
 
ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ПККМС”* 
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 2011 г 

 
 
 
I. ДЕЙНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Д.8.1. Подпомагане разработването на проектни предложения и съответно 
изпълнението на дейностите по одобрени двустранни, многостронни и 
трансгранични проекти 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара на играчки” 
През м.септември 2008 г. стартира проект на Европейската комисия „Съвместни 

действия по надзор на пазара на играчки”. Проектът се състои от два модула: 
Модул I: Съвместни действия по надзор на пазара в областта на детските играчки 

(основен акцент: наличие на малки части и магнити в играчките) – Joint Market 
Surveillance (mainly on small parts and magnets in toys). Модулът се осъществява в 3 етапа и 
в него вземат участие 13 страни + 3 страни (Люксембург, Турция и Канада) извън 
финансовата му схема. 

Модул II: Търгуване и използване на XRF сканиращ апарат за наличие на тежки 
метали в играчките – Trading and use of XRF screening apparatus for heavy metals in toys. 
Модулът се осъществява в 3(4) етапа и в него вземат участие 9 страни. 
През м.септември 2010 г. приключи изпълнението на модул I по проекта. 
 През първото полугодие на 2011 г. продължи заключителната работа по част II на 
проекта. Беше разработен въпросник за използването на XRF апарати за скрининг на 
играчки, който беше разпратен и попълнен от страните-участнички в проекта.   
 През м.април 2011 г. се проведе заключителен семинар по проекта, на който бяха 
представени постигнатите в рамките на проекта резултати и бъдещата съвместна работа в 
областта на надзора на пазара на играчки.  
 Бяха събрани писмени становища на страните-членки по проектите на 3-те 
ръководства („Политика на интервенция”, „XRF апарат за скрининг на играчки съгласно 
изискванията на EN71-3”, „Изпитване на играчки, предназначени за деца до 36 месеца, 
съгласно изискванията на стандарт EN71-1”) и в новите редакции на текста бяха отразени 
техните бележки. Ескерти на ДАМТН участваха в окончателната редакция на 3-те 
разработвани ръководства, които в последствие бяха изпратени в РГ „Играчки“ на ЕК за 
съгласуване. Очаква се тези ръководства да бъдат официално приети като документи на 
ЕК и публикувани до края на годината. 
 Осъществена е кореспонденция с PROSAFE относно процедурата по изплащане на 
остатъчната стойност на XRF апарата с цел придобиването му от ДАМТН в края на 
проекта.  След кореспонденция с МИЕТ са отпуснати средства за придобиването на уреда 
от ДАМТН. 
  Планирано е работата по целия проект да приключи през м.септември 2011 г. 
 
Работа по предстоящи проекти: 

 Попълване на документи и изпращане на заявка до PROSAFE за участие на ДАМТН в 
JA2011 (GPSD), част „Пиротехнически изделия“, попълване на приложения I, II и IV 
към договор, сключен между ЕК и PROSAFE (като координатор на проекта), във 
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връзка с участие на ДАМТН в JA2011 (GPSD), част „Пиротехнически изделия“ и част 
„Зарядни устройства“, 

 Изпращане до Дания на писмо (по електронен път) с намерение за участие на ДАМТН 
в JA2012 (Hot non-functional surfices); участие в работна среща по предстоящия проект 

 
Д.8.2. Предприемане на действия във връзка с изпълнение на дейности, произтичащи 
от спогодбите за двустранно сътрудничество, по които ДАМТН е страна 
Сътрудничество с Беларус: 
 Кореспонденция между ДАМТН, МВнР, МИЕТ и Държавния комитет по 

стандартизация на Беларус във връзка с проведената на 27.10.2010 г. среща между 
ръководителя на СТИВ – Минск г-н Валентин Павлов и ръководителя на Държавния 
комитет по стандартизация на Република Беларус г-н Валери Корешков относно 
готовността на двете страни за подписване на Спогодба в областта на оценяване на 
съответствието между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на 
Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република  Беларус. 
Проектът е изпратен за съгласуване с беларуските специалисти след направени 
корекции по текста от българска страна, предложени от МИЕТ. 
 

