ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2017 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
1
Цели за 2017 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

1. Ефективен
надзор за
безопасността на
продуктите,
пуснати на
пазара и в
действие, на

Ефективно
прилагане на
законодателство
то за защита на
потребителите

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

Оперативна цел 1:
Оптимизиране на
ефективността на
осъществявания надзор на
пазара, чрез намаляване
несъответстващи и опасни
продукти

НРРРБ,
ОПДУ;
ОПИК

1.1.Тематични проверки на
групи продукти електрически съоръжения;
лични предпазни средства;
играчки; машини,
радиосъоръжения;
екодизайн, продукти в
обхвата на RoHS и WEEE

качеството на течните

пресичане
на нечестната
конкуренция и
защита на живота
и здравето на
хората,
безопасността на
домашните
животни,
интересите на
потребителите и
горива,

5
Срок
/месец
през 2017
г./

6
Очакван
резултат

целогоди
шно

Открити
несъответства-щи
продукти и
предприети
действия за
привеждането им
в съответствие със
съществените
изисквания
Открити

1.2. Кампанийни проверки в февруари,

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
Индикатор за
за текущо
целево
състояние
състояние

10
тематични
проверки

4 кампании

13
тематични
проверки

4 проведени
1

опазването на
околната среда и
вещите

търговски обекти Безопасни
зимни спортове 2017,
Кампания за деня на
потребителя 2017,
Безопасно лято 2017,
Безопасна Коледа 2017)
1.3. Проверки по сигнали и
жалби на граждани
(електрически съоръжения,
строителни продукти,
играчки, лични предпазни
средства, машини, средства
за измерване и др.)
1.4. Реакции и нотификации
по и към RAPEX

март,
юни,
август,
септемвр
и
ноември,
декември
целогоди
шно

целогоди
шно

1.5. Извънпланови проверки целогоди
на продукти
шно

несъответстващи
продукти

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

кампании

Според броя
на
подадените
сигнали и
жалби

Брой
отработени
сигнали и
жалби

Съобразно
получените
нотификаци
ии
откритите
продукти
Съобразно
откритите
групи
продукти с
несъответств
ия, извън
планираните
групи

Брой
получени
нотификации
Брой открити
и унищожени
продукти
Брой
откритите
групи
продукти с
несъответстви
я, извън плана
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1.6. Надзор на пазара на
СИ:
- везни с неавтоматично
действие;
- измервателни системи за
течности различни от вода;
- водомери;
- електромери.

Целогоди
шно
ІІ трим.
ІV трим.

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

Изпълнен план.
5772 бр.СИ
Открити
несъответстващи
СИ и предприети
действия за
привеждането им
в съответствие със
съществените
изисквания
Изпълнен план.
791 бр. СПО
Изготвени
предписания. При
нарушения изготвени актове
и наказателни
постановления

4000 бр.СИ

1000 бр.СПО

Оперативна цел 2:
Подобряване на
сътрудничеството между
националните контролни
органи относно
безопасността на
продуктите и по- висока
степен на информираност
на потребителите.

2.1. Съвместни проверки с
Агенция „Митници”

целогоди
шно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети

В
зависимост
от броя на
уведомления
та

Брой
несъответства
щи вида
продукти по
брой
3

получени
уведомления

съответни
действия

2. Ефективен
контрол за
спазване на
законодателство
то, осигуряващо
условия за
свободно
движение на
стоки и
преодоляване на
техническите
бариери пред
търговията

Ефективно
прилагане на
законодателств
ото за защита
на
потребителите

2.2. Съвместни проверки с
други контролни органи

целогоди
шно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни
действия

Съобразно
откритите
групи
продукти с
несъответств
ия, извън
планираните
групи

Брой
откритите
групи
продукти с
несъответстви
я, извън плана

2.3. Информационни
блокове към потребители,
икономически оператори,
неправителствени
организации, държавни
институции и власти на
местното самоуправление
Програма на
Участие в подготовката на
правителствот секторна програма по
о за стабилно надзора на пазара на
развитие на
продукти
Република
България за
периода 2014 2018 г.

целогоди
шно

разработване на
съвети и
инструкции

10 бр.

