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ОТЧЕТ  

на  

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор  

за 2014 г. в програмен формат  

в изпълнение на програма № 5 на МИ “Инфраструктура по  

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

 

Цели на програмата 

 Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи 

за оценяване на съответствието, намаляване риска за бизнеса и неговите 

клиенти и международно признаване на издадените сертификати от 

националния орган по акредитация; 

 Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на 

измерванията; 

 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, 

международно признаване на издадените от БИМ сертификати за измервания; 

 Предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо 

ниво в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите, научно-

изследователската и развойната дейност включително чрез участие в 

изследователски дейности на национално и международно ниво и в 

Европейска програма за научни изследвания за метрология (ЕМRP); 

 Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за 

свободно движение на стоки и преодоляване на техническите бариери пред 

търговията; 

 Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в 

действие, на качеството на течните горива, 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; 

 Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна 

агенция “Българска служба за акредитация” /ИА”БСА”/, Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология 

/БИМ/ 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност”, 

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”/ИА”БСА”/, Държавна 
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агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по 

метрология /БИМ/ 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” 

 

Показатели за изпълнение 

 

Мерна 

едини

ца 

  

 Бюджет 

2014 г. 

 

Отчет  

2014 г. 

30. Информационни трансфери във връзка с 

нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието 

Бр.   125 138 

31. 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.    130 

 

  

161 

 

51 

 

 

107 
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32.Проведени съвещания на националните 

работни групи и Форума на 

нотифицираните органи 

Бр.  14 24 

33.Брой извършени проверки на гориво Бр.  500 445  

34.Брой изпитани проби от течни горива Бр.   950 813 

35.Проверки на лица, които използват 

средства за измерване 

Бр.  6 300 10184 

36.Инспектирани СИ в употреба Бр.  12 500 18696 

37.Проверки на производители, вносители и 

лица, които предлагат за продажба ПОКП 

Бр.  650 526 

38.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

1 500 

4 000 

 

  1727 

 5836 

39.Проверки на лица, оправомощени за 

проверка на средства за измерване 

Бр.  50 63  

 Контролни проверки на сервизи за 

тахографи 

Бр. 135  155  

40.Проверени СИ по ЗТИП Бр.  3 800 8123 

41.Извършени проверки на отделни 

продукти от различни видове /планови и 

извънпланови при надзор на пазара/ за 

спазване на ЗТИП 

Бр.  6 700 8283 
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42.Видове изпитани продукти Бр.  42  33 

43.Проверени продукти по надзор на 

пазара, които не се пускат директно в 

търговската мрежа 

Бр.  1 500   2508 

44.Съгласувани инвестиционни проекти на 

строежи и проекти за производство и 

ремонт на съоръжения с повишена опасност 

(СПО) 

Бр.  650  869 

45.Извършени първоначални и извънредни 

технически прегледи на СПО 

Бр.  2 000  2919 

46.Извършени периодични технически 

прегледи и изпитвания на СПО, вкл. 

газопроводи и въжени линии в кm 

Бр. 

km 

 15 000 

4 600 
 15648 

5134,68 

 

47.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.  950 912 

 

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. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и 

уастниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

Изпълнение на заложените в програмата цели през 2014 г.: 

През 2014 г., за постигане на основна цел Ефективен надзор за безопасността на 

продуктите пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива, 

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 са извършени 

дейности по надзор на пазара, включващи планови проверки, проверки по сигнали и 

жалби, проверки по уведомления от Агенция „Митници“, както и проверки по 

получени нотификации за несъответстващи и опасни продукти. Съществен принос 

към повишаване ефективността на надзор на пазара има увеличеният брой на взетите 

образци и извършените изпитвания на продукти, сравнен с 2013 г. В резултат на 

сътрудничеството с Агенция „Митници“ не е разрешен вносът и не са допуснати за 

свободно обращение несъответстващи продукти, като преобладаваща част от тях са 

електропродукти и играчки.  
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През 2014 г. са извършени дейности по технически надзор на съоръжения с 

повишена опасност и проверки на обектите, в които се експлоатират такива 

съоръжения, съгласно утвърдения план за технически надзор. Осъществени са голям 

брой непланирани дейности, свързани с безопасната експлоатация на СПО като: 

първоначалните технически прегледи, извънредни технически прегледи, внезапни 

проверки, участие в държавни приемателни комисии на стрoежи, участия в 

експертни съвети към общини и др. Особено активно се извършваха проверки на 

асансьори в жилищни и обществените сгради, хотелите и хотелските комплекси, във 

връзка със зачестили сигнали на граждани за констатирани неизправности. 

