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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

ОТЧЕТ 

на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

за първо тримесечие на 2019 г. в програмен формат 

в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.04 на МИ “Инфраструктура  

по качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

 

 

Цели на бюджетната програма 

1. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез акредитацията на 

качествени и признати от европейския пазар услуги по оценяване на съответствието, 

предоставяни от органи за оценяване на съответствието. 

2. Подобряване на бизнес средата; 

3. Защита на търговско-икономическите взаимоотношения на национално и европейско ниво 

чрез акредитация, гарантираща спазване на националното и европейско законодателство в 

областта на оценяване на съответствието и надзора на пазара; 

4. Защита на потребителите и околната среда чрез акредитация на органите за оценяване на 

съответствието на продукти и услуги; 

5. Поддържане на членството в ЕА и създаване на условия за членство и в други 

международни организации (IAF, ILAC и др.); 

6. Осъществяване на ефективен надзор на пазара, защита на интересите на потребителите, 

защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените 

изисквания продукти; 

7. Осъществяване на надежден и ефективен контрол, пресичане на нечестната конкуренция, 

защита на обществото от неверни измервания, превенция експлоатацията на опасни 

съоръжения с повишена опасност, защита на околната среда от използване на некачествени 

течни горива; 

8. Осигуряване на безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на надежден и 

ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните 

стени и съоръженията към тях; 

9. Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на 

Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо 

законодателство; 

10. Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 

11. Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти; 

12. Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството; 

13. Осигуряване на съвременна модерна инфраструктура за постигане на точни, 

метрологично проследими и сравними измервания в страната, международно еквивалентни 

еталони и признаване на резултатите от измерванията в Република България. 

14. Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и осигуряващо 

доверие и ефективна защита на обществените интереси, свързани с измерванията в областта 

на здравеопазването, обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и 

общинските вземания и търговските плащания, както и с данъчната политика и контрола 

върху хазартните игри. 
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Организационна структура, участваща в програмата 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Председател на ДАМТН и администрацията, която подпомага дейността му. 

 

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 

През първото тримесечие на 2019 г. служителите на ДАМТН изпълняват основните цели на 

програмата, съотносими към дейността на агенцията и планираните дейности ефективно и в 

срок, като всички постъпили сигнали за проверка от граждани и фирми или искания от други 

контролни органи се отработват приоритетно. Средният процент на изпълнението на 

дейностите и целевите стойности през отчетния период е 30,39 %. През първото тримесечие 

на 2019 г. са предоставени 541 услуги на фирми и физически лица по специализираната 

дейност на ДАМТН, както и 39 услуги съгласно класификацията на ИИСДА. В резултат на 

констатирани нарушения на разпоредбите на съответните закони и наредбите към тях, 

ДАМТН е наложила редица принудителни административни мерки на икономическите 

оператори, съставени са 472 бр. акта за установяване на административни нарушения и са 

издадени 622 бр. наказателни постановления. През отчетния период са събрани приходи от 

такси (585 811 лв.) и глоби (308 460 лв.) в размер на 894 271 лв.  

Отчетите показват, че заложените цели и показатели са изпълнявани ритмично, като 

дейността на агенцията се извършва в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на 

изпълнителната власт – МС на Република България, Министерство на икономиката, 

областни администрации, Агенция „Митници“, НАП, МВР, ИА „Автомобилна 

администрация“ и други.   

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Бюджетна програма  - 2000.01.04 

„Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката” 

Целева стойност 

 

 

Мерна 

единица 

 

Бюджет 

2019 г. 

Отчет за 1-во 

тримесечие на 

2019 г. 

Бр. % от год. 

