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ОТЧЕТ  

на  

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор  

за 2015 г. в програмен формат  

в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.05 на МИ “Инфраструктура по  

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

 

Цели на програмата, изпълнявани от ДАМТН 

 Осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в съответствие с 

националните интереси за да бъдат защитени живота и здравето на хората и околната среда от 

вредни въздействия; 

 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; 

 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. 

 

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели през 2015 г.: 

През 2015 г., за постигане на основна цел Ефективен надзор за безопасността на 

продуктите пуснати на пазара и в действие, 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 2014 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, играчки, 

строителни продукти, ЛПС.  

През 2015 г. са извършени дейности по осъществяване на технически надзор на съоръжения с 

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

утвърдения план. С цел осъществяване на безопасна експлоатация на СПО са извършени и голям 

брой непланирани дейности като: първоначални и извънредни технически прегледи, внезапни 

проверки, участие в държавни приемателни комисии на стрoежи, участия в експертни съвети към 

общини и др. Извършени са и редица проверки по сигнали на асансьори в жилищни и обществените 

сгради, хотелите и хотелските комплекси. Проверени са административни и общественообслужващи 

сгради по отношение на експлоатирините в тях газови уреди за втечнени въглеводородни газове и 

природен газ. Служителите на дирекцията разработват проект на Закона за технически надзор и на 

Стандарт за технически надзор. Работата на експерти от дирекцията по проект на ДАМТН по ОП 

„Конкурентоспособност“ позволи да се извърши обмяна на опит между експерти на ГД ИДТН и 

гръцки експерти по въпросите на осигуряване безопасността на асансьори. Съгласно споразумение и 

Меморандум за сътрудничество между ДАМТН и Службата за технически надзор, Полша са 

организирани и проведени 3 сесии за обучения, обмяна на знания и добри практики при 

осъществяване на технически надзор на повдигателни съоръжения, съоръжения под налягане и газови 

съоръжения.  

 В областта на контрола на качеството на течните горива планът за 2015 г. по отношение броя 

проверки на обекти, разпространяващи течни горива и броя на изпитаните проби е преизпълнен. 

Осъществените комплексни изнесени проверки в дадени области на страната, извършените 

документални проверки и съвместната дейност с други държавни институции под ръководството на 

„Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на 

движението на рискови стоки и товари“ (МКЦПККДРСТ) при ГДБОП-МВР, значително повишиха 
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ефективността от контролната дейност. В резултат на тези действия, са спрени за разпространение и 

изтеглени от пазара некачествени горива в количества, в пъти по-големи от тези за 2014 г. 

За реализиране 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 (СИ) се прилага гъвкав подоход чрез оптимизиране на 

планираните проверки за сметка на по-големия брой извънредни проверки по жалби и сигнали, 

проверки по искане на други контролни органи и извършвани съвместно с тях, както и проверки по 

самосезиране. Основен акцент през 2015 г. имат: проверките на операторите, които доставят до 

крайните потребители  електрическа и топлинна енергия и газ; масовите проверки на използваните 

везни на пазари и борси при сезонни продажби; проверките на СИ, използвани при продажби на 

горива на краен потребител, основно по сигнали, по искане на други органи и по самосезиране; 

проверките на СИ, използвани в пунктове за технически прегледи на ППС, съвместните проверки с 

Агенция „Митници“ в данъчни складове; засилен надзор на оправомощените за проверка на СИ лица 

чрез извършване на внезапни проверки,  извънредни проверки на бензиностанции и газстанции, 

извършвани съвместно с НАП, АМ, ДАНС и др. Контролът на ПОКП през 2015 г. е насочен 

приоритетно към извършване на наблюдение и контрол в търговската мрежа на пуснатите на пазара 

ПОКП, като тематичните проверки се извършват съобразно особеностите на пазара и 

производителите в отделните региони. По отношение на контролните проверки на регистрираните 

сервизи за тахографи започна да се прилага подходът с извършване на технически одити на сервизите 

за тахографи без предупреждение, с цел осъществяване на актуален контрол на извършваното от тях 

еталониране, технически прегледи и монтиране. За да се осигури възможност за проверка на реалните 

настройки на тахографите след излизането им от сервизите се търси съдействие от ИА „Автомобилна 

администрация“. 

За постигане на цели Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието и 

Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти основните 

усилия на ДАМТН 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 2015 г. 46 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 

2015 г. служителите на ДАМТН работиха по 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, който е 

изпълнен успешно. 

За постигане на цел Успешно усвояване на структурните фондове за доизграждане 

административния и техническия капацитет на ДАМТН през 2015 г. служителите на ДАМТН 

работиха по 5 проекта по ОПАК, които се изпълнени успешно. 

От казаното по-горе се вижда, че за 2015 г. са изпълнени целите на програмата, в рамките на 

компетентностите на ДАМТН, а там където има отклонения 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 

трудностите при изпълнение на дейността си ДАМТН работи в тясно и ефективно сътрудничество с 

другите органи на изпълнителната власт като са отработени приоритетно всички постъпили сигнали 

за проверка от граждани, фирми или други контролни органи.  

Продукти/услуги, предоставяни по програмата - постигнати резултати и изпълнени дейности 

за техното предоставяне 

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 нотифицирани органи:  

Проведени са 9 бр. процедури за оценка на компетентността и способността на кандидатите и са 

извършени общо 44 бр. проверки в тази връзка. 

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

органи:  
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Осъществен е планов надзор на 44 нотифицирани органи и са проведени общо 85 бр. проверки в тази 

връзка.  

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

съответствието пред ЕК:  

Подадени са 27 бр. уведомления към ЕК за удължаване срока на нотификация на органи и са 

извършени 72 извънредни проверки в тази връзка. За отчетния период с нов срок на валидност са 

одобрени и обявени в системата NANDO-Input 26 нотифицирани органа. Подадени са 5 уведомления 

към ЕК за кандидати за нотификация и 5 уведомления за промени в идентификационните данни за 

нотифицираните органи, а 6-ма кандидати са одобрени от Европейската комисия за нотифицирани 

органи.  

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 3 участия в РГ по директиви „Машини“, „Газови уреди“ и „Съоръжения 

под налягане“, както и 2 участия в заседание на Експертна група “Вътрешен пазар за продукти – 

Акредитация и оценяване на съответствието“ към Европейската комисия. 

12.5. Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи:  

През отчетния период са извършени 18 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 (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. В рамките на отчетния 

период са проведени 10 срещи на работните групи.  

На 19-20.05.2015 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:  

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 относно 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.  

На срещите на работните групи на българските нотифицирани органи бяха информирани и запознати 

със: 

 CERTIF 2013-04 REV2 – „Ensuring continuous competence of notified bodies“, съдържащ 

информация за промяната в срока на валидност на нотификацията; 

 CERTIF 2013-11-REV1 – Time frames for notification of NBs following the entry into force of the 

Alignment Package; 

 CERTIF 2014-02 REV1 Negative assessments by notified bodies;  

 CERTIF 2015-02 Notified bodies – consultancy; 

 CERTIF 2015-01 The functioning of NANDO with regard to providing accurate information, objection 

periods, notification procedures and notified bodies groups; 

 измененията в Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

съоръжения под налягане. 

