ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 Г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
1
Цели за 2019
г.

2
Стратегич
ески цели

3
Стратегически
документ

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

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

4
Дейности

1. Тематични проверки на
групи продукти електрически съоръжения;
лични предпазни средства;
играчки; машини; строителни
продукти; газови уреди;
радиосъоръжения; продукти
по екодизайн; продукти в
Бюджет за
обхвата на RoHS;
2019 г. и
актуализирана транспортируемо оборудване
под налягане; продукти в
бюджетна
обхвата на ATEX
прогноза за
2019 - 2021 г. 2. Кампанийни проверки в
търговски обекти:
на МИ в
Кампания за деня на
програмен
потребителя 2019,
формат
Ден на детето 2019,
Безопасно лято 2019,
Безопасна Коледа 2019
3. Проверки по сигнали и
жалби на граждани

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2019 г./
целого Открити
дишно несъответстващи
продукти и предприети
действия за
привеждането им в
съответствие със
съществените
изисквания

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
17 тематични
17
проверки
тематични
проверки

март,
юни,
юли,
ноемвр
и,
декемв
ри
целого
дишно

Открити
несъответстващи
продукти

4 кампании

4 проведени
кампании

Открити
несъответстващи

100 %
отработени

Постъпилите
сигнали и
1

потребителите
и опазването
на околната
среда и вещите

(електрически съоръжения,
строителни продукти,
играчки, лични предпазни
средства, машини, средства за
измерване и др.)

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

4. Реакции и нотификации по
и към RAPEX

целого
дишно

5. Съвместни проверки с
Агенция „Митници”

целого
дишно

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

6. Извънпланови проверки на
продукти

целого
дишно

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

7. Съвместни проверки с
други контролни органи

целого
дишно

Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

проверки по
сигнали

жалби
отработени

Съобразно
получените
нотификации
и откритите
продукти

Получени
нотификации
отработени,
открити и
унищожени
продукти
В зависимост Предприети
от броя на
мерки към
уведомленият несъответства
а
щите видове
продукти по
получени
уведомления
Съобразно
Предприети
откритите
мерки към
групи
откритите
продукти с
групи
несъответстви продукти с
я, извън
несъответстви
планираните
я извън плана
групи
Съобразно
откритите
групи
продукти с

Предприети
мерки към
откритите
групи
2

несъответстви продукти с
я, извън
несъответстви
планираните
я извън плана
групи
8. Информационни блокове
към потребители,
икономически оператори,
неправителствени
организации, държавни
институции и власти на
местното самоуправление
9. Надзор на пазара на СИ:
- везни с неавтоматично
действие;
- измервателни системи за
течности различни от вода;
- разходомери за газ и
коригиращи устройства;
- водомери;
- електромери
10.Надзор на пазара на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) и машини,
които не се пускат директно в
търговската мрежа
Ефективен
надзор за
безопасността

Цел 195:
Конкурент

Програма за
Участие в подготовката на
управление на секторна програма по надзора

целого
дишно

целогодишно;
целогодишно;
м.мартм.юли;
м.апри
лм.юли;
ІV
трим.
целого
дишно

трето и
четвър

разработване на съвети
и инструкции

10 бр.

3 бр.

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

4 425 бр. СИ

4000 бр. СИ

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления
Изготвен план по
надзор на пазара като

496 бр. СПО

800 бр. СПО

1 план

1 план

3

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,
интересите на
потребителите,

оспособна
българска
икономика

то
тримес
ечие

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

първо
полуго
дие

Изготвени
предложения от
работна група
за промяна в ЗТИП

II
тримес
ечие

Изготвен проект от
работна група за
изменение и
допълнение на
НРОЛПСИКПМК

Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

безопасността на
домашните животни,
опазването на
околната среда и
вещите

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

правителствот на пазара на продукти
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

1. Изготвяне на предложения
за промяна на Закон за
технически изисквания към
продуктите

2. Изготвяне на предложение
за проект на Наредба за
изменение и допълнение на
Наредбата за реда за
Бюджет за
оправомощаване на лица за
2019 г. и
проверка на средства за
актуализирана измерване, които подлежат на
метрологичен контрол
бюджетна
(НРОЛПСИКПМК).

