ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
1
Цели за 2010 г.

1. Повишаване на
ефикасността и
ефективността на
надзорните дейности и
свързаните с тях
административни
дейности

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

Цел 16.
Ефективно
прилагане на
законодателството за защита на
потребителите и
постигане на
високо ниво за
защита на
техните
икономически
интереси

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

1.Тематични
проверки на групи
продукти (ръчни
електроинструме
нти, градинска
техника, битови и
други газови
уреди, газови
нагреватели,
отопителни
уреди, съдове
под налягане,
надуваеми и
моторни лодки,
строителни
продукти,
пожарогасители,
продукти за
санитарно
обзавеждане,
играчки)

5
Срок
/месец
през
2010г./

целогоди
шно

6
Очакван
резултат

Откриване на
несъответстващи продукти и
предприемане
на действия за
привеждането
им в
съответствие
със
съществените
изисквания

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индиказа текущо
тор за
състояние
целево
състояние
35 групи
продукти

40 групи
продукти
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2.Специализирани проверки на
групи продукти
(радиосъоръжени
я с малък обхват,
радоисъоръжени
я за пренос на
мултимедийни
приложения,
ръчни
електроинструме
нти, мини мотопеди, скутери,
електрически
ютия, лични
предпазни
средства,зарядни
устройства за
мобилни
телефони)
3.Кампанийни
проверки в
търговски обекти
(предпазни
колани; наличие
на инструкции на
български език,
наличие на
маркировки за
електрическо и
електронно
оборудване)
4. Проверки по
сигнали и жалби
на граждани

целогоди
шно

целогоди
шно

Откриване на
несъответстващи продукти и
предприемане
на действия за
привеждането
им в
съответствие
със
съществените
изисквания

Откриване на
несъответстващи продукти и
предприемане
на действия за
привеждането
им в
съответствие
със
съществените
изисквания

Откриване на не-

17 групи
продукти

20 групи
продукти

3 кампании

4 кампании
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(електрически
съоръжения,
строителни
материали,
играчки,
стационарни и
транспортируеми
съоръжения под
налягане, лични
предпазни
средства и др.)

целогоди
шно

съответстващи
продукти и
предприемане
на действия за
привеждането
им в
съответствие
със
съществените
изисквания

162 групи
продукти

Според
броя на
сигналите и
жалбите

5. Предприети
реакции по
нотификации по
RAPEX

целогоди
шно

Откриване на несъответстващи
продукти и
предприемане
на съответни
действия

8 продукта

Съобразно
броя на
нотификаци
ите

6. Извънредни
проверки (лични
предпазни
средтва,
строителни
материали,
ел.уреди)

2-ро, 3-то
и 4-то
тримесеч
ие

Откриване на несъответстващи
продукти и
предприемане
на съответни
действия

7. Извънредни
кампанийни
проверки

3-то
тримесеч
ие

8. Съвместни
проверки с
агенция

целогоди
шно

24 продукта
открити от
експерти на
ДАМТН и
нотифицира
ни към КЗП

Съобразно
броя на
откритите
продукти

7 групи
продукти

10 групи
продукти

Откриване на
несъответстващ
и продукти

2 кампании

3 кампании

Откриване на
несъответстващ
и продукти по

425
уведомлени
я

В
зависимост
от броя на

3

„Митници”
9. Наблюдение и
контрол в
търговската
мрежа на
партиди ПОКП
10.Надзорни
проверки на
производители на
ПОКП

уведомления от
митниците
целогоди
шно

целогоди
шно

11. Надзорни
проверки на
лица, използващи
СИ

целогоди
шно

12.Надзор на
лица,
оправомощени за
проверка на СИ

целогоди
шно

13.Надзор на
пазара на СИ
(везни, водомери,
разходимери,
мерки за
вместимост)

целогоди
шно

уведомлени
ята

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

631 обекта
6606
партиди

700 обекта
7000
партиди

185 лица
1793
партиди

200 лица
2000
партиди

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

6715 обекта
с 12 806 бр.
СИ

7000 обекта

52 лица

60 лица

4273 типа
СИ

4500 типа
СИ

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления
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2. Създаване на
механизъм и
организация за
прилагане на Регламент
765/2008 и Регламент
764/2008 и
нововъденото
законодателство на ЕС

3. Създаване на
механизъм и
организация за
предприемане на
практически действия
за надзор на пазара на

