АГЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2010 г.
Дейността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН) през 2010 г. е насочена към осъществяване на дейности, реализиращи
нейната мисия, а именно: подпомагане изпълнението на националната стратегическа
цел

-

България

да

бъде

страна

с

устойчиво

икономическо

развитие,

конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда.
Функциите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
допринасят за постигане на целите на Закона за техническите изисквания към
продуктите, Закона за защита на потребителите, Закона за чистотата на атмосферния
въздух, Закона за измерванията, Закона за автомобилните превози, Закона за
управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за
медицинските изделия,

Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни

източници и биогоривата, както и за осигуряване на еднакви условия за предлагане на
продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като
част от единния европейски пазар.
Защитата на обществото от опасни и несъответстващи на съществените
изисквания промишлени продукти, от неверни измервания и от разпространяване на
некачествени течни горива са други важни аспекти от цялостната надзорна дейност на
държавната агенция.
2010 г. като първа година след влизането в сила на Регламент (ЕО) №765/2008
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Решение (ЕИО) №339/93 постави сериозни предизвикателства пред ДАМТН в
дейността по надзора на пазара на продукти в обхвата на директивите от Нов подход,
т.е. в приложното поле на Закона за техническите изисквания към продуктите. Основен
акцент в тази връзка е изграждането на механизми за по-ефективно сътрудничество с
икономическите оператори, ефикасно взаимодействие с другите контролни органи и
подобряване на работата с митниците - като особено важни фактори за повишаване на
ефективността на надзора на пазара.
Във връзка с прилагането на разпоредбите на Решение №768/2008/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагане на пазара на
продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, съгласно провежданата политика от
Европейската комисия, още преди промяната на съответното секторно законодателство,
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от експертите на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” са предприети
необходимите действия за изпълнение от ДАМТН, като компетентен държавен орган,
на новите изисквания за нотификация на органи за оценяване на съответствието и за
запазване и осигуряване на статута на българските нотифицирани органи.
Важна специфика на дейността в областта на метрологичния надзор през 2010 г.
са съвместните проверки с Агенция „Митници” при инспекции на средства за
измерване на акцизни стоки. Своевременно са предприети действия по всички
постъпили жалби и сигнали от граждани, фирми и други контролни органи. Във връзка
с прилагането на разпоредби от европейското социално законодателство, имащи за цел
регламентиране и подобряване на условията на труд в сектора на автомобилния
транспорт и безопасността по пътищата, е осъществен контрол на регистрираните
сервизи за тахографи.
През 2010 г. ДАМТН започна изпълнението на изискванията на Закона за
възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр.49
от 19 юни 2007 г., изм., ДВ, бр.102 от 22 декември 2009 г.),

приет съгласно

разпоредбите на Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар и на Директива 2009/30/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно насърчаване на използването на
биогорива и други възобновяеми горива в транспорта. В тази връзка стартира
задължението на Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” за
осъществяване на контрол спрямо лицата, пускащи или предлагащи на пазара течни
горива от нефтен произход за нуждите на транспорта, смесени в определено процентно
съотношение с биогорива. С цел точно и своевременно изпълнение на задълженията по
Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, една
от основните задачи е изграждането на ефективно действащ контролен механизъм,
който да сведе до минимум възможността за предлагане на пазара на течни горива от
нефтен произход без съдържание на биогориво.
Основното предизвикателство в областта на техническия надзор през 2010 г. е
преодоляването на редица външно “привнесени” проблеми, като поредното редуциране
на числеността на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”,
необоснованото й и нелогично преструктуриране в края на 2009 г., неравномерното
осигуряване на финансовите средства, необходими за осъществяване на дейностите по
техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и надзора на пазара, както и
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други проблеми. Едновременно с това дирекцията трябваше да изпълнява ефикасно и в
пълен обем планираните дейности и задачи, както и непланираните и допълнително
възложените задачи. В резултат може да се отчете, че въпреки посочените проблеми ГД
„Инспекция за държавен технически надзор” като цяло изпълни планираните задачи.
На значително ниво през отчетния период е взискателността на инспекторите
към нарушителите, респективно

административнонаказателната дейност на главната

дирекция. Доказателство за това са съставените през годината 1480 акта за
установяване на административни нарушения, което не е достигано през последните
повече от двадесет години.
През май 2010 г. се навърши една година от влизане в сила на Регламент (ЕО)
№764/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на
процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за
продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на
Решение №3052/95/ЕО. През тази година в ДАМТН се създаде и успешно заработи
звено за контакт относно продукти, съгласно член 9 от Регламент (ЕО) №764/2008, като
важно условие за прилагане на регламента и постигане на неговата основна цел –
укрепване на функционирането на вътрешния пазар чрез създаване на по-добри
условия за свободното движение на стоки.
През годината ДАМТН участва в работата на европейски и международни
организации, в редица проекти и инициативи, целта на които е укрепване на взаимното
доверие и подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на
държавите членки в областта на надзора на пазара, техническия надзор и
нотифицирането на органи за оценяване на съответствието.
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НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
През 2010 г. в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са
изпълнени следните приоритетни задачи:


Разработване на проекти на нормативни актове, осигуряващи

осъществяването на функциите на администрацията.

 Транспониране изискванията на директиви на Европейския съюз в
българското законодателство.
Приети от Министерския съвет нормативни актове:


Постановление № 124 на Министерския съвет от 18.06.2010 г. за

изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините, приета с ПМС № 140/2008 г.


Постановление № 125 на Министерския съвет от 18.06.2010 г. за

изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253/2006 г.


Постановление № 300 на Министерския съвет от 13.12.2010 г. за

приемане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките


Постановление № 199 на Министерския съвет от 10.09.2010 г. за

приемане на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
повдигателни съоръжения
Участие в разработването на проекти на нормативни актове:


Закон за енергията от възобновяеми източници



Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол


Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
Административно обслужване
Предоставяните от ДАМТН административни услуги са 15. Приоритет на
агенцията е предоставянето на качествени административни услуги по прозрачен и
ефективен начин - осигурен е непрекъснат режим на работа с потребителите на
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административни услуги в рамките на работното време, като работата на звеното
продължава и след края на работното време на администрацията на агенцията, до
приключване на тяхното обслужване.
През 2010 г. са извършени общо 3384 бр. административни услуги.
Административни услуги, извършени от ДАМТН през 2010 г.
Административни услуги

Лицензиране

1

Издаване на разрешение за
извършване на оценяване на съответствието

2

Регистриране на фирми, извършващи ремонт и
сервиз на фискални устройства

3

Оправомощаване на лица за проверка на
средства за измерване

4

Лицензиране на лица за ремонт на електронни
таксиметрови апарати с фискална памет по
Наредба 35

8

5

Одобряване на идентификационните знаци на
бутилки

-

6

Заверяване на инвестиционни проекти на
строежите, в които ще функционират
съоръженията с повишена опасност, в частта,
която се отнася за съоръженията

7

9

10

11

Заверяване на техническата документация за
ремонт на съоръженията с повишена опасност
Заверяване на проектантска и конструкторска
документация за производство на съоръжения
с повишена опасност, за които няма наредби по
чл.7 от Закона за техническите изисквания към
продуктите
Издаване на удостоверения за вписване в
регистъра на лицата, извършващи поддържане,
ремонтиране и преустройване на съоръженията
с повишена опасност
Разрешаване на пускането в експлоатация на
съоръжения с повишена опасност, за които
няма наредби по чл.7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
Съгласуване на учебни програми и планове за
обучение в училищата и в курсове за
придобиване на правоспособност за
обслужване на съоръжения с повишена
опасност

Регистрация

Разрешения

Съгласуване

Удостоверения

1
228
42

312

218
93

169

215

61

5

12

13

14

15

Издаване на разрешения за провеждане на
курсове за придобиване на правоспособност за
обслужване на съоръжения с повишена
опасност
Лицензиране на лица за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност
Регистриране и/или извършване на
първоначален технически преглед на
съоръжения с повишена опасност
Издаване на удостоверение за извършване на
монтаж, проверка и ремонт на тахографи
Общо

352

50
1526
109
58

1526

610

684

506
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МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР
През 2010 г. приоритетно дейността на ДАМТН е насочена към постигане на
заложените планови показатели чрез оптимално използване на наличните ресурси;
повишаване на ефикасността и ефективността на надзорните и контролните дейности и
своевременно реагиране на всички постъпили жалби и сигнали от граждани и фирми;
подобряване на взаимодействието с други контролни органи

и органи на

изпълнителната и местната власт - чрез извършване на съвместни проверки и
подобряване обмена на информация; привеждане и поддържане на практиката в
областта на надзора на пазара на средствата за измерване и контрола на сервизи за
монтаж или монтаж и ремонт на тахографи в съответствие с тези на страните – членки
на ЕС.
Организацията за постигане на тези задачи се осъществи чрез комбиниран
проактивен и реактивен подход, съобразен с ограничената ресурсоосигуреност.
Приоритетно са изпълнени дейностите и мероприятията, възложени или организирани
съвместно с органите на прокуратурата, МВР и Агенция „Митници”, както и по жалби
и сигнали на физически и юридически лица. Паралелно с тях са извършени и
действията по администриране на разрешителните и регистрационните режими.
През 2010 г. от служителите на ДАМТН, осъществяващи метрологичен надзор и
надзор на пазара на средства за измерване, са реализирани следните дейности:
 Mетрологичен надзор на лица, които използват средства за измерване
През 2010 г. са инспектирани 19 058 средства за измерване в употреба (СИ),
попадащи в обхвата на Закона за измерванията (ЗИ). Извършени са 7680 проверки в
търговската мрежа, на пазари и стокови тържища, на летища и гари, в обекти, в които
се измерват големи товари, в бензиностанции и газостанции, в обекти на газопреносни
и газоразпределителни дружества, на електроразпределителни дружества, в складови
бази, данъчни складове и други обекти по Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС), в автомобили за таксиметров превоз, пунктове за годишни технически
прегледи, при производители на предварително опаковани количества продукти и др.
По жалби и сигнали на граждани и фирми, както и по искане на други контролни
органи (МВР, митници, КЗП, ИААА и др.) и органи на местната власт са осъществени
1358 надзорни проверки. Част от тях са извършени съвместно с други администрации.
Запазва се относителният дял на установените при проверките СИ, които не
съответстват на изискванията на ЗИ - 11% . Продължава тенденцията да преобладават
несъответствията, свързани с липсата на знак от проверка (87%), основно поради
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изтекъл срок на валидност на последваща проверка. Същевременно, в сравнение с
миналата година, делът на несъответстващи СИ, които са от неодобрен тип или без
маркировка за съответствие, е спаднал наполовина (6%).

 Метрологичен надзор на оправомощени за проверка на средства за
измерване лица и оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване
Извършени са 60 надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на
раздел ІV от ЗИ за проверка на средства за измерване. Проверени са 59 стационарни и 2
подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях 844 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 102 143 средства за измерване. Оправомощените лица са осъществили
през годината 786 276 първоначални и последващи проверки на средства за измерване.
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* Броят на посочените в графиката лица надхвърля 52, тъй като някои от тях са оправомощени за проверка на
повече от един вид средства за измерване.

