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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2018 г.     

Наименование на администрацията:  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

1 2 3 4 5 6 7 
Цели за 2018 г. Стратегичес

ки цели 
Страте-
гически 

документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 

2018 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 
за текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 
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 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат  

1. Тематични проверки на 
групи продукти - 
електрически съоръжения; 
лични предпазни средства; 
играчки;  машини; строителни 
продукти; газови уреди; 
радиосъоръжения;  продукти 
по екодизайн; продукти в 
обхвата на RoHS; 
транспортируемо оборудване 
под налягане; продукти в 
обхвата на ATEX 

целогоди
шно 
 

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

16 
тематични 
проверки  
 

16 
тематични 
проверки  

 

2. Кампанийни проверки в 
търговски обекти:  
Кампания за деня на 
потребителя 2018,  
Безопасно лято 2018, 
Безопасна Коледа 2018 

март,  
септемвр
и 
ноември,  
декемвр
и  
 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти 
 

3 кампании 
 

3 проведени 
кампании 
 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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опазването на 
околната среда и 
вещите 

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

целогоди
шно 
 

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

Според броя 
на 
подадените 
сигнали и 
жалби 

Брой 
отработени 
сигнали и 
жалби 

4. Реакции и нотификации по 
и към RAPEX 
 

целогоди
шно 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

 Съобразно 
получените 
нотификаци
и и 
откритите 
продукти 

Брой 
получени 
нотификации 
Брой открити 
и унищожени 
продукти 

5. Съвместни проверки с 
Агенция „Митници” 
 

целогоди
шно 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

В 
зависимост 
от броя на 
уведомления
та 

Брой 
несъответства
щи вида 
продукти по 
брой 
получени 
уведомления 

6. Извънпланови проверки на 
продукти 

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 

7. Съвместни проверки с целогоди Открити Съобразно Брой 
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други контролни органи 
 

шно несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

откритите 
групи 
продукти с 
несъответств
ия, извън 
планираните 
групи 

откритите 
групи 
продукти с 
несъответстви
я, извън плана 

8. Информационни блокове 
към потребители, 
икономически оператори, 
неправителствени 
организации, държавни 
институции и власти на 
местното самоуправление 

целогоди
шно 

разработване на 
съвети и 
инструкции 

10 бр. 3 бр. 

9. Надзор на пазара на СИ: 
- везни с неавтоматично 
действие; 
- измервателни системи за 
течности различни от вода; 
- разходомери за газ; 
- водомери; 
 
- електромери. 
 

 
 
Целогод
ишно 
 
I-ІІ трим. 
І-III 
трим. 
ІV трим. 
 

Изпълнен план. 
Открити 
несъответстващи 
СИ и предприети 
действия за 
привеждането им 
в съответствие със 
съществените 
изисквания 

4663 бр. СИ 4000 бр.СИ 

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

целогоди
шно 

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

474 бр. СПО 
 

1000 бр. СПО 
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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 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г.  

Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

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

четвърто 
тримесе
чие 

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 

 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 

1. Изготвяне на предложения 
за промяна на Закон за 
чистотата на атмосферния 
въздух 

първо 
тримесе
чие 

Изготвени 
предложения от 
работна група 
за промяна в 
ЗЧАВ 

- Представени 
предложения 

до 
ръководствот
о на ДАМТН 

2. Изготвяне на предложения 
за промяна на Закон за 
енергията от възобновяеми 
източници 

първо 
тримесе
чие 

Изготвени 
предложения от 
работна група 
за промяна в 
ЗЕВИ 

- Представени 
предложения 

до 
ръководствот
о на ДАМТН 

3. Изготвяне на предложения 
за промяна на Наредбата за 
изискванията за качеството на 

първо 
тримесе
чие 

Изготвени 
предложения от 
работна група 

- Представени 
предложения 

до 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf


5 

бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

течните горива, условията, 
реда и начина за техния 
контрол 

за промяна в 
Наредба 

ръководствот
о на ДАМТН 

4. Проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за 
устройството, безопасната 
експлоатация и техническия 
надзор на съоръжения под 
налягане. 

четвърто 
тримесе
чие 

Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

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

четвърто 
тримесе
чие   

Внесен в МИ 
проект  за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 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. 

четвърто 
тримесе
чие   

Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

7. Проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за 
безопасната експлоатация и 
техническия надзор на 
повдигателни съоръжения. 

Четвърт
о 
тримесе
чие  

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

8. Проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за 
безопасната експлоатация и 

първо 
тримесе
чие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 

- 1 проект 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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техническия надзор на 
асансьори. 

допълнение на 
наредбата 

9. 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. 

четвърто 
тримесе
чие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

10. 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. 

четвърто 
тримесе
чие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

11. 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. 

