
ОТЧЕТ 

за 

дейността на ГД ИДТН през  

първото полугодие на 2013 год. 
 

Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на 

Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН) 

основни дейности през първото полугодие на 2013 г. са както следва: 

1. Технически прегледи и проверки.  

 Извършени са периодични технически прегледи на 7979 бр. и 1372,352 км 

съоръжения с повишена опасност (СПО), от които: 

 парни и водогрейни котли – 232 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – 829 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 114 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – 2051 бр. и 1330,277 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 864 

бр.; 

 повдигателни съоръжения – 1925 бр.; 

 асансьори – 1890 бр.;  

 въжени линии – 30,075 км. 

 Извършени са 625 първоначални и 195 извънредни (по искане на ползвателя, 

след извършен ремонт на СПО и др.) технически прегледа на СПО. 

 Заверени са 490 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП, от 

които 118 за ремонт, 355 инвестиционни проекта за разполагане на СПО в строежи и 17 

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

 Проверени са 1569 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Участие в 149 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще 

функционират СПО. 

 Извършени са проверки по 46 сигнали и жалби, свързани със СПО. 

 Осъществени са 138 непланирани дейности, свързани със съоръжения с 

повишена опасност (съвместни проверки, комисии, съвещания, заседания на експертни 

съвети към общини и др.). 

 

2. Тематични и извънпланови проверки.  

2.1. Тематични проверки 

2.1.1. Проверка на обекти в зимни курорти за спазване на изискванията за 

безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в тях.  

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

инспектори от ГД “ИДТН” на ДАМТН извършиха през месец февруари проверка на 

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

територията на страната, за спазване от ползвателите им на изискванията на ЗТИП и 

наредбите от чл. 31 на закона. Основна част от проверените обекти са на територията 

на обл. Благоевград, София, Габрово, Пазарджик и Смолян, предвид обособените 

зимни курорти, съсредоточени на територията на тези области. При проверката са 

обхванати 542 обекта и експлоатираните в тях 1463 съоръжения с повишена опасност. 



В резултат на констатираните при проверките нарушения на 

нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения с 

повишена опасност са издадени 224 принудителни административни мерки по чл.49 от 

ЗТИП - заповеди за спиране от експлоатация на 451 бр. СПО. 

За установените нарушения на изискванията на нормативната уредба, 

представляващи административни нарушения, са съставени 148 акта за установени 

административни нарушения (АУАН) и са изпратени 174 покани за съставяне на 

АУАН.  

2.1.2. Проверка на промишлени предприятия, административни и 

общественообслужващи сгради за спазване на изискванията на ЗТИП и наредбите 

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

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

второто тримесечие на 2013 г. от ГД “ИДТН” бе организирано и започна провеждането 

от всички отдели на главната дирекция на проверки на територията на цялата страна за 

установяване спазването от ползвателите на газови уреди на изискванията за безопасна 

експлоатация на ЗТИП, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и 

уредите за природен газ и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и 

техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни 

газове. 

Проверените обекти до края на второ тримесечие са над 180, като основните 

нарушения, които са констатирали служителите при проверките са експлоатация на 

газови уреди без на същите да е извършена регистрация и без да им бъде извършен 

първоначален технически преглед от орган за технически надзор за установяване на 

правилният им монтаж и годността им за безопасна експлоатация. Друго често срещано 

нарушение е разполагане в помещения и експлоатиране на газови уреди за втечнен 

въглеводороден газ пропан-бутан, които не отговарят на съществените изисквания на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди 

за работа в помещения (липсва защита, спираща притока на газ към горивните им 

устройства при изгасване на пламъка) и съгласно инструкциите им за експлоатация 

тези газови уреди са предназначени само за работа на открито. Експлоатирането на 

такива газови уреди в помещения създава сериозни рискове от възникване на аварии и 

злополуки. Общото впечатление от хода на проверката до края на второ тримесечие е, 

че голяма част от установените нарушители при проведената през 2009 г. идентична 

проверка продължават да допускат едни и същи нарушения, въпреки проведените 

дадените им разяснения и наложените им административни санкции. 