  

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 и на Регламент 305/2011:  
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 Извършване на наблюдение и проверки на продукти (8773 вида) – планови (5674 вида) и 

извънпланови (3099 вида, включително 1291 вида по 186 уведомления от Агенция „Митници“); 

вземане на 64 бр. (вида продукти) проби за изпитване; работа по 76 бр. жалби и  сигнали; 

 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 везни, водомери, топломери, електромери, разходомери за газ и коригиращи устройства на 

обема газ, измервателни системи за течности, различни от вода. Обхванати са 9055 СИ, вкл. 1205 

водомера, инспектирани по уведомление от Агенция „Митници“. По-големият брой СИ, обект на 

наблюдения и проверки, се дължи главно на извършваните от 2013 г. насам ежегодни проверки в 

дружествата - доставчици на електрическа и топлинна енергия, вода и газ. През този период се 

наблюдава и непрекъснато увеличаване на дела на пуснатите на пазара СИ с оценено и 

удостоверено съответствие, което е логично с оглед изтичащия на 30.10.2016 г. преходен период 

за СИ в обхвата на Директива 2004/22/ЕО, в рамките на който е възможно пускането им на пазара 

и/или в действие след извършване на първоначална проверка при валиден одобрен тип.  

 Не са установени нарушения при извършените проверки на електромери, разходомери за газ и 

коригиращи устройства за обем, материални мерки за дължина и измервателни системи за 

течности, различни от вода. Издадена е заповед по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието на 2 водомера.;  

 Издадени са 21 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на продукти от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с изискванията за 

безопасност (1 за радиосъоръжение и КДУ, 3 за електропродукти, 1 за надуваема лодка, 6 за 

строителни продукти, 2 за фойерверки, 1 за 8 модела лампи, 2 за телевизори по екопроектиране, 4 

за ЛПС, 1 за газов котлон) и 90 бр. заповеди на търговци за временно спиране разпространението 

и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти. 

 Издадени са 6 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране и изтегляне от пазара на 6 вида 

лични предпазни средства и играчка, 2 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП за играчки. 

 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 9 вида лични предпазни 

средства с общо количество 720 бр. в това число са: защитно облекло с висока видимост; каски за 

скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти; противоударни шапки за индустрията; 

слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване; 12 вида електрически съоръжения 

(кафемелачки, поялници, гирлянди, мини-печка с два котлона,  зарядни устройства) с общо 

количество 141 броя и 7 вида играчки с общо количество 35 броя. 

 Взети се 64 образци за изпитване (9 бр. електрически съоръжения по отношение на LVD, 17 бр. 

играчки, 28 бр. строителни продукти, 10 модела LED лампи (250 бр.) по екопроектиране). При 

изпитванията на трите вида електрически съоръжения: хлебопекарна, електрическа кана за топла 

вода и преса за цитруси, не са установени отклонения от допустимите стойности по изпитаните 

показатели.  По сигнал за бързовар без СЕ маркировка е закупена проба от продукта, която в 

момента се изпитва. Закупени са и 5 проби от електрически гирлянди, които предстои да се 

изпитат през 2016 година. 

Чрез изпитване са установени несъответствия при 11 от закупените играчки (дървен пъзел, 

гумички и тротинетки). Чрез измерване с наличния инструментариум и изпитване не са 

установени несъответствията при 3 играчки. За останалите 3 играчки изпитванията не са 

приключили. 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX):  

 Получени са 844 нотификации; изготвени и изпратени 6 бр. нотификации и 1 бр. реакция за ЛПС 

по нотификации: № 0399/15 от система RAPEX. 

 Участие в проекти за съвместни действия в областта на надзор на пазара и сътрудничество с 

административните органи на другите държави членки на ЕС:  

Работи се по 3 проектa на ЕК “Съвместни действия по надзор на пазара” - JA2013 (за продуктовa 

групa “Детски скутери”) и JA2014-GPSD (продуктови групи „Фойерверки“ и “Ръчни електрически 

инструменти“), проект ЕЕPLANT – екопроектиране (програма Horizon 2020). 

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 186 уведомления за 1372 продукти и са предприети мерки за 

недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 121 вида продукти, а 81 вида 

продукти са били извън компетенциите на ДАМТН. 
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 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се пускат директно в 

търговската мрежа: Проверени са 2360 продукта, от които 2152 съоръжения с повишена опасност 

и 208 машини; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството – 

съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 313 бр. и издаване на 

наказателни постановления – 233 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  678 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 16072 бр. СПО и на 3804,29 км СПО, както и  

2077 бр. СПО и на 397,7 км 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 76 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 3779 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 32 аварии със злополуки, от които 18 аварии, 10 злополуки и 4 аварии със 

злополуки със СПО; 

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

Служители са участвали в 442 държавни приемателни комисии на обекти; 

 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 450 курса. Служителите на ДАМТН са 

взели участие в 432 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 241 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 3056 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 3430 СПО; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 

съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 408 бр. и издаване на 

наказателни постановления – 311 бр. 

 Изготвено и прието ПМС за изменение и допълнение на 8 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 9019 проверки в обекти на лица, които използват СИ: везни в търговската 

мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, при производители на ПОКП, на летища; средства 
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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), СИ в пунктове 

за технически прегледи на МПС и ЕТАФП. Инспектирани са общо 17230 СИ в употреба в 

законовата област.   

В съответствие с утвърдения план са извършени проверки в рамките на ежегодния метрологичен 

надзор на операторите, които доставят електрическа и топлинна енергия, вода и газ до крайни 

потребители: 

- проверени са общо 570 обекта (абонатни станции), в които се използват 583 топломера и 387 

водомера - делът на установените несъответстващи на изискванията СИ е съответно 8,6 % за 

топломерите и 21 % за водомерите, като всичките са с изтекъл срок на валидност на проверката; 

- проверени са общо 1333 обекта, в които се използват 1428 разходомери за газ, 389 коректори на 

обема на газ и 84 манометри - делът на несъответстващите на изискванията СИ е 2,2 %, всичките с 

изтекъл срок на валидност на проверката; 

- проверени са общо 1361 обекта, в които се използват 3582 електромера, 39 измервателни 

трансформатори и 291 часовници за превключване на тарифни електромери - делът на 

несъответстващите на изискванията СИ е 8,2 %, основно електромери с изтекъл срок на валидност 

на проверката; 

- извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1524 обекта, като са проверени 1649 

СИ, от които 15,4 % несъответстват на изискванията. Сериозен проблем за ВиК операторите се 

оказва лесното разрушаване на пломбите, удостоверяващи извършения метрологичен контрол, 

поради корозия на свързващата тел, което прави водомера несъответстващ, дори срокът на 

валидност на извършената проверка да не е изтекъл. На такива водомери не може да бъде 

поставена нова пломба без да се извърши отново метрологична проверка. За решаване на 

проблема, които се идентифицира и при други СИ е необходимо да се обсъди възможността за 

посочване на допълнителни изисквания към свързващата тел в Глава четвърта на Наредбата за 

средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 896 бензино- и газстанции, една трета от 

които по жалби и сигнали на граждани или по искане на други органи. В проверените обекти 

делът на несъответстващите на изискванията СИ е 12,1 %, като преобладаващото нарушение е 

липса на валиден знак от проверка.  

В търговската мрежа са проверени 2904 бр. везни и теглилки, 9 % от които несъответстващи, 

предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и складови бази са проверени 

1143 бр. везни и теглилки на територията на цялата страна. Тези проверки са организирани и 

извършени съвместно с инспектори от различни работни места и служители на МВР, което 

повишава тяхната ефективност. В сравнение с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на 

по-висок процент на везните от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП. 

Извършени са 326 планови надзорни проверки на лица, които използват  ЕТАФП. Проверките са 

извършени съвместно със служители на ИА „Автомобилна администрация“, като при 17 от тях, 

осъществени на територията на к.к. Слънчев бряг, са участвали и представители на икономическа 

полиция - гр. Бургас. Установени са несъответствия с изискванията на 40 ЕТАФП, като 38 от тях 

са без валидни знаци от извършена последваща проверка. 

Извършени са проверки в данъчни складове за производство и складиране на акцизни продукти в 

136 обекта, в които са обхванати 290 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки. Делът на 

несъответстващите на изискванията СИ, установени при проверките, е 5,17 %. Проверките са 

извършени съгласно изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и 

във връзка с чл. 44, ал. 2 на Правилник за прилагането му и Наредба № Н-1 за специфичните 

изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и 

контрол на акцизни стоки, съвместно с представители на териториалните митнически управления. 