В областта на контрола на качеството на течните горива планът за 2014 г. по 

отношение броя проверки на обекти, разпространяващи течни горива и броя на 

изпитаните проби е изпълнен на 87%, поради извършени структурни промени в ГД 

ККТГ. Взаимодействието с Агенция „Митници“ и НАП позволи да се актуализира 

наличната база данни за обекти разпространяващи течни горива, като през второто 

полугодие се осъществи засилен контрол на обекти, които до този момент не бяха 

проверявани. В резултат на това се повиши ефективността от контролната дейност, 

както и процентът на спрени за разпространение и изтеглени от пазара некачествени 

горива - 100% в сравнение с 2013 г. 

 За реализилане на цели 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 в областта на метрологичния надзор и надзора на пазара на средства за 

измерване, основен приоритет през плановия период имат действията по всички 

получени жалби и сигнали, проверките по искане на други контролни органи, както 

и при самосезиране по публикации и съобщения в средствата за масово 

осведомяване. Планираните показатели за изпълнение са надхвърлени поради 

извършени проверки на дружествата, които доставят до крайните потребители 

електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Предвид големия обществен интерес 

тези проверки ще се осъществяват ежегодно. Осъществени са извънредни проверки 

на СИ. Контролът на предварително опакованите количества продукти (ПОКП) е 

насочен главно към производителите с цел предотвратяване пускането на пазара на 

несъответстващи по отношение на количеството продукти. Реализирани са по-малко 

на брой проверки, но е извършен контрол на по-голям брой ПОКП, като е поставен 

по-силен акцент върху контрола на партиди ПОКП с еднакви количества.  

За постигане на цели Подобрен достъп до услуги по оценяване на 

съответствието и Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на 

българските продукти основните усилия са насочени към осъществяване на 

планираните надзорни проверки на нотифицираните органи, както и в дейности по 

издаване на разрешения за оценяване на съответствието. Дейността се извършва в 

съответствие с изискванията и практиката на хармонизираното европейско 

законодателство. През 2014 г. 45 български нотифицирани органи работят успешно в 

обхвата на 18 директиви, като по този начин осигуряват на българските 

производители свободен и равнопоставен достъп до единния европейски пазар. 

За постигане на цел Подобряване на националната инфраструктура по 

качеството през 2014 г. служителите на ДАМТН работят по изпълнението на 

проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни 

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент 

от националната инфраструктура по качество“ по ОП Конкурентоспособност. 
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За постигане на цел Успешно усвояване на структурните фондове за 

доизграждане административния и техническия капацитет на ДАМТН през 

2014 г. служителите на ДАМТН работят по изпълнението на 7 проекта по ОПАК. 

От казаното по-горе и от постигнатите целеви стойности по показателите за 

изпълнение за 2014 г. се вижда, че в значителната си степен целите на програмата, в 

рамките на компетентностите на ДАМТН, са изпълнени, а там където има 

отклонения от заложените целеви стойности несъответствията се дължат на 

приоритетно извършване на контролни дейности върху други групи продукти 

(поради завишен интерес на обществото) или поради недостиг на финансови 

средства и персонал. Въпреки това, при изпълнение на дейността си, ДАМТН е 

работила в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната 

власт като са отработени всички постъпили сигнали за проверка от граждани, фирми 

или други контролни органи.  

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 

параграфи) 

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

съответствието/нотифицирани органи 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

12.1. Проверка и оценка на кандидати за ЛОС/нотифицирани органи:  

Проведени са 11 бр. процедури за оценка на компетентността и способността на 

кандидатите и са извършени общо 51 бр. проверки в тази връзка. 

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

ЛОС/нотифицирани органи:  

Осъществен е планов надзор на 41нотифицирани органи и са проведени общо 107 

бр. проверки в тази връзка. Извършени са и 3 проверки по сигнал. 

12.3. Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за 

оценяване на съответствието пред ЕК:  

Подадени са 8 бр. уведомления към ЕК за 8-ма кандидати за нотификация.  

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

директивите от Нов подход и дейността по оценяване на съответствието:  

През отчетния период има 2 участия в РГ по директиви „Машини“ и „Газови уреди“. 

12.5. Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските 

нотифицирани органи:  

През отчетния период са извършени 12 актуализации на Регистъра на издадените и 

отнети разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

 

13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за 

оценяване на съответствието (ЛОС/нотифицирани органи). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

13.1. 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 23 срещи на 

работните групи. На 23-24.04.2014 г. в гр.Стара Загора се проведе годишната среща 

на Форума на българските нотифицирани органи. 