четвърто 
тримесе
чие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

12. Съгласуване на проект за 
изменение и допълнение на 

четвърто 
тримесе

Внасяне в МИ 
проект за 

- 1 проект 
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Наредбата № 3 за условията и 
реда за придобиване на 
правоспособност за 
упражняване на професия 
“монтьор по монтиране, 
поддържане и ремонтиране на 
асансьори”. 

чие изменение и 
допълнение на 
наредбата 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 
2019 и 2020 г. 
на МИ в 
програмен 
формат 

1. Оправомощаване на лица за 
проверка на СИ 

целогоди
шно 

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

8 за 
оправомоща
ване;  
15 за изм.  и 
доп.;  
1  за 
отнемане;  

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

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

ежемесе
чно до 
10-то 
число 

Публикувани 
актуални  данни в 
уеб-страницата 
брой вписвания   

24 вписвания В зависимост 
от заявените 

администрати
вни услуги 

3. Надзор на лица, 
оправомощени за проверка на 
СИ (по приложен График за 
извършване на надзорни 
проверки на оправомощените 
лица през 2018 г.)  

целогоди
шно 

Изпълнен план. 
Осъществен 
надзор на всички 
оправомощени 
лица – действащи 
лаборатории. 
Изготвени 
предписания и 
заповеди за 

57 проверки  
 

55 проверки  
 
 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf


8 

отнемане 
 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството  

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 
2019 и 2020 г. 
на МИ в 
програмен 
формат 

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

  - електрическа енергия; 

 
 
 
 
 
 
І-II трим. 
ІІ-III 
трим.  
ІV трим. 
 

Изпълнен план. 
Дадени 
предписания.  
При нарушения -
съставени актове 
и издадени 
наказателни 
постановления 
 

9748 обекта 
с 17512 СИ 

8500 обекта с 
15500 СИ 

1.2. Везни: 
- в търговската мрежа; 
- на пазари и борси 

Целогод
ишно 

1.3. СИ при продажба на 
горива на краен потребител  

Целогод
ишно 

1.4. СИ в здравеопазването – 
болнични заведения 
 
 

І трим. 
 

1.5. СИ по ЗАДС – съвместни 
проверки с АМ 
 
 
 

Целогод
ишно 
при 
уведомл
ение 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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1.6. СИ, обект на извънредни 
надзорни проверка 

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; 
- пакетирани биохрани -
зърнени, семена и сурови ядки 
- тематична проверка; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
Целогод
ишно 
 
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 

224 
проверки 
 
830 
Партиди 
 
1754 ПОКП 
с различни 
количества 

200 
Проверки 
 
800 
Партиди 
 
1700 ПОКП с 
различни 
количества 
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2.2. Надзорни проверки на 
производители на ПОКП в 
зависимост от резултатите от 
контрола в търговската мрежа 
и оценка на риска 
 

Целогод
ишно  

   

2.3. ПОКП, обект на 
извънредни проверки 
 

Целогод
ишно 

3. Надзорни проверки по 
сигнали и жалби 

целогоди
шно 

Открити 
несъответстващи 
СИ и ПОКП и 
предприети 
действия за 
спирането им и 
привеждане в 
съответствие  

 304 бр. Брой 
отработени 
сигнали и 
жалби 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 186: 
Повишаване 
на 
сигурността 
и 
безопасностт
а на 
транспортни
я сектор 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 

1. Регистриране на сервизи за 
тахографи  

целогоди
шно 

 

Удостоверения за 
регистрация/изме
нение и 
допълнение, 
заповеди за 
прекратяване и 
временно спиране 

45 бр. 
удостоверен
ия, 5 бр. 
заповеди за 
прекратява-
не, временно 
спиране и 
възобновя-
ване 

Брой 
издадени 
удостоверени
я в 
зависимост от 
реалния брой 
заявления 

2. Публикуване на данни за 
регистрираните сервизи за 
монтаж, проверка и ремонт на 
тахографи на уеб-страницата 
на ДАМТН 

Ежемесе
чно до 
10-то 
число 

Публикувани 
актуални данни, 
брой вписвания  

50  
публикации 

В зависимост 
от заявените 
АУ 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf


11 

в програмен 
формат 

3. Последващ контрол на 
регистрирани сервизи  (по 
приложен График за 
извършване на надзорни 
проверки на  регистрираните 
сервизи за тахографи през 
2018 г.)   

целогоди
шно 

Изпълнен план за 
проверките 

160 бр. 150 бр. 