Представени
предложения
до
ръководствот
о на ДАМТН
Изготвена
Проектът е
частична
представен на
оценка на
ръководствот
въздействието о на ДАМТН
-

4

прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

3. Проект за ИД на Наредбата
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

Текущ
о

Изготвяне на проект, в
случай че има промени
свързани с дейността на
ДАМТН в Закона за
водите, които налагат
промени в
подзаконовите
нормативни актове

4. Проект за ИД на Наредбата
№ 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
5. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под

Текущ
о

Подобряване работата
на информационна
система за
техническото
състояние на
язовирните стени и
съоръженията към тях

четвър
то
тримес
ечие

Внесен в МИ проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

Изготвен е
1 проект
проект за ИД
на Наредбата
за условията и
реда за
осъществяван
е на
техническата
и безопасната
експлоатация
на язовирните
стени и на
съоръженията
към тях, както
и на контрол
за
техническото
им състояние
1 проект

-

1 проект

5

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
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
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
повдигателни съоръжения.
9. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
асансьори.
10. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
условията и реда за
получаване на лицензии за
осъществяване на технически
надзор на съоръжения с

четвър
то
тримес
ечие

Внесен в МИ проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвър
то
тримес
ечие

Внесен в МИ проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

Четвър
то
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

първо
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвър
то
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

6

повишена опасност и за реда
за водене на регистър на
съоръженията.
11. 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.
12. 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.
13. 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”.

четвър
то
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвър
то
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвър
то
тримес
ечие

Внасяне в МИ проект
за изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

7

Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктур
а по качеството

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
1. Метрологичен надзор на
управление на
лица, които използват СИ
правителството 1.1. оператори, които доставят
до крайните потребители:
на Република
-газ;
България за
периода 2017 - вода;
2021 г.

Бюджет за
2019 г. и
актуализиран
а бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

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

1.3. СИ при продажба на
горива на краен потребител
1.4.СИ в здравеопазването – в
медицински центрове
1.5. СИ, използвани в пунктове
за ГТП на ППС, с акцент върху
стендове за измерване на
спирачните сили на ППС
1.6. СИ по ЗАДС – съвместни
проверки с АМ
1.7. СИ, обект на извънредни
надзорни проверка
2. Метрологичен надзор на
лица, които произвеждат,

Изпълнен план. Дадени
предписания.
При нарушения съставени актове и
м.март- издадени наказателни
м.юли; постановления
м.апри
лм.юли.

9188 обекта с
17198 СИ

8500 обекта с
15500 СИ

222 проверки

200
проверки

целого
дишно

целого
дишно
м.юним.авгус
т.
ІV
трим.
целого
дишно
целого
дишно
Изпълнен план. Дадени
предписания за

8

внасят и предлагат за
продажба ПОКП:
2.1. Контрол в търговската
мрежа на нетните количества
на пуснати на пазара ПОКП:
- мляко и млечни продукти с
еднакви и различни
количества;
- месо и месни продукти с
еднакви и различни
количества;
- кафе и ядки – тематична
проверка
2.2. Надзорни проверки на
производители на ПОКП в
зависимост от резултатите от
контрола в търговската мрежа
и оценка на риска

Развитие и
подобряване
на
националната

Цел 195:
конкурентн
оспособна
българска

отстраняване на
несъответствия и
спиране на
несъответстващи
ПОКП и партиди. При
целого- нарушения -съставени
дишно актове и издадени
наказателни
целого- постановления
дишно

