
 

  О Т Ч Е Т 

за дейността на ГД МН през първото шестмесечие на 2013 г. 

 

 

Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свързана с 

прилагането на ЗИ, ЗТИП и ЗАвП и включва: метрологичен надзор; контрол на 

предварително опаковани количества продукти; надзор на пазара на средства за измерване 

и контрол на сервизи за тахографи. Приоритетно са извършени проверки по всички 

получени жалби и сигнали от граждани и други контролни органи. Паралелно с това са 

осъществени и необходимите действия по администриране на регулаторните режими, 

извършвани от дирекцията, както и други дейности. 

 

Метрологичен надзор за спазване изискванията на ЗИ 

 

1. Лица, които произвеждат, внасят, използват и/или ремонтират СИ 

 През отчетния период са извършени общо 6444 надзорни проверки в обекти, в които 

се използват 14305 СИ в законовата област. От извършените проверки 99 са във връзка с 

постъпили сигнали и жалби от граждани и фирми, а 119 по искане на други органи. 

Своевременното реагиране на всички постъпили сигнали и жалби е приоритетна задача 

пред дирекцията.  

 

1.1. Лица, които използват везни  

Извършени са 2972 надзорни проверки на лица, използващи 5084 СИ, както следва:  
 

 Везни в търговската мрежа 

При проверките са обхванати 1599 обекта, в които се използват 2781 везни. 

Установен е нисък дял на несъответстващите везни – 6,8% от общо проверените. Почти 

всички несъответстващи везни (91%) са без знак от проверка.  

Извършени са 28 проверки по жалби и сигнали на граждани и фирми. От 

проверените 59 везни са установени несъответствия на законовите изисквания при 22.  

За установените нарушения са съставени общо 127 протокола за задължителни 

предписания и 37 АУАН, от които 1- на лице, ремонтиращо СИ.  
 

 Везни на пазари и тържища 

Проверени са 714 обекта на територията на цялата страна, включително в 4 пункта за 

изкупуване на череши. При проверките са обхванати 771 везни и 435 теглилки. Делът на 

установените несъответстващи везни е 10,6%. Съставени са 47 протокола за задължителни 

предписания и 39 АУАН.  

През второто тримесечие по постъпили сигнали, и жалби на граждани са извършени 

9 проверки  и 3 по искане на други органи. Сигналите се потвърждават в 16,4% от случаите. 
 

 Везни за пощенски и куриерски услуги  
Общо за периода са извършени 496 проверки в обекти за куриерски услуги, в които 

се използват 739 везни. Три от проверките са осъществени през второто тримесечие. 

Съставени са общо 141 протокола за задължителни предписания и 39 АУАН, 1 от които на 

лице, извършило ремонт без да заяви везната за последваща проверка. 
 

 Везни за големи товари 

Метрологичният надзор на лица, които използват такива везни е планиран за трето и 

четвърто тримесечие на 2013 г. През настоящия отчетен период са извършени проверки в 8 

обекта, в които се използват 12 бр. везни за големи товари. През второто тримесечие по 



постъпил сигнал е извършена една проверка на лице, което използва автомобилна везна в 

база за приемане и рециклиране на отпадъци. Установени са неправилна употреба и 

техническа  неизправност на везната, за което са съставени протокол за задължителни 

предписания и АУАН. 
 

 Везни при производители на ПОП 

Извършени са проверки в 8 обекта, в които се използват 19 бр. везни - 4 от тях 

несъответстващи, без валиден знак от проверка. Три от проверките са извършени през 

второто тримесечие на отчетния период. За установени нарушения при проверките са 

съставени 2 протокола за задължителни предписания. 
 

 Везни в аптеки 

През първото тримесечие на периода е извършен метрологичен надзор в 147 обекта 

на територията на цялата страна, като са наблюдавани 197 везни и 108 теглилки. Общо за 

шестмесечието са съставени 2 АУАН. 

 

1.2.  Лица, които използват СИ в бензиностанции и газстанции 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 324 бензино- и газстанции, 

в които се използват:  823 бензиномерни и газколонки, 10 метанколонки, 430 манометри в 

съдове под налягане, 20 манометри за автомобилни гуми, 10 везни, 1 колонка за битова газ 

и 1 разходомер. Част от проверките са извършени съвместно с инспектори от ГДККТГ  и 

ГДИДТН.  