13.2. Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК:  
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По време на работните групи експертите от отдел „РОС“ на ДАМТН информираха и 

запознаха българските нотифицирани органи с приетите осем директиви от Новата 

законодателна рамка и с трите проекта на регламенти – за газови уреди, лични 

предпазни средства и въжени линии. Представена е презентация с изискванията на 

БДС EN ISO/IEC 17065.  

Нотифицираните органи са запознати и с проекта на ЗМИ във връзка с прилагането 

на Регламент 920/2013 г.  

 

14. 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 

14.1.Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на 

директивите от Нов подход, на Регламент 305/2011 и на средства за измерване:  

 Извършване на наблюдение и проверки на продукти (8283 вида) – планови (6367 

вида) и извънпланови (1893 вида, включително по 61 бр. сигнали и 1326 вида по 

151 уведомления от Агенция „Митници“); вземане на проби за изпитване (33 вида 

продукти); 

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП по 

отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от 

Нов подход:   

 Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични 

проверки и наблюдения на електромери, разходомери за газ, топломери, 

водомери, везни, материални мерки за дължина, измервателни системи за 

течности, различни от вода. Обхванати са 8123 СИ. Големият брой обхванати СИ 

се дължи на наблюденията в складовете на дружества, които доставят до крайните 

потребители електрическа и топлинна енергия, вода и газ.;  

 Издадени са 23 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 

изискванията за безопасност, (12 за електропродукти, 2 за строителни продукти, 1 

за играчка, 1 за фойерверки) и 103 бр. заповеди на търговци за забрана 

разпространението или използването на продуктите. 

 В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 

30в, ал. 1 от ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори са изтеглени 

и унищожени са 193 бр. играчки от 7 различни по вид, марка и модел играчки и 

195 бр. от 52 различни видове електрически съоръжения (гирлянди, декодери, 

осветители, лампи и  кафемелачки). 

 Установени са 817 несъответстващи на изискванията продукти и за около 1009 

продукти са предприети коригиращи действия от икономическите оператори и 

несъответствията са отстранени. 

 Взети се 33 образци за изпитване (6 бр. електрически съоръжения по отношение 

на ЕМС, 25 бр. строителни продукти, 2 играчки). Изпитванията не са приключили 

за 12 бр. строителни продукти и за 1 бр. играчка. 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на 

пазара (RAPEX):  

 Получени са 1135 нотификации; приключили са 2 проверки и са предприети 

действия към продуктите, подготвени са и са изпратени към контактната точка 2 

бр. реакции по нотификации № 0031/14 и № ЕМ/0002/14 от система RAPEX; 
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 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните 

органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара:  

Работи се по 2 проектa на ЕК “Съвместни действия по надзор на пазара” - JA2011 

(за продуктови групи „Фойерверки“ и „Зарядни устройства“) и JA2013 (за 

продуктовa групa “Детски скутери”). По проекти ЕЕPLANT – екопроектиране 

(програма Horizon 2020) и JA2014-GPSD (продуктови групи „Фойерверки“ и 

“Ръчни електрически бормашини“) са разработени и подадени документи през 

електронната система на ЕК, проектите са одобрени от ЕК и в началото на 2015 г. 

ще бъдат подписани споразуменията. Подадено е и проектно предложение за 

участие в проект JA2015 - EMCLVD. 

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

и Комисията за защита на потребителите: 

От Агенция  “Митници” са получени 151 уведомления за 1326 продукти и са са 

предприети мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 

338 вида продукти, а 130 вида продукти са били извън компетенциите на ДАМТН. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се пускат 

директно в търговската мрежа:  

Проверени са 2508 продукта, от които 2418 съоръжения с повишена опасност и 90 

машини;  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения – 254 бр. и издаване на наказателни постановления – 190 бр.  

 

14.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 

 Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират 

СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО:   

Извършени са експертизи и са съгласувани  869 инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират СПО, както и на техническа документация 

за ремонт или производство на СПО; 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО:  

Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация; 

 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО:  

За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета; 

 Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, 

проверки и изпитвания на СПО:  

Извършени са периодични технически прегледи на 15648 бр. СПО и на 5134,68 км 

СПО, както и  2919 бр. първоначални и извънредни (внезапни, по искане на 

ползвателя на СПО и др.) технически прегледа на СПО; 

 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация:  

Издадени са 30 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и 

автомобилни газоснабдителни станции); 

 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се 

експлоатират СПО:  

Извършени са проверки в 4797 обекта, в които се експлоатират СПО; 

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

злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им:  

Обследвани са 11 аварии, 9 злополуки и 5 аварии със злополуки със СПО; 

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

СПО:  

Служители са участвали в 349 държавни приемателни комисии на обекти; 
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 Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните 

комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на 

професии по обслужване на СПО:  

Проверени са условията и е разрешено провеждането на 421 курса. Служителите 

на ДАМТН са взели участие в 359 изпитни комисии. 