Цел 11.
Изпълнение на
ангажиментите
по линия на ЕС,
свързани с
ефективното
функциониране
на вътрешния
пазар и
недопускане
нарушения на
правилата за
неговото
функциониране

Цел 11.
Изпълнение на
ангажиментите
по линия на ЕС,
свързани с
ефективното

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО

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

2. Изпълнение на
задълженията
като национално
звено за контакт
относно продукти
по Регламент
764/2008
3. Разработване
на ПМС за
изменение и
допълнение на
Наредбата за
съществените
изисквания и
оценяване
съответствието
на средства за
измерване
Наблюдение и
проверка на групи
продукти в
обхвата на
мерките по
прилагане на
Директива

1-2-ро
тримесеч
ие

целогоди
шно

Подготовка на
план по надзор
на пазара като
елемент от
секторната
програма по
надзор на
пазара в рамките
на компетенциите на ДАМТН
Предоставяне на
информация по
запитвания на
икономически
оператори

2-ро
тримесеч
ие

Разработен
проект на ПМС,
представен за
съгласуване в
МИЕТ

3-то и 4-то
тримесеч
ие

Откриване на несъответстващи
продукти и
предприемане
на съответни
действия

-

1 план

4
запитвания

В
зависимост
от реалния
брой на
запитвания
та

-

1 проект

5 групи
продукти

12 групи
продукти
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прoдукти, попадащи в
обхвата на приетите
мерки (Регламенти) по
прилагане на Директива
2009/125/ЕО на
Европейския парламент
и на Съвета от 21
октомври 2009 година
за създаване на рамка
за определяне на
изискванията за
екодизайн към
продукти, свързани с
енергопотреблението

функциониране
на вътрешния
пазар и
недопускане
нарушения на
правилата за
неговото
функциониране

РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

2009/125/ЕС
(ненасочени
лампи за бита,
електрическо,
електронно и
офис
оборудване,
телевизионни
приемници,
прости
телевизионни
приставки,
улично и офис
осветление,
домашни
хладилници,
външни
електрозахранва
щи устройства)

4.Oсъществяване на
ефективен контрол на
регистрираните сервизи
на тахографи

Цел 36.
Подобряване
организацията и
управлението на
транспорта

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

Одобряване и
контрол на
сервизи за
тахографи:
1. Преписки по
заявления за
регистрация на
сервизи или за
промени в
регистъра,
включително
преглед на
документи и
проверка на
място
2. Контрол на

целогоди
шно

целогоди

Обработване на
всички
заявления за
регистрация или
за промени в
регистъра

Изпълнение на

95 бр.

100 бр.

78 бр.

80 бр.
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5. Съдействие и
подкрепа на
функционирането на
национална система за
оценяване на
съответствието

Цел 10.
Подобряване на
бизнес средата
Мeрка:Ефективен
контрол за
спазване на
законовите
изисквания с цел
преодоляване на
нелоялната
конкуренция
между
икономическите
субекти

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

регистрирани
сервизи - брой
проверки
1.Анализ на
дейността на
нотифицираните
органи по
оценяване на
съответствието и
набелязване на
мерки за
решаване на
възникнали
проблеми и
подобряване на
работата им
2. Провеждане
на работни
срещи с
нотифицираните
органи за
обсъждане на
нови документи и
промени в
нормативната
база /национално
и европейско
законодателство/
3. Провеждане на
обучение на
нотифицираните
органи, във
връзка с
прилагане на
новата

шно

плана за
проверките

4-то
тримесеч
ие

Предприемане
на конкретни
действия за
отстраняване на
проблемите

-

В
съответств
ие с
установени
те
потребност
и

целогоди
шно

Провеждане на
планираните
срещи

19 срещи

22 срещи

треточетвърто
тримесеч
ие

Обучението
успешно
проведено

-

1 обучение
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законодателна
рамка на
Общността
4. Участие във
форумите и
структурите към
ЕК по прилагане
на директивите от
нов подход и
оценяване на
съответствието
5.Подготвяне и
изпращане на
уведомления за
нотификация на
органите за
оценяване на
съответствието
пред ЕК и
страните-членки
чрез системата за
нотификация
NANDO-Input

6. Успешно изпълнение
на тръжните процедури
и дейностите по
проекта на ОП

Цел 12.
Повишаване
конкурентоспособ
ността на

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА

6. Публикуване
на данни за
българските
нотифицирани
органи в Web site
на ДАМТН
Подготовка и
провеждане на
тръжни
процедури,
сключване на

постоянен

целогоди
шно

целогоди
шно

Съгласно
графика
за
изпълени
е на

Участие на
експерти на
ДАМТН в
планираните
форуми

Уведомленията
за нотификация
– изпратени в ЕС
чрез системата
NANDO-Input

Данните публикувани на
сайта

1. Успешно
проведени
търгове
2. Организирани
семинари и

2 бр.
заседания

-

Съгласно
графика на
ЕК

В
зависимост
от броя на
проведенит
е
процедури

-

В
зависимост
от броя на
нотифицир
аните
органи
4 бр.