3 бр.

четвърто
тримесеч
ие

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
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3. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

Повишаване на
конкурентоспос
обността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

1. Внасяне в МОСВ на
проект на ЗИД на Закон за
чистотата на атмосферния
въздух
2. Внасяне в МОСВ на
проект на ЗИД на Закон за
енергията от възобновяеми
източници
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 на Закон за
технически надзор

трето
тримесеч
ие

Внесен проект на
ЗИД на ЗЧАВ

-

1 проект

трето
тримесеч
ие

Внесен проект на
ЗИД на ЗЕВИ

-

1 проект

трето
тримесеч
ие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
Наредбата

-

1 проект

трето
тримесеч
ие

-

1 проект

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

четвърто
тримесеч
ие

Внесен в МИ
проект на Закон за
техническия
надзор
Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвърто
тримесеч
ие
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7. 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.
8. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на ацетиленови
уредби
9. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството и безопасната
експлоатация на
нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи.
10. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
повдигателни съоръжения.
11. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
асансьори.
12. Проект за изменение и

четвърто
тримесеч
ие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

Четвърто
тримесеч
ие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвърто
тримесеч
ие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвърто
тримесеч
ие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата
Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата
Внасяне в МИ

-

1 проект

-

1 проект

-

1 проект

четвърто
тримесеч
ие
четвърто
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допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
въжени линии.
13. 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.
14. Съгласуване на проект
за изменение и допълнение
на Наредбата № 1 за
условията и реда за
придобиване и признаване
на правоспособност за
упражняване на професии
по управление на
товароподемни кранове и
подвижни работни
площадки.
15. Съгласуване на проект
за изменение и допълнение
на Наредбата № 2 за
условията и реда за
придобиване и признаване
на правоспособност за
упражняване на професия

тримесеч
ие
четвърто
тримесеч
ие

четвърто
тримесеч
ие

четвърто
тримесеч
ие

проект за
изменение и
допълнение на
наредбата
Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

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

-

1 проект

-

1 проект

-

1 проект
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по обслужване на парни и
водогрейни котли.
16. 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”.
4. 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

Повишаване на
конкурентоспосо
бността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

1. Оправомощаване на лица
за проверка на СИ

2. Публикуване на данни за
оправомощените лица в
уеб-страницата на ДАМТН.

политика проект
за изменение и
допълнение на
наредбата
четвърто
Внасяне в
тримесеч Министерството
ие
на образованието
и науката и
Министерството
на труда и
социалната
политика проект
за изменение и
допълнение на
наредбата
целогоди Заповеди за
шно
оправомощаване,
за изменение и
допълнение на
заповеди за
оправомощаване,
за отказ за
оправомощаване,
отнето
оправомощаването
ежемесеч
но до 10то число

-

1 проект

15 за
оправомоща
ване; 12 за
изм. и доп.;
1 за отказ;

Брой
издадени
заповеди в
зависимост от
заявените АУ
и резултатите
от надзора на
оправомощен
ите лица

Публикувани
28 вписвания
актуални данни в
уеб-страницата
брой вписвания

В зависимост
от заявените
администрати
вни услуги
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3. Надзор на лица,
оправомощени за проверка
на СИ (по приложен график
за извършване на надзорни
проверки на
оправомощените лица през
2017 г.)

5. 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

Ефективно

прилагане на
законодателство
то за защита
интересите на
държавата и
потребителите
от неточни
измервания

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

1. Метрологичен надзор на
лица, които използват СИ
1.1. оператори, които
доставят до крайните
потребители:
- топлинна енергия;
- вода;
- електрическа енергия;

целогоди
шно

І трим.
ІІ трим.
ІV трим.