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

ГЗ и др. държавни контролни органи:  

Служителите на ДАМТН са участвали в 1613 проверки и други дейности, 

свързани с безопасната експлоатация на СПО; 

 Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал 

за отстраняване на нарушения:  

Наложени са 982 принудителни административни мерки (задължителни за 

изпълнение писмени предписания за отстраняване на несъответствия с 

нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация); 

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

съответстват на нормативните изисквания:  

Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 585 СПО; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения – 727 бр. и издаване на наказателни постановления – 818 бр. 

 Изготвено и прието ПМС за изменение и допълнение на 9 бр. нормативни актове. 

 

14.3. Контрол за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) за 

защита интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и 

несъответстващи на изискванията предварително опаковани количества продукти: 

 Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на други 

контролни органи) на лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират 

СИ:  

Извършени са общо 10184 проверки в обекти на лица, които използват СИ: везни 

в търговската мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, както и при 

производители на ПОКП; средства за измерване в бензиностанции и газстанции; 

електромери; топломери и водомери, разходомери за газ и коректори към тях; СИ 

по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Инспектирани са общо  

18696 СИ в законовата област. Големият брой проверки и инспекции на СИ се 

дължи на предприетия подход за ежегодни проверки в дружествата, които 

доставят до крайните потребители електрическа и топлинна енергия, вода и газ.  

От извършените проверки 212 са във връзка с постъпили сигнали и жалби от 

граждани и фирми, а 177 - по искане на други органи. Най-много са проверките по 

сигнали на граждани, свързани с везни и бензиномерни, метан- и газколонки. При 

тях сигналите се потвърждават по отношение на 21 % от везните в търговската 

мрежа и на 17,6 % от колонките.    

Извършени са планови проверки на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, ЕРП Златни пясъци АД и ЧЕЗ Разпределение България 

АД. Проверени са общо 1239 обекта, в които са инспектирани 3641 електромера, 

171 измервателни трансформатори и 283 часовници за превключване на тарифни 

електромери. 

Извършени са планови проверки на 26 дружества, които доставят газ до крайните 

потребители. Проверени са общо 1899 обекта, в които се използват 2115 

разходомери, 383 коректори на обема на газа и 119 манометъра.  
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При проверките на топлофикационните и ВиК дружества в цялата страна 

дружества са извършени проверки в 2675 обекта, в които са монтирани и се 

използват за измервания с цел търговски плащания 745 топломера и 2692 

водомера.  

Съвместно с представители на Териториалните митнически управления са 

извършени проверки в данъчни складове за производство и складиране на 

акцизни продукти, 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. 

Проверени са 167 обекта и са обхванати 256 СИ, които се използват при 

измерване и контрол на акцизни стоки. Митническите органи са уведомени за 6 

СИ, които не съответстват на законовите изисквания. 

 Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на други 

контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба 

предварително опаковани количества продукти (ПОКП): 

Извършени са 239 проверки на място при производители на ПОКП и проверки в 

287 обекта от търговската мрежа, в които на контрол са подложени нетните 

количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове 

ПОКП. Извършен е контрол на общо 1727 партиди ПОКП с еднакви количества и 

5836 ПОКП с различни количества. Спрени са от разпространение общо 58598 

несъответстващи продукти. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на Раздел ІV 

от ЗИ за проверка на средства за измерване: 

През отчетния период са извършени общо 63 надзорни проверки на 54 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 мобилна 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях при извършване на проверките 

802 технически средства и 45 сертифицирани сравнителни материали, като на 

някои лаборатории са извършени повече от 1 проверка.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на протоколи за задължителни предписания – 593 

бр. и актове за установяване на административно нарушение – 854 бр.; издаване 

на наказателни постановления - 555 бр. 

  

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

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 във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 

3821/85. Извършени са проверки в 155 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 36333 

протокола от проверка на тахографи и 11221 електронни записи за дигитални 

тахографи. За констатираните несъответствия и пропуски в работата по спазване на 

нормативните изисквания са съставени 9 протокола за задължителни предписания. 

