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Отчет  
на  

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор  

за 2012 г.  

в програмен формат  
в изпълнение на програма № 5 на МИЕТ “Инфраструктура по  

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 
 

 

Цели на програмата 

 Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на 

измерванията, и защита интересите на държавата, икономическите оператори и 

потребителите от неточни измервания; 

 Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно 

движение на стоки в обхвата на законовата метрология и директивите от Нов подход и 

преодоляване на техническите бариери пред търговията;  

 Ефективен надзор за безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на 

качеството на течните горива, на съоръженията с повишена опасност, пресичане на 

нечестната конкуренция и защита на живота и здравето на хората, безопасността на 

домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и 

вещите; 

 Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на 

Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо 

законодателство; 

 Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 

 Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти; 

 Подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 

Оценка за изпълнението на целите за 2012 г.: 

През 2012 г. планираните проверки и дейности по издаване на разрешения за 

оценяване на съответствието са изпълнени. Дейността се извършва в съответствие с 

изискванията и практиката на хармонизираното европейско законодателство. 40 български 

нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 17 директиви като по този начин 

осигуряват на българските производители свободен достъп до единния европейски пазар. 

Цялостната дейност по надзор на пазара през 2012 г. се осъществявана в 

съответствие с хармонизираното европейско законодателство. Извършените проверки са с 

30% повече от планираните. В сравнение с 2011 г. е увеличен броят на взетите за изпитване 

образци и предприетите принудителни административни мерки към несъответстващи 

продукти. В резултат на засиленото взаимодействие с Агенция „Митници“ е увеличен броят 

на недопуснатите за свободно обръщение несъответстващи продукти. 

В резултат на осъществената от ДАМТН през 2012 г. дейност по метрологичен 

надзор може да се направени изводът, че заложените цели и показатели се изпълняват 

успешно. По-големият брой на инспектираните СИ се дължи на проверките в 

газоразпределителните дружества, а по-големият брой подложени на контрол ПОКП - 

партиди с еднакви количества, на проведените тематични проверки. 

Планът за 2012 г. по отношение на брой проверки на обекти, разпространяващи 

течни горива е изпълнен на 102 %, а по отношение на брой изпитани проби – на 100%. 

Oсъществен e контрол върху източниците за снабдяване с течни горива за крайните 

разпространители на около 95 % от територията на страната. Изготвен е и е представен в 

Министерството на околната среда и водите годишен доклад за качеството на течните 

горива в страната за 2011 г. 

Осъществените дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност 

и проверки в обектите, където се експлоатират такива съоръжения показват значително 

преизпълнение на планираното за 2012 г. Основно това се дължи на големия брой 
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извършени ремонти на съдове в следствие на поставяне на нивомерни системи в 

резервоарите във връзка с изискванията на НАП, на големия брой извършени проверки при 

изпълнение на планираните дейности, както и на значителния обем от осъществени 

непланирани дейности. През 2012 г. служителите от ДАМТН са осъществили голям брой 

непланирани дейности, свързани с безопасната експлоатация на съоръжения с повишена 

опасност като: съвместни проверки с други контролни органи; участие в държавни 

приемателни комисии на стрoежи; проверки на предприятия, съхраняващи опасни вещества 

с висок рисков потенциал; участия в експертни съвети и др., като общата бройка на 

осъществените непланирани дейности възлиза на 1954 бр. 

От направената по-горе оценка се вижда, че планът на ДАМТН за 2012 г. е 

преизпълнен, а посочените цели постигнати. Преизпълнението се дължи на предоставените 

от МИЕТ допълнителни финансови средства в размер на около 200 000 лв. (около 100 000 

лв. освободени финансови средства за гориво и канцеларски материали и 100 000 лв. 

допълнително финансиране). В прогнозния бюджет на ДАМТН за 2013 г. и 2014 г. такива 

допълнителни средства не са предвидени, поради което не се предвижда увеличаване на 

прогнозните целеви стойности по показателите за изпълнение за следващите две години. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/  

Отговорност за изпълнението на програмата 

Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/  

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Ползи/ефекти: 

  

Целева стопност 

 

Показатели за изпълнение Мерна 
едини-

ца 

Бюджет 
за 2012 г. 

Отчет 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

Информационни трансфери във връзка с 
нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието 

Бр. 116 119 120 125 

Извършени проверки на органи за оценяване на 
съответствието в т. ч. 