През 2010 г. за проверка на средства за измерване са оправомощени 13 лица.
Издадени са 28 изменения и допълнения на заповеди за оправомощаване, 1 заповед за
отказ за оправомощаване и 2 заповеди за отнемане на оправомощаване поради
прекратяване на дейността на фирмите. Общият брой на действащите в края на 2010 г.
оправомощени лица е 52.
 Метрологичен надзор на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за
продажба предварително опаковани количества продукти
През 2010 г. проверките, свързани с предварително опаковани количества
продукти (ПОКП), приоритетно са насочени към масово употребяваните хранителни
продукти, за които се получават най-често жалби от потребителите – мляко и млечни
продукти, месо и месни продукти, олио, основни пакетирани храни (ориз, брашно,
захар, варива), тестени, сладкарски и шоколадови изделия, както и перилни и
почистващи препарати, бои и строителни материали, вино и спиртни напитки и др.
Метрологичният надзор е осъществен чрез 115 проверки, извършени на място при
производители/вносители на ПОКП и проверки в 960 обекта от търговската мрежа.
На контрол при производителите и в търговската мрежа са подложени 1078
партиди ПОКП с еднакви количества и 4798 ПОКП с различни количества.
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В резултат на извършените надзорни проверки при производителите и в
търговската мрежа са спрени общо 20 307 ПОКП.

Извършването на контрол на нетните количества на конкретни видове ПОКП,
предлагани за продажба в търговската мрежа, е тенденция, която ще продължи и в
бъдеще като важна мярка за осигуряване на условия за лоялна конкуренция на
производителите на ПОКП и за защита на потребителите на тези продукти по
отношение на пакетираното количество.
 Надзор на пазара на средства за измерване
След преглед на информацията, получена при метрологичен надзор на местата
за употреба и чрез анализ на факторите, довели до жалби и сигнали през предходни
отчетни периоди, усилията през годината са насочени, съобразно ресурсите, към
средствата за измерване, за които рисковете са по-високи и несъответствията по-чести.
Поради спецификата на средствата за измерване, които в по-голямата си част
могат да бъдат открити и наблюдавани единствено след като са пуснати в действие, т.е
на мястото на употреба, както и поради действащия до 2016 г. преходен период за
средствата за измерване в обхвата на Директива 2004/22/ЕО, от който се възползват
голяма част от производителите на средства за измерване с валидно одобряване на
типа, дейностите по надзор на пазара и метрологичен надзор до голяма степен се

10

извършват съвместно в едни и същи обекти, като в зависимост от резултатите от
констатациите се предприемат съответните действия по ЗТИП или ЗИ.

Извършени са тематични проверки и наблюдения на 4096 средства за измерване,
пуснати на пазара и/или в действие. Използването на наличните експертни знания на
инспекторите за техническите и метрологичните характеристики на средствата за
измерване в резултат от осъществявания метрологичен надзор на местата на употреба
на средствата за измерване допринесе за ефективността на надзора на пазара.
В изпълнение на Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници” и
ДАМТН за прилагане на мерките за надзор на пазара в държавната агенция са получени
5 уведомления. По три от тях са извършени проверки на 820 везни с неавтоматично
действие и на 16 200 електромера, за които е установено, че отговарят на изискванията
на ЗТИП. По другите две уведомления не са извършени проверки, тъй като описаните в
тях продукти не попадат в обхвата на извършвания от ДАМТН надзор на пазара.
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 Одобряване, регистриране и контрол на сервизи, които извършват монтаж
или монтаж и ремонт на тахографи
Дейностите

по

одобряване,

регистриране

и

контрол на сервизи за тахографи произтичат от
водачи

изискванията на Регламент (ЕИО) №3821/85 и са във
превозвачи

връзка с прилагането на разпоредби от европейското
социално

законодателство,

имащи

за

цел

регламентиране и подобряване на условията за труд в
сервизи за
тахографи

сектора на автомобилния транспорт и безопасността по
пътищата. Ролята на сервизите за тахографи във
веригата за постигане на тези цели е ключова и поради

това оценката на кандидатите за регистрация спрямо заложените в законодателството критерии
и последващият контрол на сервизите са приоритетни дейности.
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.
През отчетния период е извършен преглед на 110 преписки по подадени заявления и
проверки на място в 80 сервиза, във връзка с които са издадени 109 удостоверения за
регистрация на сервизи за тахографи, включително изменения и допълнения, и 1 заповед за
врeменно прекратяване на регистрацията.
На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) са извършени
планови надзорни проверки на 108 регистрирани сервизи за тахографи за спазване на
задълженията им по този закон и по Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. във връзка с
изискванията на Регламент (ЕИО) №3821/85 и последните му изменения и допълнения.

 Административнонаказателна дейност по прилагането на ЗИ, ЗТИП и ЗАП
За установени при проверките несъответствия и нарушения през отчетния период
са съставени общо 1111 протокола (1100 за задължителни предписания по ЗИ, 4
констативни протокола по ЗТИП и 7 протокола с предписания по ЗАП) и 586 АУАН.
Издадени са 587 наказателни постановления. Влезли в сила са 560 наказателни
постановления. Обжалват се 5.
 Регистриране на сервизи за фискални устройства
Издадени са 228 удостоверения за регистрация на фирми за сервиз и ремонт на
фискални устройства на основание Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на
министъра на финансите, 25% от които са за обслужване на новите типове фискални

12

системи, предвидени за он-лайн връзка на бензиностанциите с Националната агенция за
приходите.
От регистъра са заличени 11 фирми.
 Лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална
памет (ЕТАФП)
В съответствие с Наредба № 35/1999 г. на министъра на транспорта, министъра на
финансите и председателя на ДАСМ са издадени 8 лицензии на фирми за сервиз на
електронни таксиметрови апарати с фискална памет.
Резултатите от извършената надзорна и контролна дейност през 2010 г.
показват, че ефективността от проверките се повишава. За това допринесоха и
организираните комплексни и съвместни проверки с други контролни органи. Особено
роля - както при надзора на пазара на СИ, така и при извършване на проверки на
задължени по Закона за акцизите и данъчните складове лица - изигра доброто
сътрудничество с Агенция „Митници”. Регулярният контрол на различните групи
задължени лица води до намаляване на нарушенията и има положителен ефект за
спазване на задълженията на икономическите оператори по Закона за измерванията,
Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за автомобилните
превози.
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НАДЗОР НА ПАЗАРА
През 2010 г. целите в работата на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) са свързани с
изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара от годишния план;
осъществяване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми и граждани;
действия по нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на информация
RAPEX; нотификации, подадени от ЕК; съвместни проверки с други контролни органи;
повишаване компетентностите на експертите и инспекторите съобразно законовите
задължения; сътрудничество с органите и структурите на Европейския съюз в областта
на надзора на пазара.
Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през 2010 г., са в обхвата на
наредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението; играчки; строителни продукти; газови
уреди; машини, вкл. машини, работещи на открито по отношение на шума; лични
предпазни средства; съоръжения под налягане; радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства; плавателни съдове за отдих; транспортируеми
съоръжения под налягане; пиротехнически средства и взривни вещества за
граждански цели.
Осъществен е надзор на пазара и на продукти по отношение на изискванията на
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), приета на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за
управление на отпадъците.
Извършено е наблюдение на пазара по отношение изискванията, свързани с
енергопотреблението, за екопроектиране на: луминесцентни лампи без вграден
баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които
могат да работят с такива лампи; външни електрозахранващи устройства по
отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен
режим; електрическо и електронно битово и офис оборудване във връзка с
консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“.
През годината са извършени планови и извънпланови проверки и наблюдение
общо върху 6670 продукта от различни видове марки и модели на територията на
цялата страна, в това число 139 продукта, чиито проверки са започнали от предходната
година. Констатирани са несъответствия при 2582 продукта.
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Разпределение на проверените и наблюдаваните продукти през 2010 г. по наредби

Съотношение между наблюдаваните и проверените продукти през 2010 г. и
продуктите с установени несъответствия
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Съотношение между проверените продукти при плановите и
извънплановите проверки през 2010 г.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
Осъществени са планови проверки на общо 4601 продукта от различни видове
марки и модели, както следва:
Електрически отоплители за стая
Проверени са общо 509 електрически отоплители от 326 различни марки и
модели по отношение на изискванията на ЗТИП, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени
за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН) и
НИППЕЕОТТОЕЕО.
За продуктите с констатирани несъотвествия са предприети ограничителни и
коригиращи мерки.
Резултатите показват, че на пазара все още се предлагат продукти, които не
съответстват на съществените изисквания и за които икономическите оператори не са
спазили задълженията си основно по чл. 5 от НИППЕЕОТТОЕЕО. Въпреки това има
тенденция към намаляване на ел. съоръженията с несъответствия, предлагани на
българския пазар.
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Гъвкави кабели (шнурове)
Проведена е специализирана проверка на 5 типа кабели по отношение
изискванията на ЗТИП и НСИОСЕСПИОГН. Проверени са общо 224 бр. кабели от тези
типове. Изпитани са, по определени показатели, образци от 7 вида кабели, от които 3
образеца са с доказано несъответствие. За 17 бр. различни кабели са изискани и
предоставени от икономическите оператори документи, удостоверяващи оцененото
съответствие на продуктите. При проверките се констатира, че в резултат на проведена
през 2009 г. работна среща мужду ГД „Надзор на пазара” и българските производители
кабелите, пуснати от тях на пазара през 2010 г., вече са с маркировка СЕ.
Произведените и пуснати на пазара преди 2010 г. кабели са маркирани с маркировка
HAR, която се поставя при изпълнение на аналогични изисквания.
Като цяло, типовете кабели, обект на проверката, са пуснати на пазара в
съответствие с изискванията на ЗТИП и НСИОСЕСПИОГН.
Светлинни гирлянди
За четвърта поредна година през декември 2010 г. е извършена специализирана
кампанийна проверка на светлинни гирлянди за изпълнението на изискванията на
ЗТИП и НСИОСЕСПЕОГН. Проверени са общо 170 вида светлинни гирлянди, внос от
страни извън Европейския съюз.
Резултатите от проверките показват, че все още на българския пазар се предлага
голям брой несъответстващи светлинни гирлянди - с видими несъответствия, без
инструкция за употреба на български език, без маркировка за съответствие СЕ. Това
доказва необходимостта от ежегодно планиране на такива проверки, още много
допълнителна работа с икономическите оператори и още по-настоятелно изискване на
съдействие от страна на Агенция „Митници.
Професионални радиостанции (Walkie Talkie) и безжични джоистици
Проведени