800
партиди

1769 ПОКП с
различни
количества

1700 ПОКП с
различни
количества

100 %
отработени
проверки по
сигнали

Получените
сигнали и
жалби
отработени

I трим.
целого
дишно

2.3. ПОКП, обект на
извънредни проверки

целого
дишно

3. Надзорни проверки по
сигнали и жалби

целого
дишно

Програма за
1. Оправомощаване на лица за
управление на проверка на СИ
правителствот
о на Република

816
партиди

Открити
несъответстващи СИ и
ПОКП и предприети
действия за спирането
им и привеждане в
съответствие
целого- Заповеди за
дишно оправомощаване, за
изменение и
допълнение на

4 за
Брой
оправомощав издадени
ане; 16 за изм. заповеди
и доп.; 1 за
9

инфраструкту
ра по
качеството

икономика

България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2018 г. и
актуализирана
2. Публикуване на данни за
бюджетна
оправомощените лица в уебпрогноза за
2019 – 2021г. страницата на ДАМТН.
на МИ в
програмен
формат
3. Надзор на лица,
оправомощени за проверка на
СИ - по приложен График за
извършване на надзорни
проверки на оправомощените
лица през 2019 г. и извънредно

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

Цел 186:
Повишаван
е на
сигурностт
аи
безопаснос
тта на
транспортн
ия сектор

Програма за
1. Регистриране на сервизи за
управление на тахографи
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за

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

ежемес
ечно
до 10то и
25-то
число
целогодишно,
съглас
но
график
а
целого
дишно

ежемес
ечно
до 10то и
25-то

заповеди за
оправомощаване, за
отказ за
оправомощаване,
отнето
оправомощаването
Публикувани актуални
данни в уеб-страницата
брой вписвания

отнемане и 2
за отказ за
оправомощав
ане
21 вписвания

В зависимост
от заявените
АУ и
резултатите
от надзора

Изпълнен план

61 проверки

100 %
проверени
действащи
лаборатории
на
оправомощен
ите лица
Брой
издадени
удостоверени
я и заповеди

Осъществен надзор на
всички оправомощени
лица – действащи
лаборатории.
Удостоверения за
регистрация/изменение
и допълнение, заповеди
за прекратяване, отказ,
заличаване, временно
спиране и
възобновяване на
дейността
Публикувани актуални
данни, брой вписвания

79 броя
удостоверени
я и 13 броя
заповеди

92 вписвания

В зависимост
от заявените
АУ

10

2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

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

Цел 195:
конкурентн
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 – 2021г.
на МИ в
програмен
формат

число

3. Последващ контрол на
регистрирани сервизи - по
приложен График за
извършване на надзорни
проверки на регистрираните
сервизи за тахографи през
2019 г. и извънредно
1. Актуализиране на
вътрешните правила,
процедури, инструкции и
формуляри от СУК, свързани
с дейността по метрологичен
надзор и контрол на сервизи за
тахографи

целого
дишно

Изпълнен план за
проверките

157 бр.

100 %
проверени
действащи
регистрирани
сервизи за
тахорафи

целого
дишно

Актуализирани
документи

13 документа
и 53
формуляра

Брой
изменени
документи и
формуляри

2. Поддържане и развитие на
бази данни за резултатите от
проверките
3. Провеждане на обучения за
повишаване на
професионалната
компетентност и поддържане
на квалификацията на
персонала

целого
дишно

Актуални бази данни

Налични бази
данни

Актуални
бази данни

целого
дишно

Провеждане на
обучения

Проведени
обучения и 3
работни
срещи,
методическа
дейност с РО

Проведени
обучения и
работни
срещи, вкл.
методическа
дейност с РО

4. Осъществяване на
административно-наказателна
дейност

целого
дишно

Съставени ПЗП и
АУАН
Издадени НП

679 ПЗП,
1166 АУАН,
1199 НП

Брой ПЗП,
АУАН и НП
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и вещите

