ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на цели за 2016 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
1
Цели за 2016 г.

2
Дейности

3
Резултат

1. Осъществяване на
ефективен надзор на
пазара на продукти,
попадащи в обхвата
на наредбите по чл. 7
на ЗТИП и Регламент
305/2011

1. Тематични проверки на
групи продукти (електрически
съоръжения; лични предпазни
средства; газови уреди;
съоръжения под налягане;
играчки; строителни продукти;
машини, включително машини,
работещи на открито по
отношение на шума;
пиротехнически изделия; радио и
телекомуникационни устройства;
плавателни съдове за отдих)

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
действия за
привеждането им в
съответствие със
съществените
изисквания

2. Кампанийни проверки в
търговски обекти (обща
кампанийна проверка и коледна
проверка)

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
действия

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо
състояние /
състояние /
заложен в
отчетен в края
началото на
на 2016 г./
2016г./
19 групи
19 групи
продукти
продукти

4 кампании

4 кампании

5
Индикатор
за
самооценка

1

1

1

3. Проверки по сигнали и
жалби на граждани
(електрически съоръжения,
строителни материали, играчки,
лични предпазни средства,
машини и др.)

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
действия за
привеждането им в
съответствие със
съществените
изисквания

Според броя на
подадените
сигнали и жалби

125 бр. сигнали

1

4. Реакции и нотификации към
RAPEX

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

Според броя на
получените
нотификации и
откритите
продукти

7 получени
нотификации
открити 1 вид
продукти

1

5. Съвместни проверки с
Агенция „Митници”

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

В зависимост от
броя на
уведомленията

6. Извънпланови проверки на
продукти

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

Брой групи,
съобразно
откритите
продукти с
несъответствия,
извън плана

от 10 178 вида
проверени
продукти по 251
броя
уведомления –
1 432 вида са
несъответстващи
2 048 вида
продукти

1

1

2

7. Извънпланови съвместни
проверки с други контролни
органи

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

Съобразно
постъпилите/под
адените искания
за съвместни
проверки

2 проверки с
НАП
5 проверки с
СДВР

1

8. Надзор на пазара на СИ
(везни, разходомери за газ;
водомери, електромери,
топломери, измервателни
системи за течности различни от
вода, материални мерки за
дължина и таксиметрови
апарати)

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

4000 бр. СИ

5824 бр. СИ

1

9. Надзор на пазара на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) и машини,
които не се пускат директно в
търговската мрежа

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

1500 бр.СПО

1051
бр.СПО

2

3

2. Осигуряване на
ефективна
организация за
прилагане на
Регламент 765/2008 и
Регламент 764/2008 и
ново въведеното
законодателство на
ЕС
3. Разработване,
съгласуване и внасяне
в МС/MИ на проекти
на ЗИД/ПМС за
изменение и
допълнение на
нормативни актове,
както и разработване
и съгласуване на
проекти на наредби

Участие в подготовката на
секторна програма по надзора на
пазара на продукти

Изготвен план по
надзор на пазара като
елемент от секторната
програма по надзор на
пазара в рамките на
компетенциите на
ДАМТН

1 план

1 план

1

1. Внасяне в МОСВ на проект на
ЗИД на Закон за чистотата на
атмосферния въздух

Внесен в МС проект на
ЗИД на ЗЧАВ

1 проект

не е включен в
законодателната
програмата на
МС за 2016 г.

-

2. Внасяне в МОСВ на проект на
ЗИД на Закон за енергията от
възобновяеми източници

Внесен в МС проект на
ЗИД на ЗЕВИ

1 проект

не е включен в
законодателната
програмата на
МС за 2016 г.

-

Внесен в МИ проект на
ПМС за изменение и
допълнение на
НИКТГУРНТК

1 проект

не е включен в
законодателната
програмата на
МС за 2016 г.

-

Внасяне в МИ на
проект за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

3. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на
Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива,
условията, реда и начина за
техния контрол
4. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на съответствието на
съоръженията под налягане

4

5. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на газови съоръжения и
инсталации за втечнени
въглеводородни газове

Внасяне в МИ на за
изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

6. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството и безопасната
експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ.

