
 1

 

О Т Ч Е Т 

за дейността на ГД "Метрологичен надзор” 
през периода януари - септември 2011 г. 

 
През отчетния период дейността на дирекцията е насочена в следните основни  

области за изпълнение на Плана за действие на ГД „Метрологичен надзор” за 2011 г.: 
 метрологичен надзор на: 

 лица, които използват средства за измерване (СИ) в търговската мрежа, на 
пазари и тържища, на бензиностанции и газостанции, в съоръжения под 
налягане, при доставка на електроенергия и топлоенергия за бита, при 
контрол на движението по пътищата, в обекти по Закона за акцизите и 
данъчните складове (ЗАДС); 

 лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително 
опаковани количества продукти (ПОП), включително контрол на ПОП;  

 оправомощени за проверка на СИ лица; 
 надзор на пазара, главно на везни за директни продажби, електромери, водомери и 

топломери; 
 регистриране и контрол на сервизи за тахографи; 
 оправомощаване на лица за проверка на СИ; 
 регистриране на сервизи за фискални устройства (ФУ) и лицензиране на сервизи 

за електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП); 
 своевременно реагиране на всички постъпили жалби и сигнали в рамките на 

функционалната компетентност на ГД МН; 
 съвместни проверки с други контролни органи или органи на изпълнителната и 

местната власт; 
 административнонаказателна дейност по прилагане на Закона за измерванията 

(ЗИ), Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за 
автомобилните превози (ЗАвП) и наредбите по тяхното прилагане; 

 дейности, свързани с: 
 осигуряване на становища по нормативни актове  и други документи; 
 участие в междуведомствени работни групи; 
 участие в комисии във връзка с дейността на лицата за оценяване на 

съответствието; 
 участие в РГ на WELMEC и групи за административно сътрудничество на 

ЕК; 
 оптимизиране на контролната дейност чрез вътрешно обучение и др. 

 
Надзорната дейност на дирекцията през отчетния период се характеризира с успешно 

прилагане на комбиниран проактивен и реактивен подход чрез извършване на комплексни 
проверки в търговската мрежа, масови проверки на пазари и тържища, тематични проверки 
по видове ПОП и СИ, включително извънредни, приоритетно изпълняване на дейностите, 
възложени или организирани съвместно с органите на прокуратурата, НАП, МВР, Агенция 
„Митници“, както и по жалби и сигнали на физически и юридически лица.Постигнатите 
през отчетния период показатели са разгледани по области на дейност:  

 
І. Метрологичен надзор за спазване изискванията на ЗИ  

 

1. Лица, които използват СИ 

През отчетния период са извършени 7550 надзорни проверки на лица, използващи 
СИ в законовата област, от които 293 във връзка с постъпили сигнали и жалби от граждани 
и фирми, включително препратени от КЗП и 192 по искане на други органи. В сравнение с 
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миналата година, се наблюдава тенденция на нарастване на извършените проверки по 
сигнали и жалби. Инспектирани са общо 20634 бр. СИ за съответствието им със законовите 
изисквания, техническа изправност и правилна употреба. 

Установено е, че 13,7 % от проверените СИ не отговарят на изискванията, като 
само 0,4 % от тях са от неодобрен тип или без маркировка за съответствие по ЗТИП. 

 

 проверки на лица, които използват везни   
 в 2870 обекта от  търговската мрежа, в които се използват 4837 бр. везни  - 

съставени са 290 протокола за задължителни предписания и 68 АУАН; 
 в 1333 обекта на пазари и тържища,  в които се използват 2752 бр. везни -

съставени са 107 протокола за задължителни предписания и 80 АУАН. 
 в 51 обекта на производители на ПОКП,  в които се използват 91 бр. везни за 

определяне на нетните количества на ПОКП - съставени са 3 протокола за 
задължителни предписания и 2 АУАН; 

 в 20 обекта,  в които  се използват 28 бр. везни за големи товари – съставени са 3 
протокола за задължителни предписания и 4 АУАН; 

 в 1 обект,  в който  се използва везна за колетни пратки; 
 в 1пункт за черни и цветни метали,  в който  се използват 2 бр. везни– съставен е 

1 протокол за задължителни предписания; 
 в 2 обекта, в които се използват 2 бр. везни за определяне на пътни такси (от 

Агенция Митници и ДАИ). 
Проверките обхванаха основно търговски обекти, пазари и тържища в големите и 

някои по-малки градове от областите, където е седалището на инспекторите на ГД МН. 
С везните е свързана голяма част от жалбите и сигналите на граждани и фирми, 

получени в ГД МН, включително чрез КЗП – 75 %. Извършени са 219 проверки, при които 
са обхванати 480 везни. 14,8% от тях са несъответстващи, главно с изтекъл срок на 
валидност на проверката. Това означава, че в повечето случаи вероятната причина за 
сигналите и жалбите са измами, свързани с измерванията при директни продажби. 