1.2. Везни:
- в търговската мрежа;
- на пазари и борси;
- в обекти, в които се
измерват големи товари

Целогоди
шно

1.3. СИ при продажба на
горива на краен потребител
– по магистрали и главни
пътища

Основно
през
летния
сезон

Изпълнен план.
Осъществен
надзор на всички
оправомощени
лица – действащи
лаборатории.
Изготвени
предписания и
заповеди за
отнемане
Изпълнен план.
Дадени
предписания.
При нарушения съставени актове
и издадени
наказателни
постановления

52 проверки

55 проверки

10015 обекта 8500 обекта с
с 17675 СИ
15500 СИ
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1.4. СИ по ЗАДС –
съвместни проверки с АМ

Целогоди
шно при
уведомле
ние

1.5. Други СИ, обект на
извънредни надзорни
проверки

целогоди
шно

2. Метрологичен надзор на
лица, които произвеждат,
внасят и предлагат за
продажба ПОКП,вкл.
тематични проверки по
продукти:
2.1. Наблюдение и контрол
в търговската мрежа на
нетните количества на
пуснатите на пазара ПОКП:
- мляко и млечни продукти,
вкл. тематична проверка на
кисело мляко;
- месни и млечни продукти
с еднакви и различни
количества;
-сухи варива – боб, леща,
ориз, нахут, грах и др.;
- ПОКП, обект на
извънредни проверки

І трим.

Изпълнен план.
Дадени
предписания за
отстраняване на
несъответствия и
спиране на
несъответстващи
ПОКП и партиди.
При нарушения съставени актове
и издадени
наказателни
постановления

220
проверки

200
Проверки

808
Партиди

800
Партиди

1738 ПОКП
с различни
количества

1700 ПОКП с
различни
количества

Целогоди
шно
ІІІ трим.
Целогоди
шно
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2.2. Надзорни проверки на
производители на ПОКП:
- мляко и млечни продукти;
-сухи варива – боб, леща,
ориз, нахут, грах и др.

6. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

Повишаване на
конкурентоспос
обността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия

ІІ трим.
ІV трим.

2.3. ПОКП, обект на
извънредни проверки

Целогоди
шно

3. Надзорни проверки по
сигнали и жалби

целогоди
шно

Програма на
1. Регистриране на сервизи
правителствот за тахографи
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.
2. Публикуване на данни за
регистрираните сервизи за
монтаж, проверка и ремонт
на тахографи на уебстраницата на ДАМТН

целогоди
шно

Ежемесеч
но до 10то число

Открити
несъответстващи
СИ и ПОКП и
предприети
действия за
спирането им и
привеждане в
съответствие
Удостоверения за
регистрация/изме
нение и
допълнение,
заповеди за
прекратяване и
временно спиране
Публикувани
актуални данни,
брой вписвания

285 бр.

Брой
отработени
сигнали и
жалби

105 броя
удостоверен
ия,
прекратяван
ия и
временно
спиране
105

Брой
издадени
удостоверени
яв
зависимост от
реалния брой
заявления
В зависимост
от заявените
АУ
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7. 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

и
опазването на
околната среда и
потребителите

вещите

3. Последващ контрол на
регистрирани сервизи (по
приложен график за
извършване на надзорни
проверки на
регистрираните сервизи за
тахографи през 2017 г.)
Повишаване на Програма на
1.Извършване на
конкурентоспос правителствот периодични технически
обността на
о за стабилно прегледи на съоръжения с
българската
развитие на
повишена опасност –
икономика чрез Република
съоръжения под налягане,
провеждане на България за
газови съоръжения и
политика в
периода 2014 - инсталации, повдигателни
подкрепа на
2018 г.
съоръжения, асансьори и
малките и
др. (oсъществяване на
средните
технически надзор на СПО).
предприятия

целогоди
шно

Изпълнен план за
проверките

157 бр.

160 бр.

целогоди
шно

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

прегледи на
18 138 бр.
СПО

прегледи на
18 000 бр.
СПО

2. Извършване на
Целогоди
периодични технически
шно
прегледи на съоръжения с
повишена опасност –
газопроводи,
нефтопродукто-проводи,
въжени линии и др.
(oсъществяване на
технически надзор на СПО).

Осъществен
контрол върху
експлоатирането на
СПО за да се
гарантира, че
отоговарят на
нормативноустанов
ените изисквания
за безопасна
експлоатация.

прегледи на
4172,15 км

прегледи на
3 500 км

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

Контрол върху
спазване от
ползвателите на

проверки на
2 521 обекта

проверки на
2 500 обекта

Целогоди
шно
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(oсъществяване на
технически надзор на СПО).

8. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

9. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

10. Ефективен
надзор
за безопасността на
продуктите, пуснати на
пазара и в действие,

на качеството

Повишаване на
конкурентоспос
обността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия
Повишаване на
конкурентоспос
обността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия
Намаляване на
емисиите на
вредни
вещества и
подобряване

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

нормативноустано
вените изисквания
за безопасна
експлоатация на
съоръженията.
Контрол върху
проверка
спазване на
на 105 лица
нормативноустано
вените изисквания
от лицата и върху
ефективното
изпълнение на
задълженията им.

Извършване на проверки на
лицата, получили лицензия
по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за
осъществяване на
технически надзор на СПО
с цел осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху дейността
им.

целогоди
шно

Извършване на проверки на
вписаните в регистъра на
ДАМТН по чл. 36, ал. 1 от
ЗТИП лица, извършващи
дейности по поддържане,
ремонтиране и
преустройване на СПО с
цел осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху дейността
им.
Програма на
1.Извършване на планови
правителствот проверки на обекти,
о за стабилно разпространяващи течни
развитие на
горива във връзка с
Република
мониторинговата система

целогоди
шно

Контрол върху
проверка на
спазване на
675 лица
нормативноустано
вените изисквания
от лицата и върху
ефективното
изпълнение на
задълженията им.

Текущо
през
цялата
година

Извършени
проверки

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

120 бр.

проверка
на 150 лица

проверки
на 1000 лица

120 бр.
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на течните
горива,
пресичане на
нечестната
конкуренция
и защита на живота и
здравето на хората,
безопасността на
домашните животни,
интересите на

и
опазването на
околната среда
потребителите

и вещите

качеството на
атмосферния
въздух
(достигане и
поддържане на
нормите,
съгласно
изискванията
на
законодателств
ото на ЕС) на
територията на
цялата страна

България за
за контрол на качество на
периода 2014 - течните горива
2018 г.
2. Извършване на
проверки по ЗЧАВ, ЗЕВИ,
сигнали и разпореждане
на МКЦПККДРСТ към
ГДБОП-МВР
3. Изпитване на проби от
течни горива в подвижни
и стационарна
лаборатории.

4. Провеждане на
арбитражни изпитвания и
издаване на експертизи за
съответствие на горивата с
изискванията за качество
след арбитражни
изпитвания.
5. Участие в работата на
ТК 67 на БИС.
6. Изготвяне и представяне
в МОСВ доклад за
качеството на течните
горива в България през 2015
год.
7. Обучение на:

Текущо
през
цялата
година

Извършени
проверки

Текущо
през
цялата
година

Издадени
протоколи от
изпитване от
подвижни
лаборатории и
стационарна
лаборатория
Проведени
арбитражни
изпитвания и
издадени
експертизи след
арбитражни
изпитвания.
Осъществени
участия в
работата на ТК

Текущо
през
цялата
година

При
свикване
на
заседание
30.9.17 г.

Системата за
мониторинг
поддържана в
актуално
състояние.

700 бр.

700 бр.

1400 бр. ПИ

1400 бр. ПИ

39 бр.

В зависимост
от
постъпилите
искания за
арбитражни
изпитвания

3 участия

Според броя
на
заседанията

1 доклад

1 доклад
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а. новопостъпилите
инспектори за вземане на
проби от течни горива,
прилагане изискванията на
нормативните документи за
контрола на качеството на
течните горива и ЗАНН

Текущо

Обучени
инспектори

3 обучени
служители

Според броя
на
новопостъпил
ите
служители

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

текущо

Повишаване
квалификацията
на служители от
сектор
стационарна
лаборатория

5 обучени
служители

Според
потребностит
е
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8. Поддържане на
акредитацията на
лабораторията и
разширяване на
техническите й
възможности:
а. Участие е
междулабораторни
сравнителни изпитвания

В рамките Приложени
на
стандартизирани
годината
методи за
изпитване на
течни горива

б. Разширение на
акредитацията по нови
показатели

В рамките Преакредитация и
на
разширяване на
годината
акредитацията

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

целогоди
шно

10. Актуализация на
вътрешните правила,
инструкции, процедури и
други документи, свързани
с дейността по контрола на
качеството на течните
горива

постоянен Актуализирани
документи

Проверени обекти

6 сравнения

4
разширения

В зависимост
от подадените
заявки за
участие
Издаден
документ от
БСА

3 бр.