 

15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗЕВИ, ЗИ и ЗАвП, 

водене на регистри: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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15.1. Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО:  

Администрирани са 12 процедури и са издадени 11 лицензии. На едно лице е 

отказано издаване на лицензия; 

15.2. Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО:  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 

15.3. Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО:  

Извършена е проверка на 103 лица. Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и 

са заличени от регистъра 13 лица; 

15.4. Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:   

Администрирани са 117 процедури, 109 лица са вписани в регистъра и на 8 лица е 

отказано вписване; 

15.5. Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 

15.6. Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО:  

Извършена е проверка на 809 лица. Издадени са заповеди за обезсиляване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 88 лица; 

15.7. Издаване на разрешения за провеждане и участие в изпитните комисии на 

курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по 

обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на 

регистър на правоспособните лица:   

Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за 

провеждане на 421 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали 

обучение 4034 души; 

15.8. В резултат на извършената дейност във връзка с 47 преписки по подадени 

заявления за оправомощаване или за изменение на заповед за оправомощаване, са 

издадени: 14 заповеди за оправомощаване, 19 изменения на заповеди за 

оправомощаване и 1 заповед за отказ за оправомощаване. В ход са 9 процедури за 

оправомощаване по подадени заявления. Издадени са заповеди за отнемане на 

оправомощаването на 4 лица. 

15.9. Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за автомобилните превози (ЗАвП):  

Издадени са 43 удостоверения за регистрация на сервизи за монтаж и ремонт на 

тахографи, вкл. изменения и допълнения към тях и прекратяване на регистрация. 

 

16. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение, транспортиране и използване (съгласно изискванията на ЗЧАВ и 

ЗЕВИ): 

16.1. Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на 

страната - планови, извънпланови и по сигнали на граждани, органи на МВР и други 

контролни органи:  

Общо за годината са извършени 445 бр. проверки на гориво, от които 53 проверки по 

сигнали на граждани, МВР и други контролни органи и институции. Двадесет и пет 

от проверките са извършени по време на 3 съвместни проверки, от които едната е 

проведена с изнесена подвижна лаборатория, с участие на „Подвижна лаборатория-
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Бургас” и инспектори от Регионалните звена на град София, Плевен, Русе, Бургас и 

Хасково на територията на области Кюстендил, Враца и Троян. 

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

двигатели, биогорива и други течни горива):   

Взети са общо 813 проби от течни горива, от които 436 от гориво за дизелови 

двигатели, 375 от автомобилни бензини, 1 от газьол за ПКЦ и 1 биодизел. Върху 

взетите проби са извършени 1061 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 

637 изпитвания  в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. 

16.3. Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 

протоколи от изпитване:  

През периода са проведени 50 арбитражни изпитвания в акредитирани лаборатории 

и са издадени 50 експертизи относно съответствието на горивата с изискванията за 

качество. 

16.4. Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни 

източници и биогорива:  

През периода са установени 79 случая на горива, които не съответстват на 

изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол и 27 случая на несъответствие с изискванията на Закона за възобновяемите 

и алтернативни енергийни източници за съдържание на биогориво в течно гориво. 

16.5. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството:  

 Наложени са 109 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

• 41 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на 

разпространението на течно гориво; 

• 50 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на течно 

гориво; 

• 18 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са изтеглени  от 

пазара горива по постъпили 41 искания на проверяваните фирми, по видове и в 

количество както следва: 

 автомобилен бензин А – 95Н в общо количество - 41 362 л. 

 гориво за дизелови двигатели в общо количество - 185 160 л. 

Съставени са 107 акта  за установяване на административни нарушения (АУАН): 

• 70 броя за несъответствия с изискванията за качество, като от тях 4 са 

констатирани през 2013 г.; 

• 24 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво, от които 3 са констатирани през 2013 г.; 

• 13 броя за констатирани документални нарушения за проверки извършени през 

2014 г. 

 Издадени са 60  наказателни постановления (НП) за нарушения:  

• 42 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество - от които  

15 са въз основа на АУАН съставени през 2013 г. и 27 са въз основа на  АУАН 

съставени през 2014 г.; 

• 13 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво, от които 3 са  въз основа на  АУАН съставени през 

2013 г. 