стойност 

35. Информационни трансфери във връзка с 

нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието 

Бр. 140 33 23,57 

36. Извършени проверки на органи за 

оценяване на съответствието в т.ч.: 

 проверки и оценки на кандидати за 

нотифицирани органи 

 надзорни проверки за спазване 

изискванията към нотифицираните органи 

 проверки, свързани с ренотификация на 

нотифицирани органи 

 проверки, свързани с уведомления 

Бр. 150 

 

  

68 

 

16 

 

41 

 

0 

 

10 

45,33 
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съгласно чл. 14б на ЗТИП 

 проверки по сигнал 

36a. За определяне на уникален код на 

производители на плавателни съдове 

 

0 

1 

37.Проведени съвещания: 

 на националните работни групи 

 на Форума на нотифицираните органи 

Бр. 12 10 

10 

1 

83,33 

38.Брой извършени проверки на обекти, 

разпространяващи течни горива 

Бр. 900 295 

 

32,80  

39.Брой изпитани проби от течни горива Бр. 1400 472 33,71 

40.Проверки на лица, които използват 

средства за измерване 

Бр. 8500 1917 22,55 

41.Инспектирани СИ в употреба Бр. 15500 3812 24,59 

42.Проверки на производители, вносители и 

лица, които предлагат за продажба ПОКП 

Бр. 200 76 38,0 

43.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

800 

1700 

 

327 

333 

 

40,88 

19,59 

44.Проверки на действащи лаборатории на 

лица, оправомощени за проверка на средства 

за измерване, планирани през съответната 

година 

% 100 13 23,63 

45.Контролни проверки на действащи сервизи 

за тахографи, планирани през съответната 

година 

% 100 39 26,17 

46.Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4000 746 18,65 

47.Извършени проверки на отделни продукти 

от различни видове /планови и извънпланови 

при надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП 

Бр. 4800 1545 32,22 

48.Видове изпитани продукти Бр. 60 7 8,6 

49.Проверени продукти по надзор на пазара, 

които не се пускат директно в търговската 

мрежа (СПО и машини) 

Бр. 500 141 28,2 

50.Заверяване на инвестиционни проекти на 

строежи и проекти за производство и ремонт 

на съоръжения с повишена опасност (СПО) 

Бр. 300  161  53,7 

51.Извършени технически прегледи на СПО 

(първоначални, внезапни/извънредни и по 

сигнал), вкл. въжени линии и  

нефто/газопроводи в кm 

Бр. 

km 

1 000 

   100 
 869 

 6 

 

 86,9 

 0,06 

52.Извършени периодични технически 

прегледи на СПО, вкл. въжени линии и  

нефто/газопроводи в кm 

Бр. 

km 

10 000 

  2 500 
 4707 

311,48

6 

 47,07 

 12,45 

53.Извършени проверки на: 

 лица, получили лицензия за осъществяване 

на технически надзор на СПО по чл.34а от 

ЗТИП  

 вписани в регистъра на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО по чл. 36, ал. 1 от 

Бр. 900 186 
25 

 

  

161 

20,7 
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ЗТИП 

54. Проверки на техническото състояние на 

язовирни стени  и съоръжения към тях 

Бр. 2 000 696 34,8 

55. Участие в комисии, назначени със заповед на 

областните управители по чл. 138а, ал. 3 от Закона 

за водите 

Бр. 800    1 0,125 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 

на програмата 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите; 

 Непрекъснато променяща се нормативна уредба; 

 Недостатъчно ресурсно обезпечаване на дейността и издръжката на отговорните за 

изпълнението на програмата ведомства; 

 Проблеми при ритмично реализиране на дейностите, свързани с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки (предвид възможността за тяхното 

обжалване и др.); 

 Неблагоприятни промени в макроикономическата среда, промяна на нуждите и 

очакванията на потребителите на предоставяните услуги; 

 Промени във висшия ръководен състав; 

 Невъзможност и недостатъчна ресурсна обезпеченост за ефективно използване на 

европейските фондове като източник на финансиране. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчитането на изпълнението на програмата се базира на информация, генерирана, съставена 

и предоставена от отговорните за изпълнение на програмата ведомства и институции. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

10. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 

съответствието/нотифицирани органи  

 Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  

Изпълнявани са 2 бр. процедури за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на 

разрешение за извършване за оценяване на съответствието и в тази връзка са извършени 

общо 16 бр. проверки.  

