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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2012 г.     

Наименование на администрацията:  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2012 г. Стратегически 

цели 

Страте-

гически 

документ 

Дейности Срок 

/месец 

през 

2012г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево 

състояние 

1.  Повишаване 

на ефикасността 

и ефективността 

на надзорните 

дейности и 

свързаните с тях 

административни 

дейности 

Цел 16. Ефективно 

прилагане на 

законодателството 

за защита на 

потребителите и 

постигане на 

високо ниво за 

защита на техните 

икономически 

интереси  

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

1. Тематични проверки на 

групи продукти 

(електрически уреди – 

миксери, пасатори, 

вентилатори, климатизатори, 

кани за топла вода, 

принтери; лични предпазни 

средства – антифони; газови 

уреди - нерегулируеми 

регулатори за ниско 

налягане; транспортируеми 

бутилки за LPG газ; 

пиротехнически изделия от 

категория 1, 2 и 3; играчки – 

механични, водни, за 

теглене/бутане, издаващи 

звук при стискане, оставящи 

следа при писане, топки, 

балони, пъзели, игри, 

играещи се на дъска и книги, 

дрънкалки, залъгалки за 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответства-

щи продукти и 

предприети 

действия за 

привеждането 

им в 

съответствие 

със 

съществените 

изисквания 

43 групи 

продукти 

 

43 групи 

продукти 

 



2 

масаж на венци, меки 

пълнени играчки, 

конструктори и кубчета, 

кукли, играчки за детски 

колички и креватчета;  

играчки, опаковани в храни; 

играчки, изстрелващи 

предмети; електрически 

играчки, захранвани с 

батерия; строителни 

продукти – бордюри, 

бетонни плочи за външно 

павиране, балатуми и 

мокети; машини, вкл. 

машини работещи на 

открито по отношение на 

шума – механични/ 

хидравлични крикове, 

лебедки, телфери, машини за 

почистване на листа, машини 

за почистване на листа; 

компоненти на безжични 

мрежи - безжични рутери, 

безжични входни точки) 

2. Кампанийни проверки в 

търговски обекти 

(електрически уреди с 

нефункциониращи горещи 

повърхности, които се 

допират; обща кампанийна 

проверка – едно изискване 

към различни продукти; 

Март 

Декември 

 

 

 

Открити 

несъответства

щи продукти 

 

2 кампании 

 

3 кампании 
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коледна кампания) 

3. Проверки по сигнали и 

жалби на граждани 

(електрически съоръжения, 

строителни продукти, 

играчки, транспортируеми 

съоръжения под налягане, 

лични предпазни средства, 

машини и др.) 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответства

щи продукти и 

предприети 

действия за 

привеждането 

им в 

съответствие 

със 

съществените 

изисквания 

99 броя 

сигнали  

 

Според броя 

на сигналите и 

жалбите 

 

4. Реакции и нотификации 

към RAPEX 

 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответства

щи продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

2 открити 

продукта 

от 633 

получени 

нотификац

ии; 

7 нотифи-

кации за 7 

вида 

продукти 

Съобразно 

получените 

нотификации 

и откритите 

продукти 

5. Съвместни проверки с 

Агенция „Митници” 

 

целогоди

шно 

Открити 

несъответства

щи продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

54 

несъответс

тващи вида 

продукти 

от 894 вида 

продукти 

по 261 броя 

уведомлен

ия  

В зависимост 

от броя на 

уведомленият

а 

6. Извънпланови проверки на целогоди Открити 8 групи Брой групи, 
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продукти шно несъответства

щи продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

продукти 

 

съобразно 

откритите 

продукти с 

несъответстви

я, извън плана 

7. Извънпланови съвместни 

проверки с други контролни 

органи 

целогоди

шно 

 

Открити 

несъответства

щи продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

28 

проверки 

Съобразно 

постъпилите/ 

подадените 

искания за 

съвместни 

проверки 

8. Проверки на 

производители, вносители и 

лица, които предлагат за 

продажба ПОКП 

 

целогоди

шно 

Изпълнен план. 

Изготвени 

предписания. 