 

 лица, които използват СИ на бензиностанции и газостанции 
Извършени са проверки в 634 бензиностанции и газостанции в цялата страна, в 

които се използват общо 2427 бр. СИ - бензиномерни и газколонки, метанколонки, 
манометри в съдове под налягане, манометри за автомобилни гуми и везни за измерване на 
напълнените с газ бутилки. Съставени са общо 160 протокола за задължителни 
предписания и 53 АУАН на лицата, които използват СИ, както и 3 протокола със 
задължителни предписания и 7 АУАН на лица, които са извършили ремонт на 
бензиномерни колонки. Част от проверките са извършени съвместно с ГД ККТГ. 

Проверени са: 1680 бензиномерни и газколонки, 27 метанколонки, 672 манометъра 
в съдове под налягане, 13 манометъра за автомобилни гуми, 32 везни. Най-честите 
нарушения продължават да са използване на СИ с изтекъл срок на валидност на проверката 
– това е установеното нарушение при 97% от несъответстващите СИ, като с най-голям дял 
са бензино- и газ колонките – 78%. Делът на несъответстващите метанколонки е 40%, а на 
манометрите в СПО - 9,4%. 

През отчетния период в 56 обекта на територията на цялата страна са извършени 
извънредни проверки по искане на други органи. По искане на МВР е извършена 
специализирана полицейска операция в 1 обект – бензиностанция „Петрол” в с. Драгичево. 
Инспектирани са 4 бензиномерни и газ-колонки и 2 манометъра в съдове под налягане.  

Във връзка с постъпили жалби и сигнали на граждани за неточно измерване на 
заредено гориво са извършени 67 проверки на бензиностанции и газостанции, при 
които са инспектирани 182 бр. СИ. В резултат от тези проверки са констатирани 18,7% 
несъответстващи СИ. Съставени са 15 протокола за задължителни предписания и 7 АУАН. 

Във връзка с ремонт на бензиномерни и газ-колонки през трето тримесечие са 
извършени 2 проверки на лица, които ремонтират СИ. Установено е, че „Тенакс 99 ВГ” 



 3

ЕООД  и „Изотсервиз София” ООД, не са изпълнили задълженията си по ЗИ , за което са 
съставени 2 АУАН. 

 

 лица, които използват ЕТАФП 
През отчетния период в региона на РО Пловдив, РО Бургас, РО Варна и отдел 

„Средства за измерване“ са инспектирани 204 ЕТАФП, монтирани в автомобили за 
таксиметров превоз на пътници, за спазване задълженията на лицата, които използват 
системата ”Автомобил - ЕТАФП”. При проверките е установено използването на 21 
ЕТАФП, несъответстващи на изискванията на ЗИ, като 18 от тях са без валидни знаци за 
последваща проверка. На лицата, които използват СИ, са съставени 17 протокола за 
задължителни предписания и 12 АУАН.  

Проверките са извънредни и са извършени по искане и съвместно с ИА 
”Автомобилна администрация” в рамките на кампания за установяване на умишлено 
манипулиране на данните от ЕТАФП. В част от проверките са участвали и представители 
на Икономическа полиция към съответните областни дирекции на МВР. 

Във връзка със събрани данни при надзорни проверки на лица, които използват 
ЕТАФП, на територията на гр. Варна са извършени надзорни проверки на сервизи, 
лицензирани за ремонт на ЕТАФП. Проверени са 8 лица. За установените нарушения са 
съставени 6 протокола за задължителни предписания и 1 АУАН. 