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) 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

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

целогод
ишно 

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

прегледи на 
19 541  бр. 
СПО 
 

прегледи на 
19 500 бр. 
СПО 

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

Целогод
ишно 

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

прегледи на 
4 563,26 км 

прегледи на 
4 100 км 

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

Целогод
ишно 

Контрол върху 
спазване от 
ползвателите на 
нормативноустано

проверки на 
2 368 обекта  
  
 

проверки на  
2 500 обекта 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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вените изисквания 
за безопасна 
експлоатация на 
съоръженията. 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

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

 

целогод
ишно 

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

проверка 
на 105 лица 

проверка 
на 195 лица  

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 

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

 

 

2. Поддържане на електронен 

Целогод
ишно 

 

 

 

 

Целогод

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

 

Поддържане на 

проверка на  
693 лица 

 

 

 

 

- 

проверки 
на 1200 лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 електронен 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

регистъра на СПО 
2.1.Попълване на информация 
за фирмите в регистъра на 
СПО 
2.2. Даване на код и пароли на 
на фирмите за електронен 
достъп до регистъра на СПО 
2.3. Контрол върху 
попълването на данни в 
регистъра на СПО от фирмите 

ишно 
1-во 
трим. 
 
2-ро 
тримесе
чие 
целогоди
шно 

електронния 
регистър актуален  

регистър 

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 

Цел 145: 
Подобряване 
качеството 
на 
атмосферния 
въздух в 
населените 
места. 
Разширяване 
на комплекса 
от мерки за 
опазване 
чистотата на 
атмосферния 
въздух. 
Разработване 
на 
национална 
програма за 
качеството 
на 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

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

Текущо 
през 
цялата 
година 

Извършени 
проверки 

131 бр. 
извършени 
проверки  

 

 

120 бр.  

2. Извършване на проверки 
по ЗЧАВ, ЗЕВИ, сигнали на 
граждани и други държавни 
институции 

Текущо 
през 
цялата 
година 

Извършени 
проверки 

734 бр. 
извършени 
проверки 

  182бр. 
проверки 

завършили с 
доклад  

750 проверки 

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

Текущо 
през 
цялата 
година 

 

Издадени 
протоколи от 
изпитване от 
подвижни 
лаборатории и 
стационарна 

1716 бр. ПИ  1400 бр. ПИ 

 

 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf


14 

и опазването на 
околната среда 
и вещите 

атмосферния 
въздух. 

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

Текущо 
през 
цялата 
година 

 

Проведени 
арбитражни 
изпитвания и 
издадени 
експертизи след 
арбитражни 
изпитвания. 

35 изпитани 
арбитражни 

проби  

В зависимост 
от 
постъпилите 
искания за 
арбитражни 
изпитвания 

5. Участие в работата на ТК 
67 на БИС. 

При 
свикване 
на 
заседани
е 

Осъществени 
участия в 
работата на ТК 

2 участия  Според броя 
на 

заседанията 

6. Обобщаване на данните за 
качеството на течните горива 
през 2017 г. за изготвяне на 
годишния доклад до 
Европейската комисия 

трето 
тримесе
чие 

Изготвен доклад 1 доклад 1 доклад 

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

постояне
н 

Актуализирани 
документи 

Документи - 
5 бр. 

Формуляри 
– 20 бр. 

Според 
потребността 

8. Обучение на: 

а. новопостъпилите 
инспектори за вземане на 
проби от течни горива, 
прилагане изискванията на 
нормативните документи за 
контрола на качеството на 

 
 
Текущо 
 
 
 
 
 

 
 
Обучени 
инспектори  
 
 
 
 

 

4 обучени 
служители  

 

 

 
 
Според броя 
на 
новопостъпил
ите 
служители 
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течните горива и ЗАНН 

б. служители от ИГСМП с цел 
повишаване на 
квалификацията в методите за 
изпитване на течни горива. 

в. Вътрешни обучения за 
повишаване на 
професионалната 
компетентност и поддържане 
на квалификацията на 
персонала 

г. Професионално, 
компютърно и  чуждоезиково  
обучение 

 
9. Поддържане на 
акредитацията на 
лабораторията и разширяване 
на техническите й 
възможности: 
 

а. Участие е 
междулабораторни 
сравнителни изпитвания   

 

 
 
Текущо 
 
 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
рамките 
на 
годината 
 

 
 
Повишаване 
квалификацията 
на служители  
 
 
 
Провеждане на 
обучения 
 
 
 
 
 
Участие в курсове 
за обучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложени 
стандартизирани 
методи за 
изпитване на 
течни горива 
 

 
43 обучения 

на 
служители 

 

 
 
Проведени 
обучения по 
отдели 
 
 
 
Участие на 
20 
служители в 
различни 
курсове 

 
 
 
 
 
 
 

6 сравнения  
 

 

 

 
 
Според 
потребностит
е 
 
 
 
Проведени 
обучения 
 
 
 
 
Според 
утвърдените 
курсове 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издаден 
сертификат от 
4 участия 
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б. Разширение на 
акредитацията по нови 
показатели  
 
 
 
