 

и 638 заповеди за спиране от експлоатация на 832 бр. СПО. 

За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, представляващи 

административни нарушения, са съставени 469 акта за установени административни 

нарушения /АУАН/ и са изпратени покани за съставяне и предявяване на още 97 бр. АУАН. 

Общо съставените актове и тези, които ще бъдат съставени в резултат на проверката е 566. 

Предвид, че обектите, в които се експлоатират газови уреди и газови инсталации за 

втечнен въглеводороден газ пропан-бутан или природен газ подлежат на проверки от 

служителите на ГД ИДТН в съответствие с чл. 199, ал. 1 от НУБЕТНГСИВВГ и чл. 370г, ал. 

1 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, 

то на такива обекти се извършват регулярно проверки. Общо от началото на годината до края 



на м. септември от регионалните отдели на ГД ИДТН са извършени проверки в 1715 обекта в 

които се ползват газови инсталации и уреди и са съставили 632 акта за установяване на 

административно нарушение. 

Видно от резултатите от извършените проверки и броя на установените нарушения 

основен дял имат нарушенията, свързани с нерегистрирането пред орган за технически 

надзор на съоръжения, попадащи в обхвата на наредби по чл. 31 от ЗТИП и представляващи 

СПО по смисъла на чл. 32 от закона. Друго основно нарушение, установено при проверката в 

помещенията използвани за приготвяне на храна е, че голяма част от газовите уреди за 

втечнен въглеводороден газ пропан - бутан не отговарят на изискванията за работа в закрити 

помещения и в инструкцията за експлоатация от производителя им има текст, че те са 

предназначени само за работа на открито, т.е. не са оборудвани със защита, предотвратяваща 

изтичането на газ при изгасване на пламъка на горелката им. Служителите на ГД ИДТН, 

извършвали проверките, са констатирали, че преобладаващата част от ползвателите на 

съоръженията или твърдят, че не са запознати с нормативноустановените изисквания за 

тяхната безопасна експлоатация или демонстрират незаинтересованост по отношение на 

спазването на тези изисквания, както и че не спазват инструкциите за експлоатация на 

производителите на газови уреди. При проверките, служителите на ГД ИДТН са разяснявали 

на ползвателите на  СПО какви са техните задължения, установени в нормативната уредба, 

регламентираща безопасната експлоатация на съответните СПО. 

Предвид подадените от регионалните отдели на ГД ИДТН данни от проверките, прави 

впечатление, че голяма част от нарушенията установени при предходни такива проверки в 

повечето обекти продължават, независимо от наложените санкции и проведените 

информационни кампании по време на тези проверки. Явно налаганите при установените 

нарушения санкции (имуществени санкциии и глоби) не смущават и не респектират 

ползвателите и последните продължават с извършването на нарушения на 

нормативноустановените изисвания за безопасна експлоатация, застрашавайки живота и 

здравето на клиентите си. Поради това, ГД ИДТН ще продължава да осъществява засилен 

контрол на тези обекти, включително съвместно с ГД “Пожарна безопасност и защита на 

населението”, ИА “Главна инспекция по труда” и др. заинтересовани държавни институции, 

за съблюдаване спазването на изискванията за устройството и безопасната експлоатация на 

съоръжения с повишена опсасност, като ще бъдат сериозно завишени и санкциите срещу 

лицата и фирмите, които нарушават тези изисквания и застрашават живота и здравето на 

гражданите. 

 

2.3. Засилен контрол на дейността на лицата, вписани в регистъра на ДАМТН по чл. 36, 

ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите като лица, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори за 

законосъобразно осъществяване на дейността им.  

В изпълнение на т. Д.5.2 от Плана за действие на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ през 2013 г. служители на ГД ИДТН 

осъществиха засилен контрол за законосъобразно осъществяване на дейността на лицата, 

вписани в регистъра на ДАМТН по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите като лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване 

на асансьори. Извършени са проверки на 432 лица, вписани в регистъра на ДАМТН по чл. 36, 

ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на асансьори. При проверките на 83 от лицата е установено, че същите не 

разполагат с изискващият се от чл. 34, ал. 1 от Наредбата за безопасната експлоатация и 

техническия надзор на асансьори нает по трудово правоотношение персонал – не по-малко 

от двама асансьорни монтьори с необходимата за поддържането, ремонтирането и/или 

преустройването на асансьорите, за които лицето е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП като степен на сложност на конструкцията им, правоспособност съгласно Наредба № 3 

от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на 

професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори". В резултат на 

това, от регистъра са заличени 83 лица, а на 38 от тях е ограничен обхвата на дейност, като са 



заличени и вписани отново в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, в резултат на подадени в 

ДАМТН писмени заявления от лицата, за осъществяване на дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на асансьори с по-ниска степен на сложност на конструкцията 

– съответстваща на правоспособността на персонала, с който разполагат. 

