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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР“ 

ПРЕЗ 2014 Г. 

Основният приоритет на дейността по метрологичен надзор на ДАМТН и през 

2014 г. е постигането на заложените планови показатели чрез оптимално използване на 

наличните ресурси. Надзорните и контролните дейности през годината, свързани с 

прилагането на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към 

продуктите и Закона за автомобилните превози, се характеризират с успешно 

прилагане на комбиниран проактивен и реактивен подход чрез извършване на 

комплексни проверки в търговската мрежа, масови проверки на пазари и тържища, 

тематични проверки по видове предварително опаковани количества продукти (ПОКП) 

и средства за измерване (СИ), всеобхватен надзор и контрол на оправомощени 

лаборатории за проверка на СИ и регистрирани сервизи за тахографи, приоритетно 

изпълняване на дейностите, възложени или организирани съвместно с органите на 

прокуратурата, НАП, МВР, Агенция „Митници“, ИА ”Автомобилна администрация”, 

както и по жалби и сигнали на физически и юридически лица. Постигнатите 

показатели по области на дейност са както следва: 

 

Метрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване 

През 2014 г. са инспектирани 18 696 СИ в употреба, попадащи в обхвата на 

Закона за измерванията (ЗИ). Проверките са извършени в търговската мрежа, на пазари 

и стокови тържища, в зърнобази, в бензиностанции и газостанции, в обекти за 

изкупуване на грозде, за пощенски и куриерски услуги, за продажба на дърва, в обекти, 

в които се използват СИ за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия, газ и 

вода, данъчни складове и други обекти по Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС). 

Относителният дял на установените несъответстващи СИ за периода е 9,1%. 

Продължава тенденцията да преобладават несъответствията, свързани с липсата на 

знак от проверка (90%), основно поради изтекъл срок на валидност на 

регламентираната последваща проверка. Същевременно делът на установените СИ от 

неодобрен тип или без маркировка за съответствие е намалял до 5,4% в сравнение с 7% 

през 2013 г. 

 



 

 

В търговската мрежа са проверени 3176 бр. везни и теглилки, 6% от които 

несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и 

складови бази са проверени 1441 обекта на територията на цялата страна. В сравнение 

с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на по-висок процент на везните от 

неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП – 29% от несъответствията. През годината 

са проведени и планови кампанийни проверки на скенерни везни, везни, използвани в 

зърнобази, както и везни при изкупуване на грозде. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 612 бензино- и 

газстанции, близо една четвърт от които по жалби и сигнали на граждани или по 

искане на други органи. Делът на установените при проверките бензиномерни и 

газколонки, които не съответстват на изискванията на ЗИ е 9,7 % . Продължава 

тенденцията да преобладават несъответствията, свързани с липсата на знак от проверка 

(90 % от несъответствията), основно поради изтекъл срок на валидност на последваща 

проверка..  

В изпълнение на изискванията на ЗАДС, правилника за прилагането му и 

Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван 

от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки 
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съвместно с Агенция „Митници” са извършени инспекции на 256 СИ за регистриране и 

отчитане на акцизни стоки в 167 обекта. 

В съответствие с утвърдения план е извършен метрологичен надзор на: 

- топлофикационните дружества - проверени са общо 739 обекта, в които се използват 

745 топломера и 514 водомера. Делът на установените несъответстващи СИ са 

съответно 12% за топломерите и 9,5% за водомерите, предимно с изтекъл срок на 

валидност на проверката. За установените нарушения са съставени 7 протокола за 

задължителни предписания и 98 АУАН; 

- дружествата, които доставят газ до крайните потребители - проверени са общо 1899 

обекта, в които се използват 2115 разходомери, 383 коректори на обема на газ и 119 

манометъра. Делът на несъответстващите СИ в тези дружества е едва 4%, предимно с 

изтекъл срок на валидност на проверката. Съставени 20 протокола за задължителни 

предписания и 83 АУАН; 

- операторите, които доставят до крайни потребители електрическа енергия и във 

връзка с това използват електромери и допълнителни устройства към тях - 

измервателни трансформатори и часовници за превключване на тарифни електромери 

– за измервания, свързани с търговски плащания при продажба й. Проверени са общо 

1239 обекта, в които се използват 3633електромера, 171 измервателни трансформатори 

и 283 часовници за превключване на тарифни електромери. Делът на 

несъответстващите СИ е 9,6%, предимно електромери с изтекъл срок на валидност на 

проверката. За установените нарушения са съставени 19 протокола за задължителни 

предписания и 207 АУАН; 

- ВиК дружествата - извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1933 

обекта, като са инспектирани 2178 СИ, от които 18% несъответстват на изискванията. 

За установените несъответствия са съставени 45 ПЗП и 206 АУАН. 

