
ОТЧЕТ 

за 

дейността на ГД ИДТН през  

деветмесечието на 2011 год. 

 

През деветмесечието на 2011 г. от служителите на Главна дирекция “Инспекция 
за държавен технически надзор” са извършени следните дейности: 

 
1. Технически прегледи и проверки.  
 Извършени са периодични технически прегледи на 11325 бр. и 2408,848 км 

СПО при планирани 16437 бр. и 3064,012 км. По видове съоръжения разпределението е 
както следва: 

 парни и водогрейни котли – извършени са технически прегледи на 402 бр., 
при планирани 391 бр.; 

 съдове, работещи под налягане – извършени са технически прегледи на 1573 
бр., при планирани 1603 бр.; 

 тръбопроводи за водна пара или гореща вода – извършени са технически 
прегледи на 162 бр., при планирани 165 бр.; 

 газови съоръжения и инсталации за природен газ – извършени са технически 
прегледи на 2375 бр. и 2293,671 км, при планирани 3660 бр. и 3000,745 км; 

 газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 
извършени са технически прегледи на 1006 бр., при планирани 1418 бр.; 

 повдигателни съоръжения – извършени са технически прегледи на 2695 бр., 
при планирани 3372 бр.; 

 асансьори – извършени са технически прегледи на 3110 бр., при планирани 
5826 бр.;  

 въжени линии – извършени са технически прегледи на 77,177 км, при 
планирани 25,267 км; 

 нефтопродуктопроводи – извършени са технически прегледи на 38 км, при 
планирани 38 км. 

 Извършени са 787 първоначални и 427 извънредни технически прегледа на 
СПО. 

 Проверени и заверени са 467 инвестиционни проекти на строежи, в които ще 
функционират СПО и технически документации за ремонт и производство 
(изграждане) на СПО по чл. 35 от ЗТИП. 

 Проверени са 1701 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 2352 
бр. 

 Извършени са 96 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок 
рисков потенциал. 

 Служители на главната дирекция са участвали в 205 държавни приемателни 
комисии на строежи, в които ще функционират СПО. 

 Извършени са проверки по 41 сигнали и жалби. 



 Осъществени са 3142 непланирани мероприятия, свързани със съоръжения с 
повишена опасност (съвместни проверки, комисии, съвещания, семинари и др.). 

 
Видно от посочените по-горе цифри, отразяващи планираните задачи и реално 

изпълнените такива, при някои видове съоръжения се забелязва значително 
неизпълнение. При асансьорите, то се дължи на влязлото в сила от 02.04.2011 г. 
изменение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на 
асансьори, съгласно което срока на периодичните прегледи на асансьори е фиксиран на 
36 месеца. Преди изменението на наредбата служителите на ГД ИДТН планираха и 
извършваха периодични технически прегледи на асансьорите всяка година. Поради 
тази причина значителен брой от планираните прегледи на асансьори за 2011 г. са 
отложени за 2012 и 2013 г. При газовите и повдигателните съоръжения, чийто брой 
като планирани прегледи е изключително голям, неизпълнението се дължи на 
неравномерната натовареност на служителите по отдели – в отдели, където има 
значителен брой регистрирани такива съоръжения, служителите, натоварени с 
осъществяването на техническия им надзор са недостатъчно. Значителен брой от тези 
прегледи не са реализирани и поради спиране на експлоатацията на съоръженията през 
летния сезон, както и поради отлагане на част от тях за изпълнение през четвъртото 
тримесечие на годината. 

 
2. Тематични и извънпланови проверки.  
2.1. Тематични проверки 
2.1.1. Проверка на подземни паркинги и гаражи 
През м. януари регионалните отдели на главната дирекция извършиха проверка 

на територията на цялата страна на 180 подземни паркинги и гаражи за установяване  
спазването на изскванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни 
газове по отношение на допускане на автомобили с монтирани автомобилни газови 
уредби за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в тях. Резултатите от проверката 
показват, че като цяло подземните паркинги и гаражи не отговарят на нормативно-
установените изисквания за да бъдат допускани автомобили с монтирани автомобилни 
газови уредби за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в тях. От проверените 180  
само 11 подземни паркинги и гаражи са отговаряли на всички изисквания за да се 
допускат автомобили с монтирани автомобилни газови уредби за втечнен 
въглеводороден газ пропан-бутан в тях. 

2.1.2. Проверка на машини и съоръжения в шивашки и млекопреработващи 
предприятия. 

През м. май и юни в изпълнение на Плана за действие на ДАМТН през 2011 г. 
регионалните отдели на ГД ИДТН извършиха проверка на територията на цялата 
страна на шивашки и млекопреработващи предприятия за установяване спазването на 
изискванията за безопасна експлоатация на наредбите по чл. 31 от ЗТИП по отношение 
на съоръженията с повишена опасност, експлоатирани в тях. Проверени са общо 322 
обекта, от които 206 шивашки и 116 млекопреработващи предприятия. При проверката 
са обхванати 442 съоръжения с повишена опасност. Резултатите от проверките 
показват, че ползвателите на съоръжения с повишена опасност и машини слабо 
познават нормативната уредба, касаеща ползваните от тях съоръжения. Показателен е 
факта, че в резултат на констатираните при проверките нарушения и несъответствия с 



нормативно-установените изисквания са съставени 128 акта за установени 
административни нарушения и са спрени от експлоатация 78 съоръжения. 

 
2.2. Извънпланови проверки 
 По искане на областния управител на Област Велико Търново служители на РО 

ИДТН – Велико Търново са проверили 19 общински обекта за спазване на изискванията 
за безопасна експлоатация на ползваните в тях съоръжения с повишена опасност. 