При извършените планови и извънпланови проверки са проверени общо 4407 

асансьори на територията на цялата страна. В резултат на констатираните при проверките 

нарушения на нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация на 

асансьорите са съставени 207 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 

от които 91 срещу лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Едно от най-често 

срещаните нарушения е неизвършването на функционални проверки на асансьорите от 

лицата, които ги поддържат, в определения за извършването им срок съгласно чл. 9, ал. 1, т. 

2 и ал. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

В резултат на констатираните при проверките нарушения на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност са издадени 

заповеди за спиране от експлоатация на 85 бр. асансьори. 

Резултатите от извършените проверки и броя на установените нарушения показва, че 

основен дял имат нарушенията, свързани с експлоатация на асансьори с изтекъл срок на 

техническия преглед, с технически неизправности (по-голямата част от установените 

технически неизправности са несъществени по отношение на безопасността на съоръженията 

и не влияят пряко върху нея), без осигурено поддържане от лице, вписано в регистъра по чл. 

36, ал. 1 от ЗТИП. Част от поддържащите асансьорите фирми все още продължават да не 

обръщат внимание на изпълнението на задължението им по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) – да извършват 

функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти 

на асансьора съгласно инструкциите на производителя и да записват резултатите в дневника 

за ремонт на асансьора. 

 

2.4. Наблюдение и проверки по надзор на пазара на строителни подемници за повдигане 

на товари, на хора и на хора и товари за спазване на нормативно установените 

изисквания на ЗТИП за пускането им на пазара 

В изпълнение на т. Д.4.5. от Плана за действие на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ през 2013 г. в Главна дирекция “Инспекция за 

държавен технически надзор” на ДАМТН се организира и извърши през периода от м. юли 

до м. септември включително, наблюдение и проверки по надзор на пазара на строителни 

подемници за повдигане на товари, на хора и на хора и товари за спазване на нормативно 

установените изисквания на ЗТИП за пускането им на пазара.  

При проверката са обхванати 126 обекта (предимно строителни обекти) и откритите 

монтирани в част от тях 66 строителни подемника. При проверката на подемниците е 

установено, че 23 от тях са пуснати на пазара след 01.01.2010 год. Всичките проверени по 

надзор на пазара 23 строителни подемници са били с нанесена маркировка за съответствие и 

са се придружавали от изискващите се от Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на машините документи (декларация за съответствие и инструкция за 

експлоатация на български език), както и върху машините е била нанесена изискващата се от 

чл. 111 от наредбата информация. Не са установени нарушения на нормативноустановените 

изисквания за пускане на пазара на проверените строителни подемници. Съоръженията, 

които са били в експлоатация, са проверени и по отношение на спазване на изискванията на 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения - 

не са констатирани нарушения на изискванията за безопасна експлоатация на наредбата и 

ЗТИП. От установените монтирани в обектите 66 строителни подемника 14 не са се 

експлоатирали по време на проверката, тъй като в обектите, в които са били монтирани, 

строителните дейности са преустановени. Проверените обекти и съоръжения са малък брой, 

тъй като предвид икономическите условия в страната строителните дейности са 

преустановени в по-голямата част на страната. Основно на територията на регионалните 



отдели на ГД ИДТН в гр. София и гр. Варна е устнаовено наличието на строителни 

подемници в експлоатация, които са пуснати напазара след 01.01.2010 г., в останалите части 

на страната или не са открити монтирани строителни подемници, или монтираните такива са 

произведени далече преди 2010 год. и голяма част от тях не се експлоатират от дълъг период 

от време. 