-

10 бр.

46 бр.
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“Развитие на
конкурентоспособностт
а на българската
икономика 2007-2013”

7. Ефективно
функциониране на
системата за
финансово управление
и контрол

българската
икономика чрез
оперативна
програма
„Развитие на
конкурентоспособ
ността на
българската
икономика”
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

ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

договори с
фирмиизпълнители и
изпълнение на
дейностите
съгласно
утвърдения план

1.Актуализиране
на разработени
процедури,
правила и
инструкции,
регламентиращи
финансовосчетоводната
дейност на
ДАМТН
2. Разработване
на нови
процедури,
правила,
инструкции,
регламентиращи
финансовосчетоводната
дейност на
ДАМТН
3. Актуализиране
на Процедурата
за управление на
риска на
агенцията
4. Предприемане
на действия по

дейностит
е

2-ро
тримесеч
ие

текущо

текущо

текущо

курсове
3.Проведени
обучения
4. Закупено
оборудване
5. Участие в
работни групи на
ЕК и WELMEC

-

5 бр.

-

съгласно
спецификац
иите

-

50 участия

Поддържане на
процедури,
правила и
инструкции в
актуализирано
състояние

В
зависимост
от
потребности
те

В
зависимост
от
потребност
ите

Новите
процедури,
правила и
инструкции –
своевременно
разработени

В
зависимост
от
потребности
те

В
зависимост
от
потребност
ите

Поддържане на
процедурата –
актуализирана

-

1
процедура

Освобождаване
от част от

-

В
зависимост
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отказ от част от
сградния фонд,
предоставен за
безвъзмездно
управление на
ДАМТН във
връзка с
отпаднали
функции от
ДАМТН
5. Застраховане
на сградния фонд
6.Осъществяване
на текущ контрол
върху
изпълнението на
задълженията на
другите
ведомства, при
съвместно
ползване на
сградния фонд, с
оглед ритмичното
възстановяване
на разходите
7.Доставка и
монтаж на
стълбищна
платформа за
инвалиди
8. Проведена
обществена
поръчка по
НВМОП и избор
на изпълнители
за проектиране,
строителство и
надзор

сградния фонд
съгласно
предприетите
действия

3-то трим.

текущо

от
одобреното
от МИЕТ

Сградният фондзастрахован

1
застраховка

1
застраховка

Постигане на
поставените
цели по
контрола

Неприложим
о

неприложи
мо

4-то
тримесеч
ие

Платформата –
монтирана в
срок

4-то
тримесеч
ие

Обществената
поръчка –
успешно
проведена,
избран
изпълнител

1 бр.

-

1 поръчка
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9. Проведени
обществени
поръчки по
ЗОП и избор на
изпълнители във
връзка с
изпълнение на
договора по ОП
„Конкурентоспосо
бност”

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

Цел 10.
Подобряване на
бизнес средата
Мярка:

Защита на
обществото и
околната среда
от опасни и
несъответстващи
на съществените
изисквания
промишлени
съоръжения

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г

1.Извършване на
периодични
технически
прегледи на
съоръжения с
повишена
опасност (СПО) –
котли, газови
съоръжения и
инсталации,
повдигателни
съоръжения,
асансьори и др.
2. Извършване на
периодични
технически
прегледи на СПО
– нефтопродуктопроводи,
газопродови и
въжени линии
3. Извършване на
проверки на лица
и обекти, в които
функционират
СПО

Съгласно
графика
за
провежда
не на
обществе
ните
поръчки

Целогоди
шно

Целогоди
шно

целогоди
шно

Обществените
поръчки –
успешно
проведени,
избрани
изпълнители

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

-

4 поръчки

13943
прегледа

16561
прегледа

4167,915 км

4578 км

1754 бр.