При нарушения 

- изготвени 

актове и 

наказателни 

постановления  

982 

проверки 

1995 

партиди  

6016 

ПОКП с 

различни 

количества 

800 

проверки 

1000 партиди  

 

4200 ПОКП с 

различни 

количества 

9. Надзорни проверки на 

лица, използващи СИ 

 

целогоди

шно 

Изпълнен план.  

Изготвени 

предписания. 

При нарушения 

- изготвени 

актове и 

наказателни 

постановления 

8921обекта 

с 23684 СИ  
(по-големият 

бр. обекти и 

проверени 

СИ е във 

връзка с 

извънредна 

проверка на 

трите ЕРП 

дружества в 

страната) 

6000 обекта с 

12 000 СИ  

10. Надзор на лица, 

оправомощени за проверка 

целогоди

шно 

Осъществен 

надзор на 

52проверки 

 

50 проверки 
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на СИ 

 

всички 

оправомощени 

за проверка 

лица 

11. Надзор на пазара на СИ 

(везни, водомери, 

разходимери, мерки за 

вместимост и др.)  

 

целогоди

шно 

Изпълнен план. 

Изготвени 

предписания. 

При нарушения 

- изготвени 

актове и 

наказателни 

постановления 

4922 бр. 

СИ   

3700 бр.СИ 

2 Подобряване 

на 

организацията 

за прилагане на 

Регламент 

765/2008 и 

Регламент 

764/2008 и 

нововъденото 

законодателство 

на ЕС 

Цел 11. 
Изпълнение на 

ангажиментите по 

линия на ЕС, 

свързани с 

ефективното 

функциониране 

на вътрешния 

пазар и 

недопускане 

нарушения на 

правилата за 

неговото 

функциониране 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009–2013Г 

Участие в подготовката на 

секторна програма по 

надзора на пазара на 

продукти 

първо 

тримесеч

ие 

Изготвен план 

по надзор на 

пазара като 

елемент от 

секторната 

програма по 

надзор на 

пазара в 

рамките на 

компетенциите 

на ДАМТН   

1 план 1 план 

 

3. Разработване, 

съгласуване и 

внасяне в МС на 

проекти на ПМС 

за изменение и 

допълнение на 

Цел 10. 
Подобряване на 

бизнес средата. 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

1. Разработване на проект за 

изменение и допълнение на 

Наредбата за устройството, 

безопасната експлоатация и 

техническия надзор на 

съоръжения под налягане 

Трето 

тримесеч

ие 

Приет проект 

за изменение и 

допълнение на 

наредбата 

- 1 проект 
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нормативни 

актове 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

2. Нотификация и 

съгласуване на проект на 

Наредба за безопасна 

експлоатация и технически 

надзор на въжени линии, и 

внасяне на проекта в МС 

Второ 

тримесеч

ие 

Проектът на 

наредба - 

нотифициран и 

приет 

- 1 проект 

3. Разработване на проект за 

изменение на Наредбата за 

условията и реда за 

извършване на надзор на 

пазара 

Първо 

тримесеч

ие 

Приет проект 

за изменение 

на наредбата 

- 1 проект 

4.Анализ  на Тарифа № 11 Четвърто 

тримесеч

ие 

Изготвен 

анализ на 

тарифата и на 

необходимост-

та от нейната 

актуализация 

1 анализ 1 анализ 

4. Подобряване 

на 

организацията 

за прилагане на 

приетите мерки 

(Регламент (ЕС) 

№ 327/2011) във 

връзка с 

Директива 

2009/125/ЕО  

Цел 11. 
Изпълнение на 

ангажиментите по 

линия на ЕС, 

свързани с 

ефективното 

функциониране 

на вътрешния 

пазар и 

недопускане 

нарушения на 

правилата за 

неговото 

функциониране 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

 

Наблюдение и проверка на 

групи продукти  в обхвата на 

мерките по прилагане на 

Директива 2009/125/ 

(настолни компютри, 

преносими компютри, 

монитори) 

Октомври  

 

Открити 

несъответства

щи продукти и 

предприети 

съответни 

действия 

3 групи 

продукти 

 3 групи 

продукти 
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5. Създаване на 

организация и 

механизъм за 

прилагане на 

Регламент 

305/2011 на 

Европейския 

парламент и 

Съвета 

определящ общи 

условия за 

пускане на 

строителни 

продукти на 

пазара 

Цел 11. 