-проверки на кандидати за нотифицирани органи 

-надзорни проверки за спазване изискванията на 
нотифицираните органи 

-проверки по сигнал 

Бр. 140 
 

 

157 
 

52 

97 
 

8 

160 
 

  

165 

Проведени съвещания на националните работни 

групи и Форума на нотифицираните органи 

Бр. 13 14 14 15 

Брой извършени проверки на гориво Бр. 450 511 460 480 

Брой изпитани проби от течни горива Бр. 900 962 930 950  

Проверки на лица, които използват средства за 

измерване 

Бр. 6 000 7881 6 300 6 500 

Инспектирани СИ в употреба Бр. 12000 15432 12 500 12 800 

Проверки на производители, вносители и лица, 

които предлагат за продажба ПОКП 

Бр. 850 1074 870 900 

Подложени на контрол ПОКП 

- партиди с еднакви количества 
- продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

900 
4300 

 

1294 
5444 

 

1200 
4 000 

 

1500 
4 200 

Проверки на лица, оправомощени за проверка на 

средства за измерване 

Бр. 50 63 52 55 

Контролни проверки на сервизи за тахографи Бр. 80 133 135 140 

Проверени СИ по ЗТИП Бр. 3500 3686 3 700 4 000 

Извършени проверки на отделни продукти от 

различни видове /планови и извънпланови при 
надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП 

Бр. 6700 8649 6800 7000  

Видове изпитани продукти Бр. 40 47 42 45 

Проверени продукти по надзор на пазара, които 

не се пускат директно в търговската мрежа 

Бр. 1 000 2915 1 400 1 500 

Съгласувани инвестиционни проекти на строежи Бр. 650 1509  700 750 
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и проекти за производство и ремонт на 

съоръжения с повишена опасност (СПО) 

Извършени първоначални и извънредни 

технически прегледи на СПО 

Бр. 1 800 2173 2 000 2 200 

Извършени периодични технически прегледи и 

изпитвания на СПО, вкл. газопроводи и въжени 
линии в кm 

Бр. 

km 

13 500 

4 500 

15500 

4959,46 

14 500 

4 600 

15 000 

 4 700 

Извършени съвместни проверки на оператори на 

предприятия и/или СПО по чл. 157, ал. 2 от 
ЗООС 

Бр. 100 92 105 110 

Извършени проверки на лица, получили 

лицензия за осъществяване на технически надзор 

на СПО по чл.34а от ЗТИП или вписани в 
регистъра на лицата, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на 

СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП 

Бр. 800   1001 900 1 000 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от подготвените отчети на дирекциите на 

ДАМТН за изпълнението на дейността им, посочена във връзка с показателите залегнали в 

програмата. 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 

програмата 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите; 

 Невъзможност за изпълнение на планираните дейности поради намалени разходи за 

издръжка; 

 Обжалване на процедури по ЗОП и НВМОП. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

19. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 

съответствието/нотифицирани органи 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
 Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи: За 2012 г. броят подадени 

заявления от кандидати за получаване на разрешение за оценяване на съответствието е 5, 

като още 4 заявления са в процедура от 2011г., т.е. общият брой процедури за оценка на 

кандидати за периода е 9. Извършените проверки във връзка с тяхното изпълнение са 52. 

 Проверка за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на 

нотифицирани органи:  Извършени са планови надзори на 38 нотифицирани органи по 16 

различни наредби, като във връзка с тях са проведени общо 97 проверки. Извършени са и 

8 проверки по сигнал. През изминалия период в резултат на извършена планирана 

годишна проверка, установени и неотстранени несъответствия, е направено предложение 

за отнемане на едно разрешение за оценяване на съответствието и е издадена 

съответната заповед. 

 Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване 

на съответствието пред ЕК: След приключване на процедурата по оценка на 

компетентността и способността на кандидатите да извършват заявените процедури, 7 

кандидати бяха обявени и 4 одобрени от Европейската комисия. Нотификациите са по 

следните НСИОС: транспортируемо оборудване под налягане (2 бр.), играчки и котли за 

гореща вода. Подготвени са и са изпратени документи за удължаване срока на 

нотификация на 2 нотифицирани органа, които бяха одобрени от Европейската комисия. 

 Участие в органите и работните групи на ЕК, свързани с прилагане на директивите и 

дейността по оценяване на съответствието: Осъществени са 2 участия в РГ на ЕК по 

директиви  „Газови уреди“ и „Съоръжения под налягане“. 

 Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи:  

През отчетния период са направени 9 актуализации на Регистъра на издадените и отнети 

разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

 

20. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на 

съответствието/нотифицираните органи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
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 Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от 

Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи: Експерти на ДАМТН 

координират и ръководят дейността на работните групи на българските нотифицирани 

органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от ЗТИП и чл.18 на ЗМИ. В 

рамките на отчетния период са проведени 14 срещи – 8 срещи на работна група 

„Асансьори”, като основните дискусии бяха във връзка с изменението на БДС EN 81 – 

1&2, и по една среща на останалите шест работни групи по различните наредби. 