Сътрудничество с Туркменистан 

 Кореспонденция във връзка с подготовката на І-та сесия на Междуправителствената 
българо-туркменска комисия за икономическо сътрудничество през м. март 2011 г. 
 

Сътрудничество със Сирия 

 Кореспонденция във връзка с проект на Решение на МС за одобряване проект на 
Меморандум за разбирателство за промишлено сътрудничество между 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и 
Министерството на индустрията на Сирийската арабска република. 

 
Сътрудничество с Украйна 

 Кореспонденция между ДАМТН, МВнР и МИЕТ относно Нота от 25.03.2011 г. на 
посолството на Украйна оносно проект на Споразумение за сътрудничество в сферата 
на стандартизацията, метрологията и оценяване на съответствието между Държавната 
служба за техническо регулиране и ДАМТН и относно поемането на 
кореспонденцията по сътрудничеството с украинската страна в посочените области от 
дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ на МИЕТ.  

 Превод на руски език и изпращане на отговор до Държавната инспекция на Украйна 
по въпроси, свързани със защита правата на потребителите във връзка с техни 
запитвания относно оценяване съответствието на продукти с изискванията за 
безопасност. 

 
Сътрудничество с Грузия 

 Кореспонденция във връзка с подготовката на ІV-та сесия на Междуправителствената 
българо-грузинска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество 
 

Многостранно сътрудничество: 
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Сътрудничество с международни и европейски организации  
 
Евро-азиатска организация на националните метрологични институти 

(КООМЕТ) 
 Текуща кореспонденция, изпращане на материали на КООМЕТ до заинтересовани 

български институции. 
 
Европейската организация за качество (EOQ) 
 Кореспонденция с МИЕТ относно членството на ДАМТН в EOQ и отговорностите 

й в областта на качеството;  

 Изготвяне на необходимите документи, свързани с прекратяване на членството на 
 ДАМТН в Европейската организация за качество и тяхното представяне в МИЕТ. 
 Корегиране на проекторешението на Министерския съвет и проекта на доклад от 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма до Министерски съвет , след 
получени коментари и тяхното повторно представяне в МИЕТ. 

 
Д.8.3. Установяване на контакти и организиране на мероприятия във връзка със 
сътрудничеството със сродни административни структури в региона 
По тази дейност няма осъществени контакти, поради отсъствие на заявления, постъпили 
от надзорните и контролни дирекции в тази връзка. 

II. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ  

Д.9.1. Координация  на изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с 
хармонизация на нормативните актове от компетентността на агенцията 
 
Организиране  и подпомагане участието на експерти на ДАМТН в работните групи и 
ADCO групите на ЕК, както и участието им във форуми, организирани от ЕК 

Във връзка с членството на Р. България в ЕС и провеждането на редовни заседания на 
работните групи и ADCO групите на ЕК, работещи по въпросите на техническата 
хармонизиция по Директивите от Нов подход, през първото полугодие на 2011 г. бяха 
организирани участията на експерти от ДАМТН в следните заседания: 

 работни експертни групи по Директиви 2009/48/EC (Safety of Toys); 2006/42/ЕC 
(Machinery); 2007/23/EC (Pirotechnical articles); WG “Measuring instruments” - 2 сесии;   

 ADCO групи по надзора на пазара по Директиви 2009/48/EC (Safety of Toys); 
89/106/EEC (CPD); 2006/42/ЕC (Machinery) – 2 сесии; 89/686/EEC (PPE);  2006/95/EC 
(LVD); 

 работна подгрупа „Горещи неработни повърхнини“ към LVD ADCO група; 

 работни групи 8 „MID“ и 5 „Метрологичен надзор“ на WELMEC; 

 участие в 115-то заседание на постоянния комитет към Директива 98/34/EC; 

 участие в заключителен семинар и работна група по проект на ЕК „Съвместни 
действия по надзор на пазара на играчки“;  

 участие в среща конференция ”.  
 