През м. август на територията на морските курорти е извършена кампанийна 

проверка за използване на ЕТАПФ. В рамките на тази проверка са установени 5,7% (от 

общо 192) несъответстващи на законовите изисквания ЕТАФП, предимно със изтекъл 

срок на валидност на проверката.  

Във връзка сигнал на гражданин и искане на Районна прокуратура, гр. Разло, са 

проверени 6 обекта, в които при продажба на дърва се използват 35 материални мерки 

за дължина – ролетки. За установените при проверките нарушения, свързани с 14 

ролетки, са връчени 4 протокола за задължителни предписания и 4 АУАН. 



По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

още 177 извънредни надзорни проверки, предимно на везни, бензиномерни и 

газколоноки, топломери и ролетки, като делът на несъответстващите инспектирани 

средства за измерване е 44%. По жалби и сигнали на граждани и фирми през 2014 г. са 

извършени 212 извънредни проверки, от които 48% за бензино- и газстанции, 46% за 

везни и 6% за други СИ (електромери, водомери, топломери, разходомери и ролетки). 

Резултатите показват, че 23% от инспектираните средства за измерване, предмет на 

жалбите, не отговарят на изискванията. В резултат са съставени 38 ПЗП и 59 АУАН. 

 

Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за 

продажба предварително опаковани количества продукти  

През 2014 г. проверките, свързани с ПОКП, приоритетно са насочени към някои 

масово употребявани хранителни продукти, за които в предходната година са 

получавани най-често жалби от потребителите – прясно и кисело мляко, месни 

продукти, олио, както и към контрол в търговската мрежа на кафе и ядки и някои 

основни пакетирани храни (захар, брашно и варива), тестени, сладкарски и 

шоколадови изделия и др. във връзка с получени жалби и сигнали. Извършени са 4 

тематични проверки при производители на олио, прясно и кисело мляко, месо и месни 

продукти и вино и една кампанийна проверка в търговската мрежа на кафе и ядки. 

Метрологичният надзор е осъществен чрез 239 проверки, извършени на място при 

производители на ПОКП и проверки в 287 обекта от търговската мрежа.  

Надзорните проверки на място при производителите на ПОКП са осъществени 

главно в рамките на планираните през различните тримесечия на отчетния период 4 

тематични проверки - в обекти, в които се бутилира олио, при производители на 

прясно и кисело мляко, при производители на месни продукти и на вино. Обхванати са 

62 производители на мляко и млечни продукти, 83 производители на месо и месни 

продукти, 44 на олио, 37 на вино и 14 на други продукти. За оценка на извършвания от 

производителите контрол на нетните количества на произвежданите от тях продукти, 

на контрол в обектите на производство са подложени 488 партиди ПОКП с еднакви 

количества и 4735 ПОКП с различни количества. Спрени са от разпространение общо 

58479 несъответстващи на законовите изисквания ПОКП (прясно и кисело мляко, месо 

и колбаси, олио, вино, бои, разредител и тонизиращи пасти). 

На контрол в търговската мрежа, са подложени общо 1239 партиди ПОКП с 

еднакви количества и 1101 броя ПОКП с различни количества. На местата на продажба 



са спрени от разпространение 36 ПОКП поради несъответствия на изискванията към 

нетното им количество и 83 ПОКП, на които търговците са променили обявеното от 

производителите количество или са без означено от производителите количество. В 

резултат на засиленото извършване в последните няколко години на контрол на ПОКП 

в търговската мрежа, броят на установените продукти, които се предлагат за продажба 

с несъответстващи количества, чувствително е намалял, както и броят на получените 

жалби за такива продукти. 

В рамките на общия брой отчетени проверки, шест са извънредни, извършени 

във връзка с получени сигнали от граждани за несъответстващи количества на кисело 

мляко, овесени ядки и бонбони и 2 във връзка с получен сигнал за намиращи се в 

търговската мрежа на съседна държава е-маркирани продукти – слънчогледови ядки. 

Подложените на контрол по време на проверката налични партиди слънчоглед в 

складовете на производителите не показват отклонение от изискванията на НПОКП. 

При другите проверки в резултат на извършения контрол от разпространение са спрени 

11 продукта (7 бр – кисели млека и 4 бр. – овесени ядки).  

За установените нарушения на производители и търговци на ПОКП са 

съставени общо 138 ПЗП, 132 от които на производители на ПОКП и 5 АУАН. Тъй 

като извършените при производителите проверки са превантивни, с цел оценка на 

контрола и извадките за контрол са взимани от производствените линии и от 

складовете на производителите преди пускането на пазара на продуктите, АУАН не са 

съставяни. 

 

Надзор на пазара на средства за измерване 

Надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви 

2009/23/ЕО и 2004/22/ЕО, проведен през 2014 г., включва тематични проверки и 

наблюдения на 8123 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 1732 обекта. 