са

специализирани

проверки

на

PMR

радиосъоръжения

–

професионални Walkie Talkie и безжични джоистици. Проверени са общо 61 бр.
професионални Walkie Talkie от 12 различни марки, включващи 29 модела и 34 бр.
безжични джоистици от 31 модела. Констатирани са пропуски в административните
изисквания към продуктите. За продуктите с констатирани несъответствия са
предприети коригиращи действия от икономическите оператори.
Предлаганите на българския пазар професионални Walkie Talkie и безжични
джоистици са с удостоверено съответствие и ползват радиочестотния спектър,
определен от „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на
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Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни
устройства”.
Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX
нотификации
Проверени са 277 бр. играчки от различни категории със същото естество на
риск, посочени в RAPEX нотификациите. Установени са несъответствия при 229
продукта. Значителна част от тях са с видими несъответствия.
Голяма част от икономическите оператори са предприели доброволни действия
по изтегляне от пазара на опасните продукти, тяхното унищожаване или преработване.
Издадени са заповеди за забрана разпространението и изтегляне от пазара на опасните
играчки.
Електрически играчки
Извършено е измерване с апарат, получен в резултат на участието на ГД
”Надзор на пазара” в трансграничен проект - Joint Market Surveillance Action on Тoys, на
общо 187 електрически играчки от различни категории, за наличие на посочените в
НИППЕЕОТОЕЕО тежки елементи. Завишено съдържание на хром, олово, живак и
кадмий е открито само в 5 играчки.
Проверени са и електрически играчки с дистанционно управление, общо 53
вида, за изпълнение изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО. За поредна година се
установява неспазване на задълженията по изпълнение основно на чл. 5 от
НИППЕЕОТТОЕЕО.
Верижни триони – моторни триони и градинска техника – моторни косачки
Извършени са проверки на верижни моторни триони, по отношение изпълнение
на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на машини (НСИОСМ) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на
шума, излъчван от тях във въздуха. По отношение на излъчвания шум не са
констатирани несъответствия. Нарушения не са открити. От проверените 18 бр.
различни марки и модели верижни триони и 30 бр. различни моторни косачки са
констатирани несъответствия с изискванията на НСИОСМ при 7 верижни триона и 5
моторни косачки. От икономическите оператори са предприети коригиращи действия и
несъответствията са отстранени.
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Kрикове (механични и хидравлични)
Извършена е проверка на подвижни или преносими крикове (механични и
хидравлични) по отношение на изисквания към тях, посочени в НСИОСМ. От
проверените 83 бр. различни марки и модели механични и хидравлични крикове са
констатирани несъответствия при 72 вида. Проведени са срещи с икономически
оператори, в резултат на които за значителна част от продуктите с констатирани
несъответствия са предприети коригиращи мерки.
Ръчни електроинструменти
Проведена е специализирана кампания за машини – ръчни електроинструменти.
Проверката бе насочена към продукти, произведени и пуснати на пазара след влизане в
сила на новата наредба - 29.12.2009 г. Проверени са общо 68 бр. ръчни
електроинструменти от различни модели и марки, в това число 29 пробивни и ударнопробивни машини (бормашини) и 39 шлифовъчни машини дисков тип (ъглошлайфи).
Констатирани

са

несъответствия,

свързани

си

удостоверяване

на

оцененото

съответствие, при 35 машини (16 бормашини и 19 ъглошлайфи). Икономическите
оператори са запознати с констатираните несъответствия и са предприели коригиращи
действия.
Устройства за отопление
През отчетния период са извършени тематични проверки на общо 534 бр.
различни видове, марки и модели устройства за отопление, работещи на твърдо гориво.
Констатирани са несъответствия при 122 бр. от проверени продукти, като сред тях
преобладават продукти с произход Турция. Предприети са съответните коригиращи
действия към несъответстващите продукти.
Филтри за частици
През 2010 г. е извършена специализирана проверка на филтри за частици
(капсуловани и некапсуловани) по отношение на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на лични предпазни средства
(НСИОСЛПС). Проверени са общо 49 бр. продукти от различни марки и модели.
Проверката установи, че 67% от продуктите са с несъответствия. Най-често
констатираните несъответствия са липсващи маркировки и обозначения върху наймалката търговска опаковка на филтрите.
В резултат на извършените проверки са предприети коригиращи действия от
икономическите оператори. За установени административни нарушения са предприети
административнонаказателни мерки.
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Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки
Проверени са общо 165 бр. продукти от различни марки и/или модели или каски
с необозначени такива по отношение на изискванията на НСИОСЛПС. Преобладават
продукти с произход Китай. Най-често констатираните несъответствия са: липсваща
или с несъответстваща на изискванията инструкция за употреба на български език;
несъответстваща маркировка за идентификация. Към несъответстващите продукти са
предприети мерки за отстраняване на несъответствията.
Пожарогасители
През първото тримесечие са проверени общо 186 вида пожарогасители на
територията на цялата страна по отношение на изискванията на Наредбата за
съществени изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане
(НСИОССН). При 33 вида са установени несъответствия, свързани с удостоверяване на
оцененото съответствие. Икономическите оператори са предприели действия за
отстраняване на несъответствията. Последващите проверки през септември 2010 г. на
18 вида пожарогасители на територията само на Регионален отдел „Надзор на пазара” София показват, че продуктите, в сравнение с тези от първото тримесечие, са
преведени в съответствие с изискванията на ЗТИП и НСИОССН.
Газови бутилки за втечнен въглеводороден газ пропан – бутан
През първото тримесечие на 2010 г. са приключили документалните проверки на
14 вида газови бутилки, произведени от български производител, при който през 2009
г. са констатирани несъответствия с изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.
Несъответствията са отстранени от производителя, което е потвърдено при
извършената повторна проверка. При проверките през второто тримесечие са
проверени 93 вида транспортируеми бутилки за втечнен газ. От тях 38 вида са с
несъответствия.

Към

един

от

производителите

са

предприети

административнонаказателни мерки, проведена е среща с него, като му е препоръчано
да изтегли продуктите от пазара до извършване на термообработките и нанасянето на
маркировките за тях. Повторната проверка през четвъртото тримесечие на 154 вида
транспортируеми бутилки за втечнен газ установи, че продуктите са с оценено и
удостоверено

съответствие

със

съществените

изисквания

на

НСИОСТСН

и

изискванията на ЗТИП.
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Плавателни съдове за отдих
През месеците юни и юли на 2010 г. са извършени тематични проверки на
надуваеми и моторни лодки от категория С и D и на извънбордови двигатели с
винтово-кормилен комплекс по отношение на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателни съдове за отдих.
Проверени са общо 86 продукта, от които 64 вида надуваеми и моторни лодки от
категории C и D и 22 вида извънбордови двигатели с винтово-кормилен комплекс.
Констатирани са несъответствия при 14 надуваеми и моторни лодки от категории C и D
и при 2 извънбордови двигатели с винтово-кормилен комплекс.
Предприети

са

административнонаказателни

мерки.

От

икономическите

оператори са предприети коригиращи действия към продуктите.
Пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3
През 2010 г. е извършено наблюдение на пуснатите на пазара пиротехнически
изделия от категория 1, 2 и 3 във всички регионални отдели, по отношение на влязлата
в сила през 2010 г. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на пиротехническите изделия.
Проверени са 416 вида продукти. Установено е, че 75% от проверените
пиротехнически изделия са без нанесена маркировка за съответствие. При проведените,
по искане на вносителите, срещи се установ, че значителна част от продуктите са
внесени преди влизането на наредбата в сила. Наблюдението показа, че голяма част от
продуктите, пуснати на пазара след 1.07.2010 г., са с нанесена маркировка СЕ, без да е
оценявано съответствието им.
Продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125ЕС
Извършено е наблюдение на: 210 луминесцентни лампи от различни марки и
модели без вграден баласт; 25 външни електрозахранващи устройства за преносими
компютри от различни марки и модели; 75 радиоприемници, телевизионни приемници,
видеокамери и системи за домашно кино от различни марки и модели.
За 92 вида лампи светоотдаването не отговаря на обявените минимални
стойности, определени в съответния регламент. За 25 бр. външни електрозахранващи
устройства средният КПД в работен режим не отговаря на стойностите, определени в
съответния регламент. За 16 вида радиоприемници, телевизионни приемници,
видеокамери и системи за домашно кино консумацията на ел. енергия в режим „в
готовност” и режим „изключен” не отговаря на изискваната. За 22 вида
радиоприемници, телевизионни приемници, видеокамери и системи за домашно кино
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консумацията на ел. енергия в режим „в готовност” и режим „изключен” не е
упомената.
Наблюдението установи, че от икономическите оператори все още не се
изпълняват изискванията за екопроектиране.
Газови уреди за работа на открито
През 2010 г. са проведени две специализирани кампании за проверка на газови
уреди за работа на открито по отношение на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на газови уреди (НСИОСГУ).
По време на кампанията, проведена през април, включваща самостоятелни
котлони за затопляне и варене, уреди за печене и пържене, барбекюта, лъчисти
отоплители за бутилка или на стойка, газови конвектори и генератори за горещ въздух,
уреди с чадърообразен купол за отопление на тераси, уреди с многофункционални
горелки, са проверени 230 продукта от различни видове, марки и модели. При 139 бр.
са констатирани несъответствия при удостоверяване на оцененото съответствие (напр.
без нанесени последните две цифри на година на нанасяне на маркировката).
Втората специализирана кампания, проведена през четвъртото тримесечие,
включваше както проверка на продукти, необхванати от първата специализирана
кампания (къмпинг-котлони до 3 kW, лампи и фенери, отоплители лъчисти с директна
връзка с източника на гориво), така и проверка за изпълнението на предприетите
действия от икономическите оператори за продуктите с констатирани несъответствия
при първата кампания.
В резултат на предприетите коригиращи действия от икономическите оператори
се подобри предлагането на пазара на продукти, съответстващи на изискванията на
НСИОСГУ.
Обща кампанийна проверка
През 2010 г. е осъществена обща кампанийна проверка за наличие и пълнота
на инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български
език.
Обект на кампанията са масово потребявани технически изделия от следните
продуктови групи: електрически уреди за отопление на стая; клетъчни мобилни
телефони; тенджери под налягане; детски люлки за домашна употреба, произведени в
България. Проверката е проведена в рамките на един ден на територията на цялата
страна. От проверените 247 бр. продукти от различни продуктови групи, марки и
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модели при 59 са констатирани несъответствия на инструкцията. Предприети са мерки
за отстраняване на несъответствията.
Резултатите от проверката показват, че 24% от всички проверени продукти са с
констатирани несъответствия, в това число 4,4% от всички проверени продукти се
предлагат на потребителите без инструкция за употреба на български език и 8,6% - с
инструкция на български език, която е непълна по обем и съдържание и не съответства
на инструкцията, изготвена от производителя.
В сравнение с данните от кампанийните проверки от предишни години, със
същата тема, се отчита тенденция към намаляване броя на продуктите, предлагани без
инструкция на български език и леко завишаване на броя продукти, предлагани с
непълна или неотговаряща по обем и съдържание инструкция на тази от
производителя.
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
През 2010 г. приблизително 30% от извършените проверки са извънпланови – по
сигнали и жалби на граждани и ведомства; по получени RAPEX нотификации, по
сигнали от RAPEX екипа на ЕК; съвместни проверки по искане на други контролни
органи, проверки по уведомления от Агенция „Митници” и проверки в резултат на
самосезиране.
По сигнали и жалби на граждани и ведомства
През 2010 г. инспекторите от ГД „Надзор на пазара” са извършили проверки по
постъпилите в ДАМТН над 100 жалби и сигнали и запитвания от граждани и
ведомства.
Значителна част от жалбите касаят гаранционни претенции на гражданите,
сервизното обслужване или неудовлетворяващи ги рекламации, които са извън
компетенциите на ДАМТН, но са повод за извършване на проверки по отношение
изискванията за безопасност.
Около 40% от постъпилите сигнали и жалби се отнасят за битови
електрически уреди. Значителна част от проверките по тези жалби показват, че
продуктите отговарят на съществените изисквания за безопасност. Електрически уреди,
обект на постъпили жалби, при които са установени несъответствия, са 4 модела
електрически кани за гореща вода и eлектрическа вентилаторна печка. За 2 модела кани
и вентилаторната печка изпитванията потвърдиха несъответствията. За 1 модел кана
след изпитвания несъответствията не се потвърдиха.
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Постъпили са общо 20 сигнала за играчки, които според информацията,
съдържаща се в тях, носят риск при употреба. Най-много са сигналите за люлки за
домашна употреба, произведени от български производители, поради което тези
продукти са една от продуктовите групи, включени в планираните проверки за 2011 г.
Пластилин/моделин са играчките, които заемат следващия по брой дял от сигналите.
По всички сигнали е извършена проверка. При 8 от жалбите/сигналите се потвърди
информацията, съдържаща се в тях.
При изпитване е потвърдена опасността при играчка (кола с дистанционно
управление), причинила инцидент с дете. В резултат на издадена заповед, с която е
разпоредено изтеглянето от пазара на продукта, икономическият оператор е изтеглил
играчката от пазара с цел преработване и привеждането й в съответствие.
За открита магнитна играчка – комплект от 2 бр. магнити, носеща сериозен риск,
породен от силата на привличане, формата и размерите на магнитите, е проведена
среща с вносителя. Предприети са доброволни действия от вносителя за изтегляне от
пазара и унищожаване на 26 896 комплекта от играчката.
Извършените са проверки по постъпилите 13 сигнала за строителни продукти.
Потвърдиха се 4 сигнала за несъответстващи на изискванията врати, прозорци и
капаци, 2 сигнала за устройства за отопление на твърдо гориво и димоотводи и 1 сигнал
за циментово лепило. За част от продуктите са предприети мерки по отстраняване на
несъответствията. Има предприети и принудителни мерки - за временно спиране
разпространението до оценяване на съответствието със съществените изисквания към
строежите или за спиране и изтегляне от пазара.
По постъпили общо 6 жалби и сигнали за машини, в това число ъглошлайф,
бормашина, потопяема помпа, акумулаторна отвертка, верижен трион, мотокари и
хидравличен крик, са извършени проверки. Поради констатирани неотстраними
несъответствия при ъглошлайфа и бормашината вносителят доброволно е изтеглил
продуктите от търговската мрежа в цялата страна и е предоставил протокол за
унищожаване на 4396 бр. ъглошлайфи и 4207 бр. бормашини. Преустановено е и
предлагането на наличните количества верижни триони в търговския обект.
По постъпилите 6 жалби и сигнали за лични предпазни средства - зимни
работни кожени ръкавици, гумени ръкавици, маски за ремонтни работи и каска за
велосипедисти, са извършени проверки. За част от продуктите, при които са
констатирани несъответствия, са предприети коригиращи действия.
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Извършена е проверка по сигнал за несъответстващи транспортируеми
бутилки за втечнен газ пропан-бутан от 27 л и 15 л, произведени от български
производител. Закупени бяха образци за изпитване. Изпитванията не потвърдиха
поставените в сигнала проблеми.
Действия по нотификации, получени по системата RAPEX
През 2010 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 899 бр.
продукти, в това число за: играчки - 571 бр., електрически съоръжения - 260 бр.,
машини - 24 бр. и др.
Открити са 7 продукта – едно електрическо съоръжение и шест играчки.
Продуктите са изпитани. За една играчка наличието на риск не се потвърди. Към
останалите продукти от икономическите оператори са предприети мерки по изтегляне
от пазара и унищожаване или връщане на вносителя.
Съвместни проверки с други контролни органи
В отчетния период, съвместно с представители на Комисията за защита на
потребителите (КЗП), са извършени проверки на солариуми в СПА центрове и соларни
студия. Проверени са общо 300 солариума. Преобладаващият брой проверени
солариуми са с произход Германия. Не е малък и делът на произведените в България
(34 бр.). Проверката установи, че значителна част от солариумите са без инструкция за
употреба на български език, без предупредителен текст, поставен на стена, здраво
закрепен, в близост до уреда и без предупредителен текст върху уреда на български
език. За отстраняване на констатираните несъответствия са предприети съответни
мерки.
За продуктите без маркировка СЕ, пуснати на пазара от български производител,
не са представени документи, удостоверяващи оцененото им съответствие. В резултат
на подадената информация от ДАМТН за несъответствията на изискванията на ЗТИП,
Комисията за защита на потребителите спря предлагането на услугата в соларни
студия, оборудвани със солариуми, произведени от този производител. Поради
затруднения да бъде открит производителят, от предлагащите услугата са предприети
действия за поемане отговорностите на производителя по оценяване и удостоверяване
на съответствието.
Взривни вещества за граждански цели
През второто тримесечие е извършена съвместна проверка със служители на
СДВР на взривни вещества за граждански цели. При извършване на проверките в
посочените от СДВР складове за съхранение на боеприпаси и взривни вещества са
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открити и взривни вещества за граждански цели. В проверените два склада са открити 9
вида взривни вещества за граждански цели. За 5 вида от тях са констатирани
несъответствия.