в. Организиране и 
провеждане на Вътрешен 
одит на СУ и планов надзор 
от ИА БСА 
 
10.  Kомплексни проверки с 
участие на подвижна 
лаборатория в района на 
контрол на качеството на 
горивата 
 
11. Разработване на 
технически спецификации за 
доставка на сертифицирани 
сравнителни материали 
(ССМ), реагенти и 
консумативи необходими за 
изпитвателната дейност на 
отдела 
 
12. Пускане в действие на 
нова апаратурата и обучение 
на персонала 
 
13. Оценка на служителите в 
ГД ККТГ 

В 
рамките 
на 
годината 
 
 
Второ и 
трето 
тримесе
чие 
 
целогод
ишно 
 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
 
 
 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
Първо и 
трето 
тримесе

Разширяване на 
акредитацията 
 
 
 
 
Проведени одити 
 
 
  
 
Проверени обекти 
 
 
 
 
 
Разработени 
спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
Пуснати апарати 
 
 
Проведени 
междинни срещи 
и атестация 

4 
разширения  

 
 
 
 

доклади от 
одити 

 
 
 

4 бр. 
 

 
 
 

6 бр. 
спецификац

ии 
 
 
 
 
 
 

5 бр. 
апарати 

 
 

Проведени 
междинни 
срещи и 

Разширяване 
на 

акредитацият
а по 4 

показателя 
 

доклади от 
одити 

 
 
 

4 бр. 
 
 
 
 

Съгласно 
утвърден план 
за обществени 

поръчки 
 
 
 
 
 

Пускане на 6 
бр. нови 
апарати  

 
Проведени 
междинни 
срещи и 
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14. Закупуване и доставка на 
съдове за еднократна 
употреба за вземане на 
проби от течни горива и 
еднократни пломби 
 
15. Актуализиране на 
системата от обекти, 
подлежащи на контрол по 
отношение на качеството на 
течните горива 

16. 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 
 
17. Изготвяне на проекти на 
наказателни постановления 
 
 
 
18.  Изготвяне на 
становища/експертизи, 
възложени от съдебните 

чие 
 
трето/ 
четвърто 
тримесе
чие 
 
 
Постоян

но 
 
 
 
 

Целогод
ишно 

 
 
 
 
 
 
 
 

Целогод
ишно 

 
 
 

Целогод
ишно 

 

 
 
Сключени 
договори за 
доставка 
 
 
 
Актуална система 
с база данни за 
обектите 
 
 
 
Изготвени 
заключения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвени 
проекти на НП 
 
 
 
Изготвени 
документи 

 

атестация 
 

1 договор за 
съдове и 1 
договор за 

пломби 
 
 

Актуализира
на система 

 
 
 
 

Изготвени 
3022 бр.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвени 
115 бр. 

проекти на 
НП 

 
Изготвени 
становища 
по всички 

атестация 
 

1 договор за 
съдове и 1 
договор за 

пломби 
 
 

Актуализиран
а система 

 
 
 
 

Според 
издадените 

протоколи от 
изпитване  

 
  
 
 
 
 

Според бр. 
издадени 

АУАН 
 
 

Според 
постъпилите 

искания 
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органи и МВР или за 
качеството на смазочни 
материали въз основа на 
постъпили искания от фирми, 
ведомства и граждани 
 
19.  Изготвяне на отчети за 
работата на ГД  ККТГ и 
представянето им на 
председателя на ДАМТН 
 
 
20. Поддържане на база данни 
за резултатите от проведените 
проверки 
 
 
21. Семинарно занятие на 
служителите от ГД ККТГ 
 
 
 
22. Разработване, внедряване, 
поддръжка и развитие на   
информационна система с 
база данни за контрол на 
горивата 
 
 
 
23. Предаване на 
съответстващи  горива за 

 
 
 
 
 

Целогод
ишно 

 
 
 
 

Целогод
ишно 

 
 
 

Второ 
тримесе

чие 
 
 
 

второ/тр
ето 

тримесе
чие 

 
 
 

Целогод
ишно 

 
 
 
 
 

Изготвени отчети 
 
 
 
 
 

Актуална база 
данни 
 
 
 
Проведени 
семинари 
 
 
 
 
Разработена и 
внедрена система 

 
 
 
 
 

Предадени горива 
– литри 

постъпили 
искания  
 
 
 
Изготвени 
периодични 
годишен 
отчети 
 
 
Актуална 
база данни 
 
 
 

1  семинар 
 
 
 
 
 

Разработени 
технически 
изисквания 

 
 
 
 

 1 120 л. 

 
 
 
 
 

Изготвени 
периодични 
годишен 
отчети 
 
 
Актуална база 
данни 
 

 
 

Проведен 1  
семинар 

 
 
 
 

1бр.  
 