Установен е нисък дял на несъответстващите СИ в проверените обекти -  7,2% от 

общо обхванатите 1295 СИ. Преобладаващото нарушение в 86% от случаите е липса на 

валиден знак от проверка. В някои случай е констатирана липса на метрологични пломби 

или наличие на сервизни пломби на местата, ограничаващи достъпа до устройствата за 

регулиране и дори използване на СИ с поставени  знаци за забрана за употреба. Съставени 

са общо 53 протокола за задължителни предписания и 21 АУАН на лица, използващи СИ, 

както и 3 АУАН на лица, които ремонтират СИ. 

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

гориво са извършени 54 надзорни проверки и 2 проверки по искане на други органи. На 

контрол по чл. 77, т. 2 от ЗИ са подложени 8 бензиноколонки в 7 обекта. В повечето случаи 

при тези проверки се установява, че средствата за измерване са технически изправни и с 

валидни знаци от последваща проверка.  

 

1.3.  Лица, които използват СИ по ЗАДС 

През отчетния период са извършени проверки в данъчни складове за производство и 

складиране на акцизни продукти. Проверките са извършени съгласно изискванията на чл. 

61, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и във връзка с чл. 44, ал. 2 на 

Правилник за прилагането му, съвместно с представители на Териториалните митнически 

управления. Проверени са 74 обекта със 143 СИ, от които: 129 разходомери за течности, 

различни от вода, 5 измервателни системи за течности различни от вода, 7 везни и 1 

разходомер за газ. 

 

1.4.  Лица, които използват електромери 

Във връзка с писмо на омбудсмана на Република България за зачестили жалби на 

граждани за завишени сметки, през първото тримесечие бяха извършени извънредни 

надзорни проверки на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД и „Енерго - Про Мрежи“ АД.  

В рамките на отчетния период са проверени общо 1307 обекта на територията на 

цялата страна, избирани на случаен принцип. Инспектирани са общо 6275 бр. СИ – 5803 



електромера и 472 часовници за превключване на тарифни електромери. За установените 

нарушения, при извършената проверка, са съставени общо 17 бр. ПЗП и 207 бр. АУАН. 

 В дружествата, при които са установени несъответствия на използваните 

електромери, проверката продължава и през следващото тримесечие, както за проследяване 

изпълнението на дадените предписания, така и за обхващане на нови обекти. 

 

1.5.  Лица, които използват водомери 

През второто тримесечие се проведе планова проверка на ВиК оператори на 

територията на цялата страна в качеството им на лица, използващи СИ - водомери по 

смисъла на ЗИ. Проверени са 1861 обекта, в които се използват 2003 бр. СИ. Делът на 

несъответстващите водомери е 23,9%, почти всички (98%) с изтекъл срок на валидност на 

проверката. От дружествата е изискана информация за броя използвани СИ, които 

подлежат на метрологичен контрол съгласно действащата нормативна уредба и за 

действията им по спазване на изискванията на ЗИ. 

Като общ извод от извършените проверки досега може да се обобщи, че ВиК 

дружествата не спазват задълженията си по ЗИ -  не се следят сроковете на валидност на 

извършените проверки и се установяват много голям брой несъответстващи СИ.  

 

2. Лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително 

опаковани количества продукти 
 

Метрологичният надзор през шестмесечието е осъществен чрез 12 проверки, 

извършени на място при производители на предварително опаковани количества продукти 

(ПОП) и проверки и наблюдения в 451 обекта от търговската мрежа, от които в 309 с 

извършен контрол на нетните количества на пуснати на пазара ПОП. На контрол при 

производителите и в търговската мрежа са подложени общо 1209 партиди ПОП с еднакви 

количества и 2106 ПОП с различни количества. Спрени са от разпространение общо 12336 

несъответстващи продукти. Съставени са 50 протокола за задължителни предписания, от 

които 28 на производители и 22 на лица, които предлагат за продажба ПОП и/или пакетират 

такива на местата на продажба, както и  30 АУАН, от които 25 на производители на ПОП.  