 

 лица които използват СИ по ЗАДС 
 През отчетния период, съгласно изискванията на чл. 61, ал.1 от ЗАДС, чл.44, ал. 2 на 
Правилника за прилагането му и Наредба  № 3 от 19 февруари 2010 г. на Министерството 
на финансите за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите 
органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, са извършени проверки и 
инспекции в 114 обекта на лица, регистрирани по ЗАДС. Инспектирани са 260 СИ, 
използвани за измерване на акцизни стоки, при което са установени 24 СИ, които не 
отговарят на изискванията на ЗИ. От несъответстващите СИ 62,5% са с изтекъл срок на 
валидност на проверката, а 33% - от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП. 
През третото тримесечие метрологичен надзор е извършен съвместно с представители на 
Териториалните митнически управления в данъчни складове на „Винпром Ямбол” ЕАД и 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД, данъчен склад за производство и складиране на енергийни 
продукти на „Полисан” АД, Петролна база “ЛУКОЙЛ” с. Аспарухово, пивоварна на 
„Карлсберг България” АД гр. Шумен, два цеха за производство на вино и дестилат, 
съответно в общини Оряхово и Никопол, данъчни складове в региона на Пловдив, 
Пазарджик, Смолян и Хасково. 
 
 лица, които използват електромери 

Извършени са извънредни надзорни проверки на електроразпределителните 
дружества в страната - “Е.ОН България Мрежи” АД, ”ЕВН България ЕС” АД и  ”ЧЕЗ 
България”  ЕАД. Обхванати са 1944 обекта на битови и стопански потребители и складове 
на дружествата. Обхванати са 9100 броя СИ: 7 648 монофазни електромери, 725 трифазни 
електромери, 423 броя часовници за превключване на тарифни електромери и 304 
трансформатори. Констатирани са 1727 СИ, които не отговарят на изискванията – 19% от 
общия брой, като всички установени несъответствия са свързани с липсата на валидни 
знаци за проверка. Проверяваните обекти са избирани на случаен принцип. Най-малко 
несъответствия са установени при инспектираните токови трансформатори – 0,9%,докато 
30% от инспектираните трифазни електромери неотговарят на изискванията, а при 
монофазните този дял е  18%. За установените нарушения са съставени 21 протокола за 
задължителни предписания и 443 АУАН.  

Следва да се има предвид, че използваните СИ са огромен брой и  преди 
приватизацията на електроразпределителните дружества са проверявани само след 
ремонт.За да се подобри ситуацията по отношение спазване изискванията на ЗИ, са 
необходими стриктна организация и планиране. От дружествата е изискана актуална 
информация към 31.03.2011 г. за брой новозакупени СИ, пуснати в експлоатация за 



 4

периода март 2010 – март 2011 г., както и за броя на заявените за последваща проверка СИ 
за същия период. В заключение от анализа на получените резултати може да се направи 
извода, че дружествата полагат сериозни усилия за следене на сроковете на проверките на 
използваните СИ, използват възможностите за удължаване на срока на последващата 
проверка в съответствие с чл. 842а от Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол, предвиждат сериозен бюджет за проверки и подмяна 
на електромери, като приоритетно ще бъдат подменяни тези типове, които са показали 
много висок процент несъответствия при проверка. 

 

 лица, които използват манометри в съоръжения под налягане 
В съответствие с Плана за действие на ГД МН през 2011 г. съвместно с РО-ИДТН са 

извършени проверки на лица, които използват манометри в СПО. Проверени са 10 обекта, 
в които се използват общо 73  манометъра. Проверките са извършени в 8 парови централи 
в гр. Пловдив (5 болници и Цигарената фабрика), ТЕЦ „Марица изток 2” – с. Ковачево и 
ТЕЦ „ЕНЕЛ Марица изток 3” – с. Медникарово и на територията на ТЕЦ-овете на 
„Топлофикация” ЕАД Бургас и „Топлофикация” ЕАД Сливен.    

Установено е, че 9 манометъра се използват с изтекъл срок на валидност на знака от 
метрологичен контрол. На лицата, които ги използват, са съставени са 3 протокола за 
задължителни предписания. 

 
 лица, които използват топломери 

  Проверките обхванаха 278 обекта на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД Пловдив, 
„Топлофикация Перник”АД, „Топлофикация София”АД, ”Топлофикация Плевен” ЕАД, 
„Топлофикация Враца”ЕАД, „Топлофикация Русе”ЕАД, „Топлофикация Разград”ЕАД, 
„Топлофикация Бургас”ЕАД, „Топлофикация Сливен”ЕАД, „Топлофикация Шумен”ЕАД и 
„Далкия Варна”ЕАД. Общият брой на инспектираните СИ е 298. При извършените 
проверки е установен много нисък дял несъответстващи СИ – само 2,7%. Съставени са три 
протокола за задължителни предписания и 1 АУАН на “ДАЛКИЯ - ВАРНА” ЕАД 
гр.Варна. От ОСИ са извършени са две извънредни надзорни проверки, едната от които в 
абонатна станция на „Топлофикация София” ЕАД. Не са констатирани нарушения на ЗИ. 
  В хода на плановите надзорни проверки на топлофикационните дружества през 
второто тримесечие са инспектирани и 91 водомера, за 33% от които се установи, че са без  
валидни знаци от метрологичен контрол. 
 