По жалби и сигнали на граждани и фирми през 2015 г. са извършени 347 извънредни проверки, от 

които 57 % за бензино- и газстанции, 34 % за везни и 9 % за други СИ (електромери, водомери, 

топломери и разходомери за газ). Резултатите показват, че 30 % от инспектираните средства за 

измерване, предмет на жалбите, не отговарят на изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо 326 

извънредни надзорни проверки предимно на бензиномерни и газколоноки, везни и СИ по ЗАДС. 

Установено е, че 19 % от проверените СИ не съответстват на законовите изисквания, като с най-

голям относителен дял са везните на пазари и тържища. 

По самосезиране са проверени 940 обекта, предимно в търговската мрежа, където се използват 

общо 2026 СИ, 47 % от които са везни. Установено е несъответствие с изискванията при 11,6 % от 

проверените СИ, главно везни. 



7 

 

 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 16 проверки на място при производители на ПОКП, 3 проверки на производители 

на бутилки и проверки в 660 обекта от търговската мрежа, като в 641 от тях е извършен и контрол 

на нетните количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОКП.  

На контрол са подложени общо 1618 партиди ПОКП с еднакви количества, 4247 ПОП с различни 

количества и 5 партиди бутилки. От разпространение са спрени общо 2926 несъответстващи 

продукти, главно ядки, захар, кисело и прясно мляко, шоколадови изделия, колбаси, боб, олио, 

булгур, брашно, кашкавал, сирене и риба. 

 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 64 надзорни проверки на  лица, оправомощени за 

проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията и за 

съответствие на функциониращите системи за управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025, 

от които 8 са извънредни – 2 по сигнали на граждани; 1 по искане на други органи и 5 по 

самосезиране.   Проверени са 54 стационарни и 3 подвижни лаборатории и са инспектирани 

използваните в тях 774 технически средства – еталони, спомагателни СИ и сертифицирани 

сравнителни материали. Извършен е преглед на условията, при които се извършват проверките, на 

записите по качеството, както и на техническите записи, свързани с проверката на 38905 СИ. 

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

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството  

През шестмесечието са съставени общо 692 протокола за задължителни предписания. За 

установени при проверките нарушения са съставени 1071 АУАН. Издадени са 886 наказателни 

постановления. 

  

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 160 надзорни 

проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им във връзка с 

изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85. В рамките на контрола е извършена проверка за 

съответствие на условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на 

тахографи, инспектирано е оборудването на сервизите, включително сервизните карти за дигитални 

тахографи на техниците, проучени са 35 933 протокола от проверка на тахографи и 12 893 електронни 

записи за дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са съставени 15 

протокола за задължителни предписания. 

Извършена е извънредна внезапна надзорна проверка на сервиз за тахографи по постъпил сигнал от 

ИА Автомобилна администрация - гр. Варна. По време на проверката са прегледани 69 протокола от 

проверка на тахографи и 29 бр. електронни записи за дигитални тахографи. Констатирано е 

нарушение, за което е съставен 1 ПЗП.  

Във връзка с Регламент 165/2014/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014г. и с 

плана за действие на ДАМТН съвместно с ИААА са извършени проверки на случаен принцип на 

автомобили с монтирани тахографи. За установяване спазването на задълженията на регистрираните 

сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи по ЗАвП и Наредба № РД-16-1054 са проверени 

20 лица. Не са установени несъответствия в издадените протоколи от  регистрираните сервизи. 

 

15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на регистри: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

15.1. Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на 

СПО:  

Администрирани са 19 процедури и са издадени 15 лицензии. Нe 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 106 лица, от които по проверки с НАП и искане за заличаване – 12 бр. 

Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и са заличени от регистъра 29 лица; 

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

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:   

Администрирани са 121 процедури, 86 лица са вписани в регистъра и на 6 лица е отказано вписване; 
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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 675 лица, от които по проверки с НАП и искане за заличаване – 52 бр.. 

Издадени са заповеди за обезсилване на удостоверения и заличаване от регистъра на 81 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 450 курса 

за придобиване на правоспособност, в които са преминали обучение 3798 души; 

15.8. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване:  

Издадени са 13 заповеди за оправомощаване; 15 заповеди за изменение и допълнение на заповеди за 

оправомощаване; 1  заповед за отказ за оправомощаване; отнето е 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 56 удостоверения за регистрация на сервизи, 21 допълнения към удостоверения за 

регистрация на сервизи, издадени са 12 заповеди за временно спиране на дейността и 5 заповеди за 

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:  

Извършени са 1156 бр. проверки на обекти разпространяващи течни горива, от които 244 проверки по 

сигнали на граждани, МВР и други контролни органи и институции. Осемдесет и осем от проверките 

са извършени по време на 2 комплексни изнесени проверки с участието на подвижна лаборатория в 

близост до проверявания обект и предприемане на принудителни мерки в реално време на 

територията на области Сливен, Ямбол и Силистра. 

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

биогорива и други течни горива):   

Взети са 1134 проби от течни горива, от които 659 от гориво за дизелови двигатели, 466 от 

автомобилни бензини и 7 от газьол за промишлени и комунални цели /гориво за извънпътна техника и 

трактори/.  

16.3. Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от изпитване:  

Извършени са 945 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 672 изпитвания  в сектори 

подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 1617 протоколи от изпитване. 

Изготвени са 955 експертни заключения и 1502 констативни протокола - 660 за съответствие на 

течните горива с изискванията за качество и 842 за съдържание на биогориво в течно гориво в 

съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, 

въз основа на протокол от изпитване издаден от  Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС 

България” ЕООД е издаден 1 констативен протокол за съответствие на корабно дестилатно гориво с 

изискванията за качество. 

През периода са проведени 55 арбитражни изпитвания в акредитирани лаборатории и са издадени 55 

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:  

Установени са 70 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 30 случая на несъответствие с изискванията на Закон за енергията от 

възобновяеми източници за съдържание на биогориво в течно гориво. 

16.5. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството:  

 Наложени са 165 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

• 89 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на разпространението на течно 

гориво; 

• 76 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на течно гориво; 

• 24 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са изтеглени  от пазара горива по 

постъпили 65 искания на проверяваните фирми, по видове и в количество както следва: 

 автомобилен бензин А – 95Н   – 134 429 л. 



9 

 

 гориво за дизелови двигатели  – 284 333 л 

  газьол за промишлени и комунални цели – 385 500 л. 

 Съставени са 567 акта  за установяване на административни нарушения (АУАН): 

• 77 броя за несъответствия с изискванията за качество, като от тях 7 са констатирани през 2014 

г.; 

• 26 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно 

гориво, от които 2 са констатирани през 2014 г.; 

• 464 броя за констатирани документални нарушения за проверки, от които 2 са извършени през 

2014 г. 

 Издадени са 215  наказателни постановления (НП) за нарушения:  

• 68 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

• 21 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно 

гориво; 

• 126 броя за констатирани документални нарушения.  

 

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

„Конкурентоспособност”. 

 

1. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: 

Операция 4.3 Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Повишаване степента на информираност на бизнеса; 

 Улесняване достъпа на информация за бизнеса; 

 Популяризиране на България, българския бизнес и българския износ в чужбина; 

 Подобряване качеството, количеството и разработване и предоставяне на нови услуги и 

дейности за бизнеса; 

 Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – 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“ 

 
Проект на ДАМТН 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 2015 г. по сключения договор № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на 

бизнес средата за българските предприятия – Подобряване на националната инфраструктура по 

качество”, с конкретен бенефициент Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, са 

приключили всички основни дейности на проекта.  