Изпълнение на 

ангажиментите по 

линия на ЕС, 

свързани с 

ефективното 

функциониране 

на вътрешния 

пазар и 

недопускане 

нарушения на 

правилата за 

неговото 

функциониране 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

Съгласуване на 

предложените промени от 

МРРБ в националното 

законодателство за 

определяне на общите 

условия за пускане на 

строителни продукти на 

пазара 

целогоди

шно 

Съгласувани 

проекти на 

нормативни 

документи 

- В зависимост 

от 

предложените 

документи 

6.Осъществяван

е на ефективен 

контрол на 

регистрираните 

сервизи на 

тахографи 

Цел 11. 

Изпълнение на 

ангажиментите по 

линия на ЕС, 

свързани с 

ефективното 

функциониране 

на вътрешния 

пазар и 

недопускане 

нарушения на 

правилата за 

неговото 

функциониране  

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

1. Одобряване на сервизи за 

тахографи - обработване на 

всички преписки по 

заявления за регистрация на 

сервизи или за промени в 

регистъра. 

 

целогоди

шно 

 

Всички 

заявления за 

регистрация 

или за промени 

в регистъра 

обработени  

 

53 бр. В зависимост 

от реалния 

брой 

заявления 

2. Контрол на регистрирани 

сервизи  - брой проверки 

целогоди

шно 

Изпълнен план 

за проверките 

127 бр. 130 бр. 
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7.Осъществяван

е на технически 

надзор на 

съоръжения с 

повишена 

опасност (СПО) 

Цел 10. 
Подобряване на 

бизнес средата 

 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

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. 

Целогоди

шно 

Осъществен 

контрол върху 

експлоатиране

то на СПО за 

да се 

гарантира, че 

отговарят на 

нормативноуст

ановените 

изисквания за 

безопасна 

експлоатация. 

При 

констатиране 

на нарушения 

– издадени 

предписания 

и/или 

наложени 

административ

ни наказания.  

прегледи 

на 14 239 

бр. СПО 

прегледи на 

15 500 бр. 

СПО 

2. Извършване на 

периодични технически 

прегледи на съоръжения с 

повишена опасност (СПО) –

газопроводи, нефтопродукто-

проводи, въжени линии и др. 

 

Целогоди

шно 

Осъществен 

контрол върху 

експлоатиране

то на СПО за 

да се 

гарантира, че 

отоговарят на 

нормативноуст

ановените 

изисквания за 

безопасна 

прегледи 

на 

4703,14 км 

прегледи на 

4593,89 км 
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експлоатация. 

При 

констатиране 

на нарушения 

– издадени 

предписания 

и/или 

наложени 

административ

ни наказания. 

3. Извършване на проверки 

на  обекти, в които 

функционират СПО 

Целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване от 

ползвателите на 

нормативноуста

новените 

изисквания за 

безопасна 

експлоатация на 

съоръженията. 

При 

констатиране 

на нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или 

наложени 

административ

ни наказания.  

проверки 

на 2207 

обекта 

проверки на  

2300 обекта 

8.Осъществяван

е на ефективен 

и ефикасен 

контрол върху 

Цел 10. 

Подобряване на 

бизнес средата 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

Извършване на проверки на 

лица, получили лицензия за 

осъществяване на 

Целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване на 

нормативноуста

новените 

проверка 

на 256 лица 

проверка 

на 300 лица  



10 

дейността на 

лицата, 

получили 

лицензия по чл. 

34а, ал. 1 от 

ЗТИП за 

осъществяване 

на технически 

надзор на 

съоръжения с 

повишена 

опасност 

Мярка: 

Подобряване на 

дейността на 

лицата, 

лицензирани за 

технически 

надзор и 

подобряване на 

взаимодействието 

с тях. 

 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

 

технически надзор на СПО.  

 

изисквания от 

лицата и върху 

ефективното 

изпълнение на 

задълженията 

им. При 

констатиране на 

нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административн

и наказания.  