 лица, които използват радарни скоростомери 
През второто тримесечие са извършени проверки на всички сектори Пътна полиция 

при ОД на МВР, както и СДВР София. Проверките са извършени при съдействие и 
създадена организация от страна на МВР.  

Инспектирани са 440 СИ, от които едва 3,8% не отговарят на изискванията на ЗИ. 
Проверени са 340 радарни скоростомера, 10 мобилни и 8 стационарни системи за 
видеоконтрол, както и 82 анализатора за алкохол в дъха. Съставени са 6 протокола за 
задължителни предписания, от които 5 са за липса на пломби, поставени на определените 
за целта места на радарните скоростомери. 

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

предварително опаковани количества продукти 
 
Метрологичният надзор е осъществен чрез 67 проверки, извършени на място при 

производители/вносители на ПОП и проверки в 733 обекта от търговската мрежа. 
 Извършените при производителите на ПОП надзорни проверки обхващат главно 

новорегистрирани или нерегистрирани производители и 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. На място при производителите са 
подложени на контрол 150 партиди ПОП с еднакви количества и 517 продукта с различни 
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количества. При производителите са спрени от пускане на пазара 35 255 несъответстващи 
на изискванията ПОП, като 35010 от спрените продукти са при проверки, извършени при 
производителите във връзка с постъпили сигнали и жалби. Съставени са общо 83 АУАН на 
производители на ПОП, от които 76 за установени в търговската мрежа нарушения.  

При проверките в търговската мрежа са подложени на контрол 1656 партиди с 
еднакви количества и 3499 бр. ПОП с различни количества.Извършването на контрол на 
нетните количества на конкретни видове ПОП, предлагани за продажба в търговската 
мрежа, е практика, която ще продължи и в бъдеще, като важна мярка за осигуряване на 
условия за лоялна конкуренция на производителите на ПОП и за защита на потребителите 
на тези продукти по отношение на пакетираното количество. 

Общо от разпространение при производителите и в търговската мрежа  са спрени 
37474 бр. ПОП – кисело мляко, сирене, кашкавал, месо, колбаси и рибни продукти, олио и 
зехтин, захарни и сладкарски изделия, ядки,брашно, боб,сушени плодове и зеленчуци, 
салати, прах за пране и др., от които 36526 бр. поради несъответствие на нетното 
количество на обявеното, 644 бр. поради променено от търговците съответствие на 
количеството и 293 бр. без обозначено количество.. 

За установените при надзорните проверки несъответствия са съставени 217 
протокола за задължителни предписания и 90 АУАН, от които 7 са на търговци, които 
пакетират ПОП на местата на продажба, без да са спазили изискванията на ЗИ и/или 
продават ПОП по брутното им количество, вместо по обявеното от производителите им 
номинално или нетно количество, а останалите на производители/вносители на ПОП. 

В търговската мрежа са проведени 3 кампанийни тематични проверки за пуснатите 
на пазара брашно, кисело мляко и сухи перилни препарати. 

През м. февруари на територията на страната беше проведена кампанийна проверка 
за пуснатото на пазара брашно. Проверката обхвана търговски обекти на големи вериги, 
складове за търговия на едро, както и регионални вериги магазини. В рамките на тази 
проверка са подложени на контрол 438 партиди брашно. Установени са 596 пакета брашно 
с нетно количество, по-малко от нормираното, които са спрени от разпространение. 
Предприети са всички предвидените в ЗИ административно-наказателни мерки, 
включително са съставени 12 АУАН на производителите на открити в търговската мрежа 
продукти с отрицателно отклонение, два пъти по-голямо от допустимото. 

Проведената през юни тематична проверка за контрол в търговската мрежа на 
кисело мляко обхвана 121 обекта в цялата страна. В рамките на тази проверка са 
подложени на контрол 585 партиди, съдържащи 6308 ПОП. Резултатите показват висока 
степен на съответствие на този продукт. Открити са само 4 партиди, съдържащи  продукти 
с отрицателно отклонение, два пъти по-голямо от допустимото. Спрени са от 
разпространение 14 ПОП. Предприемат се всички предвидените в ЗИ административно- 