Внасяне в МИ на
проект за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО
След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО
След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

7. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на ацетиленови уредби

Внасяне в МИ на
проект за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

8. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството и безопасната
експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи.

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

9. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за

Внасяне в МИ проект
за изменение и

1 проект

разработен

След
5

безопасната експлоатация и
техническия надзор на
повдигателни съоръжения.

допълнение на
наредбата

10. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
асансьори.

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

11. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на въжени
линии.
12. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
условията и реда за получаване
на лицензии за осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с повишена опасност
и за реда за водене на регистър
на съоръженията.
13. Съгласуване на проект за

изменение и допълнение на
Наредбата № 1 за условията и

проект

съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

1 проект

разработен
проект

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО
След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

1 проект

разработен
проект

Внасяне в Министерството на образованието и науката и в

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО
След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
6

реда за придобиване и
признаване на правоспособност
за упражняване на професии по
управление на товароподемни
кранове и подвижни работни
площадки.

Министерството на
труда и социалната
политика на проект за
изменение и допълнение на наредбата

УПМСНА
на ЗТНСПО

14. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на
Наредбата № 2 за условията и
реда за придобиване и
признаване на правоспособност
за упражняване на професия по
обслужване на парни и
водогрейни котли.

Внасяне в Министерството на образованието и науката и в
Министерството на
труда и социалната
политика на проект за
изменение и допълнение на наредбата

1 проект

разработен
проект

15. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на
Наредбата № 3 за условията и
реда за придобиване на
правоспособност за упражняване
на професия “монтьор по
монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори”.

Внасяне в Министерството на образованието и науката и в
Министерството на
труда и социалната
политика на проект за
изменение и допълнение на наредбата

1 проект

разработен
проект

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО

16. Подготовка на Проект на:
1. Наредба за условията и реда за
използването на информационна
система за техническото
състояние на язовирните стени и
съоръженията към тях,

Внасяне в МИ проект
на наредбата

1 проект

Приета наредба

1

След
съгласуване
то по реда
на чл. 32 от
УПМСНА
на ЗТНСПО
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4.Осъществяване на
ефективен надзор на
лицата,
оправомощени за
извършване на
проверка на средства
за измерване

5. Осъществяване на
ефективен
метрологичен надзор

предоставена от ДАМТН
2. Наредбата за условията и реда
за осъществяване на
техническата и безопасна
експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към
тях, както и на контрола за
техническото им
1. Надзор на лица, оправомощени
за проверка на СИ и последващ
контрол
2. Оправомощаване на лица за
проверка на СИ

1. Проверки на производители,
вносители и лица, които
предлагат за продажба ПОКП
(вкл. тематични проверки на
млечни и месни продукти,
захарни и шоколадови изделия и
олио)

Внасяне в МИ проект
на наредбата

1 проект

Приета наредба

1

Осъществен надзор на
всички оправомощени
за проверка лица

57 проверки

60 проверки, от
които 3
извънредни

1

Издадени заповеди за
оправомощаване, за
изменение и
допълнение на
заповеди за
оправомощаване, за
отказ за
оправомощаване,
отнето
оправомощаването

В зависимост от
реалния брой
заявления

16 заповеди за
оправомощаване; 14 заповеди
за изменение и
допълнение на
заповеди за
оправомощаване

1

В зависимост от
резултати от
надзор
200 проверки
800 партиди

1 заповед за
отказ за
оправомощаване
229 проверки
835 партиди
ПОКП еднакви
количества
1742 ПОКП с
различни

1

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

1700 ПОКП с
различни

1
1

1

8

6. Извършване на
ефективен контрол на
регистрираните
сервизи на тахографи
чрез съвместни
проверки с ИААА

7. Осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с
повишена опасност
(СПО)

2. Надзорни проверки на лица,
използващи СИ

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

8500 обекта с
15 500 СИ

10 146 обекта с
17 950 СИ

1

3. Надзорни проверки по сигнали
и жалби

Открити
несъответстващи
средства за измерване и
предприети действия
Удостоверения за
регистрация/изменение
и допълнение, заповеди
за прекратяване

Според броя на
сигналите и
жалбите

294 проверки,
от общо
отчетените

1

В зависимост от
реалния брой
заявления

Издадени 105
удостоверения,
прекратявания и
временно
спиране

1

160 бр.