Предоставените

документи

от

производителите

показаха,

че

продуктите са с оценено съответствие. Производителите са предприели коригиращи
действия.
Играчки
По искане на ОИП – СДВР са извършени съвместни проверки на играчки - два
модела GORMITI. Изпитани са 5 вида играчки GORMITI за съдържание на фталати.
Издадени са две заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за изтегляне от пазара на опасните
играчки; изпратени са 4 отговора до СДВР, изготвени са RAPEX нотификации.
Машини
Извършена е една проверка с КЗП на блъскащи колички за увеселителен парк.
При проверката е установено, че продуктите са извън компетенциите на ДАМТН, тъй
като не са машини по смисъла на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините.
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници”
През 2010 г. са получени общо 203 уведомления за 822 продукта във връзка с
Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане
на мерките за надзор на пазара. Констатирано е следното: 758 вида продукти
съответстват на изискванията - допускане за свободно обращение; 36 вида продукти не
съответстват на изискванията за безопасност – допускане за свободно обращение не е
разрешено; 28 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.
Около 60% от получените уведомления се отнасят за внос на детски играчки. Не
са допуснати за свободно обръщение 10 вида играчки, внос от Китай.
Проверени са 141 вида строителни и 119 вида газови продукти. Спрени са 5 вида
строителни и 3 вида газови продукти, както и 2 вида хидравлични крикове.
По данни, подадени от митницата в резултат на извършените от ГДНП
проверки, не са допуснати за свободно обращение внасяни от Китай електрически
гирлянди за коледни и новогодишни елхи – 265 бр.; електрически котлони - 40 бр.;
тенджери под налягане – 24 бр.; машини за рязане на месо - 7 бр.; телефонни апарати за
безжични мрежи – 34 бр.; мобилни телефонни апарати – 8 бр.
През отчетния период са изпратени писма до Агенция ”Митници” с искане за
засилен митнически контрол на: механични и хидравлични крикове, внос от Китай,
Украйна и Русия; газови уреди за работа на открито, внос от Китай и Турция, и
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светлинни гирлянди, внос от Китай. От Агенция ”Митници” са получени осем писма с
информация за дадено ново митническо направление и връщане на несъответстващите
продукти в страната на произход с цел напускане на Общността.
Проверки на основание самосезиране
При извършване на планови и извънпланови проверки през 2010 г. инспекторите
са се самосезирали и са продължили проверките с изискване на документи или
предложения за предприемане на коригиращи и принудителни мерки за продукти от
следните продуктови групи: играчки; електрически съоръжения; строителни продукти;
машини; лични предпазни средства; газови уреди.
Значителен дял от тези проверки се падат на играчките (128 бр. играчки от
различни категории и видове). Голям дял от случаите на самосезиране са за: некоректно
посочено възрастово ограничение за играчки, явно предназначени за деца под 36
месеца, както и за играчки с преходна употреба; части и елементи, чиито размери,
отчетени със средство за измерване, са по-малки от допустимите и безопасни;
инструкция за монтаж и употреба, която не съответства по обем и съдържание на
превода на български език или в която липсват предупредителни текстове, свързани с
безопасната употреба.
Икономическите оператори са предприели коригиращи действия с цел
отстраняване на риска, вкл. с връщане играчките на доставчика или унищожаване на
продуктите.
През 2010 г. в резултат на самосезиране са извършени проверки на 6 групи
строителни продукти (15 вида топлоизолационни плоскости от експандиран и
екструдиран полистирен, циментова подова замазка, 3 вида варов разтвор, битумна
мушама и 7 вида метални емайлирани димоотводи). Част от продуктите са без
маркировка СЕ, но с оценено съответствие. Предприети са коригиращи действия.
Констатирано е, че 6 метални емайлирани димоотводи, произход Турция, са без
оценено съответствие и след направено изслушване на вносителите ДАМТН е
предприела ограничителни мерки за разпространението им до удостоверяване на
оцененото им съответствие. За единия продукт проверката не е приключила.
Извършени са проверки и на 56 вида електрически съоръжения. Част от
проверките са прекратени поради липса на ясна идентификация на продукта и
представените документи за произход или поради невъзможност да се открие лицето,
пуснало продуктите на пазара. В повечето случаи са предприети коригиращи действия
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от икономическите оператори. За 6 вида продукти вносител е декларирал писмено, че
изтегля продуктите от пазара с цел унищожаване.
През периода в резултат на самосезиране са извършвани проверки и на продукти
от други продуктови групи - транспортируема бутилка за втечнен газ пропан-бутан,
лични предпазни средства (13 бр. различни продукти – защитни очила, маски, каски).
Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти
В резултат на предприетите действия по надзор на пазара през 2010 г. са
извършени изпитвания, действия по видими несъответствия и последващи действия
към несъответстващи и опасни продукти и към икономическите оператори.
През 2010 г. са взети 35 бр. образци за изпитване (13 бр. електрически
съоръжения, 17 бр. играчки, 3 бр. строителни продукти и 2 бр. транспортируеми
съоръжения). Приключили са изпитванията на 30 бр. продукти (11 бр. ел. съоръжения,
16 бр. играчки, 1 бр. строителен продукт и 2 бр. транспортируеми съоръжения), като
при 11 бр. несъответствията се потвърдиха (6 бр. ел. съоръжения, 4 бр. играчки и 1 бр.
строителен продукт), а при 19 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (5 бр.
ел. съоръжения, 12 бр. играчки и 2 бр. транспортируеми съоръжения). Издадени са 10
заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от разпространение и изтегляне от
пазара (8 бр. играчки, 1 бр. ел. съоръжение и 1 бр. строителен продукт).
Издадени са и 13 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от
разпространение и изтегляне от пазара (7 бр. за ел. съоръжения и 6 бр. за играчки) в
резултат на констатирани видими несъответствия.
Има издадени и 11 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на
продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието
им с изискванията за безопасност (2 бр. за играчки, 7 бр. за строителни продукти и 2
бр. за ел. съоръжения).
В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните
несъответствия, взети проби за изпитване, резултати от изпитвания, издадени заповеди
по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗТИП и заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП
икономическите оператори са изтеглили и унищожили 129 вида продукти (75 играчки,
39 ел. съоръжения и 15 вида ЛПС) с общо количество 33 147 бр. (31 800 бр. играчки,
832 бр. ел. съоръжения и 515 бр. ЛПС).
През 2010 г. са изготвени и изпратени 4 реакции по нотификации към
контактната точка по RAPEX (4 за играчки); изготвени са и изпратени 7 нотификации
към контактната точка по RAPEX (1 за ел. съоръжения и 6 за играчки); подадена е
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информация за публикуване на интернет страницата на ДАМТН за 2 бр. продукти (1
строителен продукт и 1 ел. съоръжение).
През 2010 г. са съставени 239 акта за установяване на административни
нарушения - 175 на търговци, 36 на физически лица и 28 на вносители и
производители. Издадени са 196 наказателни постановления - 167 на търговци, 23 на
физически лица и 6 на вносители и производители.
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ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Резултатите от дейността на Главна дирекция “Инспекция за държавен
технически надзор” (ГДИДТН) през 2010 г. са следните:
1. Прегледи и проверки


Извършени периодични технически прегледи на 12 756 бр. и 4372,47 км

съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва:


парни и водогрейни котли – 547 бр., при планирани 536 бр.;



съдове, работещи под налягане – 1558 бр., при планирани 1933 бр.;



тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 185 бр., при планирани

144 бр.;


газови съоръжения и инсталации за природен газ – 2641 бр. и 3708,26 км,

при планирани 4001 бр. и 3977,4 км;


газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове –

1047 бр., при планирани 1492 бр.;


повдигателни съоръжения – 2878 бр., при планирани 3415 бр.;



асансьори – 3893 бр., при планирани 4897 бр.;



въжени линии – 78,21 км, при планирани 83,95 км.