През м. септември е извършена тематична проверка на пуснатите на пазара сухи 
перилни препарати в 73 търговски обекта в 21 градове в цялата страна. Проверката обхвана 
големите търговски вериги: МЕТРО Кеш енд Кери, Билла България ЕООД , ЛИДЛ 
Българияенд КО КД , ПИКАДИЛИ, ЦБА, КООП, Кауфланд БългарияЕООД енд КО КД , 
PENNY маркет България ЕООД , Меркатор – Б ЕООД,  ЕЛИТИС,  КАРФУР, шест борси и 
складове в Пловдив и Шумен, три  местни търговски вериги -„Еко Асорти”, „ Мерканто” и 
„ Вилтон”в  Сливен и Ямбол, както и по-малки магазини.  На контрол са подложени   3815 
броя ПОП от 392 партиди, съдържащи общо 12522 продукта, пуснати на пазара от 24 
производители и дистрибутори. В резултат на контрола в 5 пуснати на пазарапартиди е 
установеноналичието на 99 броя ПОП с с отрицателно отклонение, два пъти по-голямо от 
допустимото. С три протокола, съставени  на търговците, които ги предлагат за продажба, 
продуктите са спрени от разпространение и изтеглени от търговската мрежа. 
Несъответстващите продукти са произведени и пуснати на пазара от  САРС Груп ООД 
Пловдив и  ВИОНАС ЕООД  Пазарджик. Предприети са предвидените в ЗАНН действие за 
съставяне на АУАН на тези производители. Проверката установи, че 6 
производители/вносители/дистрибутори на перилни препарати не са спазили изискванията 
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на ЗИ да уведомят ДАМТН за дейността си. Спрямо тях ся предприети, предвидените 
действия. 

Девет от проверките при производителите и 10 от тези в търговската мрежа са 
извършени във връзка с постъпили сигнали от Икономическа полиция и от граждани, 
препратени по компетентност от КЗП, за несъответстващо количество на предлагани за 
продажба растителни масла, рибни продукти, колбаси, кисело мляко, сладкарски изделия, 
захар и др. Съставени са 12 протокола за задължителни предписания и 6 АУАН. 

Във връзка с препратен от КЗП сигнал от физическо лице за закупен от магазин 
„Кауфланд” гр.Пловдив зехтин с нетно количество по-малко от обявеното са извършени 
проверки в търговския обект и при производителя „Слънчева Тракия” ООД, гр. Харманли.  
При извършения в търговския обект контрол на предлагания за продажба зехтин не са 
установени несъответствия на изискванията на ЗИ. Извършена е надзорна проверка при 
производителя. Поради липса на наличност в деня на проверката в цеха за бутилиране и в 
склада на бутилки зехтин, предмет на жалбата, е извършен контрол на 2 партиди олио, за 
които е установено е, че средноаритметичното количество е под 985 ml, броя на 
дефектните, с отклонение по–голямо от допустимото отрицателно е 76% и съдържат 
двойно дефектни продукти.С протокол са спрени от разпространение 4200 бр. бутилки с 
олио и на  „Слънчева Тракия” ООД е съставен АУАН. 

Във връзка с подаден в КЗП–РД Варна сигнал за заблуждаващо означениена 
номиналното количество върху промоционален стикер на продукт зехтин „Артемис“, 
пуснат за продажба,в МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ гр.Варна е извършен контрол на нетните 
количества на този продукт. Установено е, че предлаганите за продажба опаковки 
отговарят на изискванията за 1I и не са 750 ml, както твърди жалбоподателят.  

Във връзка с постъпила в КЗП жалба от гражданин за несъответствие на нетните 
количества на закупени от магазин “Фантастико“, бул. „Цариградско шосе“ 49  в гр.София 
замразени пакетирани рибни продукти, произведени в Китай и внесени от “Камарко 
Импорт“ ЕООД е извършен контрол на нетните количества на предлаганите в търговския 
обект замразени рибни продукти, внесени от тази фирма. При контрола не са установени 
несъответствия на изискванията на чл.7, ал.1 на НПОКП. Извършена е и надзорна проверка 
на “Камарко Импорт“ ЕООД в качеството му на вносител на пакетирани замразени рибни 
продукти.В резултат на извършен контрол на нетните количества на партида „Талапия 
филе с глазура”, състояща се от 29600 продукта е установено наличие на несъответстващи 
продукти. На лицето са дадени предписания да спре партидата от разпространение и да 
предприеме действия за привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 1 от 
НПОКП. Лицето е изпълнило дадените предписания в определения срок. 