9.Осъществяван

е на ефективен 

и ефикасен 

контрол върху 

дейността на 

лицата, вписани 

в регистъра по 

чл. 36, ал. 1 от 

ЗТИП на 

лицата, 

извършващи 

дейности по 

поддържане, 

ремонтиране и 

преустройване 

на СПО 

Цел 10.  

Подобряване на 

бизнес средата 

Мярка: 

Подобряване на 

дейността на 

лицата, 

регистрирани за 

извършване на 

дейности по 

поддържане, 

ремонтиране и 

преустройване на 

СПО  

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

Извършване на проверки на 

вписани в регистъра на 

ДАМТН лица, извършващи 

дейности по поддържане, 

ремонтиране и 

преустройване на СПО 

целогоди

шно 

Контрол върху 

спазване на 

нормативноуста

новените 

изисквания от 

лицата и върху 

ефективното 

изпълнение на 

задълженията 

им. При 

констатиране на 

нарушения – 

издадени 

предписания 

и/или наложени 

административн

и наказания. 

Проверка 

на  692 

лица 

проверки 

на 650 лица 

10.Осъществява

не на ефективен 

Цел 91. 

Подобряване 

ПРОГРАМА 

НА 

1.Извършване на планови 

проверки на обекти, 

Текущо 

през 

Извършени 

проверки 

509 бр. 500 бр. 
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контрол на 

качеството на 

смесите на 

биогорива с 

конвенционалн

и течни горива, 

както и на 

чисти 

биогорива 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

 

разпространяващи течни 

горива 

цялата 

година 

2. Извършване на извън- 

планови проверки по 

сигнали и съвместно с ГД 

МН, МВР, прокуратура, 

агенция «Митници» и др. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

Извършени 

проверки 

77 бр. В 

съответствие с 

броя на 

подадените 

сигнали и 

искания 

3. Изпитване на проби от 

течни горива в подвижни и 

стационарна лаборатории. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

 

Издадени 

протоколи от 

изпитване от 

подвижни 

лаборатории и 

от стационарна 

лаборатория. 

917 бр. ПИ 

от 

подвижни 

л-и. 

1153 бр. 

ПИ от 

стационарн

а л-я 

750 бр. 

 

1200 бр. 

4. Издаване на експертни 

заключения, констативни 

протоколи и експертизи за 

съответствие на горивата с 

изискванията за качество. 

Текущо 

през 

цялата 

година 

Издадени 

експертни 

заключения и 

констативни 

протоколи 

917 бр. ЕЗ 

1142 бр. 

КП 

750 бр. ЕЗ 

 

1200 бр. КП 

5. 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. 

54 бр. В зависимост 

от 

постъпилите 

искания за 

арбитражни 

изпитвания 

6. Изграждане на устойчива 

система за обмен на 

Текущо 

през 

Издадени 

експертни 

59 бр. 80 бр. 
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информация при работа на 

подвижните лаборатории по 

места в близост до 

проверяваните обекти.  

цялата 

година 

заключения в 

рамките на 

един работен 

ден и 

предприети 

принудителни 

мерки при 

необходимост.  

7. Участие в работата на ТК 

67 на БИС. 

 

При 

свикване 

на 

заседание 

Осъществени 

участия в 

работата на ТК 

 

2 участия Според броя 

на заседанията 

8. Участие в работата на 

работна група 20 «Околна 

среда». 

 

По 

заповед 

 

Осъществени 

участия в 

заседанията на 

работната 

група 

8 участия Според броя 

на заседанията 

 

9. Изготвяне и представяне в 

МОСВ доклад за качеството 

на течните горива в България 

през 2011 год. 

30.6.2012 

г. 

Системата за 

мониторинг 

поддържана в 

актуално 

състояние. 

1 доклад 1 доклад 
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10. Поддържане на 

акредитацията на 

лабораторията и 

разширяване на 

техническите й 

възможности: 

а. Провеждане на 

междулабораторни 

сравнителни изпитвания по 

проект на ОП 

«Конкурентноспособност» 

 

б. Подготовка на 

документацията за 

продължаване на срока на 

акредитацията на 

лабораторията и внасянето 

й в БСА. 