Извършените на място при производителите на ПОП 12 надзорни проверки са 

осъществени главно при новорегистрирани или непроверявани към момента производители 

или при такива, за които в резултат на извършения в търговската мрежа контрол на нетните 

количества на ПОП е установено, че са пуснали на пазара несъответстващи продукти или са 

възникнали основателни съмнения за това. В резултат на извършения при производителите 

контрол на нетните количества на ПОП с протоколи са спрени  12030 несъответстващи 

опаковки – главно ядки и сладкарски изделия и са съставени 6 АУАН. 

При проверките в търговската мрежа на контрол са подложени 1178 партиди ПОП с 

еднакви количества и 2048 бр. продукти с различни количества. С 22 протокола за 

задължителни предписания, дадени на търговците от разпространение в търговската мрежа 

са спрени общо 306 бр. ПОП, като 185 бр. поради несъответствие на нетното количество на 

обявеното – 116 опаковки колбаси и други месни продукти, 110 бутилки олио, 50 опаковки 

млечни продукти и 24 бр. тестени  и сладкарски изделия. Установени са 90 бр. ПОП, които 

се предлагат за продажба по измерено от търговците брутно количество и 31 бр. ПОП, на 

които производителите не са обозначили нетното им количество, поради което търговците 

ги продават чрез пряка продажба, като ги измерват заедно с опаковките. За установените в 

търговската мрежа нарушения са съставени 19 АУАН на производители на ПОП и 5 на 

лица, които предлага за продажба ПОП.  

Принос за постигане на отчетените показатели имат извършените в търговската 

мрежа проверки и наблюдения в рамките на проведени 2 тематични проверки за спазване 

задълженията на лицата, които произвеждат тестени ПОП (макарони и кори за баница – 



през м.февруари)  и месни продукти (през м.април), с осъществен контрол на нетните им 

количества. Обхванати са ПОП, пуснати на пазара от 69 български производители на 

макарони и кори за баница и от 108 производители на месни продукти. Установено е 

несъответствие в количеството на 5 вида продукти на 5 производители, както продукти на 

трима производители без обявено върху опаковката количеството.  Несъответстващите 

продукти са спрени от разпространение и спрямо производителите им са предприети, 

предвидените в ЗИ действия.  

Девет от извършените проверки в търговската мрежа са извънредни във връзка с 

постъпили сигнали и жалби на граждани, свързани с несъответстващи количества на 

закупени  от тях месни и млечни продукти, олио, маслини, захар и хляб. В четири от 

случаите, сигналите са потвърдени и на нарушителите са съставени АУАН. 

 

3. Метрологичен надзор на лица, оправомощени за проверка на средства за 

измерване 

През отчетния период са извършени общо 30 надзорни проверки на 26 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, като 3 от проверките са извънредни. Проверени са 28 стационарни и 2 

подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях при извършване на 

проверките 337 технически средства. Извършен е преглед на условията, при които се 

извършват проверките, за съответствие с тези, определени в заповедта за оправомощаване, 

както и на записите по качество и на техническите записи (заявления за проверка, входящо-

изходящи дневници, протоколи и други документи), свързани с проверката на 3707 

средства за измерване. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и отчитане на знаците 

за проверка. За всички извършени проверки са изготвени доклади. За установени 

несъответствия общо за периода са съставени 6 протокола за задължителни предписания, 

като предстои съставяне на протоколи на още 2 оправомощени лица.  

 

Надзор на пазара на средства за измерване 

 

Надзорът на пазара на средствата за измерване в обхвата на директиви 2009/23/ЕО и 

2004/22/ЕО, проведен през първото шестмесечие на 2013 г., включва тематични проверки и 

наблюдения на 5359 СИ, пуснати на пазара и/или в действие в общо 875 обекта. През 

отчетния период е съставен 1 АУАН; издадени са 3 наказателни постановления по актове от 

2012; 

 

Водомери 

В 138 обекта са наблюдавани 1974 водомера, от които 1431 пуснати на пазара по 

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

наблюденията са извършени в складовете на ВиК дружествата в рамките на метрологичния 

надзор на тези дружества през второто тримесечие. Констатирани са несъответствия при 32 

броя, пуснати по реда на ЗТИП и НСИОССИ, от които 15 водомера с дистанционно 

отчитане. В ход са последващи действияза изясняване на случая.  