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

Цел 195:
конкурентн
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Участие в работните групи на
ЕК, свързани със средства за
измерване и предварително
опаковани продукти

целого
дишно

Осъществени участия в
работни групи

2 участия

В зависимост
от
планираните
срещи на
работните
групи

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

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

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

целого
дишно

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

прегледи на
20458 бр.
СПО

прегледи на
19 500 бр.
СПО

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

Целого
дишно

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

прегледи на
4 842,34 км

прегледи на
3 900 км

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

Целого
дишно

Контрол върху спазване проверки на
от ползвателите на
2 397 обекта
нормативноустановенит
е изисквания за
безопасна експлоатация

проверки на
2 500 обекта

Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019-2021 г. на
МИ в
програмен
формат

12

потребителит
е и опазването
на околната
среда и
вещите)
Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

на съоръженията.

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

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

целого
дишно

Контрол върху спазване проверка
на нормативнона 171 лица
установените
изисквания от лицата и
върху ефективното
изпълнение на
задълженията им.

проверка
на 185 лица

Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

13

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

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

Целого
дишно

Контрол върху спазване проверка на
на нормативно864 лица
установените
изисквания от лицата и
върху ефективното
изпълнение на
задълженията им.

2. Поддържане на електронен
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

Целого
дишно

Поддържане на
електронния регистър
актуален

-

1 електронен
регистър

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

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

Текущ
о през
цялата
година

Извършени проверки

122 бр.
извършени
проверки

120 бр.

Текущ
о през
цялата

Извършени проверки

867 бр.
извършени

780 проверки

Бюджет за

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

Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

Ефективен
надзор за
безопасностт
а на
продуктите,
пуснати на
пазара и в
действие, на
качеството на
течните

Цел 145:
Подобрява
не
качеството
на
атмосферн
ия въздух в
населените
места.
Разширява

проверки
на 1200 лица
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горива,
пресичане на
нечестната
конкуренция
и защита на
живота и
здравето на
хората,
безопасностт
а на
домашните
животни,
интересите
на
потребителит
еи
опазването
на околната
среда и
вещите

не на
комплекса
от мерки за
опазване
чистотата
на
атмосферн
ия въздух.
Разработва
не на
национална
програма
за
качеството
на
атмосферн
ия въздух.

2019 г. и
институции
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
3. Изпитване на проби от
формат
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. Обобщаване на данните за
качеството на течните горива
през 2018 г. за изготвяне на
годишния доклад до
Европейската комисия

година

проверки

Текущ
о през
цялата
година

Издадени протоколи от
изпитване от подвижни
лаборатории и
стационарна
лаборатория

Текущ
о през
цялата
година

Проведени арбитражни
изпитвания и издадени
експертизи след
арбитражни
изпитвания.

При
Осъществени участия в
свиква работата на ТК
не на
заседан
ие
трето
Изготвен доклад
тримес
ечие

129 бр.
проверки
завършили с
доклад
1746 бр. ПИ

31 изпитани
арбитражни
проби

4 участия

1 доклад

1400 бр. ПИ

В зависимост
от
постъпилите
искания за
арбитражни
изпитвания
Според броя
на
заседанията
1 доклад

15

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

постоя
нен

Актуализирани
документи

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

Текущ
о

Обучени инспектори

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

Текущ
о

в. Вътрешни обучения за
повишаване на
професионалната
компетентност и поддържане
на квалификацията на
персонала
г. Професионално,
компютърно и чуждоезиково
обучение

Документи - 4
бр.

Според
потребността

Формуляри –
24 бр.