Работа по изготвяне на официален превод на български език на европейски 
директиви, регламенти и други документи 
 През м. януари 2011 г. петима експерти от дирекцията представиха на МИЕТ 

предложение за редакционни изменения на превод от английски на български език на 
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ръководство за прилагане на директива 2006/42/ЕС във връзка с предстоящо официално 
публикуване на текста; 

 Превод на документ на Европейската Комисия до Работната група на висши служители 
по стандартизация и политика за оценяване на съответствието (SOGS) относно пакет за 
хармонизиране на десет директиви. 

 Превод на Ръководство на потребителя за работа с NANDO-INPUT, онлайн 
приложението за оправомощаване на органи, отговорни за извършването на 
процедурата по оценяване на съответствието, съгласно директивите от Нов подход. 

 Превод на документ на Европейската Комисия, свързан с покана отправена от Агенция 
„Митници” към ДАМТН за участие в операция „Късо съединение”. 

 Превод на част от стандарт EN12778:2002 за ГД „НП”. 
 Попълване, съвместно с ГД „НП”, на въпросник относно информация за българските 

органи по надзор на пазара в частта отнасяща се за ДАМТН, по-специално обхват на 
компетентност и отговорности и превод на английски език. 

 Изготвяне на информация относно възможностите на ДАМТН за кандидатстване пред 
ЕК за отпускане на финансова помощ с цел изграждане на единна информационна 
система за събиране на хармонизирана информация за разглеждане на потребителски 
жалби на европейско ниво 

 Коментари и редакция по текста на българския превод на директива 2004/22/EC (MID). 
 
Д.9.2. Координация на изпълнението на проект „Укрепване на надзорните и 
контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като 
елемент от националната инфраструктура по качеството” по оперативна програма 
“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013” 

Преходен финансов инструмент – Phare 2007 

Twinning Light проект BG 2007/019-303.02.01 - BG/07/IB/EC/01/TL „Укрепване на 
Националния информационен център в Държавна агенция за метрологичен и 
технически надзор и уеднаквяване с практиката на ЕС на процедурите за 
нотифициране съгласно Директива 98/34/ЕС и нейното изменение с Директива 
98/48/ЕС”. 
 Представен Окончателен доклад относно напредъка по проекта в Д „ЦЗФД”, 

Министерство на финансите. 
 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 

 Оказване на съдействие  на специализираната администрация в процеса на 
преработване на техническите задания и методологиите за оценка по поддейности 
2.2, 2.3 и 2.4; 

 Участие на експерт от дирекцията в разяснителна среща с представители от 
дирекция „ПСФДЧР”, с оглед подготовката на тръжната документация на 
поддейност 2.3 

 Изготвено становище от Директора на Д „МСЕИ” по отношение на доклад и 
приложено към него разработено техническо задание, свързан с подготовката на 
тръжната документация по Поддейност 2.2 на договор BG161PO003-4.3.01-0001-
С0001. 



 5

 Изготвено становище от Директора на Д „МСЕИ” по отношение на доклад и 
приложено към него техническо задание, свързан с подготовката на тръжната 
документация по Поддейност 2.3 на договор BG161PO003-4.3.01-0001-С0001. 

 Отправено запитване по електронната поща до Управляващия орган на ОП 
«Конкурентоспособност» относно необходимата процедура, която трябва да се 
следва при изменение на заложеното в договора изискване за цялостно отделяне на 
багажното отделение с осигуряване на климатизация и вентилация съгласно 
поддейност 4.1 и представен доклад от директора на Д»МСЕИ» във връзка с 
получения от УО отговор. 

 Подготовка на писмо-отговор до Директора на Дирекция »Европейски фондове за 
конкурентноспособност», МИЕТ, съдържащо информация относно списъка на 
обществените поръчки, предвидени в договор BG161РО003-4.3.01-0001-С0001 – 
„Укрепване на надзорните и контролни органи на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура 
по качеството”, които подлежат на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от 
Закона за обществените поръчки (Приложение 1).  

 Представен в МИЕТ Годишен технически доклад (Приложение № 10) във връзка 
с изпълнението на договор BG161PO003-4.3.01-0001-С0001, обхващащ периода 1 
януари – 31 декември 2010 г.; 

 Представен Кратък отчет за изпълнение на договор BG161PO003-4.3.01-0001-
С0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (по искане на 
МИЕТ) за периода от стартиране изпълнението на договора до 31 март 2011 г.  