1

1

1. Регистриране на сервизи за
тахографи

2. Последващ контрол на
регистрирани сервизи

2.Изпълнен план за
проверките

1. Извършване на периодични
технически прегледи на
съоръжения с повишена опасност
(СПО) – съоръжения под
налягане, газови съоръжения и
инсталации, повдигателни
съоръжения, асансьори и др.

Осъществен контрол
върху експлоатирането
на СПО за да се
гарантира, че отговарят
на нормативноустановените
изисквания за
безопасна
експлоатация.

13 500
прегледа

160 бр. вкл. и
съвместни
проверки ИААА
19 251
прегледа

2. Извършване на периодични

Контрол върху

3500 км

4248,5 км

1
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технически прегледи на
съоръжения с повишена опасност
(СПО) – газопродови, нефтопродуктопроводи, въжени линии и
др.

спазване от
ползвателите на
нормативноустановени
те изисквания за
безопасна експлоатация
на съоръженията.

3.Извършване на проверки на
обекти, в които функционират
СПО

Контрол върху
спазване от
ползвателите на
нормативноустановени
те изисквания за
безопасна експлоатация
на съоръженията.
Контрол върху
спазване на
нормативноустановени
те изисквания от лицата
и върху ефективното
изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени администр.
наказания.
Контрол върху
спазване на
нормативноустановени
те изисквания от лицата
и върху ефективното

8.Осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху
дейността на лицата,
получили лицензия по
чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП
за осъществяване на
технически надзор на
СПО

Извършване на проверки на
лица, получили лицензия за
осъществяване на технически
надзор на СПО

9. Осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху
дейността на лицата,
вписани в регистъра

Извършване на проверки на
вписани в регистъра на ДАМТН
лица, извършващи дейности по
поддържане, ремонтиране и
преустройване на СПО

Проверка на
2500 обекти

Проверка на
2700 обекти

1

Проверка на 200
лица

Проверка на 131
лица

2

Проверка на
1200 лица

Проверка на
1100 лица

2
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по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП на лицата,
извършващи
дейности по
поддържане,
ремонтиране и
преустройване на
СПО
10. Осъществяване на
ефективен контрол на
качеството на течните
горива, смесите на
биогорива с течни
горива от нефтен
произход и на чист
биодизел

1. Извършване на планови
проверки на обекти,
разпространяващи течни горива
във връзка с мониторинговата
система за контрол на качество
на течните горива

изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Извършени проверки

2. Извършване на проверки по
Извършени проверки
ЗЧАВ, ЗЕВИ, сигнали и
разпореждане на МКЦПККДРСТ
към ГДБОП-МВР.

120 проверки

139 проверки

1

700 проверки

705 проверки

1

3. Изпитване на проби от течни
горива в подвижни и
стационарна лаборатории.

Издадени протоколи от
изпитване от подвижни
лаборатории и от
стационарна
лаборатория.

1300 ПИ

1457 ПИ

1

4. Провеждане на арбитражни
изпитвания и издаване на
експертизи за съответствие на
гторивата с изискванията за
качество след арбитражни

Проведени арбитражни
изпитвания и издадени
експертизи след
арбитражни
изпитвания.

В зависимост от
постъпилите
искания за
арбитражни
изпитвания

40 бр.

1

11

изпитвания.
5. Участие в работата на ТК 67
на БИС.

Осъществени участия в
работата на ТК

6. Представяне на доклад за
качеството на течните горива в
РБългария

Изготвяне на доклад за
качеството на течните
горива и предоставяне
в МОСВ

Според броя на
заседанията

3 заседания

1

1 доклад

1 доклад

-

7. Обучение на:
а) новопостъпилите инспектори
за вземане на проби от течни
горива, прилагане изискванията
на нормативните документи за
контрола на качеството на
течните горива и ЗАНН

Новопостъпилите
служители обучени

Според броя на
новопостъпилит
е служители

3 бр.