Във връзка с подадена жалба от потребител в КЗП е извършена проверка в „ЛИДЛ 
България ЕООД енд Ко” КД – Бургас, при която са подложени на контрол, предлагани за 
продажба пилешки разфасовки, с различни количества, произведени от „Поло Комерс” 
ООД. При контрола е установено, че всички подложени на контрол ПОП са с нетна маса, 
по-малка от обявената минус нормираното допустимо отрицателно отклонение за 
съответния продукт. Продуктите са спрени от продажба и на производителя им „Поло 
Комерс” ООД е съставен АУАН. 

Във връзка с постъпил сигнал от КЗП – гр. Русе за несъответствие на означенията на 
консервирани храни /майонеза и горчица/, произведени от „АТЛАНТИК КО” – ЕООД,  гр. 
Плевен  е   извършена   проверка в цех за производство на зеленчукови консерви, намиращ 
се в гр. Пордим.В момента на проверката в склада на производителя не са установени 
налични количества предварително опаковани продукти /ПОП/ – майонеза и горчица, 
посочени в жалбата. Установено е, че лицето използва за определяне и контрол на нетните 
количества  на  ПОП  везна с изтекъл срок на валидност на оценено съответствие през 
2008г. Липсва описан метод за контрол на нетните количества на ПОП,  както и записи от 
провеждането му. За установените нарушения на „АТЛАНТИК  КО” ЕООД е съставен 
протокол за задължителни предписания и АУАН. 

Във връзка със сигнал за подвеждаща опаковка на пуснато на пазара кисело мляко с 
търговска марка “Маркели MAXI“ e извършена проверка в търговската мрежа. Установено 
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е, че производителят „Сердика България“ АД е обявил върху опаковката номиналното 
нетно количество на произвежданото от него кисело мляко в съответствие с изискванията 
на ЗИ. Не са установени несъответстващи на изискванията продукти. 

Във връзка със сигнал за несъответствие на нетното количество на закупено от 
супермаркет „Макао“ в гр.Варна кисело мляко „Филипополис“  500 g, с  3,5 % масленост е 
извършен контрол на предлаганото за продажба кисело мляко, предмет на жалбата. Не са 
констатирани несъответствия на изискванията на ЗИ. 

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

измерване 
 

През отчетния период са извършени 27 планови и 3 извънредни надзорни проверки 
на 28 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. 

Надзорните проверки обхванаха: 
 преглед на условията, при които се извършват проверките, за съответствие с 

условията, определени в заповедта за оправомощаване; 
 преглед на функциониращата система за управление на качеството за 

съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025; 
 преглед на постъпилите заявления за изпълнение на заявените проверки на 

средствата за измерване; 
 преглед на съставените при проверка документи за съответствие на издадените 

заключения и поставените знаци с действителните резултати от проверката на 
средството за измерване и с данните в отчета за дейността им по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за реда за оправомощаване; 

 проверка за заявяване, съхраняване и отчитане на знаците за проверка. 
 
Проверени са 30 стационарни и 1 мобилна лаборатории и са инспектирани 

използваните в тях при извършване на проверките 427 технически средства – 211 еталона, 
184 спомагателни СИ и 32 броя сертифицирани сравнителни материали. Извършен е 
преглед на записите по качеството, както и на техническите записи (заявления за проверка, 
входящо-изходящи дневници, протоколи и свидетелства за проверка), свързани с 
проверката на 4604 средства за измерване. За установените несъответствия са съставени 13 
протокола за задължителни предписания, които са изпълнени в срок. 

 
В резултат на изнършената надзорна проверка в „Завод за изчислителна техника” 

ЕООД е издадена заповед на председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването. 
 

ІІ. Надзор на пазара на средства за измерване 

В изпълнение на поставените пред ГД МН задачи по надзор на пазара на средства за 
измерване в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на везни с неавтоматично действие (НСИОСВНД) и Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване 
(НСИОССИ) и в съответствие със заложените показатели в Плана за действие на ГД МН 
през 2011 г. през отчетния период бе извършен надзор на пуснати на пазара и/или в 
действие везни за директни продажби, везни с автоматично действие, електромери, 
топломери, водомери и системи за течности, различни от вода. 

Извършени са наблюдения в 1234 обекта общо на 4505 СИ, от които: 
 1168 пуснати на пазара; 
 1629 пуснати на пазара по § 3 на НСИОССИ; 
 1708 пуснати в действие. 
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Резултатите от извършения надзор на пазара по групи продукти показват: 
 

 везни с неавтоматично действие 
Извършени са наблюдения и проверки на пуснати на пазара и/или в действие 975 

везни за директни продажби. 
При проверките за наличие и коректност на всички маркировки, единици за 

измерване, надписи и документи, достъп на потребителя до компоненти (предвидено 
пломбиране) и за наличие и действие на одобрени функции бе установено, че само 1 везна 
не отговаря на изискванията на ЗТИП и НСИОСВНД. 