• 5 броя за констатирани документални нарушения въз основа на АУАН 

съставени през 2014 г. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

„Конкурентоспособност”. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

1.5. Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – 

инвестиции и обучение на държавни и публични организации (ДАМТН, БИС, БИМ, 

ИА «БСА»): 

 

Проект BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни 

органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като 

елемент от националната инфраструктура по качество“ 

През отчетния период по изпълнението на проекта работиха експерти на ДАМТН от 

всички дирекции и беше извършено следното: 

Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за 

повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови 

изисквания и дейности по надзор на пазара 

Дейност 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, 

произведени преди 1990 г., с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се 

до изискванията на директива 95/16/ЕС 

В рамките на 2014 г. е разработена и коригирана съгласно ЗИД на ЗОП 

тръжна документация за провеждане на обществената поръчка за Дейност 1 и 

Дейност 2. 

На 30.06.2014 г. и на 17.10.2014 г., в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН 

е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния 

капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на 

пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“ в две 

обособени позиции във връзка с изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2. Извършва се 

оценка на постъпилата оферта с цел избор на изпълнител. 

Дейност 3: Участие в работата на европейските и международните институции и 

структури 

В рамките на 2014 г. са реализирани 58 участия на експерти на ДАМТН в 

работата на ADCO и работни групи на ЕК и на Съвета, в работни групи на WELMEC 

и на CEOC, във форуми на PROSAFE). 

Дейност 4: Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за 

бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН 

Тази дейност обхваща 5 поддейности, посочени по-долу: 

Поддейност 4.1.: Доставка на специализирани моторни превозни средства  

Поддейността е изпълнена в пълния й обем, а именно: доставени са общо 33 

специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД „ИДТН“, ГД „МН“ и 

ГД „ККТГ“. 

Поддейност 4.2 - Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване 

Документацията на обществената поръчка за избор на изпълнител по тази 

поддейност е разработена и представена за предварителен контрол в АОП, отразени 

са изпратените коментари, но предстои преработването й съгласно изискванията на 

ЗОП, в сила от 01.10.2014 г.  

Поддейност 4.3 - Доставка на информационно оборудване 

В рамките на отчетния период не са извършвани дейности по настоящата 

поддейност. 
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Поддейност 4.4 - Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 

информационна база данни за надзор на пазара 

В рамките на отчетния период не са извършвани дейности по настоящата 

поддейност. 

Поддейност 4.5 - Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на 

обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални 

условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо 

за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса 

В рамките на отчетния период е разработена тръжна документация за 

провеждане на обществена поръчка за Поддейност 4.5. 

На 30.06.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане 

за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на 

околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ – Поддейност 4.5; 

поръчката е проведена, подписан е и е изпълнен Договор № 11-00-50/06.10.2014 г. за 

доставка на 4 бр. взривозащитени осеви вентилатори. 

В рамките на 2014 е разработена документацията за обществената поръчка за 

застраховане на специализирани моторни превозни средства (поддейност 4.1) и 

измервателно и изпитвателно оборудване (поддейност 4.2). На 28.01.2014 г. в 

регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за 

нуждите на ДАМТН“ по обособени позиции. Подписан Договор № 11-00-

27/01.07.2014 г. за изпълнение на обособена позиция № 7 с предмет: „Застраховка на 

измервателното и изпитвателното оборудване“ доставено по проект „Укрепване на 

надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор като елемент от националната инфраструктура по качество“ и Договор № 11-

00-28/01.07.2014 г. за изпълнение на обособена позиция № 3 с предмет: Застраховка 

„Автокаско“. Договор Договор № 11-00-28/01.07.2014 г. е изпълнен в частта му 

отнасяща се до проект BG161PO003-4.3.02-0001-C0001; 

Осъществени са дейности по прилагане на подходящи мерки за осигуряване на 

визуализация и публичност на проекта и дейности, свързани с организация и 

управление на проекта. 

 

Проекти на ДАМТН за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Административен капацитет“ 

 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ” – № ЦА12-22-

28/27.05.2013г. 

През 2014 г. бяха извършени следните дейности: 

 Организирани и осъществени 13 специализирани чуждоезикови обучения на 

служители на ДАМТН по Дейност 1, Поддейност 1.1; 

 Организирани и осъществени 103 чуждоезикови обучения на служители на 

ДАМТН по Дейност 1, Поддейност 1.2; 

 Организирани и осъществени 32 компютърни обучения на служители на ДАМТН 

по Дейност 2, Поддейност 2.1; 

http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=221&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=221&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=509&Itemid=221&lang=bg
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 Изготвено и отпечатано на 22 май 2014 г., във вестниците „24 часа“ и „Труд“, 

прессъобщение във връзка с приключването на проекта; 

 Подготвена и публикувана презентация на интернет страницата на ДАМТН, 

съдържаща кратко описание на постигнатите резултати и индикатори по проекта; 

 Разпространени 50 броя информационни плакати за осигуряване на информация 

и публичност на проекта; 

 Публикувана на интернет страницата на ДАМТН актуална информация за  

изпълнението на дейности по проекта. 