 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните 

групи по директиви към ЕК. 

 

21. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически 

надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните 

горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани 

количества продукти. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход, 

включително и по отношение изискванията за екопроектиране и изискванията по 

отношение на отпадъците от електронно и електрическо оборудване: 

- Извършване на наблюдение и проверки на продукти (8649 вида) – планови (7102 

вида) и извънпланови (1547 вида, включително по 121 бр. сигнали за 7 продуктови 

групи); вземане на проби за изпитване (60 вида продукти); предприемане на 

коригиращи мерки към 460 вида продукти; временно спиране от разпространение (63 

вида продукти); изтегляне от пазара (23 вида продукти) и унищожаване на опасни 

продукти (10533 бр. от 129 вида продукти); предприемане на административно-

наказателни мерки – съставени са 307 акта за административни нарушения и са 

издадени 206 наказателни постановления; 

- Изготвяне на нотификации и реакции по нотификации в Системата за бърз обмен на 

информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX): Получени 1049 

нотификации – на пазара са открити 7 вида опасни продукти по нотификациите; 

подадени към КЗП за система RAPEX 9 броя нотификации за 9 вида продукти и 6 

броя реакции за 6 вида продукти; 

- Участие в трансгранични проекти за сътрудничество и съвместни действия с 

административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзора 

на пазара: 2 проекта (проект към ADCO LVD - „Съвместни действия по надзор на 

пазара 2012 - Горещи нефукциониращи повърхности, които се допират” и проект на 

ЕК с координатор PROSAFE - „Съвместни действия по надзор на пазара JA2011, за 

продуктови групи „Зарядни устройства“ и „Фойерверки“); 

- Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция „Митници” и 

други контролни органи: Получени са от Агенция „Митници” 277 уведомления за 

1135 вида потенциално опасни продукти в складовете на българските митници и са 

предприети мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 

213 вида продукти с доказани несъответствия, а 302 вида продукти са били извън 

компетенциите на ДАМТН; 

- Извършен е планов (съобразен с националната програма) и извънреден надзор на 

пазара на 3686 средства за измерване, пуснати на пазара и/или в действие - везни с 

неавтоматично действие (за директни продажби и автомобилни); системи за 

течности, различни от вода; разходомери за газ и коригиращи устройства за обем; 

електромери, водомери, топломери, газоанализатори за отработени газове на МПС). 

Извършен е надзор в 840 обекта, главно на местата, където СИ са пуснати в 

действие. Установени са 23 несъответстващи на изискванията продукта. Съставени 

са 30 акта. 

- Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти (СПО и машини), 

които не се пускат директно в търговската мрежа са осъществени на 2915 

съоръжения с повишена опасност и машини. За констатираните нарушения на 



5 

 

нормативноустановените изисквания при пускане на пазара на продукти са 

съставени 54 АУАН и е издадено до момента едно наказателно постановление.  

 Метрологичен надзор за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ): 

- Планови и извънредни проверки (вкл. по сигнал и по искане на други контролни 

органи) на лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират СИ: 

През отчетния период са извършени 7881 надзорни проверки, от които 194 във 

връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани, включително препратени от КЗП и 

75 по искане на други органи. Инспектирани са общо 15432 СИ – везни; 

метанколонки, бензиномерни и газколонки; манометри в съдове и съоръжения под 

налягане; разходомери  и системи за течности, различни от вода; везни и 

електромери, използвани във връзка със Закона за акцизите и данъчните складове; 

димомери, газоанализатори и стендове за спирачни сили на МПС; разходомери за газ 

и коректори за обем на газ. 

Съвместни проверки са извършени с Агенция „Митници“ в 121 обекта и с ИА 

„Автомобилна администрация“ в 257 обекта. 

В изпълнение на утвърдения план за метрологичен надзор през второто тримесечие 

на 2012 г. са извършени надзорни проверки в 1022 обекта на „Булгартрансгаз” ЕАД и 

на 20 газоразпределителни дружества на територията на цялата страна. През 

четвъртото тримесечие на 2012 г. е извършена кампанийна проверка в 106 обекта, в 

които се използват везни за продажба на въглища, като са обхванати 149 везни. 