За целите на контрола по изпълнението е представен годишен технически  доклад за 2014 г. и 

се изготвени ежемесечни доклади за напредъка.  

Подписани са 3 допълнителни споразумения (Анекс 5, Анекс 6 и  Анекс 7) във връзка с 

направени 3 изменения на проектното предложение (ревизия на Приложение А „Формуляр за 

кандидатстване“) и промени в бюджета чрез реалокиране на средства (Приложение Б „Бюджет по 

проекта“).  

Изготвени са и са представен в УО 3 междинни финансови и технически отчети № 7, № 8 и 

№ 9  и приложенията към тях. 

Във връзка е извършвана от УО проверка на документациите на вече обявените и изпълнени 

поръчки по дейности 1, 2, 3, 4.1 и 4.5, както и на поръчката за застраховките на доставяното 

оборудване по поддейности 4.1. и 4.2., в УО са представени разяснения и допълнителни документи. 

Подготвени са документации за провеждане на 7 обществени поръчки, а именно:  

-  Във връзка с изпълнение на поддейност 4.2. на 04.03.2015 г. е открита процедура с предмет 

„Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции, като 

документацията е била представена за предварителен контрол в АОП и са отразени 

направените бележки. Поръчката е проведена, избрани са изпълнители по 6 от обособените 

позиции и с тях са сключени договори. Седмата позиция е прекратена. 

-  Във връзка с изпълнение на поддейност 4.2. на 11.09.2015 г. повторно е обявена открита 

процедура с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в шест обособени 

позиции като документацията е била представена за предварителен контрол в АОП и са 
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отразени направените бележки. Поръчката е проведена и са избрани изпълнители по 4 

обособени позиции. Процедурата по две от позициите е прекратена поради липса на кандидати.  

-   Във връзка с изпълнение на поддейност 4.3. на 29.09.2015 г. е открита процедура на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни 

конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и 

съхранение на данни” като разработената документация е била представена за предварителен 

контрол в АОП и са отразени направените бележки. Процедурата е проведена и е избран 

изпълнител. 

-  Във връзка с изпълнение на поддейност 4.4. е открита процедура с предмет "Разработване, 

внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара" като 

документацията е била представена за предварителен контрол в АОП и са отразени 

направените бележки. Поръчката в обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН на 

08.07.2015 г., но е прекратена по-късно поради наличие на технически грешки, а 

документацията е преработена за повторно обявяване; 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.4. на 08.07.2015 г. повторно е обявена открита 

процедура с предмет "Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база 

данни за надзор на пазара" като документацията е била представена за предварителен контрол 

в АОП и са отразени направените бележки. Поръчката обаче е прекратена поради обжалване в 

КЗК; 

-  Във връзка с изпълнение на поддейност 4.5. на 10.08.2015 г. е открита процедура с предмет 

„Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални 

условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване”. Процедурата е проведена 

и е избран изпълнител по втора обособена позиция, а първата е прекратена поради липса на 

кандидати; 

-  Във връзка с провеждане на финансов одит на проекта на 24.09.2015 г. е обявена публична 

покана с предмет „Извършване на финансов одит на разходите по три проекта...". Процедурата 

е проведена и е избран изпълнител. 

 

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 

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 в края на 2014 г. е проведена обществена поръчка и 

в началото на 2015 г. е сключен договор 11-00-18/10.02.2015 г. с избрания изпълнител - фирма 

„РУВЕКС“ АД. 

В периода 09.03.-19.03.2015 г. са проведени 3 семинара на тема „Анализ и оценка на риска 

във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 

22 от Регламент № 765/2008" и 1 семинар на тема "Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за 

определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти". 

Обучени са 152 служители на ДАМТН, А „Митници“ и КЗП, както и представители на бизнеса, с 

което дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

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 резултат на изпълнение на Дейност 2 е сключен договор с изпълнител № 11-00-

19/10.02.2015 г., в периода 11.05.-15.05.2015 г. са организирани и успешно проведени двудневна 

среща за обмяна на опит и тридневна практическа обмяна на добри практики чрез съвместна 

инспекция с експерт от ЕС, предвидени за изпълнение в рамките на Дейност 2. Обучени са 20 

служители на ГД ИДТН на ДАМТН, с което дейността е изпълнена и са постигнати заложените в 

проекта индикатори. 

 

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

В резултат на изпълнение на Дейност 3 през 2015 г. са реализирани 73 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. Дейността се изпълняваше през време на целия проект и приключи 

в края на проекта, като заложените в проекта индикатори са постигнати на 98 %. 

 

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: 
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Поддейност 4.1: Доставка на специализирани моторни превозни средства  

Поддейност 4.1. е изпълнена през 2014 г. като в ДАМТН са доставени 33 бр. специализирани 

МПС, което спомогна за повишаване мобилността на служителите на ДАМТН и по-ефективно 

осъществяване на контролната дейност. Поддейността е изпълнена и са постигнати заложените в 

проекта индикатори. 

 

Поддейност 4.2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване 

В резултат на изпълнение на Поддейност 4.2 е разработена тръжна документация и е обявена 

обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем 

обособени позиции. Поръчката е проведена, избрани са изпълнители по 6 от обособените позиции и 

са подписани договори с изпълнителите № 11-00-43/05.06.2015 г., № 11-00-46/15.06.2015 г.; № 11-00-

47/15.06.2015 г.; № 11-00-51/16.06.2015 г.; № 11-00-52/17.06.2015 г.; № 11-00-53/17.06.2015 г. 

Изпълнението на 6-те договори приключи към 31.09.2015 г.  като е извършено следното: 

1. През м.август 2015 г. е доставено изпитвателното и измервателното оборудване по 

договори: № 11-00-43/05.06.2015 г. (9 бр. апарати за нуждите на ГД ККТГ), №11-00-46/15.06.2015 г. (2 

бр. лазерни уреди за нуждите на ГД ИДТН); № 11-00-47/15.06.2015 г.(стенд за цетаново число за 

нуждите на ГД ККТГ); № 11-00-51/16.06.2015 г. (1 бр. апарат и доокомплектовка за нуждите на ГД 

НП); № 11-00-53/17.06.2015 г.(8 бр. разходомери за нуждите на ГД МН); 

2. През м.септември 2015 г. е доставено изпитвателно оборудване по договор № 11-00-

52/17.06.2015 г. с фирма „БУЛСИБ КОНТРОЛ“ ООД (18 бр. помпени агрегати за хидростатично 

изпитване на съоръжения под налягане за нуждите на ГД ИДТН). 

По 7-мата oбособена позиция (прекратена през м.юли 2015 г.) преработената документация 

на обществената поръчка е представена в АОП за предварителен контрол (ПК-К-36/12.08.2015 г.), 

отразени са получените забележки на АОП (ПК-К-36/19.08.2015 г.) и на 11.09.2015 г. поръчката 

повторно бе обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН с предмет „Доставка на изпитвателно 

и измервателно оборудване“ в шест обособени позиции.  

Поръчката е проведена, избрани са изпълнители по 4 от обособените позиции и са подписани 

договори с изпълнителите № 11-00-10005/04.12.2015 г., № 11-00-10014/09.12.2015 г., № 11-00-

10016/10.12.2015 г., № 11-00-10018/10.12.2015 г. По 2 от обособените позиции процедурата е 

прекратена поради липса на кандидати. 

 Във връзка с изпълнението на сключените договори през м.декември 2015 г. е доставено 

следното изпитвателно и измервателното оборудване по 4-те договора:  4 бр. лазерни уреди за 

нуждите на ГД ИДТН, 1 мултидименсионен газов хроматограф, 1 аутосемплер за течен хроматограф 

и 4 бр. лабораторни камини за нуждите на ГД ККТГ .  

Доставеното оборудване е застраховано съгласно изискванията на проекта. 