 

Електромери 

В рамките на извършения извънреден надзор на електроразпределителните 

дружества и при проверки по сигнали са наблюдавани общо 1593 електромера, от които 32 

пуснати на пазара по реда на ЗТИП и НСИОССИ, а 375 броя - по реда на § 3 от Преходните 

и заключителните разпоредби на НСИОССИ със знаци за одобрен тип и първоначална 

проверка, изискуеми съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за 



измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Не са констатирани несъответствия с 

изискванията към тези СИ. 

 

Материални мерки за дължина.  

Планираният за второто тримесечие надзор обхвана 1421 материални мерки за 

дължина, предназначени за използване при пряка продажба, от които 71 броя пуснати на 

пазара по реда на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ. 

Установени са несъответствия при 2 ролетки.  

 

Везни с неавтоматично действие 

При извършените наблюдения и проверки в общо 212 обекта на 338 пуснати на 

пазара и/или в действие везни не са констатирани несъответствия със съществените 

изисквания на НСИОСВНД.  

 

Разходомери за газ, коригиращи устройства за обем, измервателни системи за 

течности, различни от вода и топломери 

При надзора на пуснати в действие 16 измервателни системи за течности, различни 

от вода, 15 разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, и един топломер, не са 

констатирани несъответствия. 

 

Съвместни действия с Агенция “Митници”. 

По постъпили уведомления от Агенция “Митници” за внос са констатирани 

несъответствия и са предотвратени вносът и пускането на пазара на 271 везни с 

неавтоматично действие и 1 газоанализатор. 

Извършени са проверки съвместно с Агенция „Митници“ във връзка с прилагане на 

разпоредбите на Наредба 3/ 19.02.2010 г. и  чл. 44, ал. 2 от ППЗАДС на една измервателна 

система тип STM/NSYS, монтирана в складова база собственост на „ПЕТРОМАН ФБ” 

ЕООД и на автоматична сумираща везна с непрекъснато действие (лентова везна), пусната 

в действие в тютюнева фабрика „Кингс Табако Интернешънъл“ ЕАД в Пловдив. 

 

 Одобряване и контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 
 

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са 

извършени планови надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване 

на задълженията им по този закон и по Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г.. 

Извършени са проверки в 84 сервиза за съответствие на условията, при които се 

осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи. В рамките на 

контрола е инспектирано оборудването на сервизите, включително сервизните карти за 

дигитални тахографи на техниците. Прегледани са 15916 протокола от проверка на 

тахографи и 3957 електронни записи за дигитални тахографи. Констатациите от проверките 

са отразени във фишове и контролни карти. За констатираните несъответствия и пропуски в 

работата по спазване на нормативните изисквания са съставени 2 протокола за 

задължителни предписания. 

През отчетния период е извършен преглед на 88 преписки по подадени заявления и 

проверки на място в 69 сервиза.   Констатациите от проверките са отразени в контролни 

карти и са съставени протоколи със заключения и предложения, в резултат на които в 

регистъра са вписани 68 нови сервиза и са въведени промени на вписаните обстоятелства за  

13 сервиза. Прекратено е действието на регистрацията на 4 сервиза на основание чл. 89в, ал. 

4 от ЗАвП. По 3 преписки процедурата продължава. 

  



 Административно-наказателна дейност 

 

През отчетния период са съставени общо 476 протокола, от които 472 за 

задължителни предписания по ЗИ, 2 по ЗТИП и 2 протокола с предписания по ЗАвП. За 

установени при проверките нарушения са съставени 420 АУАН по ЗИ и 1 по ЗТИП. 

Издадени са 221 наказателни постановления. През отчетния период са влезли в сила 173 

наказателни постановления, 20 се обжалват. 

 

Дейности по разрешителни и регистрационни режими 
 

 Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол 

 Издадени са 7 изменения на заповеди за оправомощаване. Процедурите са 

изпълнени от 11 комисии за преглед на документи и 8 комисии за проверка на място.  

В ход са 3 процедури за оправомощаване. 

 

Изготвяне на лицензии, удостоверения за регистрация и заповеди за заличаване 

 удостоверения за сервизи за фискални устройства, вкл. изменения и допълнения 

към тях и заповеди за заличаване от регистъра – 84; 

 удостоверения за сервизи за монтаж и ремонт на тахографи, вкл. изменения и 

допълнения към тях и прекратявания на регистрация - 85. 

 

 

 