 

3. Други проверки и дейности 

 

 Поради усложнената метеорологична обстановка в следствие обилните валежи от РО 

ИДТН - Благоевград е извършена извънредна проверка в участъците на преминаване 

на преносен газопровод Русия-Гърция през р. Струма. При проверката е установено, 

че не са изпълнени хидротехнически мероприятия за покриване на преносния 

газопровод в участъка му, пресичащ р. Струма при с. Тополница (ПК 1203-1205) и 

при пресичането на р. Струма при с. Вълково (ПК 990). За предприемане на 

хидротехнически мероприятия за покриване на открити участъци от газопровода в 

местата на пресичане през р. Струма на лицето, стопанисващо съоръжението 

“Булгартрансгаз” ЕАД са издадени принудителни административни мерки по чл. 49, 

ал. 1 , т. 1 от ЗТИП от началника на РО ИДТН – Благоевград с определени за 

извършването им срокове. За установеното неспазване от страна на “Булгартрансгаз” 

ЕАД на принудителните административни мерки на дружеството е съставен акт за 

установяване на административно нарушение. 

 Извършени са проверки на съоръжения с повишена опасност, ползвани при строежа 

на автомагистрала “Струма”. На едно от ползваните повдигателни съоръжения 

(автокран) е установено след проверка, че същото работи с неизправен краен 

изключвател на механизма за повдигане на товара. Установена е и експлоатацията на 

автокран, на които не е извършван технически преглед повече от 10 години. На 

ползвателите на повдигателните съоръжения и на обслужващия персонал са 

съставени актове за установяване на административни нарушения.  

 Извършен е пълен технически преглед с изпитване на газопроводите на 

Компресорна станция - Ихтиман на “Булгартрансгаз” ЕАД и съоръженията към нея, 

както и АГРС – Кюстендил и газопроводното отклонение от нея. 

 Извършени са проверки за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 

от закона при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност във 

фармацевтични предприятия. Не са установени нарушения на нормативната уредба.  

 Извършен е пълен технически преглед с изпитване на газопроводите в компресорни 

станции “Странджа” и “Лозенец” на “Булгартрансгаз” ЕАД и на съоръженията към 

тях, както и на лупинга на транзитен газопровод Люляково – Лозенец. Извършено е 

изпитване на якост и на отклоненията от преносен газопровод от с. Партизани до с. 

Яворово. 

 Извършени са проверки на сградни газови инсталации за природен газ на 

територията на гр.Кюстендил, гр.Петрич и гр.Банско.Установено е, че на 

територията на гр. Кюстендил 74 сградни газови инсталации се експлоатират без да 

им бъде извършен периодичен технически преглед. За същите са издадени заповеди 

за спиране на експлоатацията им. 

 Извършени са проверки на територията на области Благоевград и Кюстендил на 

кранове стрелови тип, монтирани на автомобили – използвани за репатриране на 

автомобили и пътна помощ – за спазване на нормативноустановените изисквания за 

безопасна експлоатация на този тип съоръжения от ползвателите им. На последните 

е обърнато внимание при проверките за стриктно спазване на изискванията за 

безопасна експлоатация на съоръженията. 

 Извършени са проверки на 112 обекта: детски градини, ясли, училища, университети 

и общински и държавни обществено-обслужващи сгради намиращи се в градовете 

Благоевград, Симитли, Петрич, Сандански, Банско за спазване изискванията за 

безопасна експлоатация и технически надзор на котли и газови инсталации. При 



проверките е установено, че 10 броя газови инсталации в детски градини, ясли и 

училища в гр. Благоевград не са преминали периодичен технически преглед, както и 

три броя котли. За установените нарушения са съставени 14 броя актове за 

установяване на административни нарушения на Община Благоевград и на детските 

градини и училищата допуснали нарушенията. При проверките е установено, че 

независимо от това, че с писмо на РО “Инспекция за държавен технически надзор" - 

Благоевград  с изх. № 06-00-439/07.10.2013 г. до кметовете на всички общини на 

територията на области с административни центрове Благоевград и Кюстендил са 

изпратени указания за спазване на нормативноустановените изисквания, касаещи 

безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност, нарушенията 

продължават. 

 Служители на ГД ИДТН са осъществили и следните дейности: 

 Участвали са в Работна група на ЕК към Директива 2006/42/ЕС за машини в периода 

22-24.05.2013 в Брюксел, Белгия. Разисквани са въпроси, свързани с вертикалния 

транспорт във вятърни генератори; съоръжения и машини, предназначени за работа 

на платформи за добив на нефт и газ в открито море; нова регулация по отношение 

на стандартизацията; проблеми с емисиите на шум от машини, работещи на открито. 