Извършени 1526 първоначални и 1608 извънредни технически прегледа

на СПО.


Заверени 623 технически документации за СПО.



Проверени 2095 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 3035.



Участие в 83 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната

среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков
потенциал.


Изготвени 14 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал.

1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок
рисков потенциал.


Участие в 310 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще

функционират СПО.
2. Тематични проверки в рамките на цялата страна
2.1. Проверка на СПО в общински сгради, училища, детски градини и ясли,
болници и други обекти
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Обхванати са общо 799 обекта, в които са проверени 752 котела, 321 асансьора,
437 газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ или за втечнени
въглеводородни газове – общо 1510 СПО.
Най-масовите установени нарушения са: нерегистрирани пред орган за
технически надзор СПО и/или неизвършен технически преглед (192 котела, 14
асансьора, 40 газови съоръжения, инсталации и уреди); непреминали метрологичен
контрол манометри, показващи налягането в котлите (210 случая); непроверена
настройката на предпазните клапани на котлите (54 случая); неизвършване на
функционални проверки на асансьорите на 10 дни (48 случая); обслужване на котли от
лица без нормативно изискващата се правоспособност (27 случая). Установени са 37
котела, 4 асансьора и 4 газови съоръжения с технически неизправности, които не
позволяват безопасна експлоатация на съоръженията. В 15 обекта е констатирано
разполагане на бутилки за втечнен въглеводороден газ в помещения под нивото на
околния терен, коридори, стълбища и други места, забранени от нормативната
регулация. В 12 обекта газови уреди, работещи с втечнен въглеводороден газ, са били
разположени в помещения, намиращи се под нивото на околния терен, които не са били
оборудвани съобразно нормативните изисквания.
При проверката са съставени 296 акта за установяване на административни
нарушения, разпоредено е спирането на експлоатацията на 45 СПО и са дадени 253
предписания.
2.2. Проверка на газови съоръжения и инсталации за природен газ и
втечнени въглеводородни газове в обектите, в които се извършва зареждане с газ,
търговия, технически прегледи и монтаж на такива съоръжения
Обхванати са 31 газоснабдителни (пълначни) станции; 61 пункта за пълнене с
газ на бутилки с обем до 5 dm3; 654 автомобилни газоснабдителни станции за втечнени
въглеводородни газове или компресиран природен газ; 53 обекта на лица, които
монтират автомобилни газови уредби; 76 пункта за извършване на технически надзор
на автомобилни газови уредби. Съвместно с ИА „Автомобилна администрация” са
извършени проверки и в 92 пункта за технически прегледи на автомобили.
Само в 2 газоснабдителни станции са констатирани нарушения - липса на
устройство за измерване на масата на натоварения в цистерни втечнен въглеводороден
газ и липса на регистър на напълнените бутилки.
В 42 пункта за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm3 са констатирани
нарушения – пунктовете не са били съоръжени с везни за пълнене или претегляне на
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напълнените бутилки, съоръжения за отстраняване на излишния газ или на въздух от
бутилките или за проверка на херметичността на бутилките (30); непреминали
метрологична проверка везни (17); пълнене на бутилки с обем над 5 dm3 (16); липса на
дневник на напълнените бутилки (13); пълнене на бутилки с изтекъл срок на
техническия преглед (5) и др.
В 138 автомобилни газоснабдителни станции са установени следните нарушения
– липса на предупредителни надписи и табели (48); несъоръженост с устройства и
сигнализации за безопасност (89); пълнене на автомобилни газови уредби, които не са
преминали технически преглед (58); пълнене на бутилки от колонките за зареждане на
автомобили (6); наличие на накрайници за зареждане на бутилките от колонките за
автомобили (18) и др.
Установени са 8 случая на нарушение от лица, които монтират автомобилни
газови уредби – лицата не представят на ползвателя паспорт на уредбата или нямат
инструкция за монтаж на газовите уредби.
В 13 пункта за извършване на технически надзор на автомобилни газови уредби
от лицензирани лица са констатирани 27 нарушения. Преди всичко лицата не
съхраняват досиета на регистрираните уредби. Тук са установени и няколко случая на
несъответствия с изискванията за притежаване на лицензия за технически надзор, при
които са предприети действия за отнемане или ограничаване обхвата на лицензиите.
Съставени са 245 акта за установяване на административни нарушения и са
приложени 68 принудителни административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП.
2.3.

Проверка

на

предприятия

на

търговските

дружества,

които

произвеждат топлинна енергия за битови нужди
Проверени са 17 топлоелектрически централи и 22 отоплителни централи енергийни котли – 30; парни котли – 45; водогрейни котли – 74; съдове, работещи под
налягане – 160; тръбопроводи за водна пара и гореща вода – 120; газови съоръжения и
инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ – 86; повдигателни
съоръжения – 45.
Най-масовите нарушения са липса на инструкция за работа, доведена до
знанието на обслужващия персонал (121), непроверени предпазни клапни на
съоръженията под налягене в установените срокове (55), експлоатация на съоръжения,
които не са преминали технически преглед (45).
Съставени са 79 акта за установяване на административни нарушения и е
разпоредено спирането на експлоатацията на 48 СПО.
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2.4. Асансьори, монтирани в жилищни сгради
Проверени са 1420 асансьора, от които 250 – монтирани след 2007 г. При 76% от
проверените асансьори не са открити никакви административни нарушения. Едва при
1% са констатирани технически неизправности. Всички монтирани асансьори след 2007
г. са имали маркировка за съответствие. Преобладаващи нарушения – неизвършване на
функционални проверки на 10 дни от поддържащите фирми или липса на записи за
такива в дневника на асансьора (157) и неизвършен в срок технически преглед (98). Без
сключен договор за поддръжка е работел само един асансьор.
Съставени са 187 акта за установяване на административни нарушения. Всички
асансьори с неизправности или без извършен периодичен технически преглед са спрени
от експлоатация.
3. Администриране на регулаторни режими


Проверки на 215 заявители за получаване на лицензия за осъществяване на

технически надзор на СПО или за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на
лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на
СПО.


596 проверки на лица, притежаващи лицензии за осъществяване на

технически надзор на СПО или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.


Обезсилени 14 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от

ЗТИП; отнети 6 лицензии; ограничен обхватът на 2 лицензии.


Издадени 352 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО.
4. Надзор на пазара
Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 5466
съоръжения с повишена опасност и машини. Констатирани по-сериозни нарушения:
 При извършени проверки от РОИДТН – Благоевград в пречиствателни
станции за питейна вода в общините Благоевград, Кюстендил, Петрич, Сандански,
Дупница, Сапарева баня, Гоце Делчев и Невестино е установено, че в станциите се
експлоатират варели за течен хлор, представляващи транспортируеми съоръжения под
налягане, без нанесена маркировка за съответствие. Проверката е продължила в склад
за съхранение и дистрибуция на варелите с течен хлор в Горна Оряховица и в
пълначната станция в Ямбол. Установено е, че варелите не са преминали повторна
оценка на съответствието. Съставени са актове за установяване на административни
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нарушения и са приложени принудителни административни мерки. В резултат на
проверката е извършена повторна оценка на варелите.
 При обследване на възникнала авария с хидравличен асансьор в хотел във
Велико Търново е установено, че не е оценено съответствието му със съществените
изисквания.

След

приложени

принудителни

административни

мерки

към

производителя и ползвателя, по инициатива на производителя асансьорът е преустроен
в подемник за транспортни средства. Проверката на издадената за новото съоръжение
декларация за съответствие е показала, че производителят „Изамет 1991” ООД отново
не е приложил правилно процедурите за оценяване на съответствието. Наложеното
административно наказание в момента е предмет на оспорване по съдебен ред.
 Товароподемен кран с производител „АСИ 100” ЕООД, открит по време
на експлоатацията му, е пуснат на пазара без маркировка за съответствие.
Органолептично изследване е показало, че кранът е с видимо несъответствие – липса на
устройство против претоварване. За установените нарушения са съставени актове и са
издадени наказателни постановления. Приложена е принудителна мярка към
производителя, в резултат на която кранът е съоръжен с липсващото устройство.
 По повод сигнал е извършена проверка на „Райков сервиз” ООД.
Установено е, че „Райков сервиз” ООД комплеткува батерии от бутилки, които
използва в дейността си по доставка на природен газ. Същото лице не е оценило и
удостоверило съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане. При
проверката са установени нарушения на лицето и в качеството му на титуляр на
лицензия за технически надзор – надхвърляне на обхвата на издадената му лицензия.
Съставени са актове за установяване на административни нарушения. По отношение на
неоценените батерии от бутилки е приложена принудителна административна мярка.
5. Административнонаказателна дейност
През 2010 г. служителите на Главна дирекция “Инспекция за държавен
технически надзор” са съставили 1480 акта за установяване на административни
нарушения. Издадени са 1229 наказателни постановления. Прекратени са преписките
по 77 акта на основанията, посочени в Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН). Обжалвани са 37 от наказателните постановления. 14 от съдебните
производства все още на са приключили. С влезли в сила съдебни решения са
потвърдени 19 наказателни постановления, едно е изменено относно размера на
наложеното административно наказание, а 3 са отменени.
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На фиг. 1 е представено разпределението на административните наказания по
видове съоръжения с повишена опасност. Големият относителен дял наложени
наказания, свързани с газови съоръжения и инсталации и със съоръжения под налягане,
се обяснява със засиления надзор върху тези съоръжения, намерил отражение в няколко
тематични кампании.