 Мониторинг от страна на Управляващия орган по отношение на проект на ДАМТН 
„Укрепване на надзорните и контролни органи на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура 
по качеството”; 

 Във връзка с предстоящо обявяване на нова процедура за представяне на проекти 
по ос 4.3 „Инфраструктура по качеството” със същите допустими дейности, както в 
досегашния проект на ДАМТН (Укрепване на надзорните и контролни органи на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от 
националната инфраструктура по качеството) и съгласно решение на 
председателя на ДАМТН, бе изискано от специализираните дирекции 
преразглеждане и актуализиране на дейностите, включени в настоящия проект.  

 Изготвяне на отговор до Управляващия орган на ОП «Конкурентноспособност на 
българската икономика» относно изразяване на съгласие на ДАМТН за 
прекратяване изпълнението на Договор BG161PO003-4.3.01-0001-С0001 за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Прекратено е изпълнението на Договор BG161PO003-4.3.01-0001-С0001 за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, считано от 13.09.2011 г. 

 Създадени са Работни групи за разработване на техническите задания на 
дейностите предвидени от ДАМТН за разработване на проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, Процедура „Укрепване на международните пазарни позиции на 
българската икономика” („Подобряване на националната инфраструктура по 
качество”). 

 Участие в работна среща с представители на ГД «НП», ГД «МН» и Д «АПИО» с 
цел обсъждане на възможностите за разработване на база данни за целите на надзор 
на пазара в рамките на проекта по Оперативната програма.  

 
Д.9.5. Следене на обявените процедури за набиране на предложения за проекти по 
оперативна програма “Административен капацитет” 
 



 6

 Участие на експерт от Д „МСЕИ” в информационен ден по Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК) и изготвяне на доклад от директора на 
Д”МСЕИ” по отношение на представената процедура за кандидатстване 
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез 
развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1);  

 Участие на експерт от дирекцията в работна среща, свързана с евентуалното 
кандидатстване по ОПАК; 

 Изготвено писмо за искане на подкрепа за кандидатстване на ДАМТН за 
предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по ОПАК, Приоритетна ос III, 
Подприеритет 3.1 от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма; 

 Участие на експерти от Д „МСЕИ” в информационен ден по Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК) и изготвяне на доклад от директора на 
Д”МСЕИ” по отношение на представената процедура за кандидатстване 
„Ефективна структура на държавната администрация” (подприоритет 1.1) и 
възможностите за участие на ДАМТН с проект по този подприоритет. 

 
III. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА, 
НАЦИОНАЛНИ КОНТАКТНИ ТОЧКИ 

Д.9.3. Нотифициране на проекти на техническите регламенти и правилата за услуги 
на информационното общество по силата на ПМС 165/2004 и на Споразумението по 
ТБТ на СТО 

НИЦ по ПМС 307 
 Отговори на запитвания от производители, вносители, сертифициращи органи и др. от 

страната и чужбина - 55 бр.  
 Периодично предоставяне преводи на нотификации от СТО на заинтересовани 

ведомства и институции –567 бр. 
 Публикации на нотификации от СТО и от ЕС в Официалния бюлетин и на интернет 

страницата на ДАМТН – 899 бр. 
 Изготвяне на становище във връзка с подготовката на поредното заседание на 

Комитета по ТБТ и представяне на обща позиция на ЕС по въпроса за разработка на 
международни стандарти за неземеделски продукти в рамките на СТО. 

 Изготвяне на отговор на английски език до чешки икономически оператор относно 
практически аспекти свързани с прилагането на българското хармонизирано 
законодателство.   

 

Контактна точка по ПМС 165 (Директива 98/34/ЕО): 

 Нотификация за проект на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите - МВР. 

 Отмяна на тази нотификация поради техническа грешка от страна на МВР. 

 Повторна нотификация за проект на Наредба за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите. 

 Предоставяне на консултации и становища относно изискванията на ПМС 165/2004 г. 
и необходимостта от нотифициране на нови проекти на технически регламенти. 

 Нотификация на проект на Закон за хазарата - МФ. 