2 обучени
служители

Според броя
на
новопостъпил
ите
служители

Повишаване
квалификацията на
служители

6 обучения на
служители

Според
потребностит
е

Целого
дишно

Провеждане на
обучения

4 обучения

Проведени
обучения

Целого
дишно

Участие в курсове за
обучение

Участие на 18
служители в
различни
курсове

Според
утвърдените
курсове
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9. Поддържане на
акредитацията на
лабораторията и разширяване
на техническите й
възможности:
а. Участие е
междулабораторни
сравнителни изпитвания

В
рамкит
е на
година
та

Приложени
стандартизирани
методи за изпитване на
течни горива

б. Организиране и
провеждане на Вътрешен
одит на СУ

Второ
и трето
тримес
ечие

Проведени одити

в. Преакредитация по БДС
ISO/IEC17025:2018

4-то
тримес
ечие

Подготвени документи
за преакредитация

10. Kомплексни проверки с
участие на подвижна
лаборатория в района на
контрол на качеството на
горивата

целого
дишно

Проверени обекти

11. Разработване на
технически спецификации за
доставка на сертифицирани

Целого
дишно

Разработени
спецификации

5 сравнения

Издадени 4
сертификата

2 доклади от
одити

1 доклад от
одит

-

1 комплект
документи

3 бр.

4 бр.

5 бр.
спецификаци
и

Съгласно
утвърден план
за обществени
17

референтни материали
(СРМ), реагенти и
консумативи необходими за
изпитвателната дейност на
отдела

поръчки

12. Пускане в действие на
нова апаратурата и обучение
на персонала

Целого
дишно

Пуснати апарати

1 бр. апарат

Съгласно
ОПИК

13. Оценка на служителите в
ГД ККТГ

Първо
и трето
тримес
ечие

Проведени междинни
срещи и атестация

Проведени
междинни
срещи и
атестация

Проведени
междинни
срещи и
атестация

14. Закупуване и доставка на
съдове за еднократна
употреба за вземане на
проби от течни горива и
еднократни пломби

трето/
четвър
то
тримес
ечие

Сключени договори за
доставка

1 договор за
съдове и 1
договор за
пломби

1 договор за
съдове и 1
договор за
пломби

15. Актуализиране на
системата от обекти,
подлежащи на контрол по
отношение на качеството на
течните горива

Постоя Актуална система с
база данни за обектите
нно

Актуализиран
а система

Актуализиран
а система

16. Извършване на експертизи Целого Изготвени заключения
и изготвяне на Експертни
дишно
заключения, Констативни
протоколи за установяване
съответствието на течните
горива с изискванията за

Изготвени
3242 бр.

Според
издадените
протоколи от
изпитване
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качество и съдържание на
биогориво в течните горива,
след изпитване
17. Изготвяне на проекти на
наказателни постановления

Целого Изготвени проекти на
дишно НП

Изготвени
103 бр. АУАН
и 101 бр. НП

Според бр.
издадени
АУАН

18. 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

Целого Изготвени документи
дишно

Изготвени
становища по
всички
постъпили
искания

Според
постъпилите
искания

19. Изготвяне на отчети за
работата на ГД ККТГ и
представянето им на
председателя на ДАМТН

Целого
дишно

Изготвени
периодични
годишен
отчети

20. Поддържане на база данни
за резултатите от проведените
проверки

Целого Актуална база данни
дишно

21. Семинарно занятие на
служителите от ГД ККТГ

Второ
тримес
ечие

Изготвени отчети

Проведени семинари

Изготвени
периодични
годишен
отчети

Актуална база Актуална база
данни
данни

1 семинар

Проведен 1
семинар
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22. Разработване, внедряване, второ/т Разработена и внедрена
поддръжка и развитие на
рето
система
информационна система с база тримес
данни за контрол на горивата
ечие

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкту
ра по
качеството

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2019 г. и
актуализирана

23. Предаване на
съответстващи горива за
нуждите на ДАМТН

Целого Предадени горива –
дишно литри

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

Текущ
о през
цялата
2019
година

- Извършени проверки
на кандидатите за
нотифицирани органи
по директиви или
регламенти/ наредби;
- Извършени проверки
за удължаване срока
на валидност на
нотификацията и
ренотификацията;
- Проверки, свързани с
уведомления съгласно
чл. 14б на ЗТИП

Разработени
технически
изисквания

1бр.