Други газови съоръжения и
инсталации, 22 бр., 2%

Повдигателни
съоръжения, 37 бр., 3%

Въжени линии, 1 бр., 0%

Асансьори, 89 бр., 7%
Котли, 226 бр., 18%
Автомобилни газови
уредби, 474 бр., 39%

Съдове под налягане, 35
бр., 3%

Газови уреди, 172 бр., 14%

Бутилки, резервоари и
пълначни станции,
45 бр., 4%
Автомобилни
газоснабдителни
станции, 128 бр., 10%

Фиг. 1
Сравнително малко са констатираните нарушения на лица, титуляри на
лицензии по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП,
които са обект на последващ надзор от страна на ГДИДТН. Издадени са 18 наказателни
постановления на титуляри на лицензии за осъществяване на технически надзор на
СПО и 12 наказателни постановления на лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП.
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КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
А. Основни задачи
През 2010 г. основните задачи пред Главна дирекция „Контрол на качеството на
течните горива” (ГДККТГ) са следните:
1. Участие в подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Привеждане на закона в
съответствие с Директива 2009/30/ЕО.
2. Участие в подготовката на проект за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (НИКТГУРНТК).
3. Подготовка и провеждане на вътрешен одит и планов надзор от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация” (ИАБСА) на изпитвателната лаборатория
за горива, смазочни материали и присадки (ИЛГСМП) към ГДККТГ при ДАМТН.
4. Доставка и подръжка на технически средства за вземане на проби.
5. Подготовка на документация, участие в процедури по Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и доставка на химикали, консумативи, реагенти и сертифицирани
сравнителни материали за ИЛГСМП.
6. Актуализация на вътрешни правила, актуализиране на документите от
системата за управление на качеството и други поднормативни актове, свързани с
дейността по контрола на качеството на течните горива.
7. Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2010 г.
8. Внедряване на софтуерен продукт за определяне на рационални маршрути
при извършване на проверки от длъжностните лица на ГДККТГ, с цел минимизиране
на субективния фактор.
9. Съвместна дейност както с останалите звена от ДАМТН, осъществяващи
контролна дейност, така и с външни органи и организации.
10. Обобщаване на данните за качеството на течните горива през 2009 г. - за
изготвяне на годишния доклад до Европейската комисия.
Б. Изпълнение
І. Разработване на нормативни документи
1. Участие в междуведомствена работна група за разработване на проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол (НИКТГУРНТК) и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
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чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Целта е транспониране в българското
законодателство изискванията на Директива 2009/30/ ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение
спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола.
2. Участие в междуведомствена работна група за разработване на проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ).
ІІ. Поддържане акредитацията на изпитвателната лаборатория за горива,
смазочни материали и присадки (ИЛГСМП) към ГДККТГ при ДАМТН
Във връзка с проведен в сектор „Стационарна лаборатория - София” на
ИЛГСМП планов външен надзор, от ИАБСА, за проверка изпълнението на
изискванията за акредитация съобразно БДС EN ISO/IEC 17025 и вътрешен одит цялостен модел на системата за управление, са извършени следните дейности:
- Актуализиране на документите от системата за управление на качеството.
- Участие в калибриране от външни организации на новодоставени седемнадесет
броя средства за измерване и апарати.
- Извършени са 11 междусекторни изпитвания с цел вътрешен контрол.
- Участие в междулабораторно кръгово сравнително изпитване на автомобилни
бензини и гориво за дизелови двигатели, организирано от сдружение „Инфо интер
център”.
- Подготвена е документация и е проведена процедура по ЗОП за доставка на
химикали, консумативи и сертифицирани сравнителни материали, с финансиране от
ДАМТН.
ІІІ. Резултати от контрола на качеството на течните горива
1. Проверки на обекти
През годината са извършени общо 484 проверки на обекти, разпространяващи
течни горива на територията на страната, 217 от които на вериги бензиностанции
(“Петрол”АД, “ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-България” ЕАД, “Топливо”АД, “Лукойл
България ”АД, “Ромпетрол България”, “Еко България” ЕАД), 242 - на малки
бензиностанции, и 25 проверки на петролни бази и промишлени предприятия. 56 от
проверките са извършени съвместно с органите на МВР, Агенция „Митници” и
прокуратурата, 124 съвместно с ГД ”Метрологичен надзор” и 27 проверки по сигнали
на граждани и други контролни органи.
От проверените 484 обекта са взети проби от 902 течни горива, както следва:
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- автомобилни бензини - 426 бр.
- дизелово гориво

- 468 бр.

- котелно гориво

-

2 бр.

- газьол за ПКЦ и ИПТ - 3 бр.
- биодизел

- 3 бр.

През 2010 г. в сектори „Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна
лаборатория - Плевен” са изпитани – 743 проби, а в стационарната лаборатория – 1172
проби. Издадени са общо 1915 протокола от изпитване. Общият брой изпитани проби с
цел контрол на качеството на горивата в лабораториите на дирекцията е по-голям от
общото количество взети проби (902), тъй като пробите, преминали през подвижните
лаборатории, се изпитват и в стационарната. Изготвени са 1169 констативни протокола
въз основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория и 743 експертни
заключения въз основа на протоколите от изпитване в подвижните лаборатории.
Девет от констативните протоколи са издадени за съответствие с изискванията
за качеството на течно гориво - корабно гориво, по искания от ИА „Морска
администрация”, въз основа на издадени протоколи от изпитване на изпитвателна
лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг” ЕАД и изпитвателна
лаборатория за нефтопродукти към “SGS – България” ЕООД - Бургас.
На основание чл. 30в, ал.1 от ЗЧАВ и постъпили искания от проверените фирми
е организирано изпитването на 114 арбитражни проби, 7 от които за проверки от 2009 г.
Арбитражните процедури са проведени в лабораториите на “SGS –България”- гр.
Бургас, „Сейболт-България”- гр. Бургас, Университет „Асен Златаров”, Бургас,
лабораторията към „Българска петролна рафинерия” – гр. Долни Дъбник, изпитвателна
лаборатория по нефтопродукти към „Приста ойл”, гр. Русе и изпитвателна лаборатория
за ГСМ на „Петрол” АД, гр. Варна, изпитвателна лаборатория „Води и горива” при
„АМЕЕС” ООД – гр. Раднево.
ІV. Административнонаказателна дейност
1. Резултати от извършени проверки
При изпитването на взетите през 2010 г. 902 проби от течни горива са
установени 182 несъответствия, от които:
- 126 с изискванията за качество, което представлява 14,0% от изпитаните през
периода проби;
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- 56 несъответствия с изискванията за съдържание на биодизел в гориво за
дизелови двигатели, което представлява 18,24% от изпитаните 307 проби от гориво за
дизелови двигатели за съдържание на биодизел.
Най-често срещаното отклонение при автомобилните бензини е по показател
„температура на край на кипене”, а при гориво за дизелови двигатели – по показателите
„пламна температура” и „съдържание на сяра”.
От установените несъответствия с изискванията за качество към 31.12.2010 г.,
след изпитване на 78 арбитражни проби, взети през 2010 г., при 63 са потвърдени
първоначалните резултати.
За установените несъответствия с изискванията за съдържание на биодизел в
гориво за дизелови двигатели, след изпитване на 29 арбитражни проби, за 11 са
потвърдени първоначалните резултати.
Реалният брой на установените несъответствия с изискванията за качество е 111,
което представлява 12,3% некачествени горива за годината.
Реалният брой на установените несъответствия с изискванията за съдържание на
биодизел в гориво за дизелови двигатели е 38, след като се вземат предвид резултатите
от арбитражните изпитвания. Окончателният процент

на несъответствията с

изискванията за съдържание на биодизел е 12,4%. В резултат на констатираните 179
нарушения – 30 документални и 149 несъответствия с изискванията за качество и
изискванията за съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели, са съставени
и връчени актове за установени административни нарушения (АУАН) и са издадени
наказателни постановления (НП), както следва:
Установени
нарушения
през 2010 г.

Несъответствия с
изискванията за
качество - 111
Несъответствия с
изискванията за
съдържание на
биодизел в гориво
за дизелови
двигатели – 38
Документални
нарушения - 30
Общо
–
179
нарушения

Съставени
АУАН, *
бр.

Връчени
АУАН,
бр.

120

116

АУАН
за връчване,
бр.
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Издадени НП, Връчени
*
НП,
бр.
бр.

4

126

121

6

9

9

28

30

28

2

27

26

184

172

12

162

156

* Броят съставени АУАН и издадени НП включва и установени нарушения през 2009 г.
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За 18 от установените несъответствия с изискванията за качество и с
изискванията за съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели, предстоят
изпитвания на 8 арбитражни проби (за 1 несъответствие, установено през м. декември,
все още не е постъпило искане за отваряне на арбитражна проба), а 9 са в процес на
административнонаказателни процедури.
Спрени са от разпространение горива на 109 обекта, за 64 обекта са издадени
задължителни предписания за изтегляне на горива по видове и в количества, както
следва:
- автомобилни бензини - 177 311,64 л
- дизелово гориво -

152 458,72 л

2. Резултати от образувани административнонаказателни производства
В резултат на образуваните административнонаказателни производства са
обжалвани 85 наказателни постановления. От тях са потвърдени 17, отменени са 6
наказателни постановления, а останалите 62 наказателни постановления са в процес на
обжалване.
До 31.10.2010 г. от спечелени дела по наказателни постановления в транзитната
сметка на ДАМТН са постъпили 181 635,000 лв.
V. Други дейности, свързани с развитието и подобряването на контролната
дейност
Оправомощаване на длъжностните лица от ГД ”Контрол на качеството на
течните горива” за извършване на проверките във връзка с изискванията за съдържание
на биодизел в гориво за дизелови двигатели, регламентирани в Закона за
възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
Актуализация на риск регистъра на ДАМТН във връзка с утвърдената стратегия
за управление на риска в ДАМТН, за 2010 г.
Внедрен специализиран софтуерен продукт за мониторинг на реда за
извършване на проверки, за контрол на качеството на течните горива - на обекти от
инспекторите на ГДККТГ.
Сключен договор и доставени три броя пробоотборници: за РОККТГ- София, РО
ККТГ-Бургас и РОККТГ- Плевен, с цел осигуряване на технически ресурс за
осъществяване на проверки за контрол на качеството на течните горива на петролни
бази, складове и производствени предприятия.
В изпълнение на дадените през м. април 2010 г. препоръки след вътрешен одит в
ГДККТГ, извършен по заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
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е изготвен проект на план за действие, който е съгласуван от председателя на ДАМТН
и утвърден от Мая Христова, зам.-министър на МИЕТ. През периода 02.07. - 17.09.2010
г. е изпратена информация до Силвана Любенова, директор на дирекция “Техническа
хармонизация и политика на потребителите”, и Веселка Донкова, директор на дирекция
„Вътрешен одит” при МИЕТ, във връзка с проследяване изпълнението на плана за
действие. В изпълнение на плана за действие по дадените препоръки в одитния доклад
на МИЕТ са изготвени „Правила за организацията на дейността и минимизиране
въздействието на субективния фактор при осъществяване й в ГД ”Контрол на
качеството на течните горива”, утвърдени със заповед на председателя на ДАМТН.
Участие в работна група във връзка с подготовка за обявяване на процедура за
възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирани моторни превозни
средства по дейност 4, поддейност 4.1, съгласно сключения договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на
международните пазарни позиции на българската икономика” по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.”
Във връзка с изискването на параграф 6 от Преходните и заключителните
разпоредби на НИКТГУРНТК за ежегодно представяне пред Европейската комисия на
национален доклад за качеството на течните горива, от ГД ”Контрол на качеството на
течните горива” е подготвен (към 30.06.2010 г.) и представен в Министерството на
околната среда и водите доклад с обобщени данни за качеството на течните горива през
2009 г. В доклада са включени

данни в съответствие с изискванията на чл. 8 от

Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина, дизеловото гориво и газьола,
изменена с директиви 2003/17/ЕО и 2009/30/ЕО, и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО относно
намаляване съдържанието на сяра в някои течни горива, изменена с Директива
2005/33/ЕО относно съдържанието на сяра в корабните горива.
Участие на експерт от Главна дирекция ”Контрол на качеството на течните
горива” в 2 заседания на техническия комитет по стандартизация “Нефтопродукти и
смазочни материали” към Българския институт за стандартизация, като е внесен за
приемане 1 авторски стандарт.
Присъствия при отваряне и изпитване на 114 арбитражни проби.
Участия в 134 съдебни производства, като актосъставители или свидетели.
Изготвени 8 експертизи по външни заявки.
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Обучение
През годината са проведени следните обучения:
- На новоназначени ръководители - на тема „Управленски умения.”
- На служителите от сектор „Стационарна лаборатория - София” и сектори
„Подвижна лаборатория - Бургас” и „Подвижна лаборатория - Плевен” през м. ноември
-по системата за управление на качеството.
- На служители от сектор „Стационарна лаборатория - София” - за работа с
апарат за атомноабсорбционен анализ за определяне на олово в автомобилни бензини.
- По проекта „Укрепване капацитета на Националния информационен център в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и уеднаквяване с практика
на ЕС на

процедурите за нотифициране съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното

изменение с Директива 98/48/ ЕО”.
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ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Дейността на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” (ДРОС)
през 2010 г. година се концентрира върху следните основни цели:
 развитие, разширяване и усъвършенстване на утвърдената национална система
за оценяване на съответствието;
 разширяване и задълбочаване на информационния обмен със структурите на
Европейската комисия.
Експертите от дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието”
изпълняват всички дейности, свързани с проверка, оценка, нотификация, издаване на
разрешения на органи за оценяване на съответствието, надзорни проверки за спазване
на условията за нотификация, проверки по писмени сигнали за констатирани
нарушения.
Обобщената справка за изпълнението на дейността на дирекцията по целеви
показатели е представена в следната таблица:
Таблица 1
№

Показател

1
2
1. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за
оценяване на съответствието
2. Извършени проверки:

Отчет за
2010 г.
3
184

2.1. На кандидати за нотифицирани органи

48

2.2. Надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните
органи

28
15

3.
4.
5.
6.