2

б. Обучение с цел повишаване на
квалификацията на служителите
в областта на инструменталните
методи за изпитване на течни
горива

Повишаване
квалификацията на
служители от сектор
стационарна
лаборатория

Според
потребностите

3 обучени
служители

2

8. Поддържане на акредитацията
на лабораторията и разширяване
на техническите й възможности:
12

а. Участие в междулабораторни
сравнителни изпитвания
б. Преакредитация на
лабораторията и разширение
на акредитацията по нови
показатели

11. Координиране и
контрол на дейността
на българските
нотифицирани органи
с цел тяхното
успешно реализиране
на пазара на услуги
по оценяване на
съответствието

Приложени
стандартизирани
методи за изпитване на
течни горива
Преакредитация и
разширяване на
акредитацията

в. Участие в комплексни
проверки с подвижна
лаборатория в района на контрол
на качеството на горивата

Изпитване на проби от
течни горива

1. Извършване на проверки по
документи и на място за
установяване на
компетентността на кандидатите
за получаване на разрешения за
оценяване на съответствието.

Извършени проверки
на кандидатите за
нотифицирани органи
по действащите
директиви/наредби и по
нови такива

В зависимост от
подадените
заявки за
участие
Издаден
документ от
БСА

4 сравнения

1

Издаден
документ от
БСА за
преакредитация
на ИЛ ГСМП

1

3 броя проверки

3 броя проверки

1

100 броя
изпитани проби
В зависимост от
потребностите
на бизнеса

136 броя
изпитани проби
30 проверки

1

22 проверки за
удължаване
срока на
нотификация

1

184 проверки за
ренотификация
2. Извършване на планирани
надзорни проверки на
нотифицираните органи

Извършени надзорни
проверки

85 проверки

3. Извършване на извънредни
проверки по сигнали

Извършени проверки

В зависимост от
броя на
постъпилите

169 проверки
(надзор на
38 органа)

1

26 бр.

1
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4.Анализ на дейността на
нотифицираните органи по
оценяване на съответствието и
набелязване на мерки за
решаване на възникнали
проблеми и подобряване на
работата им

Събрана информация за
текущото състояние на
нотифицираните
органи и набелязани
мерки за подобряване
на работата им

1 бр. общ анализ
за дейността на
нотифицираните
органи

1 бр. анализ

1

5. Провеждане на работни срещи
с нотифицираните органи за
обсъждане на нови документи и
промени в нормативната база
/национално и европейско
законодателство/

Проведени срещи по
дискусионни проблеми
в интерпретирането на
новата или променена
нормативна база

15 срещи

15 срещи

1

6. Провеждане на обучение на
нотифицираните органи, във
връзка с прилагане на новата
законодателна рамка на
Общността

Нотифицираните
органи запознати с
прилагането на нови
нормативни документи

В зависимост от
броя и обхвата на
новите
нормативни
документи

7. Участие във форумите и
структурите към ЕК по
прилагане на директивите от нов
подход и оценяване на
съответствието

Осъществени участия
във форумите на ЕК

2 участия

2 участия

1

8.Подготвяне и изпращане на
уведомления за нотификация на
органите за оценяване на
съответствието пред ЕК и

Новите български
органи за оценяване на
съответствието
нотифицирани

В зависимост от
броя на
подадените

40 уведомления
(6 бр. за
удължаване на

1

сигнали

-

14

страните-членки чрез системата
за нотификация NANDO-Input

12. Ефективно
функциониране на
системата за
финансово
управление и контрол

заявления

9. Публикуване на данни за
българските нотифицирани
органи в уеб-страницата на
ДАМТН

Публикувани актуални
данни в уеб-страницата

В зависимост от
появата на нови
нотифицирани
органи и/или
отнети или
доброволно
оттеглени
нотификации

1.Актуализиране на разработени
процедури, правила и
инструкции, регламентиращи
финансово- счетоводната
дейност на ДАМТН

Процедури, правила и
инструкции
поддържани в
актуализирано
състояние

2. Разработване на нови
процедури, правила, инструкции,
регламентиращи финансовосчетоводната дейност на
ДАМТН

Своевременно
разработени нови
процедури, правила и
инструкции

3. Изготвяне на Риск регистъра
на ДАМТН за 2016 г.