 
 
 
 

Според 
приетите 
горива за 

съхранение 
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нуждите на ДАМТН 
 

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 
 
 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

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 
2018 
година 

− Извършени 
проверки на  
кандидатите за 
нотифицирани 
органи по 
действащите 
директиви/ 
наредби, по 
нови такива и 
регламенти; 

− Проверки за 
удължаване 
срока на 
валидност на 
нотификацията; 

− Проверки за 
ренотификация 

− Проверки, 
свързани с 
уведомления 
съгласно чл. 14б 
на ЗТИП 

13 бр. 
извършени 
проверки  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
48 
 
 

В зависимост 
от заявените 
потребностин
а бизнеса 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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2.Извършване на планирани 
надзорни проверки на 
нотифицираните органи 

Текущо 
през 
цялата 
2018 
година 

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

167 
проверки (40 
нотифицира
ни органи) 

160 проверки 

3.Извършване на извънредни 
проверки по сигнал 

Текущо 
през 
цялата 
2018 
година 

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

100 % 
отработени 
проверки по 
сигнали 

В зависимост 
от броя на 
постъпилите 
сигнали 
 

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 
2018 
година 

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

Извършен 
анализ на 

дейността на 
40 

нотифицира
ни органи 

анализ на 
дейността на 
всеки 
нотифициран 
орган 
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5. Координиране дейността на 
националните работни групи 
по прилагане на НСИОС по 
чл. 7 от ЗТИП 

Текущо 
през 
цялата 
2018 
година 

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

20 срещи 10 срещи 

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

Текущо 
през 
цялата 
2018 
година 

Осъществени 
участия във 
форумите на ЕК 

10 участия 4 участия 

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

Текущо 
през 
цялата 
2018 
година 

Нотифициране на 
нови български 
органи за 
оценяване на 
съответствието. 
Уведомления за 
удължаване срока 
на нотификация; 
Уведомления за 
ренотификация. 

6 бр. 
подготвени 
и изпратени 
уведомления 

В зависимост 
от броя на 
подадените 
заявления, 
сроковете на 
нотификация 
и настъпили 
промени. 
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8. Актуализиране на регистъра 
на издадените и отнети 
разрешения за извършване на 
оценяване на съответствието, 
публикуван на интернет 
страницата на ДАМТН 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Актуален 
регистър на 
издадените и 
отнети 
разрешения за 
извършаване на 
оценяване на 
съответствието 

12 бр. 
направени 

актуализаци
и 

В зависимост 
от броя на 
подадените 
заявления, 
сроковете на 
нотификация 
и настъпили 
промени. 

   9. Извършване на проверки по 
документи и определяне на: 
 - уникален код на 
производител установен на 
територията на Република 
България или в трети страни; 
 - идентификационен код за 
оценяване на етапа след 
построяването на 
нотифициран орган 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Извършени 
проверки по 
документи и 
определен: 
 - уникален код на 
производител 
установен на 
територията на 
Република 
България или в 
трети страни; 
 - 
идентификационе
н код за 
оценяване на 
етапа след 
построяването на 
нотифициран 
орган 

6 бр. 
извършени 
проверки 

 

В зависимост 
от броя на 
подадените 
заявления 
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   10. Актуализиране на 
националния регистър -  
„Уникален код на 
производители на плавателни 
съдове“ 
 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Актуален 
национален 
регистър - 
„Уникален код на 
производители на 
плавателни 
съдове“ 

4 бр. 
актуализаци

и на 
националния 

регистър  

В зависимост 
от броя на 
подадените 
заявления. 

   11. Предоставяне данните от 
националния регистър в 
регистъра на държавите 
членки, в платформата за 
сътрудничество на Комисията 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Актуална 
информация в 
регистъра на 
държавите членки 
в платформата за 
сътрудничество 
на Комисията 

Предоставен
и данните от 
националния 
регистър – 4 

бр. 

В зависимост 
от броя на 
подадените 
заявления. 

   12. Вписване на код на 
производител установен в 
трета държава в „регистър за 
трети държави“ 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Актуална 
информация в 
„Регистъра за 
трети държави“ на 
държавите членки 

- При подадени 
заявления 
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   13. Вписване на 
идентификационния код на 
нотифицирания орган, 
получил разрешение за 
оценяването на 
съответствието на етапа след 
построяването в „регистър на 
нотифицираните органи“ (чрез 
CIRCA BC) 

Текущо 
през 
цялата 
2018 г. 