Поддейността е изпълнена като заложените в проекта индикатори са постигнати на 83 %. 

 

Поддейност 4.3: Доставка на информационно оборудване 

Подготвена е тръжната документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за 

разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни“, документацията е 

представена в АОП за предварителен контрол (ПК-К-37/12.08.2015 г.), отразени са получените 

забележки на АОП (ПК-К-37/19.08.2015 г.). 

На 29.09.2015 г. поръчката е обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН, процедурата 

е проведена и е избран изпълнител, с който сключен договор № 11-00-10020/12.12.2015 г. Договорът е 

изпълнен през м.декември 2015 г. като е доставено следното IT оборудване:  

100 бр. преносими компютри,  

150 бр. преносими конфигурации с възможност за разпечатване,  

1 бр. мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни.  

Поддейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Поддейност 4.4: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база 

данни за надзор на пазара 

Разработена е тръжна документация за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) 

с предмет "Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор 

на пазара", която е обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН през м.юли 2015 г. (Решение А-

586/08.07.2015 г.). Обществената поръчка е прекратена с Решение А-721/28.08.2015 г. поради 

допуснати съществени грешки в документацията, които не могат да бъдат отстранени. 

Документацията е преработена и обществената поръчка е представена отново за предварителен 
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контрол в АОП. След получаване и отстраняване на забележките обществената поръчка е обявена 

повторно на 01.10.2015 г., но през м.ноември е спряна поради обжалване в КЗК. Поддейността не е 

изпълнена. 

 

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 

Изпълнението на тази поддейност изисква да се реализират 2 различни дейности – 

извършване на ограничени СРД и доставка на обзавеждане.  

Първата дейност стартира през 2013 г., беше проведена обществена поръчка, беше избран 

изпълнител и бяха извършени ограничени СРД. Дейността е изпълнена през 2013 г. като са 

ремонтирани две лаборатории на ГД ККТГ. Постигнати са заложените в проекта индикатори.  

 

Във връзка с изпълнението на втората дейност, обществената 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“ беше обявявана 2 пъти – през 2013 г. (доставени са 2 

бр. метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане и 5 бр. лабораторни 

маси по обособени позиции 1 и 2) и през 2014 г. (доставени са 4 бр. взривозащитени осеви 

вентилатори по обособена позиция 3). Тъй като по 4-та обособена позиция не бе избран изпълнител и 

поръчката беше прекратена, то с 5-то съществено изменение на договора тази обособена позиция 

беше разделена на 2 отделни позиции и през първото полугодие на 2015 г. разработената тръжна 

документация беше преработена. 

На 10.08.2015 г. обществената 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“ в две обособени позиции беше обявена за 3-ти път. Процедурата е 

проведена и е избран изпълнител по обособена позиция 2, с който е сключен договор № 11-00-

10008/09.12.2015 г. Процедурата по първата обособена позиция е прекратена поради липса на 

кандидати. 

През м.декември 2015 г. договор 11-00-10008/09.12.2015 г. е изпълнен и са доставен 3 бр. 

хладилници с взривозащитена вътрешна част. 

 

Поддейност 4.5 е изпълнена като заложените в проекта индикатори са постигнати на 80 %. 

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по прилагане на подходящи мерки за осигуряване 

на визуализация и публичност на проекта са отпечатани 2 прессъобщения в национални ежедневници 

ТРУД и 24 ЧАСА съответно за доставеното изпитвателно и измервателно оборудване и за 

приключването на проекта. 

 
Изпълнението на проекта приключи успешно на 18.12.2015 г. като са постигнати 

индикаторите на ОПРКБИ, а заложените в проекта индикатори са изпълнени на 92,65 %. 

2. Проекти на ДАМТН за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Административен капацитет“: 

1. „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. 

Проектът се изпълняваше в периода 27.01.2014 г. – 27.10.2015 г. Той започна с изпълнение на 

дейност 5. След това се проведе избор на изпълнител за разработване на информационно-

комуникационната система, а дейности 1, 2, 3 и 4 се изпълняваха съгласно изискванията и времевия 

график на проекта. 

 

През 2015 г. по изпълнението на проекта е извършено следното: 

Подписани са три Анекса (18.02.2015 г., 17.03.2015 г. и 26.10.2015 г.) към договор № 13-32-

3/27.01.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, отнасящи се до изменения, 

свързани със състава на екипа за управление на проекта и с удължаване срока за изпълнение на 

договора до 27.11.2015 г. 

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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Представен е Годишен технически доклад за изпълнението на проекта пред Управляващия 

орган на ОПАК. 

Изготвен е и е представен в УО Трети междинен технически и финансов доклад и искане за 

възстановяване на средства по проекта, по който разходите са възстановени. 

 

Във връзка с изпълнението на Дейности 1, 2, 3 и 4 в края на 2014 г. и началото на 2015 г. е 

проведена обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на 

потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система“ за избор на изпълнител 

и през м.февруари 2015 г. е сключен договор № 11-00-22/24.02.2015 г. с избрания изпълнител. 

Документацията по процедурата за възлагане на обществена поръчка е представена за последващ 

контрол от УО на ОПАК.   

 

Изпълнението на дейности от 1 до 4 се извърши в периода март – септември 2015 г.: 

Дейност 1: Аналитични дейности 

Проведени са срещи на експерти от екипа за изпълнение на проекта от ДАМТН  с експерти на 

изпълнителя съгласно съгласуван „График на срещи за изпълнение на Дейност 1“. Подготвен е и е 

съгласуван представения доклад за текущото състояние и предлаганите дейности и решения, с което 

дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 2: Реинжинеринг на административните процеси и подготовка на нормативни документи 

и практически ръководства – дейността се изпълняваше едновременно с Дейност 4. Необходимите 

документи са разработени и представени на изпълнителя. Дейността е изпълнена и са постигнати 

заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 3: Технологични разработки 

Разработено е и е одобрено техническото задание на информационно-комуникационната 

система, с което дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори.  

 

Дейност 4: Разработване и внедряване на информационно-комуникационна система се изпълнява 

едновременно с Дейност 2.   

Разработена е и е представена пилотна версия на регистъра на СПО от изпълнителя. 

Разработени са и са предоставени онлайн 4 електронни услуги, извършвани от ДАМТН на хартиен 

носител, както и електронен регистър на СПО с достъп в реално време. Информационно-

комуникационната система е разработена, преминала е тестване в реално време и е пусната в 

действие, а документацията на системата е изготвена съобразно изискванията на ДАМТН. Дейността 

е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 5: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на 

изпълнители 

Изпълнението на проекта започна с тази дейност през 2014 г. Беше избран изпълнител, с 

който е сключен договор № 11-00-20/28.04.2014 г. и са разработени тръжните документации за 

дейностите по проекта. Дейност 5 е изпълнена през 2014 г. и са постигнати заложените в проекта 

индикатори. 

 

Дейност 6: Дейности за информация и публичност 

Във връзка с изпълнението на дейността е обявена публична покана с предмет „Осигуряване 

на дейностите за информация и публичност“, избран е изпълнител и е сключен договор № 11-00-

44/08.06.2015 г. за изпълнение на Дейност 6. Съгласно изискванията на УО на ОПАК документацията 

на поръчката е представена за последващ контрол в УО.  

Във връзка с изпълнението на дейността са изготвени и одобрени проекти на плакати, 

проекти на комплекти за информационните дни; изготвени и одобрени са проекти на листовки за 

информация за четирите електронни услуги и регистъра на СПО; одобрени са проекти на покана и 

дневен ред за 3 информационни дни.  

Отпечатани са и са разпространени предвидените по проекта 20 бр. рекламни плакати и 5000 

бр. листовки с информация за четирите електронни услуги и регистъра на СПО. Проведени са 3 

информационни дни в градовете Варна, София и Пловдив.  