  Изготвени 3 писма до Министъра на финансите относно получени подробни 
становища на Европейската комисия и държавата членка Малта, както и коментари на 
ЕК и Обединеното Кралство по отношение на Нотификация № 2011/128/BG на проект 
на Закон за хазарта на Република България. 
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 Съгласувателна дейност за проекти на мандати на Комитет 98/34 – проект на мандат за 
CEN, CENELEC и ETSI – 9 бр.  

 Подготовка на становище за изготвяне на негативен списък по търговията с услуги в 
рамките на преговорите между ЕС и Канада за сключване на споразумение за свободна 
търговия по искане на МИЕТ. 

 Нотификация № 2011/185/BG на проект на ПМС за изменения и допълнения в 
Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към 
дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки 
с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие - МФ. 

 Нотификация № 2011/209/BG на проект на Наредба за проектиране на строителни 
конструкции на сгради и строителни съоръжения чрез прилагане на Еврокодовете – 
МРРБ. 

 Нотификация № 2011/295/BG на проект на Заповед на Председателя на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор за периодичност на последващите 
проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол- 
ДАМТН. 

 Нотификация № 2011/385/BG на проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – МОСВ. 

 Нотификация № 2011/386/BG на проект на Наредба за реда и начина за ограничаване 
на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни 
химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 
(REACH) – МОСВ. 

 Разпращане на пристигнали от ЕК нотификации до компетентните министерства и 
ведомства за мнения и становища – 385 бр. 

 Изготвено становище до Министъра на труда и социалната политика относно проект 
на Наредба за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при водолазна работа и изпълнение на задълженията на Република България по ПМС 
№ 165/2004 г и необходимостта от нотифициране на нови проекти на технически 
регламенти.  

 Извършена актуализация на списъка на контактните лица по Директива 98/34/ЕО. 
 Предоставяне по електронен път на специализираната администрация на ДАМТН на 

получени нотификации от държави-членки на норметивни актове, свързани с 
областите на компетентност на ДАМТН.  

 Подготовка и провеждане на работна среща с представители на Дирекция „Техническа 
хармонизация и политика за потребителите” във връзка с отпадане от функциите на 
ДАМТН  на задълженията на Контактна точка по ПМС 165 (Директива 98/34/ЕО). 
 

Д.9.4. Изпълнение на задълженията като национално звено за контакт относно 
продукти по Регламент 764/2008 за процедурите за прилагане на определени 
технически изисквания към продуктите, законово пуснати на пазара на друга 
държава-членка и отменящ Решение  3052/95/EC 
 Отговори на запитвания от словашката контактна точка отнасящи се за получените 

видове запитвания, начина на предоставяне на отговор на запитване и законовата 
уредба на звеното за обмен на информация по Регламент 764. 

 Отговор на запитване от страна на контактната точка на Словения за системи за 
питейна вода и изграждащите ги компоненти. 
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 Запитване от Великобритания за действащите нормативни документи за всички 
нехармонизирани продукти. Всички контактни точки се обединиха, че подобно 
запитване е неприемливо. 

 Изготвяне на информация от ДАМТН по прилагане на Регламент 764 за периода 13 
май 2010 г. – 12 май 2011 г. 

 
IV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 Участие в ежемесечната актуализация на сайта на ДАМТН (поместване на актуална 

информация за ДАМТН за 2011 г., корекции в заглавия и текстове на менютата и 
подменютата на сайта, превод на коригираните менюта и текстове на английски език, 
актуализиране на нормативната база и регистрите на ДАМТН, публикуване на 
информация за опасни продукти, публикуване на новини, нотификации, официален 
бюлетин, обяви и т.н) 

 Подготовка на табличен отчет на дейността на ДАМТН за 2010 г. и табличен план на 
дейността на ДАМТН за 2011 г. съгласно Приложения 1 и 2 към ЗА (по искане на МС); 

 Попълване в Електронната система на МС за мониторинг на изпълнението на 
програмата на правителството на отчетните данни за дейността на ДАМТН през 
второто полугодие на 2010 г., както и за дейността през първото полугодие на 2011 г.;  

 Подготовка на отчета за дейността на ДАМТН по програмния бюджет за 2010 г. и за 
първото полугодие на 2011 г.;  