Надзорът на пазара най-често се   комбинира с текущия метрологичен надзор, 

включително при извършване на проверки по сигнали. Не са установени нарушения 

при извършените проверки на електромери, водомери, разходомери за газ и 

коригиращи устройства за обем, топломери, материални мерки за дължина и 

измервателни системи за течности, различни от вода. 

 



 

 

Електромери 

В рамките на извършените планови проверки електроразпределителните 

дружества са наблюдавани общо 2595 електромера, пуснати на пазара по реда на ЗТИП 

и НСИОССИ.  

Водомери 

В 260 обекта са наблюдавани 3413 водомера, от които 1160 пуснати на пазара по 

реда на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. Част от 

наблюденията са извършени в складовете на ВиК дружествата в рамките на 

метрологичния надзор на тези дружества.  

Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем 

В рамките на плановия надзор на газоразпределителните дружества и на 

доставчиците на газ за крайните потребители в страната, са проверени 946 СИ, от които 

663 пуснати в действие.  

Топломери 

При плановия метрологичен надзор на топлофикационните дружества в страната 

са извършени наблюдения и проверки на 2595 топломера, от които 1395 пуснати в 

действие  

Везни  

Извършени са наблюдения и проверки на 674 пуснати на пазара и/или в действие 

неавтоматични везни, включително в рамките на планираните надзор на пазара на 

индустриални и на скенерни везни. За констатирани формални несъответствия при 3 
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везни, задължените лица по ЗТИП са предприели доброволни коригиращи действия. 

Изтеглена от употреба е везна за измерване на осово натоварване в данъчен склад по 

Наредба Н-1. При плановия надзор на скенерните неавтоматични везни са установени 

пуснати в действие везни, за които не е спазено изискването изискуемите маркировки, 

надписи и означения да бъдат на видимо място при нормални условия на употреба. 

Изпратени са предписания на производителя за коригиране на несъответствието. 

Надзорът обхваща и 2 везни с автоматично действие. Установено е, че едната от 

тях е пусната в действие без оценено съответствие, за което е съставен АУАН. Чрез 

промяна в точките за контрол от страна на АМ по реда на Наредба Н-1, е преустановена 

неправилната употреба на везната.. 

Материални мерки за дължина 

В търговската мрежа е извършен надзор на пуснати на пазара 50 мерки за 

дължина. 

Измервателни системи за течности, различни от вода 

Извършен е надзор на пуснати в действие 14 измервателни системи за течности, 

различни от вода. 

 

Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за 

измерване лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване 

Извършени са 63 надзорни проверки на лица, оправомощени за извършване на 

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

функциониращите системи за управление с изискванията по стандарт БДС/ISO/IEC 

17025, от които 5 са извънредни. Проверени са 59 стационарни и 3 подвижни 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях 847 технически средства – еталони, 

спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на 

записите по качеството, както и на техническите записи, свързани с проверката на 

21047 СИ. За установени несъответствия с изискванията на ЗИ и наредбите по 

прилагането му са съставени 12 протокола за задължителни предписания. 

През 2014 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени 14 лица. 

Издадени са 19 изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване. Отнето е 

оправомощаването на 4 лица и е издадена 1 заповед за отказ за оправомощаване. 

Общият брой на оправомощени лица в края на 2014 г. е   42. 

 



 
 

* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 42, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на повече от един вид 

средства за измерване. 

 

 

Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж 

или монтаж и ремонт на тахографи 

През отчетния период са прегледани 45 преписки по подадени заявления и 

проверки на място в 22 сервиза, във връзка с които са издадени 43 удостоверения за 

регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и допълнения, 

прекратявания на регистрация и временно спиране на дейността. Поддържа се 

актуален регистър на сервизите, сервизните техници и определените им 

идентификационни номера, информация от който се предоставя на Европейската 

комисия за актуализация на базата данни, ползвана от контролните органи в държавите 

членки. 

На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози са извършени 

надзорни проверки на 155 регистрирани сервизи за тахографи за спазване на 

задълженията им по този закон и Наредба № РД-16-1054 във връзка с изискванията на 

Регламент (ЕИО) № 3821/85. В рамките на надзорните проверки са инспектирани 

наличните сертификати и оборудване на сервизите, проучени са 36 333 протокола от 
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Оправомощени лица по видове СИ

електромери и доп. у-ва

разходомери за газ

анализатори на алкохол в дъха

топломери

водомери

спирачни стендове, 

газоанализатори и димомери

манометри, използвани в ЖПТ 

радарскоростомери



проверка на тахографи и 11 221 електронни записи за дигитални тахографи. За 

констатирани при проверките нарушения са съставени 9 протокола за задължителни 

предписания. 

 

Административно–наказателна дейност 

През отчетния период са съставени общо 602 протокола по ЗИ, ЗТИП и ЗАвП. 

За установени при проверките нарушения са съставени 854 АУАН и са издадени 

555 наказателни постановления. Влезли в сила са 436 наказателни постановления. 

Обжалват се 40. 

 

 