Проверката ще продължи и през трето тримесечие на 2013 год. 

2.2. Други проверки и дейности 

 Поради усложнената метеорологична обстановка в следствие обилните валежи 

от РО ИДТН - Благоевград е извършена извънредна проверка през първото тримесечие 

на 2013 г. в участъците на преминаване на преносен газопровод Русия-Гърция през р. 

Струма. При проверката е установено, че не са изпълнени хидротехнически 

мероприятия за покриване на преносния газопровод в участъка му, пресичащ р. Струма 

при с. Тополница (ПК 1203-1205) и при пресичането на р. Струма при с. Вълково (ПК 

990). За предприемане на хидротехнически мероприятия за покриване на открити 

участъци от газопровода в местата на пресичане през р. Струма на лицето, 

стопанисващо съоръжението “Булгартрансгаз” ЕАД са издадени принудителни 



административни мерки по чл. 49, ал. 1 , т. 1 от ЗТИП от началника на РО ИДТН – 

Благоевград с определени за извършването им срокове. За установеното неспазване от 

страна на “Булгартрансгаз” ЕАД на принудителните административни мерки на 

дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение. 

 Извършени са проверки през първото тримесечие на съоръжения с повишена 

опасност, ползвани при строежа на автомагистрала “Струма”. На едно от ползваните 

повдигателни съоръжения (автокран) е установено при проверката, че същото работи с 

неизправен краен изключвател на механизма за повдигане на товара. На ползвателя на 

повдигателното съоръжение и на обслужващия персонал са съставени актове за 

установяване на административни нарушения. 

 При проверка през първо тримесечие на съоръжения с повишена опасност, 

използващи се при ремонт на тунел на път Е79 при гр. Дупница е установено, че се 

експлоатира стрелови кран, монтиран на автомобил (автокран), който не е регистриран 

пред орган за технически надзор, респективно не му е извършен технически преглед за 

установяване на годността му за безопасна експлоатация. Установено е при проверката, 

че обслужващия персонал на крана не притежава изискващата се от нормативната 

уредба степен на правоспособност за управлението на такъв вид съоръжение. На 

ползвателя и обслужващия персонал са съставени актове за установяване на 

административни нарушения.  

 Служители на ГД ИДТН са осъществили и следните дейности: 

- Извършили са 34 съвместни проверки с други контролни органи (ИА ГИТ, НС 

ПБЗН, РИОСВ, ОД на МВР и др.);  

- Участвали са в 12 заседания на експертни съвети, създадени от кметове на 

общини. 

- Извършили са 8 проверки в обекти, където се експлоатират СПО, по искане на 

областни управители; 

- Служители на О ГИДТН са участвали при извършването от РО ИДТН – София 

на 8 технически прегледа на СПО, 3 ежегодни проверки на лица по чл. 34б, ал. 1 от 

ЗТИП, едно обследване на авария със СПО и една проверка по жалба. 

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

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на 

професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки на 

4 лица. 

- Съгласувани са с министерства и ведомства и са нотифицирани пред 

Европейската комисия проекти на два нормативни акта - Наредба за безопасна 

експлоатация и технически надзор на въжени линии и Постановление за изменение и 

допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

асансьори; 

- Разработеният проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за 

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под 

налягане бе обявен за обществено обсъждане и предстои междуведомственото му 

съгласуване. 

- Проверени са 33 планове и програми за провеждане на курсове за придобиване 

на правоспособност по обслужване на СПО. Съгласувани са 32 планове и програми и е 

отказано съгласуване на 1 план и програма. 