Към 27.05.2014 г. проектът е изпълнен и приключен като са постигнати всички 

индикатори на проекта. Извършено е финалното верифициране на разходите и 

окончателно плащане от Управляващия орган. 

 

 „Подкрепа на професионалното развитие на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – № 13-22-

70/27.01.2014 г. 

Проектът се изпълнява в периода 27.01.2014 г. – 27.10.2014 г. През 2014 г. бяха 

извършени следните дейности: 

 Организирани и осъществени 4 обучения на служители на ДАМТН в областта на 

управление на човешките ресурси по Дейност 1; 

 Организирани и осъществени 115 обучения на служители на ДАМТН по правни 

аспекти и управление на административната дейност по Дейност 2; 

 Организирани и осъществени 82 обучения на служители на ДАМТН в областта 

на информационните технологии по Дейност 3; 

 Организирани и осъществени 6 обучения на служители на ДАМТН по 

чуждоезиково обучение по Дейност 4; 

 Организирани и осъществени 5 обучения на служители на ДАМТН в сферата на 

финансовото и стопанско управление по Дейност 5; 

 Организирани и осъществени 2 обучения на служители на ДАМТН в сферата на 

управленските умения в администрацията по Дейност 6; 

 Изготвени и отпечатани две прессъобщения, във вестниците „24 часа“ и „Труд“, 

във връзка със стартираненто и приключавеното на проекта; 

 Разработено и поставено на интернет страницата на ДАМТН графично 

изображение (интернет-банер); 

 Изготвени и предоставени на служителите на ДАМТН 300 бр. комплекти; 

 Разпространени 3 броя информационни банер стойки в сгради на ДАМТН в гр. 

София за осигуряване на информация и публичност на проекта; 

 Подготвена и публикувана информация на интернет страницата на ДАМТН, 

съдържаща кратко описание на постигнатите към края на отчетния период 

резултати и индикатори по проекта. 
Към края на 2014 г. проектът е изпълнен и приключен като са обучени общо 214 

служители на ДАМТН. Представен е в УО окончателния доклад за изпълнението на 

проекта. След това се очаква и финалното верифициране на разходите от 

Управляващия орган. 

 

 „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за 

предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете 

съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с 

външни системи и регистри“ - № 13-32-3/27.01.2014 г. 

В отчетния период по изпълнението на проекта е извършено следното: 

http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=222&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=222&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=222&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=516&Itemid=223&lang=bg
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 Сключен е договор № 11-00-20/28.04.2014 г. между ДАМТН и избрания 

изпълнител адвокатското дружество „Йотова, Ефетенова и Копаранов“ за 

подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители на дейностите по 

проекта, съгласно ЗОП, като договорът е допълнен с Анекс от 11.06.2014 г.; 

 След осъществен предварителен контрол от АОП и УО на ОПАК на 10.09.2014 г. 

е обявена открита процедура с предмет „Подобряване на административното 

обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-

комуникационна система” за избор на изпълнител на основните дейности по 

проекта със срок за подаване на оферти 27.10.2014 г. Към края на 2014 г. е в ход  

оценката на постъпилите оферти с цел избор на изпълнител. 

 На 18 юни 2014 г. е отпечатано във вестниците „24 часа“ и „Труд“ изготвеното 

прессъобщение във връзка със стартираненто на проекта; 

 На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана информация за 

проекта; 

 Разработено и публикувано е графично изображение (интернет банер) на сайта на 

ДАМТН, съответно на български и английски език. 

 

 „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в 

ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 

9001:2008” – № 13-31-4/24.04.2014 г.“ 

В отчетния период по подготовката и изпълнението на проекта е извършено 

следното: 

 Изпълнена е Дейност 1 „Разработване на тръжни документации и провеждане 

на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности”; 

 За изпълнението на Дейност 2 „Оценка и анализ на съществуващото положение 

относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, 

разработване на системата, обучение на представители на ДАМТН за 

внедряване и управление на системата за управление на качеството и 

внедряване на системата” се изисква да бъде избран разработчик на системата. 

Избирането на изпълнителя се извършва по ЗОП с публична покана, която е 

обявена на сайта на АОП и на ДАМТН на 29.09.2014 г. Процедурата по 

провеждане на  обществената поръчка  приключи и предстои подписване на 

договор с избрания изпълнител. 