2.3. Проверки по сигнали
Издадени разрешения за оценяване на съответствието
Отказано издаване на разрешения
Доброволни откази от издаване на разрешения
Проведени съвещания:

1
1
1

6.1. На националните работни групи

8

6.2. На Форума на нотифицираните органи
7. Участие на експерти в работните групи на Европейската комисия
8. Функциониращи нотифицирани органи
9. Действащи наредби, по които има нотифицирани органи

1
2
41
14

Подкрепа на дейността и усъвършенстване на компетентността на лицата
за оценяване на съответствието/нотифицирани органи:
 Координиране на дейността на националните работни групи по прилагане на
директивите от Нов подход и на дейността на Форума на нотифицираните
органи.
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 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в
координационните групи по директиви към Европейската комисия.
 Оказано съдействие на българските нотифицирани органи във връзка с
участието им в европейския координационен механизъм и регистриране в
CIRCA.
Като резултат от дейността на дирекция „Разрешения за оценяване на
съответствието” през 2010 г. могат да се направят следните заключения:
 41 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 14
директиви, които осигуряват на българските производители на технически
продукти свободен достъп до единния пазар на Европейския съюз на
конкурентни цени;
 националната система за оценяване на съответствието функционира и се
развива, като прилага европейското хармонизирано законодателство;
 ДАМТН като национален нотифициращ орган продължава да усъвършенства
своите функции, като осигурява доверие в Европейската комисия и държавите
- членки на Европейския съюз, при оценката, нотификацията и надзора на
българските нотифицирани органи, които са равнопоставени на единния
европейски пазар.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
1. Двустранно сътрудничество
През 2010 г. работата на ДАМТН е насочена към подготовката на предстоящата
четвърта сесия на Междуправителствената българо-беларуска комисия за търговскоикономическо и научно-техническо сътрудничество и изпълнението на задълженията
на ДАМТН, произтичащи от решенията, отразени в протокола на 3-ата сесия на
комисията. В тази връзка ДАМТН предприе необходимите действия за подготовка на
проект на Спогодба за обмен на информация и сътрудничество в областта на
оценяване на съответствието с цел представянето му за междуведомствено
съгласуване и последващо подписване на спогодбата през 2011 г.
През

м.

декември

Междуправителствената

2010

г.

в

българо-украинска

Киев

се

комисия

проведе
за

6-ата

сесия

на

търговско-икономическо

сътрудничество. По време на сесията беше обсъдена възможността за подготовка на
Спогодба за сътрудничество в областта на оценяване на съответствието.
През 2010 г. във връзка с изпълнение на препоръките на 13–ата сесия на
Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо
сътрудничество съвместно с Федералната агенция за техническо регулиране и
метрология на Русия е извършена подготовка за подписване на Меморандум за
разбирателство.
2. Многостранно сътрудничество
Европейска организация по законова метрология (WELMEC)
През 2010 г. експерти от ДАМТН участват в годишната среща на
представителите на държавите - членки на WELMEC; в съвещания на работни групи №
5 “Метрологичен надзор” и № 8 “Директива за средства за измерване”; в подготовката
на нормативни документи, разработвани в работните групи на WELMEC.
Евро-азиатска организация на националните метрологични институти
(КООМЕТ)
Работата на ДАМТН през 2010 г. по линия на КООМЕТ се изразява в обмен на
информация и изпращане на материали на КООМЕТ до заинтересовани български
институции, както и в осъществяване на кореспонденция с Комитета на КООМЕТ във
връзка с изготвянето на новия Каталог за 2010 - 2011 г.
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Международната

конфедерация

на

организации

за

инспекция

и

сертификация (CEOC International)
През 2010 г., като пълноправен член на CEOC International, ДАМТН участва в
работата на 50-ата Генерална асамблея, пленарните сесии на СЕОС и годишните срещи
на ТК на СЕОС: „Машини, асансьори и кранове”, „Оценяване на съответствието” и
„Технически надзор и съоръжения под налягане”. Експерт от ГД ИДТН участва в
работно заседание на ТК „Машини, асансьори и кранове”.
Участието на експерти от ДАМТН в работата на СЕОС и нейните комитети
допринася за установяване на лични контакти с водещи европейски специалисти в
области от компетентността на ДАМТН, както и в решаване на технически въпроси,
свързани с интерпретация на изискванията към съоръженията с повишена опасност и
осигуряване на съответствието с тях, а също и в методически разработки за
осъществяване на инспекции и работа на инспекторите.
Сътрудничество с Европейската организация по качеството (EOQ)
През 2010 г., като пълноправен член и официален представител на Република
България в EOQ, ДАМТН периодично предоставяше информация на националните
организации и специалистите по качеството за събитията и документите, свързани с
дейността на Европейската организация по качество.
3. Европейска интеграция
3.1.Участие в работни групи и комитети на Европейската комисия
Като представители на страна - членка на ЕС, през 2010 г. експерти на ДАМТН
участват в редовните заседания на работните групи и групите за административно
сътрудничество по надзор на пазара (ADCO) на ЕК, работещи по въпросите на
техническата хармонизиция в областта на директивите от Нов подход, както следва:
 работни групи към директиви 2006/95/ЕС (нисковолтови съоръжения),
97/23/ЕС (съоръжения под налягане), 2009/48/EC (играчки), 2004/22/ЕС (средства за
измерване), 2000/9/ЕС (въжени линии), 2006/42/EC (машини);
 Консултативен

комитет за взаимно признаване, създаден по силата на

Регламент (ЕО) 764/2008 г.;
 комитет към Директива 98/34/ЕС „Стандарти и технически регламенти”;
 работна група по проект на ЕК за тахографи (Monitoring of the Implementation
of Digital Tachographs - MIDT) във връзка с прилагането на ЕО Регламент 3821.
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 ADCO групи по директиви 97/23/ЕС (съоръжения под налягане), 2000/9/ЕС
(въжени линии), 2006/95/ЕC (нисковолтови съоръжения), 2006/42/EC (машини),
2009/48/EC (играчки);
Участието в тези работни групи спомага за изграждане на професионални
контакти със сродни структури на държавите - членки на ЕС, обмяна на опит и добри
практики и уеднаквяване на подхода за извършване на надзорните и контролните
дейности. Важен момент е и възможността за обсъждане и изработване на документи,
които се прилагат в рамките на европейския пазар, с което се създават условия за
лоялна търговия.
3.2. Работа по хармонизация на законодателството и преглед на превода на
европейски нормативни актове, с цел публикуването им на български език
През 2010 г. експерти от дирекция МСЕИ участват активно в прегледа и
езиковата редакция на преводите на европейски нормативни актове в проект или преди
публикуването им в Официалния вестник на ЕК.
През м. юни е направен преглед и езикова редакция на български език на
“Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти”, преди
разглеждането му от юристи-лингвисти на Съвета на Европейския съюз.
През м. ноември е направен преглед на превода на български език на брошури за
значението на СЕ маркировката във връзка с подготовката на националната
информационна кампания.
Подготвени са и работни преводи на документи на ЕК, важни за практическата
дейност за прилагане на Регламент 765/2008 от органите по надзор на пазара.
При подготовка на участието на български експерти в работните групи на ЕК от
компетентността на ДАМТН, експерти от агенцията представяха информация и
изработваха становища и позиции, съгласно ПМС 185/2007 г. Редовно са подготвяни
становища и информация за заседанията на група SOGS (Главна експертна група по
стандартизация и оценяване на съответствието), на работната група по надзор на пазара
към SOGS, материали за подготовка на годишния доклад за прилагане на Регламент
764/2008.
3.3. Проекти по програма PHARE
Изминалата 2010 г. беше последната година за изпълнение на проекти по
програма PHARE и преходния финансов инструмент. Заедно с това бяха официално
приключени и проекти със срок за изпълнение в предходни години като: проект
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BG/2005/017-353.02.02. “По-нататъшно развитие на националната система за оценяване
на съответствието и метрологичната инфраструктура” и Проект BG/2006/018-343.02.01.
“По-нататъшно развитие на националната система за оценяване на съответствието и
метрологичната инфраструктура” с представяне в Министерство на финансите на
Окончателен доклад за напредъка по проектите.
Преходен финансов инструмент
Twinning Light проект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/EC/01/TL „Укрепване
на

Националния

информационен

център

към

Държавната

агенция

за

метрологичен и технически надзор и уеднаквяване с практиката на ЕС на
процедурите за нотифициране съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение
с Директива 98/48/ЕО”.
Проектът има за цел да подпомогне създаването на ефективен координационен
механизъм за изпълнение на нотификационната процедура по Директива 98/34/ЕО и
нейното изменение с Директива 98/48/ЕО. Бенефициенти са служителите от отдел
„Обмен на информация относно техническите пречки в търговията” на дирекция
”Международно сътрудничество и европейска интеграция” и служителите от всички
министерства и ведомства, участващи в този механизъм, определени с ПМС 165/2004
г., както и компетентната администрация на Народното събрание. Изготвени,
отпечатани и разпространени са 5 сборника, съдържащи разработените по проекта
документи и направените препоръки за правилното прилагане на изискванията на
директивата. Единият от сборниците е предназначен за администрацията на българския
парламент.
На националните координиращите институции са представени доклади, справки
и информации, свързани с изпълнението и отчитането на програмите.
3.4. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013”
Проект “Укрепване на надзорните и контролните органи в Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната
инфраструктура по качество”
Основна цел на проекта е укрепване и подобряване на административния и
техническия капацитет на нотифициращия орган и на

надзорните и контролните

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от
националната инфраструктура по качество, което

ще съдейства за осигуряване на
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съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество и
подобряване на международната конкурентоспособност на целевите сектори на
индустрията.
За изпълнението на проекта е направено следното:


Представени и одобрени са три допълнителни споразумения към

Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна
ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” по
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013”.


Разработване на техническите задания и методологиите за оценка по

дейности 2.2, 2.3 и 2.4 за повишаване на квалификацията на експертите на ДАМТН.


Разработване на детайлни времеви графици и разпределение на бюджета

на проекта по години, месеци и дейности.


Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена

поръчка “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на служители на
ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина” и подготовка и провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка “Доставка на специализирани моторни
превозни средства”. По първата поръчка беше подписан договор за предоставяне на
услугата, а по втората - процедурата завърши без избор на изпълнител.


Участие на експерти от ДАМТН в редовните заседания на работните

групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на техническата хармонизация
по директиви от Нов подход: 2006/42/ЕС, 2009/48/ЕС, 2006/95/ЕС и на РГ “Средства за
измерване”, както и на РГ 5 “Метрологичен надзор” на WELMEC в изпълнение на една
от поддейностите по проекта.


Подготовка на технически отчети за изпълнение на договора.



Участие

в

работата

на

Комитета

за

наблюдение

на

ОП

“Конкурентоспособност”.
3.5.Трансгранични проекти по надзор на пазара
През м. септември 2008 г. стартира проектът на Европейската комисия
„Съвместни действия по надзор на пазара на играчки”. Проектът се състои от два
модула: Модул I: Съвместни действия по надзор на пазара в областта на детските
играчки (основен акцент: наличие на малки части и магнити в играчките) и Модул II:
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Търгуване и използване на XRF сканиращ апарат за наличие на тежки метали в
играчките.
В рамките на дейността по двата модула през 2010 г. е извършено
следното:


проверка и корекции в табличното представяне на резултатите и

протоколите от изпитване на 70-те образеца играчки (от 25 вида по стандарта EN 71-1
(52 бр. образци) и EN 71-3 (31 бр. образци); представяне на информация за
изпълнението на процедурата по RAPEX, свързана с изпитани по проекта играчки,
които не отговарят на съществените изисквания на директивата;


участие в целева група за разработване на ръководство „Политика на

интервенция” относно действията и стъпките, които трябва да предприемат
инспекторите по надзор на пазара при откриване на небезопасни продукти на пазара (в
случая играчки);


подготовка и изпращане до PROSAFE на финансови документи и

информация за приноса на ДАМТН към проекта с цел приключване на дейността по
проекта.
Предвижда се изпълнението на модул II на проекта да приключи през октомври
2011 г.
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НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпълнява функции
на Национален информационен център (НИЦ) по отношение на проекти на национални
технически регламенти и правила за услуги на информационното общество съгласно
Споразумението за техническите бариери пред търговията (ТБТ) на Световната
търговска организация (СТО) и съгласно Постановление № 165 на Министерския съвет
от 2004 г., както и на звено за контакт относно продукти по силата на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно
установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки. С тези
дейности се осигурява прозрачност по отношение на новото национално техническо
законодателство и се спомага за предотвратяване на потенциални пречки пред
търговията на вътрешния европейски пазар.
Изпълнение на процедурата по Директива 98/34/ЕО по силата на ПМС
№ 165/2004г.
През 2010 г. НИЦ нотифицира 5 проекта на национални технически регламенти,
разработени и представени от съответните министерства и ведомства: МЗХ (2 бр.),
МИЕТ (1 бр.), МРРБ (1бр.) и ДАМТН (1бр.)
НИЦ извършва и съгласувателна дейност по 72 проекта на мандати или на други
стандартизационни документи, адресирани към CEN/CENELEC/ETSI, с всички
компетентни ведомства, съобразно тематиката на проекта на мандата.
В качеството си на национална контактна точка и за осигуряване на стриктното
изпълнение на изискванията на Директива 98/34/ЕО, както и за подпомагане на
контактните лица по ПМС № 165/2004 г. ДАМТН организира следните мероприятия:
-

Разглеждане на Законодателната програма на МС за отчетния период и

обсъждане с контактните лица от министерствата на необходимостта от тяхното
нотифициране.
-

Постоянен преглед на „Държавен вестник” за проследяване на

публикувани нормативни актове и обсъждане с контактните точки от министерствата и
ведомствата при установена липса на нотификация, когато това е било необходимо да
се направи.
-

Постоянна връзка с контактните лица и служители от различни

министерства и оказване на помощ с допълнителни разяснения за нуждите на
нотификацията на новите национални технически регламенти.
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-

Въведена е процедура за разпращане на пристигнали от ЕК нотификации

до компетентните министерства и ведомства за мнения и становища.
Споразумение за техническите бариери пред търговията (ТБТ) по
приложение 1А към Маракешкото споразумение за създаване на Световната
търговска организация (СТО)
С

цел

осигуряване

на

прозрачност

по

отношение

на

техническото

законодателство, на национално и международно ниво, в изпълнение на своите
задължения, НИЦ предоставя отговори на запитвания от производители, вносители,
сертифициращи органи, органи на изпълнителна власт и други ведомства от страната и
чужбина. За отчетния период са предоставени 348 отговора на запитвания относно
техническото законодателство, оценяване на съответствието, техническия надзор на
съоръжения с повишена опасност, метрологичния контрол и др. (фиг. 1). В резултат на
излизането на български производители на чужди пазари в НИЦ се получават
запитвания за законодателството в страни - членки на СТО.

Фиг. 1
Осигуряването на прозрачност на международно, европейско и национално ниво
по отношение на новите национални технически регламенти на базата на разпоредбите
на Директива 98/34/ЕС и на Споразумението за ТБТ на СТО е важен инструмент за
развитието на международната търговия. ДАМТН чрез НИЦ работи за запознаване на
икономическите оператори с проектите на технически регламенти на страните - членки
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на EС и на СТО, като по този начин им се дава възможност да реагират, в случай че
предложените проекти биха създали пречки пред търговията, още на етап проект. В
тази връзка НИЦ периодично предоставя преводи на нотификации от ЕС и от СТО на
заинтересовани ведомства, институции и обществеността, които за 2010 г. са съответно
968 бр. от ЕС и 964 бр. от СТО. Всички те се публикуват и в Официалния бюлетин на
ДАМТН и на интернет станицата на агенцията, общо 1932 бр.
През 2010 г. ръководителят на НИЦ участва в неформална работна група,
организирана от ЕК във връзка с дейностите на Комитета към Споразумението за
ТБТ/СТО, а също и в работата на самия комитет, включително в Шестата специална
среща на Комитета към Споразумението за ТБТ/СТО за обмен на информация във
връзка с функционирането на националните информационни центрове.
Изпълнение на изискванията като звено за контакт относно продукти
съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с
прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение №
3052/95/ЕО
Целта на регламента е да се укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез
създаване на по-добри условия за свободното движение на стоки, включително със
създаването на звена за контакт относно продукти в държавите членки, които да
предоставят информация за условията за реализиране на пазара на продук, обект на
националното законодателство на чужда държава членка. ДАМТН е определена като
звено за контакт относно продукти по този регламент за България.
За отчетния период НИЦ е отговорил на 8 запитвания от чужди икономически
оператори, свързани със следните продукти: железобетон (Малта); торове и
подобрители за почва (Германия); растителни подобрители и устойчивост на
засушаване (Чехия); камбани и строеж на камбанарии (Словения); минерални води при
употреба за приготвяне на детски храни (Словения); хранителни добавки (Полша) и др.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
През 2010 г. Главна дирекция „Надзор на пазара” работи в сътрудничество както
с държавни, така и с обществени организации.
През отчетния период е засилено взаимодействието с Агенция „Митници”:
увеличени са броят на продуктите, за които митниците са подали уведомления, както и
броят на спрените несъответстващи продукти с режим „Допускане за свободно
обращение не е разрешено”. От Агенция ”Митници” са получени осем писма с
информация за дадено ново митническо направление и връщане на несъответстващите
продукти в страната на произход с цел напускане на Общността.
Извършени са съвместни проверки със:
-

Комисията за защита на потребителите (КЗП) - на солариуми в СПА

центрове и студия за красота;
-

Столична дирекция на вътрешните работи - на взривни вещества за

граждански цели и пиротехнически изделия;
-

Дирекция „Национален строителен контрол” - на бетонови възли.

Осъществявана е комуникация с КЗП, Министерството на здравеопазването,
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка със сигнали и
жалби на граждани и ведомства.
Служители на Главна дирекция „Надзор на пазара” са участвали във :
- конференции по туининг проект на Министерството на околната среда и
водите „Укрепване на административния капацитет за прилагане на законодателството
в областта на електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, на
национално и регионално ниво в България”;
- семинар по туининг проект на Министерството на околната среда и водите
„Производство на строителни продукти от рециклирани строителни материали и
пускането им на пазара и влагането им в строежите”;
- междуведомствена комисия по оправомощаване на лица за извършване на
независим строителен надзор в проектирането и строителството на сгради и
съоръжения, към Министерството на регионалнато развитие и благоустройството.
Главна дирекция „Надзор на пазара” си сътрудничи и с обществените
организации:
-

Българската асоциация на електротехниката и електрониката, като

участва с презентации в организирани от асоциацията семинари;
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-

Българската национална асоциация „Активни потребители”-

чрез

предоставяне на информация за открити и забранени за разпространение продукти.
Експерти от Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
редовно участват в срещите на специалистите и производителите на биогорива в
страната, организирани от Българската петролна и газова асоциация, Асоциацията за
биогорива, МОСВ и др.
През годината продължи съвместната дейност с органите на МВР при
извършване на внезапни проверки на обекти, разпространяващи течни горива.
Осъществени са 56 проверки на територията на цялата страна.
Във връзка с промени в Наредба Н-18 от 1.10.2009 г. за регистриране и отчитане
на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства продължи предоставянето
на информация на Националната агенция за приходите за търговци на течни горива.
По сигнали, постъпили в Комисията за защита на потребителите, са извършени 5
проверки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основната насока в

работата на

Държавната агенция за метрологичен и

технически надзор през 2010 г. е изпълнението на изискванията на законодателния
пакет мерки на Европейския съюз:


Регламент (ЕО) №765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за

определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с
предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение (ЕИО) №339/93;


Решение №768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно

обща рамка за предлагане на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО;


Регламент (ЕО) №764/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно

установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за
отмяна на Решение №3052/95/ЕО.
Чрез цялостната си дейност през 2010 г. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор успешно реализира следните цели:


Повишаване на ефикасността и ефективността на

надзора на пазара,

метрологичния и техническия надзор и защита на живота и здравето на хората и на
интересите на потребителите.


Осъществяване на ефективен контрол на качеството на течните горива и

опазване на околната среда.


Развитие, разширяване и усъвършенстване на националната система за

оценяване на съответствието.


Изпълнение

и

приключване

на

Twinning

light

проект

BG/2007/IB/EC/01/TWL "Укрепване капацитета на Националния информационен
център към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и уеднаквяване
с практиката на ЕС на процедурите за нотифициране съгласно Директива 98/34/ЕО и
нейното изменение с Директива 98/48/ЕО”.


Изпълнение на изискванията като звено за контакт относно продукти

съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на
някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в
други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО.
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Изпълнение на проекта на Европейската комисия „Съвместни действия

по надзор на пазара на играчки”.


Успешно

приключване

на

проект

BG/2005/017-353.02.02.

“По-

нататъшно развитие на националната система за оценяване на съответствието и
метрологичната инфраструктура”.


Участие на експерти от ДАМТН в редовните заседания на работните

групи и ADCO групите на Европейската комисия, работещи по въпросите на
техническата хармонизация в областта на директивите от Нов подход, както и на РГ
“Средства за измерване” и РГ 5 “Метрологичен надзор” на WELMEC.


Изпълнение на изискванията за съдържание на биодизел в гориво за

дизелови двигатели, регламентирани в Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата.
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