По сигнали и жалби на граждани и фирми за неточни измервания при зареждане на 

гориво и по искане на ОД на МВР са извършени общо 138 надзорни проверки. Само 

при 11,7% от проверените в тези случаи 366 СИ са установени несъответствия на 

изискванията. Това показва, че преобладаващата част от сигналите и жалбите 

вероятно е свързана с измами при извършените директни продажби, за разследването 

на които ДАМТН няма функционална компетентност.  

При извършените 92 надзорни проверки по сигнали и жалби, свързани  с 

използването на 120 везни в търговската мрежа и на пазари, както и за големи 

товари, са установени несъответствия при 30% от проверените везни. 

- Проверки на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба 

предварително опаковани количества продукти (ПОКП) и контрол на тези продукти: 

Метрологичният надзор е осъществен чрез 67 проверки, извършени на място при 

производители на ПОКП и проверки и наблюдения в 1007 обекта от търговската 

мрежа, включително четири тематични проверки – сирене и кашкавал; захар, захарни 

и шоколадови изделия; сухи строителни смеси; ядки и сушени плодове. На контрол 

са подложени 1294 партиди ПОКП с еднакви количества и 5444 бр. ПОКП с 

различни количества. От разпространение са спрени общо 31543 несъответстващи  

продукти: при производители – 12 партиди от 30505 продукта с еднакви количества 

(олио, ядки и подправки); в търговската мрежа - 1038 бр. продукти, като 460 бр. 

поради несъответствие на нетното количество на обявеното (млечни продукти, олио, 

захар, захарни, шоколадови и сладкарски изделия, плодове и зеленчуци), 73 бр. - без 

обозначено от производителите им количество, поради което се предлагат за 

продажба по измерено от търговците бруто и 505 бр. (главно млечни и месни 

продукти с различни количества) -  поради обявено, чрез поставен от търговците 

етикет, количество, по-голямо от обявеното от производителите им. 

- Надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване по 

реда на ЗИ: 

През отчетния период са извършени общо 63 (планови и извънредни)  надзорни 

проверки на 49 лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, за 

спазване на задълженията им по чл. 52 от ЗИ и съответствие на функциониращите 

системи за управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025.  

Проверени са 54 стационарни  и 3 мобилни лаборатории и са инспектирани 

използваните в тях при извършване на проверките технически средства – 454 

еталона, 369 спомагателни СИ и 48 броя сертифицирани сравнителни материали. 

Извършен е преглед на условията, при които се извършват проверките, за 
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съответствие с тези, определени в заповедта за оправомощаване, на записите по 

качеството, както и на техническите записи, свързани с проверката на 12952 средства 

за измерване. За установените при проверките несъответствия са съставени 17 

протокола за задължителни предписания.  

Отнето е оправомощаването на едно лице, което е престанало да отговаря на 

изискването на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗИ. 

- Предприемане на административно-наказателни действия: За установените при 

надзорните проверки нарушения са предприети предвидените административно-

наказателни действия. Съставени са 1011 протокола  за задължителни предписания  и 

485 АУАН. Издадени са 440 наказателни постановления. Влезли в сила са 365 

наказателни постановления, 21 се обжалват. 

 Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП): 

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози  са извършени 

планови надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на 

задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85. 

Проверени са 133 сервиза и е извършен преглед на 28042 протокола от проверки на 

тахографи и 6057 електронни записи за дигитални тахографи. За констатирани 

несъответствия и пропуски са  съставени 12 протокола за задължителни 

предписания. 

 Контрол на качеството на течните горива: 

- Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната, 

вкл. по сигнали на граждани, органи на МВР и други контролни органи: Общо за 

2012 г. са извършени 511 проверки, от които 55 проверки по сигнали на граждани, 

МВР и други контролни органи. 

- Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за дизелови 

двигатели, биогорива и други течни горива), изпитване и издаване на констативни 

протоколи: Общо са взети 962 проби от течни горива, от които 499 гориво за 

дизелови двигатели, 457 автомобилни бензини и 8 горива за отопление. Върху 

взетите проби са извършени 1361  изпитвания в стационарна лаборатория. Издадени 

са общо 1534 Констативни протоколи, от които 990 са за съответствие на горивото с 

изискванията за качество, в т.ч. 28 - за съответствие на корабни горива с 

изискванията за качество, а останалите 544 - за съдържание на биогориво в течно 

гориво. 

- Налагане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

– съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения и 

на наказателни постановления: Съставени са общо 100 Акта за административни 

нарушения, от които 77 са за несъответствие на горивата с изискванията за качество, 

10 са за несъответствие с изискванията за минимален процент съдържание на 

биогориво и 13 са за документални нарушения. От съставените 100 АУАН са 

връчени 92. Съставени са 108 Наказателни постановления, от които 84 за 

несъответствие с изискванията за качество и 24 за констатирани документални 

нарушения. 