2 180 л.

Според
приетите
горива за
съхранение
В зависимост
от заявените
потребности
на бизнеса

56 бр.
извършени
проверки
6 бр.

47 бр.
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бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

2.Извършване на планирани
надзорни проверки на
нотифицираните органи

Текущ
о през
цялата
2019
година

Проверки за
установяване
спазването на
условията, при които са
издадени разрешенията
за оценяване на
съответствието

171 проверки
(38
нотифициран
и органи)

160 проверки

3.Извършване на извънредни
проверки по сигнал

Текущ
о през
цялата
2019
година

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

Няма
постъпвали
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.

Текущ
о през
цялата
2019
година

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

Извършен
анализ на
дейността на
41
нотифициран
и 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

Текущ
о през
цялата
2019
година

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

6.Участие в Работни групи и
Групи за административно
сътрудничество (AdCo Групи)
по прилагане на съответните
директиви и регламенти

Текущ
о през
цялата
2019
година

Осъществени участия
във форумите на ЕК

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.

Текущ
о през
цялата
2019
година

Нотифициране на нови
български органи за
оценяване на
съответствието.
Уведомления за
разширяване или
ограничаване на
обхвата.
Уведомления за
прекратяване
действието на издадено
разрешение.
Уведомления за
удължаване срока на
нотификация;
Уведомления за

Не са
провеждани
срещи

10 срещи

7 участия

7 участия

19 бр.
подготвени и
изпратени
уведомления

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

Текущ
о през
цялата
2019 г.

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

15 бр.
направени
актуализации

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

Текущ
о през
цялата
2019 г.

Извършени проверки
по документи и
определен:
- 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

2 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“

Текущ
о през
цялата
2019 г.

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

2 бр.
актуализации
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

Текущ
о през
цялата
2019 г.

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

Предоставени
данните от
националния
регистър – 2
бр.

В зависимост
от броя на
подадените
заявления.

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

Текущ
о през
цялата
2019 г.

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

-

При подадени
заявления

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)

Текущ
о през
цялата
2019 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
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Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкт
ура по
качеството

Цел 195:
Конкурент
оспособна
българска
икономика

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

1. Система за управление на
качеството на ДАМТН (СУК)
1.1. Актуализиране на
документите по гл.
дирекции/дирекции, съгласно
изискванията на СУК

Текущ
о

Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в
програмен
формат

1.2. Провеждане на вътрешен
одит и на надзорен одит в
ДАМТН на внедрената СУК,
съгласно изискванията на
международен стандарт ISO
9001:2015

Системата поддържана
Съгл.
утвърд. съгласно изискванията на
стандарта
програ
мата

1.3. Поддържане на актуални
регистри на ТСНИ в гл.
Целого
дирекции/дирекции, чрез
дишно
осъществяване на непрекъснат
контрол върху техническите
средства за наблюдение и
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.

Текущ
о

29 бр.
документа
актуализиран
и, приети
2 бр. нови
документи

Заявените за
изменение
документи
актуализиран
и

-

1 вътр. одит
1 надзорен
одит

Системата поддържана
съгласно изискванията на
стандарта

Всички
регистри
актуализиран
и

Всички
регистри
актуализиран
и

Системата поддържана
съгласно изискванията на
стандарта

-

1 бр.

Системата поддържана
съгласно изискванията
на стандарта
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1.5. Провеждане обучение на
служители на ДАМТН по ISO
9001:2015 (при необходимост)

Целого
дишно

Повишена
квалификация и
компетентност на
служителите за
постигане целите по
качество

-

Според
потребностит
е

2. Риск регистъра на ДАМТН
2.1. Актуализиране на Рискрегистъра (при необходимост)
2.2. Изготвяне на Рискрегистър на ДАМТН за 2020 г.