 Участвали са в Работна група на ЕК към Директива 95/16/ЕО за асансьори в периода 

06-07.06.2013 в Брюксел, Белгия. Разглеждан е напредъка в работата върху новата 

правна рамка и проекта за нова директива за асансьорите и техните предпазни 

устройства;  

 Участвали са в ХІІІ
-та

 среща на постоянният комитет по Директива 2000/9/ЕС за 

въжени линии. Срещата е проведена в периода 08-09.04.2013 г. в Брюксел, Белгия.    

 Извършeни са 111 съвместни проверки с други контролни органи (ИА ГИТ, НС 

ПБЗН, РИОСВ, ОД на МВР и др.);   

 Участвали са в 19 заседания на експертни съвети, създадени от кметове на общини. 

 Извършили са 15 проверки по искане на областни управители; 

 Съгласувани са с министерства и ведомства и нотифицирани пред Европейската 

комисия са проектите на два нормативни акта - Наредба за безопасна експлоатация и 

технически надзор на въжени линии и Наредба за безопасна експлоатация и 

технически надзор на асансьори; 

 Проверени са 52 планове и програми за провеждане на курсове за придобиване на 

правоспособност по обслужване на СПО. Съгласувани са 51 планове и програми и е 

отказано съгласуване на 1 план и програма. 

 През 2013 г. са обнародвани в Държавен вестник два нормативни акта, разработени 

от ГД ИДТН – ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС 

(наредбите по чл. 31 от ЗТИП) и Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. за 

реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които 

извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в 

енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници. 

 Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за 

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под 

налягане. Проекта е преминал обществено обсъждане и междуведомствено 

съгласуване и е нотифициран пред Европейската комисия, предстои внасянето му в 

Министерски съвет. 

 Служители на ГД ИДТН участваха в работни групи за разработване на проект на 

Наредба за условията и реда за устройството, безопасността и техническите 

изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и проект на ПМС за 

изменение и допълнение на Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически 

правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и 

съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. 

 

4. Администриране на регулаторни режими 



 

 От регионалните отдели на ГД ИДТН са извършени проверки на 127 заявители за 

вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лицата, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО и на 14 заявители за получаване 

на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл. 34а, ал. 1 от 

закона.  

 В ГД ИДТН са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и са издадени 

удостоверения за вписване на 144 лица. Отказано е вписване в регистъра на 4 лица. 

 Издадени са лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО на 12 лица.  

 Извършени са 149 проверки на лица, притежаващи лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО и 1015 проверки на вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП лица. 

 Издадени са заповеди за заличаване от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и 

обезсилване на издадените удостоверения на 136 лица.  

 Издадени са заповеди за отнемане на лицензиите по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за 

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на 22 лица. 

 В ГД ИДТН са извършени проверки по преписките на 29 заявления за вписване в 

регистъра по чл. 20а от Закона за енергията от възобновяеми източници. Вписани в 

регистъра са 24 лица и на 5 лица е отказано вписване.  

 Издадени са 402 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са 

преминали обучение 4063 души. 

 Служители са участвали в 337 изпитни комисии за придобиване на правоспособност 

за обслужване на СПО. 

 Призната е правоспособност по реда на Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и 

реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии 

по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки на 10 лица и 

е отказано признаване на 1 лице. 

 

5.  Надзор на пазара 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 2097 продукта 

(съоръжения с повишена опасност и машини). Установени са нарушения на 

нормативноустановените изисквания при пускане на пазара на 71 продукта, от които 29 са на 

български производители. При 45 от продуктите (машини и СПО) не е удостоверено 

съответствието им със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП с 

нанасяне на маркировка за съответствие и декларация за съответствие. От производителите 

са изискани техническите досиета и декларациите за съответствие на продуктите. Не са 

представени или са представени части от изисканите документи за продуктите, но 

технически досиета в изискващият се от съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП обем не са 

били представени от производителите на продуктите. При два продукта (машини) е 

установено, че съставените от производителите им декларации за съответствие не съдържат 

изискващ се от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

машините реквизити – дата и място на съставяне на декларациите за съответствие. Три 

машини са пуснати на пазара без същите да се придружават от инструкция за употреба на 

български език. От проверените дървообработващи машини 11 са произведени в Република 

Турция. От производителят им са представени декларации за съответствие, но посочените в 

тях спазени при производството на машините стандарти са били неотносими към 

съответният вид машини. Съвместно с представител на ГД “Надзор на пазара” на ДАМТН е 

осъществена среща с представител на производителя, на която последният е запознат с 

констатираните несъответствия и е поел ангажимент в кратък срок да извърши оценяване на 

съответствието на произвежданите машини. Уведомена е и Агенция “Митници” за 

осъществяване от тяхна страна на засилен митнически контрол по отношение на 

произведени в Република Турция дървообработващи машини. 