Разработен е проект и е отпечатано прессъобщение за приключването на проекта.  

Дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 7: Финансов одит – изпълнява се след приключване на другите дейности на проекта.  
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Във връзка с изпълнението на Дейност 7 е подготвена тръжна документация - публична 

покана за избор на одитор за извършване на финансов одит по проекта и на 24.09.2015 г. поръчката е 

обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН. Процедурата е проведена, избран е изпълнител, 

подписан е договор 11-00-79/20.10.2015 г и е извършен финансов одит на проекта. 

 

Проектът приключи успешно на 27.11.2015 г. Постигнати са заложените е проекта 

индикатори. 

2. „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.“ 

Проектът се изпълнява в периода 24.04.2014 г. – 24.10.2015 г. През 2015 г. е извършено следното: 

Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на 

изпълнители на проектните дейности  

Дейността е изпълнена през 2014 г., документацията е разработена и приета, постигнати са 

заложените в проекта индикатори. 

 

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 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 в края на 2014 г. е проведена обществена поръчка за 

избор на изпълнител и в началото на 2015 г. с избрания изпълнител е сключен договор №11-00-

8/15.01.2015 г. за разработване и внедряване на система за управление на качеството (СУК) на 

ДАМТН. Документацията на обществената поръчка е представена за последващ контрол в УО на 

ОПАК. 

Дейността се изпълнява в периода м.февруари – м.юли 2015 г.:  

Извършен е анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление 

на качеството в ДАМТН и е изготвен доклад. Определен е екип от експерти, които ще работят по 

разработването и внедряването на СУК на ДАМТН и е проведено обучение на този екип по 

изискванията на стандарт  БДС EN ISO 9001:2008. Проведени са 10 работни срещи на представители 

на ДАМТН с екипа експерти на изпълнителя. Проведени са 2 срещи с ръководството на ДАМТН. 

Разработени са 3 версии на документацията на системата за управление на качеството на ДАМТН 

(наръчник по качеството, Инструкция и 7 Процедури съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

9001:2008). Проведено е обучение на екипа относно извършването на вътрешни одити на СУК.  

С изпълнителя е сключен Анекс №11-00-8-А-1/29.06.2015 г. към договора за удължаване 

срока на изпълнение на договор №11-00-8/15.01.2015 г. поради приетите от МС промени в 

Устройствения правилник на ДАМТН през м.май 2015 г. и произтичащите от това структурни 

промени, които от своя страна доведоха до промени във вътрешните документи на ДАМТН – 

неразделна част от разработваната СУК.  

Дейността на изпълнителя по договора приключи на 31.07.2015 г. като са представени всички 

документи на системата и са подготвени и подписани приемо-предавателен протокол и констативен 

протокол за приемане на работата на изпълнителя.  

Документацията на системата по качеството на ДАМТН е утвърдена на 17.07.2015 г. и е 

качена на интранет страницата на ДАМТН. 

В края на м.юли е проведен вътрешен одит на системата по качество на ДАМТН и е изготвен 

одитен доклад. 

През м.август-септември вътрешните документи на ДАМТН са приведени в утвърдения 

съгласно системата формат и са преутвърдени от председателя на ДАМТН за да съответстват на 

изискванията предвид предстоящия сертификационен одит.  

През м.септември е проведен прегледа от ръководството и доклада от него с направените 

констатации и набелязаните корективни действия е подготвен, с което е завършен целият цикъл по 

внедряването на системата. Дейност 2 е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на качеството 

На 01.09.2015 г. на страницата на ДАМТН е публикувана Покана за предоставяне на оферти 

за "Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН“, процедурата е проведена и 

е избран изпълнител,  с който е сключен договор 11-00-71/18.09.2015 г.  

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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Одитори на ДАМТН проведоха 2 вътрешни одита на СУК във връзка с подготовката за 

външния одит от изпълнителя. Сертификационният одит бе проведен през м.октомври 2015 г. и бе 

издаден сертификат на СУК. Дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта 

индикатори. 

  
Дейност 4: Дейности за информация и публичност 

В рамките на изпълнението на дейността е разработена документацията на обществена 

поръчка (публична покана) за избор на изпълнител. 

 На 07.08.2015 г. обществена поръчка с предмет „Осигуряване на дейности по информация и 

публичност” е обявена на сайта на ДАМТН и в регистъра на АОП под номер 9044657, процедурата е 

проведена, избран е изпълнител, с който е сключен договор 11-00-72/23.09.2015 г. 

Във връзка с изпълнението на дейността са разработени проекти на плакатите, както и 

проекти на покани и на дневен ред на 2-те информационни дни. Одобрен е дизайнът на рекламните 

материали, както са спазени изискванията на ОПАК за информация и публичност. 

На 02.10. и 08.10.2015 г. са проведени 2 Информационни дни (представено е изпълнението на 

проекта), на които са раздадени отпечатаните 30 бр. цветни плакати и 100 бр. рекламни комплекти. 

На 09.10.2015 г. в национален ежедневник е отпечатано прессъобщение за приключването на проекта. 

Дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 

Проектът приключи успешно на 24.10.2015 г. като са постигнати всички заложени 

индикатори. 

3. „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. – 19.06.2015 г. През 2015 г. е извършено 

следното: 

 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейността се изпълнява през целия проект. Подаден е в УО Годишен технически доклад за 

изпълнението на проекта за 2014 г. Подготвено е и е одобрено от УО съществено изменение на 

проекта и срокът за изпълнение на проекта е удължен с 3 месеца. Извършена е проверка на място при 

провеждането на обучение „Новаторство и бизнес ориентирано управление“. Подготвени са и са 

представени в УО окончателен технически доклад и финансов отчет към 18.06.2015 г. 

 

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

администрация (ИПА) за 2014 г. 

Дейността е изпълнена и приключи в края на 2014 г. Проведени са всичките 7 бр. тематични 

обучения по плана на ИПА и са обучени 29 служители на ДАМТН. Изпълнени са заложените в 

проекта индикатори.  

 

Дейности 3, 4, 5 и 6 (обучения на служители на ДАМТН по различни тематики) 

Във връзка с изпълнението на Дейности 3, 4, 5 и 6 в края на 2014 г. е обявена обществена 

поръчка с предмет "Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на 

ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност", в началото на 2015 г. 

оценителната комисия разгледа постъпилите оферти и избира изпълнител, с който е сключен договор 

№11-00-33/20.04.2015 г. 

Дейностите по договора са изпълнени в определения срок (6 седмици) като са проведени 

обучения по теми „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип“ (Дейност 3), 

,Лидерство и адаптивност“(Дейност 4), „Новаторство и бизнес ориентирано управление“ (Дейност 5) 

и „Публично и медийно представяне“ (Дейност 6). Обучени са 157 служители на ДАМТН. Изпълнени 

са заложените в проекта индикатори. 

  

Дейност 7: Изпълнение на мерките за информация и публичност 

Изпълнението на дейността продължи през м.април и май 2015 г. след сключването на договор с 

избрания изпълнител. Изготвени са и са разпространени 600 бр. брошури и е проведена заключителна 

пресконференция. Изпълнени са заложените в проекта индикатори. 

 

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 18.06.2015 г. изпълнението на проекта приключи успешно като са постигнати заложените е 

проекта индикатори. 

4. „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. – 01.12.2015 г. През 2015 г. е извършено 

следното: 

Представен е годишен технически доклад за 2014 г.  

Подготвени са и са одобрени от УО на ОПАК искане за 3-то и 4-то несъществено изменение 

на проекта, касаещи смяна на юриста и на техническия сътрудник в екипа за управление на проекта. 

Подготвено е и е одобрено и съществено изменение на проекта, касаещо удължаване на срока за 

изпълнение на проекта и корекции в текста, за което е подписан Анекс 2 с УО.   