 

 везни с автоматично действие 
Извършено е наблюдение в данъчен склад на „Топлофикация Русе” ЕАД на 3 

автоматични сумиращи везни с непрекъснато действие. Везните са с оценено съответствие 
и допълнителна метрологична маркировка по ЗТИП. 

 

 системи за течности, различни от вода 
Наблюдавани са 30 системи за течности, различни от вода. Наблюденията са 

извършени в рамките на инспекции на СИ по ЗАДС. 
В пласментно снабдителна база на „Ромпетрол България” АД, са установени 5 

измервателни системи за течности, различни от вода, с некоректно нанесена допълнителна 
метрологична маркировка (годината на нанасяне на маркировката предшества обявената 
година на производствона системите. При прегледа на допълнително изисканите 
документи е установено, че системите са с оценено съответствие.В резултат на поискано 
обяснение от лицето, пуснало системите в действие, относно несъответствието на 
маркировката, са предприети коригиращи действия от страна на производителя. При 
повторно наблюдение е установено, че идентификационните табели са подменени и 
несъответствието е отстранено. 

 

 Електромери, водомери, топломери 
В хода на надзорна проверка на електроснабдителните дружества, действащи на 

територията на страната, е извършен надзор на пазара на намиращите се в складовете на 
“Е.ОН България Мрежи” АД, „ЕВН България ЕС” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД 
общо 762 електромера и на пуснатите в действие 712 електромера. Не са констатирани 
нарушения във връзка с тези СИ. 

Наблюдавани  са 131 водомера с оценено съответствие и допълнителна 
метрологична маркировка по ЗТИП. 

В хода на надзорна проверка на топлофикационните дружества, действащи на 
територията на страната, е извършен надзор на пазара на намиращи се в складовете им 
общо 131 топломера и на пуснатите в действие 113 топломера. Наблюдаваните 244 
топломера са с оценено съответствие и допълнителна метрологична маркировка по ЗТИП. 
Не са констатирани нарушения във връзка с тези СИ. 

 
Поради спецификата на средствата за измерване, които в по-голямата си част могат 

да бъдат открити и наблюдавани единствено след като са пуснати в действие, т.е на 
мястото на употреба, дейностите по надзор на пазара и метрологичен надзор до голяма 
степен се извършват съвместно в едни и същи обекти, като в зависимост от резултатите от 
констатациите се предприемат съответните действия по ЗТИП или ЗИ. 

Във връзка с пускането на пазара на везни с неавтоматично действие по реда на 
ЗТИП и НСИОСВНД е направено проучване в интернет страниците на 9 фирми, които са 
производители, представители и/или търговци на същите.  

 
ІІІ. Одобряване и контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи 

На основание на чл. 91, ал. 6 от ЗАвПсе извършват планови надзорни проверки на 
регистрираните сервизи за тахографи за спазване на задълженията им по този закон и по 
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Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. (Наредбата) във връзка с изискванията на 
Регламент (ЕИО) № 3821/85 и последните му изменения и допълнения. Извършени са 
проверки в 85 сервиза. Направен е преглед на условията, при които се извършват 
дейностите монтаж и ремонт на тахографи, включително преглед на актуални сертификати 
за обучение, свидетелства за калибриране, документи за оборудване и др., и инспектиране 
на наличното оборудване на сервизите за аналогови и дигитални тахографи, тахографски 
карти и др. За констатираните несъответствия и пропуски в работата на 9 сервиза по 
спазване на изискванията на Наредбата са дадени указания и са съставени 6протоколас 
предписания. 

През отчетния период са прегледани и оценени 30760 протокола от проверки на 
тахографи и 27 удостоверения за невъзможност за изтегляне на данни от паметта на 
дигитален тахограф, получени в ГД МН в съответствие с чл. 17, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от 
Наредбата. След направения анализ може да се обобщи, че ежемесечният преглед на 
изпратените екземпляри от протоколите улеснява последващия контрол и гарантира 
своевременен и качествен надзор на регистрираните лица. 