 

 

в. Изготвяне на техническа 

спецификация на стенд за 

определяне на цетаново 

число и за лабораторно 

оборудване по договора от  

ОП 

«Конкурентноспособност». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец 

ноември 

2012 год. 

 

 

 

 

 

Месец 

ноември 

2012 год. 

 

 

 

 

 

 

ІІІ-то три- 

месечие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени 

стандартизиран

и методи за 

изпитване на 

течни горива 

Продължен 

срока на 

акредитация 

 

Покрити 

изискванията 

на ЕС относно 

наблюдаваните 

показатели за 

качеството на 

горивата в 

страните-

членки. 

 

Подобрен 

цялостния 

процес на 

установяване 

на качеството 

на течните 

горива. 

 

 

 

 

 

1 участие 

 

 

1 бр. 

документа

ция 

 

 

 

1 бр. 

специфика

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  участие 

 

 

 

 

 

1 бр. 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

спецификация 
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г. Обучение на 

новопостъпили служители 

за вземане, предаване за 

изпитване, изпитване на 

проби и издаване на 

експертизи за съответствие 

на горивата с изискванията 

за качество. 

Текущо  Новопостъпили

те служители 

обучени 

5 обучения Според броя 

на 

новопостъпил

ите служители 

11. Съдействие 

и подкрепа на 

функциониранет

о на национална 

система за 

оценяване на 

съответствието 

 

 

Цел 10. 
Подобряване на 

бизнес средата 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

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 

2012 

година 

Извършени 

проверки на  

кандидатите за 

нотифицирани 

органи по 

действащите 

директиви/ 

наредби и по 

нови такива 

67 

проверки 

 

В зависимост 

от 

потребностите 

на бизнеса 
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НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

2.Извършване на планирани 

надзорни проверки на 

нотифицираните органи.  

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Извършени 

проверки за 

отстраняване 

на евентуални 

проблеми в 

работата на 

нотифициранит

е органи 

61 

проверки 

31 проверки 

3.Извършване на извънредни 

проверки по сигнал 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Извършени 

проверки за 

отстраняване 

на евентуални 

проблеми в 

работата на 

нотифициранит

е органи 

1 бр. В зависимост 

от броя на 

постъпилите 

сигнали 
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4.Анализ на дейността на 

нотифицираните органи по 

оценяване на съответствието 

и набелязване на мерки за 

решаване на възникнали 

проблеми и за подобряване 

на работата им. 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Събрана 

информация за 

текущото 

състояние на 

нотифициранит

е органи и 

набелязани 

мерки за 

подобряване на 

работата им 

41анализа В зависимост 

от 

прилаганите 

директиви/ 

наредби 

5.Провеждане на работни 

срещи с нотифицираните 

органи за обсъждане на нови 

документи и промени в 

нормативната база 

/национално и европейско 

законодателство/. 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Проведени 

срещи по 

дискусионни 

проблеми в 

интерпретиран

ето на новата 

или променена 

нормативна 

база 

9 срещи 9 срещи 
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6.Провеждане на обучение 

на нотифицираните органи, 

във връзка с прилагане на 

новата законодателна рамка 

на Общността. 

 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Нотифицирани

те органи 

запознати с 

прилагането на 

нови 

нормативни 

документи 

 

2 обучения В зависимост 

от броя и 

обхвата на 

новите 

нормативни 

документи 

7.Участие във форумите и 

структурите към 

Европейската комисия по 

прилагане на директивите от 

нов подход и оценяване на 

съответствието. 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Осъществени 

участия във 

форумите на 

ЕК 

0 участия 10 участия 
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8.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 

2012 

година 

Новите 

български 

органи за 

оценяване на 

съответствието 

нотифицирани  

6 

уведомлен

ия 

В зависимост 

от броя на 

подадените 

заявления 

9.Публикуване на данни за 

българските нотифицирани 

органи в уеб-страницата на 

ДАМТН. 