Актуална 
информация в 
„Регистъра на 
нотифицираните 
органи“ на 
държавите членки  - 

При 
нотифициране 
на орган за 
оценяването 
на 
съответствиет
о на етапа 
след 
построяванет
о  

Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 

Цел 195: 
Конкурентос
пособна 
българска 
икономика 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 

 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

1. Система за управление на 
качеството на ДАМТН (СУК) 
 
1.1. Актуализиране на 
документите по гл. 
дирекции/дирекции, съгласно  
СУК  
 
1.2. Провеждане на цялостен 
вътрешен одит в ДАМТН на 
внедрената СУК, съгласно 
изискванията на 
международен стандарт ISO 
9001:2015  
 
1.3. Поддържане на актуални 
регистри на ТСНИ в гл. 
дирекции/дирекции, чрез 
осъществяване на непрекъснат 
контрол върху техническите 
средства за наблюдение и 

 
 
 
Текущо 
 
 
 
 
Първо-
второ 
тримесе
чие 
 
 
 
Целогод
ишно 
 
 
 
 

 
 
Системата 
поддържана 
съгласно 
изискванията на 
стандарта 
 
Системата 
поддържана 
съгласно 
изискванията на 
стандарта 
 
 
Системата 
поддържана 
съгласно 
изискванията на 
стандарта 
 

 
 
 

57 броя 
актуализира

ни 
процедури 

 
 
-  
 
 
 
 
 

Всички 
регистри 

 
 
 
 

 
 

В зависимост 
от 

потребностит
е 
 
 

1 одит 
 
 
 
 
 
 

Всички 
регистри 

 
 
 
 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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измерване съгласно СУК  

1.4. Провеждане преглед на 
ръководството, с цел 
обсъждане на 
функционирането на СУК, 
нейната ефективност и 
съответствието и с 
изискванията на стандарт ISO 
9001:2015. 
 

1.5. Провеждане обучение на 
служители на ДАМТН по ISO 
9001:2015 

 

1.6. Ресертификация на 
внедрената Системата за 
управление на качество в 
съответствие със стандарт ISO 
9001:2015 

 
 
 
 
Трето 
тримесе
чие 
 
 
 
 
 
Първо 
тримесе
чие 
 
 
 
 
Трето 
тримесе
чие 
 

 
 
 
Системата 
поддържана 
съгласно 
изискванията на 
стандарта 
 

 

Повишена 
квалификация и 
компетентност на 
служителите за 
постигане целите 
по качество 

Системата  
поддържана 
съгласно 
изискванията на 
стандарта 

 
 
 
 

1 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

1 бр. 
 
 
 
 
 
 

Според 
потребностит

е 
 
 
 

Ресертификац
ия на СУК 

2. Риск регистъра на ДАМТН  
2.1. Актуализиране на Риск- 
регистъра (при необходимост) 
2.2. Изготвяне на Риск-
регистър на ДАМТН за 2019 г.  
 

Текущо 
 
 
4-то 
трим. 

Риск-регистърът   
поддържан 
актуален 

1 регистър 
 
 

1 регистър 
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3. Застраховане на 
имуществото на ДАМТН 
3.1. Застраховане на сградния 
фонд 
 
3.2. Застраховане на 
измервателно и изпитвателно 
оборудване  
 
3.3. Застраховане и поддръжка 
на автомобилния парк на 
ДАМТН 

 
 

четвърто 
трим. 

3-то и 4-
то 

тримесе
чие 

 
3-то 

тримесе
чие 

 

 
 
Сградният фонд 
застрахован 
 
ДМА 
застраховано 
 
 
 
Застрахован парк 

 
 

24 сгради 
 
 
 

180 бр. 
 
 
 

75 бр. 

 
 

24 сгради 
 
 
 

180 бр. 
 
 
 

100 бр. 

4. Провеждане на обществени 
поръчки по ЗОП и избор на 
изпълнители  

 

текущо 
 

Успешно 
проведени  
обществени 
поръчки и 
избрани 
изпълнители 

34 поръчки  Съгласно 
утвърдения 

план 
 

Ефективен 
надзор за 
безопасността 
на продуктите, 
пуснати на 
пазара и в 
действие, на 
качеството на 
течните горива, 
пресичане на 
нечестната 
конкуренция и 

Мярка 562: 
Изпълнениет
о на мерките 
включени в 
програмите 
за 
изпълнение 
на Плановете 
за 
управление 
на риска от 
наводнения 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 

1. Осъществяване на контрол 
за изпълнение на мерките за 
поддържане на язовирните 
стени и съоръженията към тях 
в изправно техническо 
състояние и осигуряване на 
безопасната им експлоатация: 
 
1.1. Планирани проверки на 
язовирните стени и 
съоръженията към тях и на 
документацията от 

Целогод
ишно 

 

 

 

Целогод
ишно 

Извършени 
проверки и 
съставени 
констативни 
протоколи. 
Дадени 
предписания. При 
нарушения 
съставени актове 
и издадени 
наказателни 
постановления. 

2614 бр. 
извършени 
проверки.  
 