3059 бр.
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9. Осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху
дейността на лицата,
получили лицензия по
чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП
за осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с повишена
опасност (СПО)

Цел 10.
Подобряване на
бизнес средата

10. Осъществяване 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,
лицензирани за
технически надзор
и подобряване на
взаимодействието
с тях.

Мярка:
Подобряване на
дейността на
лицата,
регистрирани за
извършване на
дейности по
поддържане,
ремонтиране и
преустройване на

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

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

целогоди
шно

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

120
проверки

335
проверки

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

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

целогоди
шно

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на предписания.
При нарушения изготвяне на
актове и
наказателни
постановления

445
проверки

1111
проверки
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СПО

11. Премахване на
разрешителния режим
за провеждане на
курсове за
правоспособност за
обслужване на СПО

Цел 10.
Подобряване на
бизнес средата

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

Разработен и
представен
проект за ЗИД на
ЗТИП за
съгласуване в
МИЕТ

2-3-то
тримесеч
ие

Отпадане на
този режим

-

1 режим

12. Осигуряване
контрола на качеството
на алтернативни течни
горива, за които има
въведени изисквания

Цел 91.
Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

1.Подготовка на
проект за
изменение и
допълнение на
Закон за
чистотата на
атмосферния
въздух (за
съответствие с
директива
2009/30/ЕС)
2. Подготовка на
проект за
изменение и
допълнение на
Наредба за

2-ро
тримесеч
ие

Разработен
проект на ЗИД
на ЗЧАВ,
представен за
съгласуване в
МИЕТ

-

1 проект

3-то
тримесеч
ие

Разработен
проект на
изменение и
допълнение на
Наредбата,

-

1 проект
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изискванията за
качество на
течните горива,
реда и начина за
техния контрол
3. Извършване на
планови проверки
на обекти,
разпространяващи течни горива
4. Извършване на
извънпланови
проверки
(съвместно с
МВР, прокуратура
и агенция
„Митници”)
5. Изпитване на
проби на течни
горива
6. Провеждане
на
междулаборатор
но сравнение по
изпитване, по
проект на ОП
«Конкурентоспос
обност»
7.Подготовка за
надзор на
изпитвателната
лаборатория от
ИА »БСА»
8. Учасите в
работата на ТК
67 на БИС
9. Участие в
работна група 20

представен за
съгласуване в
МИЕТ

целогоди
шно

целогоди
шно

целогоди
шно
3-4-то
тримесеч
ие

Изпълнение на
плана. Изготвяне
на експертизи и
констативни
протоколи.
Изготвяне на
актове и
наказателни
постановления
(при нарушения)
Протоколи от
изпитване
Сравнението
успешно
проведено

Съгласно
плана на
ИА”БСА”

Нарзорната
проверка
успешно
проведена

Съгласно
утвърдени
те

Ескперти на
ДАМТН взели
участие в
заседанията на

329 бр.

107 бр.

450 бр.

В
съответств
ие с броя
на
извършенит
е
съвместни
действия

1622 проби

2000 проби

-

1 бр.
сравнение

-

1 бр.
надзорна
проверка

-

В
зависимост
от броя на
заседаният
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13. Развитие на
връзките със сродни
административни
структури в 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

ПРОГРАМ
А НА
ПРАВИТЕ
ЛСТВОТО
НА
ЕВРОПЕЙ
СКОТО
РАЗВИТИ
Е НА
БЪЛГАРИ
Я 2009 –
2013 Г.

«Околна среда»
10.Обучение на
новопостъпили
служители в ИЛ
за вземане и
изпитване на
проби от течни
горива

планове

работните групи

При
постъпван
е на
работа

Новите
служители
обучени

Установяване на
контакти и
съгласуване на
съвместни
мероприятия в
областта на
надзора на
пазара със
сродни
административни
структури в
региона

2-ро, 3-то
и 4-то
тримесеч
ие

Контакти
установени,
съвместни
мероприятия
планирани и
проведени

а

-

-

В зависимост от
броя на
новопостъп
илите
служители
В
зависимост
от
договорено
стите
между
структурите

Забележка: Съществува вероятност предвидените дейности да не бъдат изпълнени в посочените срокове и обем
поради евентуално съкращаване на персонала през 2010 г. или намаляване на финансовия ресурс за издръжка на
агенцията. Това неизпълнение на дейностите може да доведе до занижаване на надзорните дейности в страната и до
създаване на условия за предлагане на некачествени стоки и услуги на потребителите, както и до повишаване риска
за здравето и безопасността на гражданите на Р. България.
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