- През първо тримесечие са обнародвани в Държавен вестник два нормативни 

акта, разработени от ГД ИДТН – ПМС за изменение и допълнение на нормативни 

актове на МС ( на наредбите по чл. 31 от ЗТИП) и Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 

2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които 

извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в 

енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници. 

- Изготвени са становища по два нормативни акта – проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба за 

условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. 

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

на Наредба за условията и реда за устройството, безопасността и техническите 

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

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

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

пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. 

 

3. Администриране на регулаторни режими 

 От регионалните отдели на ГД ИДТН са извършени проверки на 66 

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

дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО и на 5 заявители за 

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

1 от закона.  

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

удостоверения за вписване на 83 лица. Отказано е вписване в регистъра на 2 лица. 

 Издадени са лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО на 5 

лица.  

 Извършени са 64 проверки на лица, притежаващи лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО и 504 проверки на вписани в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица. 

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

обезсилване на издадените удостоверения на 79 лица. 3 лица са в процедура по 

обжалване на издадените им заповеди.  

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

осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на 8 лица. 

 В ГД ИДТН са извършени проверки по преписките на 23 заявления за 

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

Вписани в регистъра са 21 лица и на 2 лица е отказано вписване. 

 Издадени са 194 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

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

преминали обучение 2088 души. 

4.  Надзор на пазара 

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 736 

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



нормативноустановените изисквания при пускане на пазара на 35 продукта, от които 25 

са на български производители. При 33 от продуктите (машини и съоръжения под 

налягане) не е удостоверено съответствието им със съществените изисквания на 

приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП с нанасяне на маркировка за съответствие и 

декларация за съответствие. От производителите са изискани техническите досиета и 

декларациите за съответствие на продуктите. Не са представени или са представени 

части от документи за машините, но технически досиета в изискващият се от наредбите 

по чл. 7 от ЗТИП обем не са били представени от производителите на продуктите. При 

два продукта (машини) е установено, че съставените от производителите им 

декларации за съответствие не съдържат изискващ се от Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на машините реквизити – дата и място на 

съставяне на декларациите за съответствие.  

При проверките на машини е установено, че  за 11 дървообработващи машини, 

произведени в Република Турция, от производителя им са представени декларации за 

съответствие, но посочените в тях спазени при производството на машините стандарти 

са били неотносими към съответният вид машини. Поради това Агенция “Митници” е 

сигнализирана за осъществяване на засилен митнически контрол по отношение на 

произведените в Република Турция дървообработващи машини.  

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

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

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

нарушения е образувано административнонаказателно производство.  

Нарушения са установени и при проверка на две линии за производство на 

пелети. При едната от линиите 4 от машините й са били без маркировка за 

съответствие.  Втората линия също е без маркировка за съответствие. На 

производителите са съставени актове за установяване на административни нарушения 

за допуснатите от тях нарушения на изискванията за пускане на пазара на продукти. По 

отношение на машините е наложена забрана за пускането им в действие до изпълнение 

от производителите на задълженията по оценяване и удостоверяване на съответствието 

им.  

 

5. Административнонаказателна дейност 

За констатираните нарушения на нормативноустановените изисквания за 

пускане на пазара и за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност при 

осъществените технически прегледи и проверки през полугодието служителите на ГД 

ИДТН са съставили 802 акта за установяване на административни нарушения. 

Издадени са 691 наказателни постановления, от които 52 са по надзор на пазара. В 

процедура по обжалване са 84 от издадените наказателни постановления. Прекратени 

на основанията по Закона за административните нарушения и наказания и/или върнати 

поради съдържащите се в тях пороци, непозволяващи издаването на наказателни 

постановления, са преписките по 107 акта.  

Поради технически неизправности и/или неспазване на нормативноустановените 

изисквания за безопасна експлоатация са наложени следните принудителни 

административни мерки по чл. 49 от ЗТИП – 704 заповеди за спиране от експлоатация 

на 1029 съоръжения с повишена опасност и 169 задължителни писмени предписания на 

собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица. 

 