4 бр.

4 бр.
издадени и
актуализира
ни

Според
потребността
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11. Обобщаване на данните
за качеството на течните
горива през 2016 г. за
изготвяне на годишния
доклад до Европейската
комисия
12. Разработване на
технически спецификации
за доставка на
сертифицирани
сравнителни материали
(ССМ), реагенти и
консумативи необходими за
изпитвателната дейност на
отдела.
13. Организиране и
провеждане на Вътрешен
одит на СУ и планов надзор
от ИА БСА

трето
тримесеч
ие

Изготвен доклад

1 доклад

1 доклад

Целогоди
шно

Разработени
проекти

5бр.
спецификац
ии

Съгласно
утвърден план
за обществени
поръчки

Второ
тримесеч
ие

Проведени одити

5бр. доклади
от одити

2 бр. доклади
от одити

14. Актуализиране на
системата от обекти,
подлежащи на контрол по
отношение на качеството на
течните горива
Поддържане на базата
данни за резултатите от
проведените проверки

Постоянн
о

Актуална система
с база данни за
обектите и
извършените
проверки

Актуализира
на система

Актуализиран
а система
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15. Извършване на
експертизи и изготвяне на
Експертни заключения,
Констативни протоколи за
установяване
съответствието на течните
горива с изискванията за
качество и съдържание на
биогориво в течните горива,
след изпитване
16. Изготвяне на
становища/експертизи,
възложени от съдебните
органи и МВР или за
качеството на смазочни
материали въз основа на
постъпили искания от
фирми, ведомства и
граждани
17. Разработване,
внедряване, поддръжка и
развитие на
информационна система с
база данни за контрол на
горивата
18. Предаване на
съответстващи горива за
нуждите на ДАМТН

Целогоди
шно

Изготвени
заключения

Изготвени
2250 бр.
заключения

Според
издадените
протоколи от
изпитване

Целогоди
шно

Изготвени
документи

Изготвени
становища
по всички
постъпили
искания

Според
постъпилите
искания

Трето/чет
върто
тримесеч
ие

Разработена и
внедрена система

-

1бр.

Целогоди
шно

Предадени горива
в литри

2 000 л.

Според
приетите
горива за
съхранение
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11. Подобрен
достъп до
услуги по
оценяване на
съответствието
Осигуряване на
предпоставки за
признато
съответствие на
българските
продукти

Повишаване на
конкурентоспос
обността на
българската
икономика чрез
провеждане на
политика в
подкрепа на
малките и
средните
предприятия

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

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

Текущо
през
цялата
2017
година

2.Извършване на планирани
надзорни проверки на
нотифицираните органи

Текущо
през
цялата
2017
година

3.Извършване на
извънредни проверки по
сигнал

Текущо
през
цялата
2017
година

1. Извършени
проверки на
кандидатите за
нотифицирани
органи по
действащите
директиви/
наредби и по нови
такива;
2. Проверки за
удължаване срока
на валидност на
нотификацията;
3. Проверки за
ренотификация
Извършени
планирани
надзорни
проверки на
нотифицираните
органи

30 бр.

Извършени
проверки за
отстраняване на
евентуални
проблеми в
работата на
нотифицираните
органи

100 %
отработени
проверки по
сигнали

22 бр.

В зависимост
от заявените
потребностин
а бизнеса

184 бр.
169
160 проверки
проверки
(във връзка с
надзора на
38
нотифицира
ни органи)
В зависимост
от броя на
постъпилите
сигнали
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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 за подобряване
на работата им.

Текущо
през
цялата
2017
година

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

5. Координиране дейността
на националните работни
групи по прилагане на
НСИОС по чл. 7 от ЗТИП

Текущо
през
цялата
2017
година

Проведени срещи
за обсъждане на
въпроси, свързани
с прилагането на
НСИОС по чл. 7
от ЗТИП

6.Участие във форумите и
структурите към
Европейската комисия по
прилагане на директивите
от Нов подход и оценяване
на съответствието.