При 6 машини от хранително-вкусовата промишленост е установено, че те са пуснати 

на пазара без маркировка за съответствие. Машините са произведени от трима български 

производители и са предложени на пазара от двама търговци. За допуснатите нарушения на 

производителите и търговците е потърсена административнонаказателна отговорност.  

Нарушения са установени и при проверка на две линии за производство на пелети. При 

едната от линиите 4 от машините й са били без маркировка за съответствие. Втората линия е 

без маркировка за съответствие и при изискване от производителя й на техническото досие, 

същият е отговорил, че такова все още не е съставено. 

На производителите са съставени актове за установяване на административни 

нарушения за допуснатите от тях нарушения на изискванията за пускане на пазара на 

продукти. По отношение на машините е наложена забрана за пускането им в действие до 

изпълнение от производителите на задълженията по оценяване и удостоверяване на 

съответствието им. 

 

6. Обследване на аварии и злополуки 

През 2013 г. от ГД ИДТН са регистрирани 20 сигнала за възникването на аварии и 

злополуки със СПО. В следствие обследването на причините за възникването на 

инцидентите е установено, че 12 от авариите се дължат на грубо неспазване на инструкциите 

за безопасна експлоатация и наредбите по чл. 31 от ЗТИП, 8 се дължат на настъпила 

техническа повреда при експлоатация на съоръженията. В следствие на възникналите аварии 

или злополуки са нанесени материални щети на 20 обекта, ранени са 20 души и са загинали 3 

души. Възникналите инциденти са както следва: 

 3 с асансьори, при които са нанесени материални щети на 2 обекта и е пострадало 

едно лице; 

 9 с повдигателни съоръжения (8 с товароподемни кранове и една с подвижна 

работна площадка), при които са ранени 2 души и 1 е загинал. Нанесени са 

материални щети на 9 обекта; 

 7 аварии с газови съоръжения и инсталации, при които са ранени 16 души и са 

загинали 2 души. Нанесени са материални щети на 7 обекта; 

 1 с пътническа седалкова въжена линия, при която е пострадало 1 лице. 

 

7. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения на ЗТИП и наредбите по прилагането му при 

извършените проверки на обекти и технически прегледи на СПО през 2013 г. служителите на 

ГД ИДТН са съставили 1632 акта за установяване на административни нарушения. Издадени 

са 1397 наказателни постановления. Прекратени са преписките по 261 акта на основанията 

по Закона за административните нарушения и наказания (деянието не е нарушение, лицето 

не е нарушител или са допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон при 

съставянето или предявяването на АУАН). Обжалвани са 164 от издадените наказателни 

постановления. Приключили са съдебните процеси по 5 наказателни постановления, които с 

влязло в сила съдебно решение са отменени. Не са приключили съдебните процеси по 159 

обжалвани наказателни постановления. 

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация са наложени следните принудителни 

административни мерки по чл. 49 от ЗТИП – 1864 заповеди за спиране от експлоатация на 

2775 съоръжения с повишена опасност и 442 задължителни писмени предписания на 

собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица.  

 



Сравнението между постигнатите резултати от осъществените по-важни дейности от ГД 

ИДТН през последните три години показва следното съотношение:     

 
ПТП – периодични технически прегледи на СПО 

ПиДрТП – първоначални и други технически прегледи на СПО 

Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО 

Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

закона 

Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП 

АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при извършените прегледи и проверки 

 

Съпоставянето на резултатите от осъществените дейности от служителите на ГД 

ИДТН през 2013 год. с осъществените такива през предходните две години, представени 

графично на фиг. 1, показва запазване на постигнатото значително подобрение в работата на 

главната дирекция през последните години, както и тенденцията към постигане на по-високи 

резултати при изпълнение на поставените пред ГД ИДТН цели и задачи.  

Въз основа на обема от осъществени дейности и постигнатите резултати, като цяло 

поставените пред ГД ИДТН задачи през 2013 г. отчитаме за изпълнени, съобразно наличния 

кадрови капацитет и осигурените ресурси. 
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