 

 Проверка за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на 

нотифицирани органи:   

 Извършен е анализ на дейността на 41 нотифицирани органа въз основа на годишните 

доклади по чл. 14а на ЗТИП. 

 Извършени са общо 41 проверки във връзка с планов надзор на 6 нотифицирани 

органа (5 юридически лица). 

 Извършени са 10 бр. проверки, свързани с уведомления съгласно чл. 14б на ЗТИП.  

 

 Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване 

на съответствието пред ЕК 

Подадени са 3 бр. уведомления към Европейската комисия и държавите членки чрез 

информационната система NANDO Input: 

 едно (1) уведомление за удължаване срока на нотификация на нотифициран орган, 

съгласно срока на издаденият му сертификат за акредитация; 

 две (2) уведомления за прекратяване дейността на нотифициран орган. 
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Издадена е заповед за прекратяване действието на издадени разрешения по НСИОС на 

съоръжения под налягане (едно разрешение за оценяване на съответствието и едно 

разрешение за извършване на одобряване на персонал, който извършва изпитване без 

разрушаване) по заявено желание на нотифициран орган.  

Във връзка с прекратяване на действието на издадените разрешения по НСИОС на 

съоръженията под налягане и на основание чл. 57 на същата наредба, в Д РОС са приети за 

съхранение 191 досиета на клиентите (48) на нотифицирания орган. Клиентите, които изявят 

писмено желание за предоставянето на досиетата им на друг нотифициран орган, ще бъдат 

уведомени, че същите ще бъдат предадени от Д РОС на посочения от тях нотифициран 

орган. 

 

Извършени са 33 бр. информационни трансфери, съгласно чл. 5.2 от Регламент ЕО/ 

765/2008/, съответно чл. R 23, т.т 4 и 5 от Решение 768/2008/ЕО. 

 

 Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани 

органи:  

През отчетния период са извършени 3 актуализации на Регистъра на издадените и отнети 

разрешения на органите за оценяване на съответствието.  

 

 Определяне и администриране на уникалния код на производителя, съгласно Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за 

отдих и на плавателните съдове за лично ползване:  

 Извършена е 1 проверка по документи за определяне на уникален код на 

производител установен на територията на Република България. При проверката са 

констатирани несъответствия, за които заявителят е информиран писмено и му е 

определен срок за тяхното отстраняване. Поради неотстраняване от заявителя в 

определения срок на констатираните несъответствия е прекратена процедурата за 

определяне на уникален код на производител установен на територията на Република 

България. 

 

 Изготвени са 6 писмени отговора по запитвания на фирми. 

 

 

11. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на 

съответствието (нотифицирани органи). 

  

 Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от 

Нов подход и дейността на Форума на нотифицираните органи:  

Проведена е годишната среща на Форума на българските нотифицирани органи и  срещи 

на 10 национални работни групи. На срещата бяха разгледани възможности за 

подпомагане на дейността на нотифицираните органи чрез участието им в европейски 

програми, разяснения за което бяха представени от експерти от Министерството на 

икономиката. Нотифицираните органи обсъдиха и приеха Устав на българските 

нотифицирани органи.  

 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните 

групи по директиви към ЕК:  

Експертите на ДАМТН текущо подпомагат нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК. 
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12. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически 

надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните 

горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани 

количества продукти. 

  

12.1. Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите 

от Нов подход, Регламент 305/2011, Регламент (ЕС) 2016/426, Регламент (ЕС) 2016/425  и 

на средства за измерване:  
 Извършване на наблюдение и проверки на видове продукти – планови и извънпланови, 

вземане на проби за изпитване, работа по сигнали и жалби:  

Общо 2173 различни като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара в търговски 

обекти на територията на цялата страна. Проверени са 1545 различни видове продукти при 

планови проверки и 628 при извънпланови проверки (49 по сигнали, 7 по самосезиране и 

359 по уведомления от А „Митници“ и по други извънредни проверки). Извършени са 

проверки по постъпили 35 бр. жалби и сигнали. Взети са 7 образеца за изпитване – 2 

играчки и 5 електрически  продукти. 