Текущ
о

Риск-регистърът
поддържан актуален

1 регистър

1 регистър

четвър
то
трим.
3-то и
4-то
тримес
ечие
3-то и
4-то
тримес
ечие

Сградният фонд
застрахован

25 сгради

24 сгради

ДМА застраховано

72 бр.

81 бр.

Застрахован парк

79 бр.

106 бр.

текущо

Успешно проведени
обществени поръчки и
избрани изпълнители

44 поръчки

Съгласно
утвърдения
план

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

4-то
трим.
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Ефективен
надзор за
безопасностт
а 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,
безопасностт
а на
домашните
животни,
интересите
на
потребителит
еи
опазването
на околната
среда и
вещите

Във връзка с
изпълнениет
о на целите
на
правителств
ото, относно
намаляване на
неблагоприятнит
е последици от
наводненията и
повишаване
нивото на
сигурност и
защита на
населението,
стопанската
дейност,
околната среда и
културното
наследство на
страната.

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.

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:

Целого
дишно

1.1. Планирани проверки на
язовирните стени и
съоръженията към тях и на
документацията от
експлоатация.

Целого
дишно

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

Целого
дишно

1.3. Участие в комисии,
назначени със заповед на
областните управители по чл.
138а, ал. 3 от Закона за водите

При
издава
не на
запове
д от
съотве
тния

Извършени проверки и
съставени констативни
протоколи. Дадени
предписания. При
нарушения съставени
актове и издадени
наказателни
постановления.
Приложени
принудителни
административни
мерки.

3808 бр.
извършени
проверки.
Съставени
3573 броя
констативни
протоколи и
235 доклада
от проверки.
Съставени
443 броя
АУАН и
издадени 412
броя
наказателни
постановлени
я.

2831 бр.
извършени
проверки.
Съставени
констативни
протоколи.
Съставени
АУАН при
констатирани
нарушения и
издадени
наказателни
постановлени
я. Приложени
принудителни
администрати
вни мерки,
при наличие
на
законоустано
вени
обстоятелства

Съставени констативни
протоколи. Дадени
предписания.

Участие в
1464 бр.
извършени
проверки

В зависимост
от
определените
от областните
управители
обекти за
проверка
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1.4. Последващ контрол за
изпълнение на дадените
предписания от комисии,
назначени със заповед на
областните управители по чл.
138а, ал. 3 от Закона за водите

област
ен
управи
тел
Целого
дишно

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

Извършени 563
бр. проверки.
Съставени 75
бр. АУАН и
издадени 56 бр.
наказателни
постановления.

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

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

Разгледани са
44 бр.
заявления за
извеждане от
експлоатация
и/или
ликвидация на
язовирни стени
и

В зависимост
от подадените
заявления за
извеждане от
експлоатация
и/или
ликвидация
на язовирни

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
и съоръженията към тях и
подготвяне за преписките за
разглеждане от Експертния
съвет към ДАМТН

Целого
дишно
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разглеждане от
Експертния съвет към
ДАМТН

съоръженията
към тях и
представени за
становище на
Експертния
съвет (ЕС) към
председателя
на ДАМТН.

стени и
съоръженията
към тях

Издадени
разрешения/откази

8 бр. решения
Според
за извеждане от издадените
експлоатация
решения
на язовирни
стени и/или
съоръжения
към тях от
председателя
на ДАМТН,
съобразно
решенията на
ЕС.

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

Целого
дишно

3. Актуализация на
вътрешните правила,
инструкции, процедури и
други документи, свързани с
дейността по контрола на
язовирните стени и
съоръженията към тях
4. Поддръжка и развитие на
информационна система (ИС)
за дейностите по техническата
и безопасната експлоатация на
язовирните стени и

Целого
дишно

Актуализирани
документи

6 броя
изготвени
и/или
актуализиран
и документа

Според
необходимост
та

Целого
дишно

Публикувани данни от
извършени проверки на
язовирни стени и
съоръженията към тях в
информационна

Предоставяне
на
потребителско
име и парола за
достъп на

Поддържана,
попълнена и
актуализиран
а
информацион

за извеждане от
експлоатация и/или
ликвидация на язовирни
стени и/или съоръжения
към тях
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съоръженията към тях и за
осъществяване на контрола
върху техническото им
състояние.