 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност: 

- Технически надзор на СПО и проверки на обекти, в които се експлоатират СПО: 

Извършени са технически прегледи на 15 500 бр. и на 4959,46 км СПО и са 

проверени 2897 обекта, в които се експлоатират СПО; 

- Извършване на съвместни проверки на оператори на предприятия и/или съоръжения 

с висок или нисък рисков потенциал по чл. 157а, ал.2 от ЗООС:  Служители на 

ДАМТН са участвали в 92 проверки на оператори на предприятия и/или съоръжения 

с висок или нисък рисков потенциал; 

- Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират 

СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО: Извършена е експертиза и са 

съгласувани 1509 инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират 

СПО и техническата документация за ремонт на СПО; 
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- Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО, подлежащи на технически 

надзор от председателя на ДАМТН чрез ГД ИДТН; 

- Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и 

злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им; 

- Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират 

СПО: Служители на  ДАМТН са участвали в 320 държавни приемателни комисии на 

обекти, в които ще функционират СПО; 

- Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС ГЗ 

и др. държавни контролни органи: Служители на ДАМТН са участвали в общо 2326 

съвместни проверки, комисии, съвещания и др. дейности, свързани с безопасната 

експлоатация на съоръжения с повишена опасност; 

- Разрешаване провеждането на курсове за придобиване на правоспособност за 

упражняване на професии по обслужване на СПО и участие в изпитните комисии: 

Издадени са 382 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 3901 души; 

- Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за 

отстраняване на нарушения на нормативноустановените изисквания за безопасна 

експлоатация на СПО; 

- Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не 

съответстват на нормативните изисквания за безопасна експлоатация: В резултат на 

констатираните при техническите прегледи и проверки нарушения и/или 

несъответствия с нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация на 

СПО е разпоредено спирането от експлоатация на 915 СПО и са съставени 1713 акта 

за установени административни нарушения. 

 Администриране на регулаторни режими за СПО, проверка на СИ, сервизи за 

тахографи, сервизи за  фискални устройства и за електронни таксиметрови апарати с 

фискална памет: 

- Администриране на регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП и водене на 

регистри по тези режими: 

Обработени са документите по 193 заявления по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП.  

o Вписани са 163 лица в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. Отказано е вписване на 

11 лица. Обезсилени са 71 удостоверения и лицата са заличени от регистъра. 

Извършена е проверка на 858 лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП. 

o Издадени са 19 лицензии по чл. 34а. Отнети са 12 лицензии и е ограничен обхвата 

на 3 лицензии.  

Извършена е проверка на 143 лица, притежаващи лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 

- Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол, осъществено от служители на ДАМТН, участвали в 48 комисии 

за преглед на документи и в 26 комисии за преглед на място: 

o оправомощени са  11 лица за проверка на средства за измерване; 

o издадени са 31 изменения на заповеди за оправомощаване и 1 заповед за отнемане 

на оправомощаване.   

- Одобряване на сервизи за тахографи: 

Извършен е преглед на документи по 88 преписки по подадени заявления за издаване 

на удостоверения за регистрация на нови сервизи, за подновяване на регистрация и 

за изменение на регистрация. Във връзка с процедурата по регистрация на сервизите 

са осъществени 62 проверки на място. Издадени са 84 удостоверения на сервизи за 

тахографи - за регистрация, включително изменения и допълнения, и прекратяване 

на регистрация. 

- Изготвяне на лицензии за електронни таксиметрови апарати с фискална памет 

(ЕТАФП) и удостоверения за регистрация или заличаване на сервизи за фискални 

устройства: 
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o 9 лицензии за ремонт и поддръжка на електронни таксиметрови апарати с 

фискална памет; 

o 845 удостоверения за регистриране на лица за ремонт на фискални устройства. 

 Поддържане на електронни публични регистри по регулаторните режими – 8 бр. 

Регистри периодично актуализирани и поддържани на електронната страница на 

ДАМТН.  

 Участие в работни групи и групи за административно сътрудничество на 

Европейската комисия, WELMEC и CEOC – 39 бр. участия в работни групи и групи за 

административно сътрудничество на ЕK и 5 бр. участия в рабoтни групи на WELMEC. 

 

22. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска служба за 

акредитация”): 

�  

 Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – инвестиции и 

обучение на държавните и публични организации (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска 

служба за акредитация”): 

 

Подписан договор за изпълнение на проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване 

на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество” между 

ДАМТН и УО на ОП „Конкурентоспособност” (септември 2012 г.) 