 Изготвено и отпечатано на 23 юни 2014 г., във вестниците „24 часа“ и „Труд“, 

прессъобщение във връзка със стартираненто на проекта; 

 Подготвена и публикувана на интернет страницата на ДАМТН информация по 

проекта; 

 Разработен е и е качен на сайта на ДАМТН интернет банер на проекта; 

 Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по проекта на 29.09.2014 г. е обявена 

обществена поръчка с предмет „Оценка и анализ на съществуващото положение 

относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, 

разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, 

съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, 

обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата 

за управление на качеството и внедряване на системата“. Оценителната 

комисия е извършила оценка на офертите, избран е кандидат за изпълнител на 

Дейност 2, предстои сключване на договор и стартиране изпълнението на 

дейността. 

http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=225&lang=bg
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 „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – Договор № 

A13-22-54/19.06.2014г. 

Проектът се изпълнява в периода 19.06.2014 г. – 19.03.2015 г. За отчетния период е 

извършено  следното: 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейността ще се изпълнява през целия проект. 

Подготвено е и е одобрено от УО съществено изменение на проекта и е сформиран 

екипът за управление на проекта. Проведени са 5 срещи на екипа и са изготвени 

отчетите за извършена работа за месеците от август до ноември. 

Избран е изпълнител и е разработена тръжната документация по проекта, 

необходима за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител по 

дейности 3, 4, 5, 6 и 7.  

Закупени са офис консумативи. 

Дейност 2: Специализирани обучения по теми от каталога на Института по 

публична администрация (ИПА) за 2014 г. 

Дейността стартира през м.септември 2014 г. До 31.12.2014 г. са проведени всички, 

предвидени в проекта,  7 на брой тематични обучения по плана на ИПА и са обучени 

29 служители на ДАМТН. Изпълнението на дейността е приключено успешно през 

м. декември 2014 г. 

Изпълнението на дейности 3, 4, 5, 6 и 7 (обучения на служители на ДАМТН по 

различни тематики и дейности за информация и публичност) ще стартира след 

избиране на изпълнител по ЗОП с открита процедура, която беше обявена на сайта 

на АОП и на ДАМТН на 23.09 2014 г. и беше прекратена на 31.10.2014. 

Обществената поръчка беше обявена отново на 20.11.2014. Очаква се процедурата 

по обществената поръчка да приключи до края на м. януари 2015 г., след което ще 

започне и изпълнението на тези дейности.  

Дейност 7: Изпълнение на мерките за информация и публичност 

В рамките на изпълнението на дейността до 31.12.2014 г. е разработена информация 

за проекта (двуезична), публикувана на сайта на ДАМТН, както и за напредъка на 

проекта.  

Изработени са 2 бр. информационни банери, популяризиращи изпълнението на 

проекта, които са поставени в сградите на ДАМТН в гр. София. 

 

 „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни 

към информационна система и създаване на електронен регистър на 

лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” - 

Договор № 14-32-6/01.09.2014 г. 

Проектът се изпълнява в периода 01.09.2014 г. – 31.08.2015 г.  

В периода от 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г. е извършено следното: 

 Разработена тръжна документация за провеждане на обществена поръчка с 

предмет "Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации“; 

 На 07.11.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена публична 

покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за 

разработване на тръжни документации“. Извършва се оценка на постъпилите 

оферти с цел избор на изпълнител; 

 На 28 октомври 2014 г. е отпечатано във вестниците „24 часа“ и „Труд“ 

изготвеното прессъобщение във връзка със стартираненто на проекта; 

http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=547&Itemid=227&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=547&Itemid=227&lang=bg
http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=547&Itemid=227&lang=bg
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 На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана информация за 

проекта. 

 

 Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и 

подобряване на работните процеси - Договор № 14-11-15/01.09.2014 г. 

Проектът се изпълнява в периода 01.09.2014 г. – 31.08.2015 г.  

В периода от 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г. е извършено следното: 

 Разработена и обявена на 30.09.2014 г. в регистъра на АОП и на сайта на 

ДАМТН тръжна документация за провеждане на обществена поръчка с предмет 

"Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации“. 

 Сключен договор № 11-00-58/24.11.2014 г. между ДАМТН и избрания 

изпълнител на Дейност 2;  

 Разработено и публикувано графично изображение (интернет банер) на сайта на 

ДАМТН; 

 На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана информация за 

проекта; 

 В изпълнение на Дейност 1 са изготвени план с междинни показатели и 

актуализиран график на дейностите. 

 