Развитие и
подобряване
на
националната
инфраструкт
ура по
качеството

ПРИОРИТ
ЕТ 24:
Ефективно
управление
на
средствата
от ЕС за
осигуряван
е на
максимале
н
положител
ен ефект

Програма за
управление на
правителствот
о на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 - 2021 г.
на МИ в

Изпълнение на проект
BG16RFOP002-2.004-0001:
1.Работа по подготовката и
провеждането на тръжни
процедури

система

1.
2.
3.
4. 1.Успешно проведени
търгове

2. Сключване на договори с
фирмите изпълнители

2.Сключени договори с
изпълнители

3. Изпълнение на дейностите
по проекта

3. Изпълнени
дейности/задачи
текущо

4. Отчитане на изпълнените
дейности в ИСУН 2020

4. Отчетени дейности

собствениците
на язовирните
стени и
съоръженията
към тях за
осигуряване на
достъп до
информационн
ата система на
ДАМТН, които
са длъжни да
осигурят
използването
на
информационн
а система,
предоставена
от агенцията.

на система за
техническото
състояние на
язовирните
стени и
съоръженията
към тях

3 бр.

4 бр.

4 бр.

Според броя
на избраните
изпълнители

Частично по
Изпълнени
Дейности 2, 3,
задачите по
и5
Дейности 1, 2,
3, 5 и 6
Работа по
Изпълнени
дейности 1, 2, дейности 1, 2,
30

програмен
формат
5.Подготовка и подаване на
технически и финансови
отчети

5. Подадени ТД и ФД

6. Подаване на искания за
плащане

6. Подадени искания за
плащане

Изпълнение на проект
BG05SFOP001-2.006-0026C01/31.07.2018 г.
1.Работа по подготовката и
провеждането на тръжни
процедури

3. Изпълнение на дейностите
по проекта

текущо

3, 5 и 6

Подадени
междинни
отчети по
напредъка

Подадени ТД
и ФД

-

Междинно и
окончателно
плащане

-

1 бр.

2.Сключени договори с
изпълнители

-

3. Изпълнени
дейности/задачи

-

Според броя
на избраните
изпълнители
Дейност 1, 2 и
3

5.
6.
7.
8. 1.Успешно проведени
търгове

2. Сключване на договори с
фирмите изпълнители

3, 5 и 6

4. Отчитане на изпълнените
дейности в ИСУН 2020

4. Отчетени дейности

Работа по
дейности 1, 2
и3

Дейности 1, 2
и 3 изпълнени

5.Подготовка и подаване на
технически и финансови
отчети

5. Подадени ТД и ФД

Подадени
периодични
отчети по
напредъка

Подадени
ТД и ФД
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6. Подаване на искания за
плащане

1. Работа по одобрени проекти
на ЕК

текущо

6. Подадени искания за
плащане

авансово

Участие на ДАМТН в
проекти на ЕК (JA2016,
EEPLIANT2 и др.)

Изпълнени
задачи по
проекти
JA2016,
EEPLIANT2 и
др.

2. Подготовка на документи за
участие в нови проекти на ЕК

JA2017, JAHARP2018,
EEPLIANT3

3. Участие в инициативи по
Програма “Потребители
2020“

Програма „Обмен на
служители“

Подадени
кандидатури
според
обявените
обучения

Подадени
междинно и
окончателно
плащане

Планираните
задачи по
JA2016,
EEPLIANT2 и
др. изпълнени
Според броя
заявени
проекти
Кандидатите
одобрени и
преминали
обучението
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