Текущо
през
цялата
2017
година

Осъществени
участия във
форумите на ЕК

-

15 срещи

3 участия

1 бр. анализ
на дейността
на
нотифициран
ите органи

10 срещи

3 участия
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7.Подготвяне и изпращане
на уведомления за
нотификация на органите за
оценяване на
съответствието пред
Европейската комисия и
държавите членки чрез
системата за нотификация
NANDO-Input.

Текущо
през
цялата
2017
година

8. Актуализиране на
Регистъра на издадените и
отнетите разрешения за
извършване оценяване на
съответствието, публикуван
на интернет страница на
ДАМТН

Текущо
през
цялата
2017
година

1. Новите
български органи
за оценяване на
съответствието
нотифицирани
2. Уведомления за
удължаване срока
на нотификация
3. Уведомления за
ренотификация
Актуален
Регистър на
издадените и
отнетите
разрешения за
извършване
оценяване на
съответствието

3 подадени В зависимост
уведомления от броя на
подадените
заявления
6 подадени
уведомления
31 подадени
уведомления
41
публикувани
актуализаци
и

В зависимост
от появата на
нови нотифицирани
органи;
отнети
разрешения;
доброволен
отказ от
дейността;
ограничаване
или разширяване на
обхвата на
дейност;
промяна на
адрес на
управление,
интернет
страница, тел.
за контакт.
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12. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

Ефективно
функциониране
на системата за
финансово
управление и
контрол

Програма на
1.Актуализиране на
правителствот
разработени процедури,
о за стабилно
правила и инструкции,
развитие на
регламентиращи
Република
финансово-счетоводната
България за
дейност на ДАМТН (при
периода 2014 необходимост)
2018 г.

текущо

Процедури,
правила и
инструкции
поддържани в
актуализирано
състояние

2. Разработване на нови
процедури, правила,
инструкции,
регламентиращи
финансово- счетоводната
дейност на ДАМТН (при
необходимост)

текущо

Своевременно
разработени нови
процедури,
правила и
инструкции

3. Поддържане на актуален
Риск регистър на ДАМТН
за 2017 г.
4. Изготвяне на план на
ДАМТН за 2017 г.
(програмен формат и по
ЗА), актуализиране (при
необходимост)
5.1. Застраховане на
сградния фонд
5.2. Застраховане на
измервателно и
изпитвателно оборудване и
МПС, доставено по ОПИК
5.3. Застраховане на ДМА в

текущо

Регистърът
поддържан
актуален
Изготвени
планове

1-во
тримесеч
ие
четвърто
4-то
тримесеч
ие
4-то
тримесеч

Сградният фонд
застрахован
Оборудването
застраховано
ДМА
застраховано

15 броя
актуализира
ни
документи

В зависимост
от
потребностит
е

-

В зависимост
от
потребностит
е

1 регистър

1 регистър

2 бр.

2 бр.

26 бр.

26 бр.

-

2 бр.
застраховки

35 бр.

35 бр.
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лабораториите на ГД
„ККТГ”.
5.4. Застраховане и
поддръжка на
автомобилния парк на
ДАМТН
6. Проведени обществени
поръчки по ЗОП и избор на
изпълнители

13. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството
Ефективен
надзор за
безопасността на
продуктите, пуснати на
пазара и в действие, на
качеството на течните

пресичане
на нечестната
конкуренция и
защита на
живота и
здравето на
хората,
горива,

Намаляване на
неблагоприятн
ите последици
от
наводненията и
повишаване на
нивото на
сигурност и
защита на
населението,
околната среда,
стопанската
дейност и
културното
наследство на
страната

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

ие
текущо

текущо

1. Изготвяне и
Текущо
актуализиране на вътрешни
документи за
осъществяване на дейността
на дирекцията
текущо
2. Актуализиране на
информацията от
контролната дейност на ГД
НЯСС в система база данни
за надзора на язовирните
стени.
текущо
3. Предоставяне на
актуална информация за
дейността на ГД НЯСС за
публикуване на интернет
страницата на ДАНТМ
текущо
4. Контрол по изпълнение

Застрахован парк

57 бр.