През отчетния период е извършен преглед на 32 преписки по подадени заявления, от 
които: 

 16 за издаване на удостоверения за регистрация на нови сервизи по чл. 89а от 
ЗАвП; 

 30 за издаване наУдостоверения по чл. 37, ал. 3 на Наредбата; 
 2 за временно прекратяване на действието на регистрацията по чл. 89а, ал. 1 на 

основание чл.89в, ал. 4 от ЗАвП. 
Във връзка с подадените заявления са извършени проверки на място в 21 сервиза, в 

резултат на които са направени предложения за вписване на лицата и/или промените в 
регистъра по чл. 36 от Наредбата и издаване на съответни удостоверения. 

 
 
ІV. Административно-наказателна дейност 
 
През отчетния период са съставени общо 866 протокола, от които 860 за 

задължителни предписания по ЗИ и 6 протокола с предписания по ЗАвП. За установени 
при проверките нарушения са съставени 753 АУАН по ЗИ. Издадени са 678 наказателни 
постановления. Влезли в сила са 533 наказателни постановления, обжалват се 7. 

Четири от общо 11 прекратени административнонаказателни производства са 
преустановени, тъй като нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен. 

 
 V. Дейности по разрешителни и регистрационни режими, администрирани от 
ГДМН 
 Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол  
 оправомощени са 12 лица за проверка на средства за измерване; 
 издадени са 15 изменения на заповеди за оправомощаване;  
 издадени са 3 заповеди за отнемане на оправомощаване. 

Процедурите за оправомощаване са изпълнени от 22 комисии за преглед на 
документи и 22 комисии за проверка на място. Проведени са 16 изпита за проверка на 
практическите умения за прилагане на методите на проверка. 

В ход са 5 процедури за оправомощаване. 
 

 Изготвяне на лицензии, удостоверения за регистрация и заповеди за 
заличаване 
Във връзка с непрекъснатото одобряване на нови типове фискални устройства, 

които да осигуряват връзка в реално време на НАП със системите за течни горива и 
касовите апарати съобразно новите нормативни изисквания, натовареността на 
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служителите от ГД МН се увеличи многократно. На практика старите типове ФУ излизат 
от употреба и регистрираните досега сервизи трябва да се пререгистрират за кратко време 
за всички нови типове. За всеки нов тип се подават нови заявления и се издават нови 
удостоверения, което води до мултиплициране на извършваната дейност. 

През отчетния период са подготвени: 

 920 удостоверения за регистриране на лица за ремонт на фискални устройства 
и 24 заповеди за заличаване на фирми от регистъра; 

 48 удостоверения и допълнения към удостоверения за монтаж или монтаж и 
ремонт на тахографи и 1 заповед за временно прекратяване на регистрацията; 

 1 издадено удостоверение за лиценз на сервизна фирма за ЕТАФП; 
 1 изменение и допълнение към лиценз на сервизна фирма за ЕТАФП. 

 

VІ. Други дейности 

 дейност по разработване и съгласуване на нормативни и вътрешни документи 
 подготвени са предложения по проект на ЗИД на ЗИ; разработени са и са 

утвърденинови процедури за метрологичен надзор, свързан с ПОП и със СИ; 
разработени са проекти на процедури по оправомощаванена лица за проверка 
на СИ; 

 участия в съвместна работна група в НАП за изменение на Наредба № Н-18 (ФУ); в 
заседания на постоянната работна група по §4 от Наредба № 3 от 19 февруари 2010 
г. към Агенция „Митници“; в РГ за изменение на Наредбата за средства за 
измерване, които подлежат на метрологичен надзор; 

 участие на експерти в комисии на Дирекция РОС: 
 при проверка на място за установяване на техническата компетентност и 

способността на лабораторията на УНИСИСТ и лабораториите-
подизпълнители във връзка със заявените процедури за оценяване на 
съответствието на средства за измерване; 

 при проверка на място на МЕГАКОМЕРС за установяване на техническата 
компетентност и способност за оценяване съответствието на везни с 
неавтоматично действие при прилагане на модулен принцип; 

 при планов одит на БИМ и лабораториите на ГД ККТГ в Бургас, Плевен и 
София; 

 участие на експерти в РГ на WELMEC и групи за административно сътрудничество 
на ЕК:  
 участие в заседание на РГ 8 на WELMEC; 
 2 участия в заседание на групата по средства за измерване към ЕК; 

 участие в курсове, семинари и обучения 
 вътрешно обучение на 2 инспектори от РО Бургас за участие в дейностите по 

регистриране и контрол на сервизи за тахографи във връзка с идентифицирана 
необходимост от оптимизиране на дейността на ГД МН; 

 обучение на 2 инспектори в курс по БДС ISO/IEC 17025. 
 

 