 В Област Монтана по искане на ОД на МВР – гр. Монтана е осъществена 
съвместна проверка със служители на РО ИДТН – Враца на автомобили с монтирани 
автомобилни газови уредби за спазване на изискванията за безопасна експлоатация в 
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите 
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредбата за 
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

 Служители на РО ИДТН – Благоевград са извършили: 
– проверки в 40 оранжерии на територията на общини Петрич и Сандански за 

спазване изискванията за безопасна експлоатация на експлоатираните в тях водогрейни 
котли; 

– съвместни проверки със служители на РУ ПБС – гр . Благоевград в 135 обекта, 
в които се експлоатират газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден 
газ пропан-бутан, за установяване изпълнението на принудителни административни 
мерки, издадени при предходни проверки; 

– проверки на 92 асансьора в апартаментни комплекси в общини Банско и 
Разлог; 

– три проверки по време на монтаж на газопроводи от газоразпределителната 
мрежа в гр. Благоевград във връзка с констатирани нарушения при монтажа на 
газопроводи – не са констатирани нарушения на нормативните изисквания; 

– 73 проверки в котелни централи в хотели в гр. Благоевград, Сандански, Разлог 
и Банско за спазване на нормативно-установените изисквания по отношение на 
регистрирането на котлите пред орган за технически надзор и осигуряване на 
обслужването им от персонал, притежаващ необходимата правоспособност; 

– проверки на 5 предприятия от обувната промишленост на територията на 
община Сатовча. 

 В следствие на възникнала авария с автомобилна газоснабдителна станция за 
компресиран природен газ (АГССКПГ) в гр. Пловдив по заповед на гл. директор на ГД 
ИДТН са извършени извънредни проверки на АГССКПГ на територията на цялата 
страна. Проверени са 89 АГССКПГ, за  19 от които  са издадени заповеди за спиране от 
експлоатация поради констатирани груби нарушения на нормативно-установените 
изисквания за безопасна експлоатация. 

 През м. май в област Благоевград и Кюстендил, съвместно с ОД на МВР – 
Благоевград и Кюстендил и Областни отдели “Контролна дейност” на ДАИ - 
Благоевград и Кюстендил са осъществени проверки на автомобили, с монтирани 
автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен 
газ за установяване спазването на изискванията за безопасна експлоатация на 
Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите 
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и Наредбата за 



устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 

 Проверени 67 заведения за обществено хранене в гр. Мелник и гр. Сандански 
съвместно с Областно управление ПБС - Благоевград. 

 
3. Администриране на регулаторни режими 
 Проверени са 173 заявители за получаване на лицензия за осъществяване на 

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

 Извършени са 687 проверки на лица, притежаващи лицензии за 
осъществяване на технически надзор на СПО или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 
от ЗТИП. 

 Вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП са 123 лица и са им издадени 
удостоверения за вписване. 

 Издадени са 33 лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО. 
 Обезсилени са 19 удостоверения за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП и лицата са заличени от регистъра; отказано е вписване в регистъра на 17 лица; 
 Отнети са 15 лицензии на лица по чл. 34а от ЗТИП и е ограничен обхвата на 

5 лицензии. 
 Издадени са 270 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са 
преминали обучение 2729 души. 

 
4.  Надзор на пазара 
Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 3252 

съоръжения с повишена опасност и машини. 
Съоръженията с повишена опасност, за които е констатирано пускане на пазара 

и в действие без маркировка за съответствие са три – един товароподемен кран, 
произведен в Р Корея, и два парни котела – един произведен в Р Турция и един 
произведен в Р България. 

При проверката в шивашки и млекопреработващи предприятия е установено 
пускането в действие на 55 машини, които не са имали маркировка за съответствие, 
декларация за съответствие, или декларациите им за съответствие са със съдържание, 
което не съответства на изискващото се от Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на машините. 

Временно спрени от експлоатация са 58 съоръжения и е изискана техническата 
им документация.  

 
5. Административно-наказателна дейност 
За констатираните нарушения при осъществените технически прегледи и 

проверки през деветмесечието служителите на ГД ИДТН са съставили 1124 акта за 
установяване на административни нарушения. Издадени са 804 наказателни 
постановления. Прекратени на основанията по Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН) и/или върнати поради съдържащите се в тях пороци, 
непозволяващи издаването на наказателни постановления, са преписките по 48 акта.  
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ПТП – периодични технически прегледи на СПО 
ПиИТП – първоначални и извънредни технически прегледи на СПО 
Пр. обекти – проверени обекти, в които се експлоатират СПО 
Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани 

в регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона 
Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП 
АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при 

извършените прегледи и проверки 

Анализа на представените отчети от регионалните отдели и на дейността като 
цяло на ГД ИДТН показва следните основни фактори, оказали негативен ефект върху 
изпълнението на планираните цели: 

- нарастващият брой непланирани мероприятия, в които служителите на 
главната дирекция участват – за деветмесечието са осъществени 3483 непланирани 
мероприятия (извънредни проверки, държавни приемателни комисии на строежи, 
проверки на оператори на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 
157а, ал.2 от ЗООС, проверки на кандидати за получаване на лицензия за 
осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в регистъра на 
лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, 
изпитни комисии в курсове за придобиване на правоспособност, проверки, 
организирани от други държавни контролни органи, комисии и др.), за чието 
изпълнение е вложен значителен ресурс (както човешки, така и финансов); 

- значително намаления и непълен числен състав на ГД ИДТН, текучеството на 
кадри и постъпването на работа на служители без професионален опит в сферата на 
дейност на главната дирекция; 

- субективни фактори, като: недобра организация и координация при 
изпълнение на някои задачи; подценяване от страна на служителите на възложените им 
задачи и др. 

 