 
 
 
 
Съставени 
2531 броя 
констативни 
протоколи и 

2000 бр. 
извършени 
проверки.  
 
 
 
 
 
Съставени 
констативни 
протоколи.  
 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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защита на 
живота и 
здравето на 
хората, 
безопасността 
на домашните 
животни, 
интересите на 
потребителите 
и опазването на 
околната среда 
и вещите 

(ПУРН) 
2016-2021 г. 
за 
намаляване 
на 
неблагоприя
тните 
последици от 
наводненият
а за 
човешкото 
здраве, 
стопанската 
дейност и 
околната 
среда. 

бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 
 

експлоатация. 
 
 
1.2. Проверки на язовирните 
стени и съоръженията към тях 
и на документацията от 
експлоатация по сигнали и 
жалби. 
 

 
Приложени 
принудителни 
административни 
мерки.  

84 доклада 
от проверки. 
 
Съставени 
406 броя 
АУАН и 
издадени  
182 броя 
наказателни 
постановлен
ия 
 

 
 
 
Съставени  
АУАН при 
констатирани 
нарушения и 
издадени 
наказателни 
постановлени
я  
 
Приложени 
принудителни 
администрати
вни мерки, 
при наличие 
на законово-
установени 
обстоятелства 

 
 

  1.3. Участие в комисии за 
ежегодни обследвания на 
техническото и 
експлоатационно състояние на 
язовирните стени по заповед 
на областните управители 

При 
издаване 
на 
заповед 
от 
съответн
ия 
областен 
управит
ел 

Съставени 
констативни 
протоколи. 
Дадени 
предписания.  

Участие в 
1898 бр. 
извършени 
проверки 

В зависимост 
от 
определените 
от областните 
управители 
обекти за 
проверка 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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   1.4. Последващ контрол за 
изпълнение на дадените от 
комисии за ежегодни 
обследвания на техническото 
и експлоатационно състояние 
на язовирните стени по 
заповед на областните 
управител 

Целогод
ишно  

Осъществен 
контрол и 
съставени 
констативни 
протоколи. При 
неизпълнение на 
дадени 
предписания 
съставени актове 
и издадени 
наказателни 
постановления. 

Извършени 
446 броя 
проверки. 
Съставени 
77 броя 
АУАН и 
издадени 56 
броя 
наказателни 
постановлен
ия. 

В зависимост 
от броя на 
обектите, за 
които са 
дадени 
предписания 
и 
установените 
неизпълнения 
на дадени 
предписания 

   2. Осъществяване на контрол 
за изпълнение на дейности по 
извеждане от експлоатация 
и/или ликвидация на язовирни 
стени и/или съоръжения към 
тях, ако възстановяването или 
реконструкцията им са 
нецелесъобразни  
2.1. Проверка на подадени 
заявления за извеждане от 
експлоатация и/или 
ликвидация на язовирни стени  

Целогод
ишно  

Изготвени 
становища по 
заявления за 
извеждане от 
експлоатация 
и/или ликвидация 
на язовирни стени 
и съоръженията 
към тях и 
представени за  

50 бр.  
изготвени 
становища 
по заявления 
и 
представени 
за 
разглеждане 
от 
Експертния 
съвет към 
ДАМТН 

В зависимост 
от подадените 
заявления за 
извеждане от 
експлоатация 
и/или 
ликвидация 
на язовирни 
стени и 
съоръженията 
към тях 

   2.2. Издаване на 
разрешения/откази  
за извеждане от експлоатация 
и/или ликвидация на язовирни 
стени и/или съоръжения към 
тях 

 Издадени 
разрешения/отказ
и  
за извеждане от 
експлоатация и/или 
ликвидация на 
язовирни стени 
и/или съоръжения 
към тях 

няма Съгласно 
взетите 
решения 
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   3. Изготвяне на проекти за 
изменение и допълнение на 
нормативни актове: 
3.1. Проект за изменение и 
допълнение на Закона за 
водите 
 
 
 
3.2. Проект за изменение и 
допълнение на Наредба за 
условията и реда за 
осъществяване на 
техническата и безопасната 
експлоатация на язовирните 
стени и на съоръженията към 
тях, както и на контрол за 
техническото им състояние 
 
3.3. Проект за изменение и 
допълнение на Наредба № РД-
04-02 от 25 ноември 2016 г. за 
условията и реда за 
използването на 
информационна система за 
техническото състояние на 
язовирните стени и 
съоръженията към тях, 
предоставена от ДАМТН 
 
3.4. Актуализация на 
вътрешните правила, 

 
 
 
2-ро 
тримесе
чие 
 
 
 
4-то 
тримесе
чие 
 
 
 
 
 
 
 
4-ро 
тримесе
чие 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целогод
ишно 

 
 
 
Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
Закона за водите 
 
Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата след 
приемане ЗИД на 
Закона за водите 
 
 
 
Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение (при 
необходимост) 
 
 
 
 
 
 
Актуализирани 
документи 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 броя 
изготвени 

 
 
 

1 проект 
 
 
 
 

 
1 проект 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 проект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Според 
необходимост
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инструкции, процедури и 
други документи, свързани с 
дейността по контрола на 
язовирните стени и 
съоръженията към тях 

и/или 
актуализира
ни 
документа 

та 

   4. Поддръжка и развитие на 
информационна система (ИС) 
за дейностите по техническата 
и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и 
съоръженията към тях и за 
осъществяване на контрола 
върху техническото им 
състояние. 
 