Текущо 

през 

цялата 

2012 

година 

Публикувани 

актуални  

данни в уеб-

страницата 

3 

актуализац

ии 

В зависимост 

от появата на 

нови 

нотифицирани 

органи и/или 

отнети или 

доброволно 

оттеглени 

нотификации  
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12. Ефективно 

функциониране 

на системата за 

финансово 

управление и 

контрол 

Изпълнение на 

функциите на 

ДАМТН за 

постигане на 

целите на ЗТИП, 

ЗИ, ЗЗП, ЗМИ, 

ЗАП, ЗУО, ЗООС 

и ЗЧАВ чрез 

осигуряване на 

необходимия 

административен 

капацитет 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

 

1.Актуализиране на 

разработени процедури, 

правила и инструкции, 

регламентиращи финансово- 

счетоводната дейност на 

ДАМТН 

 

2-ро 

тримесеч

ие 

 

Процедури, 

правила и 

инструкции 

поддържани в 

актуализирано 

състояние 

 

5 

процедури 

 

В зависимост 

от 

потребностите 

 

2. Разработване на нови 

процедури, правила, 

инструкции, регламентиращи 

финансово- счетоводната 

дейност на ДАМТН 

текущо 

 

Своевременно 

разработени 

нови 

процедури, 

правила и 

инструкции   

1 

процедура 

В зависимост 

от 

потребностите 

 



20 

3. Изготвяне на Риск 

регистъра на ДАМТН за 2012 

г. 

текущо 

 

Регистърът   

поддържан в 

актуално 

състояние 

 

1 регистър 1 регистър 

 

4. Предприемане на действия 

по отказ от част от сградния 

фонд, предоставен за 

безвъзмездно управление на 

ДАМТН във връзка с 

отпаднали функции от 

ДАМТН 

текущо 

 

Част от 

сградния фонд 

освободен 

съгласно 

предприетите 

действия 

 

4 бр. 

 

В зависимост 

от одобреното 

от МИЕТ 
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5. Застраховане на сградния 

фонд 

 

4-то трим. Сградният 

фонд- 

застрахован 

 

2 

застраховк

и 

2 застраховки 

 

6. Проведена обществена 

поръчка по  

НВМОП и избор на 

изпълнител  

 

4-то 

тримесеч

ие  

 

Успешно 

проведена  

обществена 

поръчка и 

избран 

изпълнител 

 

4 поръчки 

 

4 поръчки 
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13. Подготовка 

на проект и 

подписване на 

договор с УО, 

начало на 

изпълнение на 

тръжни 

процедури и на 

дейности по 

проекта на ОП 

“Развитие на 

конкурентоспос

обността на 

българската 

икономика 

2007-2013” 

Цел 12. 
Повишаване 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика чрез 

оперативна 

програма 

„Развитие на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика” 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

Подготовка на проект и 

подписване на договор с УО 

Подготовка и провеждане на 

тръжни процедури, 

сключване на договори с 

фирми-изпълнители и 

изпълнение на дейностите 

съгласно утвърдения план 

Съгласно 

графика 

за 

изпълени

е на 

дейностит

е  

1. 1.Подписване 

на договор с 

УО 

2.Успешно 

проведени 

търгове 

3.Организиран

и семинари и 

курсове 

4. Участие в 

работни групи 

на ЕК и 

WELMEC  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1 бр. 

 

 

В зависимост 

от утвърдения 

план 

В зависимост 

от утвърдения 

план 

В зависимост 

от утвърдения 

план 

14. Развитие на 

връзките със 

сродни 

административ

ни структури 

със страни от 

региона и ЕС 

Цел 11. 
Изпълнение на 

ангажиментите по 

линия на ЕС, 

свързани с 

ефективното 

функциониране на 

вътрешния пазар и 

недопускане 

нарушения на 

правилата за 

неговото 

функциониране 

ПРОГРАМА 

НА 

ПРАВИТЕЛ

СТВОТО 

НА 

ЕВРОПЕЙС

КОТО 

РАЗВИТИЕ 

НА 

БЪЛГАРИЯ 

2009 – 2013 

Г. 

Установяване на контакти и 

съгласуване на съвместни 

мероприятия в областта на 

надзора на пазара със сродни 

административни структури 

в региона 

текущо Контакти 

установени, 

съвместни 

мероприятия 

планирани и 

проведени 

- В зависимост 

от 

договорености

те между 

структурите 

Имена и длъжност на попълващия:       Ангел Ангелов - Председател 