 Участие в разработването на средносрочната прогноза 2012-2014 г. на ДАМТН по 
програмния бюджет и приложенията към нея;  

 Подготовка на информация до МИЕТ за участие на ДАМТН в програми, финансирани 
от ЕК;  

 Подготовка на годишния отчет на ДАМТН в частите от компетентността на ДМСЕИ за 
2010 г.; 

 Участие на експерт от отдела в еднодневно обучение по операционна система Windows 
7; 

 Участие в работна група за подготовка на общи критерии за обявяване на нова 
процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по ос 4 на ОП 
Конкурентоспособност; 

 Участие в работна група по подготовката на Конференция по качеството 2011; 

 Участие в работата на ТК 28 на БИС - становище и гласуване по проекти на стандарти 
prEN ISO 772, ЕN 14154-4 и EN 4064; 

 Превод на фактурите за членския внос на ДАМТН за 2011 г. в CEOC и EOQ и тяхното 
представяне пред Д „ПСФДЧР”; 

 Превод на становище във връзка с участие в работна среща по пиротехнически 
изделия; 

 Превод на 2 нотификации по RAPEX за опасни играчки;  

 Кореспонденция с ИАТА-България и вътрешна проверка по изпълнение на договора за 
доставка на самолетни билети от страна на Изпълнителя; 

 Превод от/на английски език при среща между предстaвители на ГД „МН” и фирма 
Continental Video Austri GmbH;  

 Оказване на съдействие с превод на документи за специализираната администрация 
(преводи от английски език на кореспонденция във връзка с NANDO (за Д «РОС»), 
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препоръки на ЕК по прилагане на директива PED (за ГД «ИДТН»), документи на 
фирми кандидатстващи за издаване на удостоверение (за ГД «МН»),на английски език 
– нотификации за опасни продукти (за ГД «НП»)); 

 Подоготвка на становище и участие в работна група по разработване на „Процедура за 
подготовка на годишен отчет на ДАМТН“; 

 Кореспонденция с фирма-производител и нейния представител в Европа относно 
предоставяне на оферта за доставка на апаратура за определяне на цетаново число 
(IQT); 

 Дейности от протоколен характер (организиране на командировки и др). 

 Дейности на ДАМТН във връзка с Пловдивския панаир 26.09 - 01.10.2011 г. 
Традиционно при провеждането на Международния технически панаир в град Пловдив 
ПККМС участва в подготовката, организацията и осъществяване на дейностите, 
свързани с провеждането на конкурса “Златен медал и диплом” – сформиране на 
Централна комисия и работни групи и участие на ДАМТН в тях. В Централната 
комисия и във всички работни групи към този конкурс участваха служители на 
ДАМТН, а председател на ЦК беше директорът на ПККМС. В резултат на 
сформираните ЦК и РГ кандидатствалите фирми за медали и дипломи бяха оценени, 
номирани и съответно наградени. В процеса на тези дейности беше осъществено тясно 
сътрудничество с различни министерства, ведомства, стопански организации и други 
икономически оператори.  

 Предоставяне на информация, писмено и по телефон, относно запитвания на граждани, 
фирми, асоциации и др., свързани с компетенциите и отговорностите на ДАМТН. 

 Преминато обучение от 5 служители на дирекцията на тема „Промени в нормативната 
уредба за възлагане на обществени поръчки през 2011г. Пропуски и нарушения 
допускани при възлагане на обществени поръчки. Правни проблеми на ЗУТ” 

 Самообучение на 1 експерт за работа със системата за информационен обмен на 
вътрешния пазар. 

 
Заключение: Дейностите от Плана за действие се изпълняват, с изключение на: 
работата по и координацията на същинското изпълнение на проекта по ОП 
»Конкурентоспособност» поради окончателното му спиране; установяване на 
контакти със сродни структури в ЕС, поради липса на инициатива от 
специализираните дирекции за това.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Забележка: В сила от 01.08.2011 г. (изм. ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Дирекция „Международно 
сътрудничество и европейска интеграция” е преименувана в Дирекция "Планиране, 
координация, контрол и международно сътрудничество". 
 