4.1. Попълване на данни за 
язовирните стени и 
съоръженията към тях в 
информационата система   
 
 
4.2. Попълване на данни от 
извършени проверки в ИС    

Целогод
ишно 

 

 

 
 
 
1-во 
тримесе
чие 
 
 
 
целогод
ишно 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данните за 
язовирните стени 
и съоръженията 
към тях 
попълнени в ИС 
 
Публикувани 
данни от 
извършени 
проверки на 
язовирни стени и 
съоръженията към 
тях в ИС 

Внедрена 
информацио
нна система 
1 брой 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

Поддържана, 
попълнена и 
актуализиран
а 
информацион
на система за 
техническото 
състояние на 
язовирните 
стени и 
съоръженията 
към тях 
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Развитие и 
подобряване на 
националната 
инфраструктура 
по качеството 
 

ПРИОРИТЕ
Т 24: 
Ефективно 
управление 
на 
средствата 
от ЕС за 
осигуряване 
на 
максимален 
положителен 
ефект 
 

Програма за 
управление на 
правителството 
на Република 
България за 
периода 2017 -
2021 г. 
 
Бюджет за 2018 
г. и 
актуализирана 
бюджетна 
прогноза за 2019 
и 2020 г. на МИ 
в програмен 
формат 

Изпълнение на проект 
BG16RFOP002-2.004-0001: 
 
1.Работа по подготовката и 
провеждането на тръжни 
процедури 
 
2. Сключване на договори с 
фирмите изпълнители  
 
3. Изпълнение на дейностите 
по проекта 
 
4. Отчитане на изпълнените 
дейности в ИСУН 2020  
 
 
5.Подготовка и подаване на 
технически и финансови 
отчети  
 
6. Подаване на искания за 
плащане 
 

 

 

 

 

 

 

текущо 

  
  
  
 1.Успешно 

проведени 
търгове 
 
2.Сключени 
договори с 
изпълнители 
3. Изпълнени 
дейности/задачи  
 
4. Отчетени 
дейности  
 
 
5. Подадени ТД и 
ФД 
 
 
6. Подадени 
искания за 
плащане 
 

 
 
 

2 бр. 
 
 
 

2 бр. 
 
 

Дейност 3 и 
Дейност 4 

 
Работа по 

дейности 1, 
2.1 и 2.2 

 
Подадени 4 
отчета по 
напредъка 

 
Авансово 
плащане 

 
 
 

3 бр. 
 
 
 

10 бр.   
 
 

Съгласно 
плана 

 
Съгласно 

плана 
 
 

Съгласно 
плана 

 
 

Съгласно 
плана 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/budget/2000_pril-3__2018-2020-i_i.pdf
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1. Работа по одобрени проекти 
на ЕК   
 
 
 
 
 
2. Подготовка на документи за 
участие в нови проекти на ЕК 
 
3. Участие в инициативи по 
Програма  “Потребители 
2020“ 
 

текущо Участие на 
ДАМТН в 
проекти на ЕК 
(JA2015, JA2016, 
EEPLIANT2 и др.) 
 
 
JA2017 
 
 
 
Програма „Обмен 
на служители“  
 

Изпълнени 
задачи по  
проекти 
JA2015, 
JA2016, 

EEPLIANT2  
 
- 
 
 
 

15 подадени 
кандидатури 

 
 

Планираните 
задачи по 
JA2015, 
JA2016, 

EEPLIANT2 
изпълнени 

 
Според броя 

заявени 
проекти 

 
15 одобрени и 

преминали 
обучение 

4. Работа по проект на РГ 5 на 
WELMEC/ADCO група на ЕК 
за СИ 

5. Участие на ГДМН в 
разработване на предложение 
за нов проект на РГ 5 на 
WELMEC/ADCO група на ЕК 
за СИ за водомери 

целогод
ишно 

 

Участие ДАМТН 
в проекти на 
WELMEC/ADCO 
група на ЕК за СИ 

1 

 

 

- 

1 

 

 

1 

 

 

Имена и длъжност на попълващия:       Валентин Чиликов – Главен секретар 