Регистърът поддържан
в актуално състояние

4.1. Застраховане на сградния
фонд
4.2. Застраховане на
специализирани МПС и

срока; 31 бр. за
ренотификация,
3 бр. на нови
кандидати)
41 актуализации

1

В зависимост от
потребностите

15 процедури

1

В зависимост от
потребностите

0 процедури

0

1 регистър

1 регистър

1

Сградният фонд
застрахован

1 застраховка

26 бр.

1

МПС застраховани

2 застраховки

2 бр.

1
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измервателно и изпитвателно
оборудване по ОПРКБИ
4.3. Застраховане на ДМА в
лабораториите на ГД „ККТГ”.
4.4. Застраховане и поддръжка на
автомобилния парк на ДАМТН
5. Проведени обществени
поръчки по ЗОП и избор на
изпълнител
13. Осъществяване на 1. Изготвяне на вътрешни
надежден и ефективен документи за осъществяване на
контрол на
дейността на дирекцията
техническото
състояние и
2. Обучение на новоназначени
безопасната
инспектори със срок до един
експлоатация на
месец от назначаването.
язовирните стени и
3. Изготвяне на инструкции за
съоръженията към тях проверка на язовирните стени и
съоръженията към тях

ДМА застраховано

1 застраховка

35 бр.

1

Застрахован парк

1 застраховка

57 бр.

1

Съгласно
утвърдения план

15 бр. поръчки

1

Според
потребностите

4 броя документа

1

Според броя на
новопостъпилите

Обучени 53-ма
служители

1

Брой подготвени
инструкции

Приета 1 брой
инструкция

1

Установени5178 броя
язовири

1

Успешно проведени
обществени поръчки и
избран изпълнител
Изготвени процедури и
вътрешни правила
Новопостъпилите
служители обучени
Подготвени
инструкции

4. Установяване на броя на
язовирите по регионални отдели

Установен реалният
брой на язовирите

Съгласно
реалния брой

5. Установяване на
собствеността им и на
операторите на язовирните стени
и съоръженията към тях,
съгласно Закона на водите
6. Първоначален преглед на
язовирните стени и

Установена
собствеността на
язовирите и на техните
оператори

Бр. и данни
съгласно
нормативната
уредба

Установена
собственост на
766 бр. язовири.

1

Извършени прегледи на
язовирните стени

Според
установения

Извършени
прегледи на 5813

1
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съоръженията към тях

14. Развитие на
връзките със сродни
административни
структури със страни
от региона и ЕС

15. Успешно
усвояване на
структурни фондове
за доизграждане на
административния и
технически
капацитет на
ДАМТН

брой

7. Участие в пролетни и есенни
областни комисии
8. Участие в съвместни дейности
на ДАНТМ с други органи и
организации в областта на
оценката на риска от
наводнения, анализ и оценка на
състоянието и превенция
1. Работа по одобрени проекти на
ЕК

Проведени участия

2. Подготовка на документи за
участие в нови проекти на ЕК
Подготовка и подаване в ИСУН
2020 на проектно предложение,
сключване на договор за БФП

броя язовири

Според броя на
заседанията

Участие в 1550
броя проверки

1

Според
възникнала
необходимост

1 участие в
работна среща
гр.София ПУРН

1

Участие на ДАМТН в
проекти на (JA2013,
JA2014, JA2015,
EEPLIANT)

Задачите по
JA2013, JA2014,
JA2015,
EEPLIANT
изпълнени

Изпълнени
задачи,
15 участия в
работни срещи

1

JA2016
EEPLIANT 2
1. Разработване и
подаване на проектно
предложение
2.Сключване на
договор за БФП

Според броя
заявени участия
1 бр.

Подадени
елeктронно
1 бр.
Сключен
договор
BG16RFOP0022.004-0001
- Отпечатване на
прессъобщение
- Подготовката
на документация
за общ. поръчка

1

Осъществени
съвместни действия

3. Стартиране
изпълнението на
дейностите по проекта

1 договор за
БФП
В зависимост от
утвърдения план

1

1

1
1
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