Изготвен е междинен технически доклад за периода 1 март – 31 май 2015, финансов отчет 

към 31 май 2015 г. и искане за плащане №3 за периода 1 март – 31 май 2015 г., които са подадени в 

УО.   

 

Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на 

изпълнители на проектните дейности 

В края на 2014 г. е проведена обществена поръчка с предмет „„Избор на изпълнител за 

разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. глава пета 

от ЗОП с предмет: избор на изпълнител за „Осигуряване на стандартна и съвместима 

информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и 

бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по глава осма „а“, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с 

предмет – избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“ и 

изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на основание  чл. 14, ал. 5, т. 2 от 

ЗОП“ и през м.януари 2015 г. е сключен договор 11-00-10/16.01.2015 г. с избрания изпълнител, който 

разработи тръжна документация за дейности 2, 3 и 5.  Документацията на обществената поръчка е 

представена за последващ контрол в УО на ОПАК. Дейността е приключила и са изпълнени 

заложените в проекта индикатори. 

Във връзка с изпълнението на Дейности 2 и 3 на 24.03.2015 г. на страницата на АОП и на 

ДАМТН е обявена обществена поръчка с предмет "Осигуряване на стандартна и съвместима 

информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и 

бизнеса", поръчката е проведена и е избран изпълнител на дейностите (Решение А-544/23.06.2015 г.). 

Документацията за обществена поръчка (открита процедура) е била представена на АОП за 

извършване на предварителен контрол. 

На 06.08.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнителя (11-00-63/06.08.2015 г.) и работата по 

дейности 2 и 3 стартира. Документацията от проведената обществена поръчка за избор на изпълнител 

на Дейности 2 и 3 е подадена в УО на ОПАК за последващ контрол.  

 Във връзка с изпълнението на дейностите са проведени 5 срещи на експерти от ДАМТН с 

представители на ЕВРО ПРОЕКТ ПАРТНЪРС, на които е обсъждано разработването на регистрите. 

Разработени са идейни проекти и пилотни версии на регистри, които са демонстрирани. Разработен е 

електронен регистър на лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на 

технически надзор на съоръжения с повишена опасности, разработени са  две електронни услуги, 

свързани със СПО и е осигурен онлайн достъп до предлаганите услуги и регистри.  Документацията 

на системата е разработена съгласно изискванията на възложителя, разработени са и 3 бр. инструкции 

за работа, пригодени за ползвателите и администраторите за всяка електронна разработка и 1 бр. 

наръчник за работа с външни системи и регистри. Дейности 2 и 3 са изпълнени. 

 

Дейност 4: Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни документи 

изпълнява се от служителите на ДАМТН – разработени са необходимите процедури, регламентиращи 

организационното и административното обслужване на двете електронни услуги, регистъра на 

лицензираните лица, софтуерните модули, модифицираните PKI структура и електронен подпис; 

разработени са и нужните правила и методики. Дейност 4 е изпълнена. 

 

Дейност 5: Дейности за информация и публичност  

На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана актуална информация за 

изпълнениено на проекта.  
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За да бъде осъществено изпълнението на дейността е разработена документация за 

обществена поръчка (публична покана), проведен е избор на изпълнител и е сключен договор 11-00-

85/06.11.2015 г. 

В рамките на изпълнението на дейността са проведени 5 информационни дни в гр. Враца, 

Благоевград, Бургас, Пловдив и София, на които е представен проектът и информационно-

комуникационната система.  Изработени са и са раздадени 250 броя рекламни комплекти,  изготвени 

са и са разпространени 50 броя цветни плакати и  5 000 броя информационни брошури. За 

приключването на проекта в национален ежедневник е отпечатано прессъобщение. Дейността е 

изпълнена. 

 

Дейност 6: Финансов одит - изпълнява се в края на проекта след приключване на другите дейности.  

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 е подготвена тръжна документация - публична 

покана за избор на одитор за извършване на финансов одит по проекта като поръчката е обявена в 

регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН на 24.09.2015 г. Процедурата е проведена, избран е 

изпълнител, подписан е договор 11-00-79/20.10.2015 г и е извършен финансов одит на проекта. 

 

Проектът приключи успешно на 31.12.2015 г. Постигнати са заложените е проекта 

индикатори. 

5. 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. – 30.09.2015 г.  През 2015 г. е извършено 

следното: 

 

Дейност 1: Управление на проекта 

Дейността се изпълнява през целия проект. Представен е в УО годишен технически доклад за 

2014 г. Изготвено е и е представено на УО на ОПАК искане за съществено изменение на проекта и е 

подписан Анекс № 1/26.02.2015 г. към договор №14-11-15/01.09.2014 г. Проведени са работни срещи 

на екипа за управление на проекта и са изготвени протоколи от тях. Изготвено е и е представено на 

УО на ОПАК искане за 2-ро съществено изменение на проекта – смяна на експерт от ЕУП по проекта, 

което е одобрено и е подписан Анекс № 2 към договора.  

 

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на 

ЗОП 

Дейността е изпълнена и приключила през 2014 г. Документацията на обществената поръчка 

е представена за последващ контрол в УО на ОПАК. Изпълнени са заложените в проекта индикатори. 

 

Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на ДАМТН  

На 23.02.2015 г. на сайта на АОП и на ДАМТН е обявена обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на функционален анализ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, 

обществената поръчка е проведена, избран е изпълнител на дейността и е сключен договор 11-00-

45/08.06.2015 г. Документацията на обществената поръчка е била представена в АОП за извършване 

на предварителен контрол.  

След сключване на договора документацията на обществената поръчка е представена и в УО 

на ОПАК за извършване на последващ контрол. 

 

В рамките на отчетния период по поддейност 3.1 „Установяване на текущото състояние. 

Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството“, с цел 

повишаване ангажираността на служителите на ДАМТН, е сформирана консултативна група по 

проекта заповед А-492/11.06.2015г., която имаше за задача да подпомага фирмата изпълнител при 

изпълнението на Дейност 3 по проекта. Консултативната работна група се състои от 15 служители на 

ДАМТН от общата и специализираната администрация. Проведени са три работни срещи между 

екипа на проекта, консултативната група и фирмата изпълнител – съответно на 11.06., 16.06. и 

23.06.2015 г. 

Във връзка с установяването осъществяването на цялостен преглед на действащото 

законодателство, на фирмата изпълнител са предоставени документи, поискани с писмо 67-00-

1033/12.06.15 г. Документите са предоставени както по ел.път, така и на хартиен носител. За целта от 

фирмата изпълнител беше създадена и предоставена облачна услуга на адрес: 

https://owncloud.helpservices.biz, на която да бъдат достъпни всички отчетни документни, работни 

https://owncloud.helpservices.biz/
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документи и резултати от работата и изпълнението на проектните дейности. Данните за достъп са 

предоставени на екипа на проекта. 

Във връзка с изготвянето на  функционалния анализ на текущото състояние по поддейност 

3.1 са интервюирани и са попълнени анкети от 150 служители на ДАМТН от общата и 

специализирана администрация. Изпълнителят предаде попълните въпросници на ел.носител с 

приемо-предавателен протокол. Представен е и доклад по извършената дейност. 

 

Поддейност 3.2 Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на 

числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. 

Целта на поддейност 3.2 бе да се изследва и измери натовареността на отделните звена в 

структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, като се разработят 

критерии и методика за измерване на  натовареността. 

За реализиране на поддейността е изготвена методика за измерване на натовареността и 

разработени формуляри, които са попълнени от директорите на дирекциите в ДАМТН. 

  От страна на фирмата изпълнител е представен доклад за извършен анализ на натовареността 

с препоръки, които е предаден с приемо-предавателен протокол. 

   

Поддейност 3.3 Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и 

план на действие. 