81 бр.

-

Съгласно
утвърдения
план

2 документа

3 документа

-

1 бр. база
данни

актуална
информация

-

3 бр.
публикации

назначени
оператори на

назначени
оператори

назначени
оператори на

Успешно
проведени
обществени
поръчки и
избрани
изпълнители
утвърдени
документи вила
актуализирана
информация в
базата данни
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безопасността
на домашните
животни,

на чл.138в от Закона за
водите

интересите на

текущо

потребителите и

опазването на
околната среда
и вещите

язовирите и на
техните

5. Контрол по изпълнение
изискванията на Наредбата
по чл.141, ал.2 от ЗВ
текущо
6. Попълване и
актуализиране на база
данни констативни
протоколи (КП) за
язовирите

2 пъти
годишно

7. Участие в комисии и
изготвяне на протоколи от
ежегодни обследвания на
техническото и
експлоатационно състояние
на язовирните стени по
заповед на областните
Текущо
управители
8. Обучение на
служителите, съгласно
изискванията на
нормативната уредба за
осъществяване на
ефективен контрол за
техническото състояние и
безопасната експлоатация

изготвени
констативни
протоколи

на 670
язовира
-

актуализирана
база данни КП

1 бр. база
данни КП

бр. протоколи

810 бр.
констативни
протоколи

служителите
обучени, съгласно
утвърден график

-

1500 язовира
2700 бр.
извършени
проверки
1 бр. база
данни КП

1050 бр.
констативни
протоколи

бр. обучени
служители
съгласно
график

2 бр.
24

на язовирните стени и
съоръженията към тях
9. Спазване на създадената
организация за успешно
изпълнение на програмата
на ДАНТМ по ЗБУТ и
участие в провеждани
обучения
10. Разработване на
проектни предложения и
изпълнение на дейности по
одобрени проекти по
Оперативни програми
финансирани от ЕС
свързани със защитата от
наводнения и безопасната
експлоатация на ХТС.

Текущо

брой проведени
обучения

-

Обучение

-

съгласно
откритите
процедури

-

според
възникнала
необходимост

Текущо

текущо

11. 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
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14. Ефективен
надзор за
безопасността
на продуктите,
пуснати на
пазара и в
действие, на

Ефективно
прилагане на
законодателств
ото за защита
на
потребителите

качеството на течните
горива, пресичане на
нечестната

и
защита на
живота и
здравето на
хората,
конкуренция

Програма на
1. Работа по одобрени
правителствот проекти на ЕК
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.
2. Подготовка на документи
за участие в нови проекти
на ЕК

текущо

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

Съгласно1.
графика
за
изпълнен
ие на
дейностит
е

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

-

Планираните
задачи по
JA2013,
JA2014,
JA2015,
EEPLIANT
изпълнени
Според броя
заявени
участия

JA2016,
EEPLIANT 2 и
други проекти

безопасността на
домашните животни,

интересите на
потребителите и
опазването на околната
среда и вещите

15. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

Изпълнение на
финансовите
цели на
програмите,
съфинансирани
по
Структурните
фондове

Изпълнение на проект
BG16RFOP002-2.004-0001:
1.Подготовка и провеждане
на тръжни процедури
2. Сключване на договори с
фирмите изпълнители
3. Изпълнение на
дейностите съгласно
утвърдения план

1.Успешно
проведени
търгове
2.Сключени
договори с
изпълнители
3. Изпълнени
дейности/задачи

-

3 бр.

-

6 бр.

-

Съгласно
плана
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16. Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура
по качеството

Изпълнение на
финансовите
цели на
програмите,
съфинансирани
по Структурните фондове

Програма на
правителствот
о за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 2014 2018 г.

Подготовка и подаване на
проекти предложения по:
1. ОПОС – технически
надзор на язовири
2. ОПДУ –
специализирани
обучения

текущо 2. Разработени и
подадени
проектни
предложения

-

В зависимост
от откритите
процедури
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