  В рамките на дейността са проведени 3 бр.двудневни работни срещи на консултативната 

група, съответно на 13-14.07.2015 г.; 23-24.07.2015 г.; 29-30.07.2015 г., които имаха за цел 

консултативната група да участва с експертни становища и в оценката на качеството на предложените 

междинни резултати от изготвените анализи и формулираните препоръки за подобрения. Във връзка с 

провеждането на срещите от страна на изпълнителя са изработени комплекти с материали за 

провеждане на срещите на консултативната работна група, както и са изготвени протоколи с 

резултатите от обсъжданията при проведените срещи. 

Фирмата изпълнител е изготвила доклад с препоръки, доклад за извършен анализ и 

предложения за усъвършенстване на бюджетите, стратегическите документи и на организацията за 

изпълнение на целите, както и план за действие за изпълнение на предложените мерки, 

вкл.инструменти и измерими показатели за провеждане на мониторинг на изпълнението и преглед на 

напредъка. 

Извършена е оценка на ефективността и ефикасността на ключови звена в ДАМТН, както и е 

изготвена пътна карта за реализиране на направените предложения. 

 

Във връзка с  изпълнението на поддейност 3.4 „Разработване на проект на Устройствен 

правилник и вътрешни нормативни документи“, след проведена среща на консултативната група по 

договора на 23-24.07.2015г.,  бе взето решение, че не е констатирана необходимост да се изготвя 

Проект на нов Устройствен правилник и придружаващите го документи. 

 

Поддейност 3.5 „Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване на 

ефективността и ефикасността на изпълнението“  

Проведени са 2 двудневни обучения за общо 60 души, съответно на 28-29.07.15 г. и на 30-

31.07.15 г. Разработена е програма и са изготвени комплекти обучителни материали за провеждане на 

обученията. 

Изпълнителят е представил доклад относно изпълнението на дейността, предаден с приемо-

предавателен протокол. 

 

Дейност 4:  Информация и публичност  

   През 2015 г. е обявена публична покана с предмет „Осигуряване на дейности по информация 

и публичност” за избор на изпълнител по Дейност 4 „Информация и публичност”, процедурата е 

проведена, избран е изпълнител и е сключен договор 11-00-57/22.07.2015 г. 

На 27.07.2015 г. е проведена стартираща пресконференция по проекта. На поканените за 

пресконференцията лица и организации са предоставени изработените от Изпълнителя 

прессъобщение, презентация, информационни брошури и химикали, съдържащи основна информация 

за проекта, заложените за изпълнение обща и специфични цели на проекта, както и стойността и 

периода на изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, очакваните 

резултати от реализацията на предвидените по проекта дейности, заедно с формуляр за обратна 

връзка. За пресконференцията беше подготвена и мултимедийна презентация.  
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Във връзка с изпълнението на дейността са разработени 1 бр. информационна табела, 1 брой 

банер на стойка и 1 брой банер за конферентна зала, 250 броя комплекти рекламни материали (чанта, 

химикалка, бележник, календар),  50 бр. плакати и 1200 броя информационни брошури. 

Всички изработени и предоставени материали съдържат задължителната и необходима  

визуализация - логото на ЕС, Оперативна програма „Административен капацитет” и Европейския 

социален фонд, съобразно Изискванията за информация и публичност за бенефициенти по ОПАК 

/Приложение 13/. 

Изработените банер стойки и информационна тебела са поставани в сградите на ДАМТН 

(бул.Г.М.Димитров и ул.Лъчезар Станчев) на видни места с цел информираност на служители и 

гражданите.  

На 20.08.2015 г. е проведена и заключителната пресконференция по проекта, на която бяха 

отчетени резултатите от изпълнението на проекта. 

Изпълнението на основните дейности по проекта приключи към 31.08.2015 г. През 

м.септември 2015 г. са подготвени окончателните технически и финансов доклади за приключването 

на проекта.  

 

Изпълнението на проекта приключи успешно на 01.10.2015 г. като са постигнати заложените 

в проекта индикатори. 

 Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма  

2000.01.05 Бюджетна програма  „Инфраструктура 

по качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” 
 

Показатели за изпълнение 

 
Мерна 

единица 

  
Целева 

стойност  

 

 
Отчет за 2015 г. 

Бр. % 

30. Информационни трансфери във връзка с 

нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието 

Бр. 125 142 113,6   

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 

 извънредни проверки за удължаване срока на 

валидност на нотификацията 

Бр. 130 
 

  

201 
 

44 

 

85 

 

72 

154,6  

32.Проведени съвещания: 
 на националните работни групи 

 на Форума на нотифицираните органи 

Бр. 15 11 
10 

1 

 73,3 

33.Брой извършени проверки на гориво 
 с вземане на проби от горива 

 по документи 

Бр. 500 1 156  
703 

452 

 231,2 

34.Брой изпитани проби от течни горива Бр. 950 1 134  119,4  
35.Проверки на лица, които използват средства за 

измерване 
Бр. 6 800 9 019  132,6 

36.Инспектирани СИ в употреба Бр. 13 500 17 230 127,6   
37.Проверки на производители, вносители и лица, 

които предлагат за продажба ПОКП 
Бр. 600 676 112,7 

38.Подложени на контрол ПОКП 
 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 

 
Бр. 

 
1 500 

4 000 

 
1 618 

4 247 

 
107,9  

106,2 
39.Проверки на лица, оправомощени за проверка на 

средства за измерване 
Бр.  55 64 116,4  

40.Контролни проверки на сервизи за тахографи Бр. 140 160 114,3   
41.Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4 000 9 055 225,1  
42.Извършени проверки на отделни продукти от 

различни видове /планови и извънпланови при 

надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП 

Бр. 6 700 8 773 130,9  

43.Видове изпитани продукти Бр. 35 64 182,9 
44.Проверени продукти по надзор на пазара, които Бр. 1 500 2 360 157,3   
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не се пускат директно в търговската мрежа 
45.Съгласувани инвестиционни проекти на строежи 

и проекти за производство и ремонт на съоръжения 

с повишена опасност (СПО) 

Бр. 650 678 104,3 

46.Извършени първоначални и извънредни 

технически прегледи на СПО, вкл. газопроводи и 

въжени линии в кm 

Бр. 
km 

2 000 
 

2 077 
397,7 

103,8 

47.Извършени периодични технически прегледи и 

изпитвания на СПО, вкл. газопроводи и въжени 

линии в кm 

Бр. 
km 

15 000 
4 600 

16 072 
3 804,29 

  

107,2   
82,7 

48.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. 900 944 105  

 

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

Информация за изпълнението на бюджетната програма е налична в подготвяните периодични отчети 

и справки за изпълнението на дейностите. 

Външни фактори и причини, които могат да окажат въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности 

 Липса на планиран бюджет за извършване на извънредни/извънпланови контролни и 

надзорни дейности, произтичащи от  постъпили сигнали и искане на други държавни органи, 

която води до изпълнение на планираните дейности в намален обем; 

 Необходимост от повтаряне на процедури по ЗОП или обжалване на процедури по ЗОП, 

която води до забавяне или проваляне изпълнението на планирани дейности; 

 Липса на собствен бюджет за компенсиране недостига на средства, произтичащ от 

отпускането на малките авансови средства по проектите на Оперативните програми (20 %), 

която води до забавяне изпълнението на дейностите по проектите; 

 Недостиг на средства за изпълнение на дейностите по проектите на Оперативните програми 

поради липса на механизъм за собствено финансиране на разходите при достигане и 

надвишаване 80% от общите разходи на проектите, която води до забавяне изпълнението на 

дейностите по проектите; 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите. 

 Неравномерност в разпределението на проверките по групи продукти/съоръжения през 

годината. 

 

Отговорност за изпълнение на дейностите по програмата 

Председател на ДАМТН и администрацията, която подпомага дейността му. 

 

 