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП по отношение 

на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от Нов подход: 

 Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични проверки и 

наблюдения на 746 СИ – везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и 

коригиращи устройства на обема на газ, електромери, измервателни системи за течности, 

различни от вода и материални мерки за дължина. Извършена е 1 проверка по сигнал от 

юридическо лице на 1 везна с неавтоматично действие. Съставени са общо 6 акта за 

установяване на административно нарушения (АУАН), от които за установени през 2018 

г. два типа електромери без изискуемите маркировки и декларации за съответствие са 

съставени 4 АУАН, а на 1 физическо лице и 1 вносител са съставени общо 2 АУАН за не 

спазване на задълженията им по ЗТИП. 

 Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от пазара и 

унищожаване на несъответстващи продукти: 

Издадени са 98 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП, чл. 30а, ал.1 и чл. 30а, ал. 2 за 

временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на 

съответствието им с изискванията за безопасност или за временно спиране 

разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти (2 

за играчки, 16 за електрически съоръжения, 2 за машини, 1 за лични предпазни средства, 1 

за радиосъоръжения, 2 продукта по екодизайн и 74 заповеди на търговци за продукти без 

СЕ маркировка). 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия и издадени заповеди или по инициатива на икономическите оператори са 

унищожени: 8 вида електрически съоръжения – различни видове гирлянди, електрическа 

скара в общо количество 113 броя; 2 модела пиротехнически изделия с общо количество 

48 опаковки (по 4 бр. в опаковка).   

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара 

(RAPEX):  

 През 1-то тримесечие на 2019 г. са получени 238 нотификации по системата RAPEX. 

Подадени са 2 бр. нотификации към RAPEX и ICSMS: 

 Към  RAPEX – 0 бр.: 

     Към ICSMS – 2 бр.: 

- 2 бр. нотификации за продукти по екодизайн (циркулационни помпи).  

Подадена е 1 бр. реакция към RAPEX за електрически продукт. 

 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните органи 

на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара:  
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Работи се по 1 проект на ЕК “Съвместни действия по надзор на пазара” JA2016–GPSD 

(продуктови групи „Електрически играчки“, „Електрически уреди – грижа за косата“, 

„Лични предпазни средства“, “Ръчни електрически инструменти – ударни бормашини“) и 

по 1 проект на ЕК „Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и 

екопроектиране“ (ЕЕPLIANT 2) по програма Horizon 2020.   

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция „Митници” и 

Комисията за защита на потребителите: 

През първото тримесечие на 2019 г. са получени общо  36 бр. уведомления за 608 вида 

продукти. При извършените проверки е констатирано, че 543 вида продукти съответстват 

на изискванията – „Допускане за свободно обръщение“, 40 вида продукти не съответстват 

на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“ и 25 

вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.  

Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 4 вида; машини – 5 

вида; играчки – 145 вида; строителни продукти – 11 вида; газови уреди – 13 вида; 

радиосъоръжения – 28 вида; лични предпазни средства – 377 вида. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се пускат директно 

в търговската мрежа (СПО и машини):  

 Проверени са 141 съоръжения с повишена опасност, като 98 от тях са проверени при 

първоначален технически преглед.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

– съставяне на актове за установяване на административни нарушения (222 бр.) и  

издаване на наказателни постановления (155 бр.), включително и по АУАН от предходни 

периоди. 

  
12.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 

 Заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и на 

проекти за производство и ремонт на СПО:   

Извършени са експертизи и са съгласувани 161 инвестиционни проекти на строежите, в 

които ще функционират СПО, както и на техническа документация за ремонт или 

производство на СПО както и на техническа документация за ремонт или производство на 

СПО; 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО:  

Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация; 

 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО: 

За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета; 

 Извършване на първоначални, периодични и внезапни/извънредни технически прегледи, 

проверки и изпитвания на СПО:  

Извършени са периодични технически прегледи на 4707 бр. СПО и на 311,486 км СПО, 

както и първоначални и извънредни технически прегледи (внезапни, по искане на 

ползвателя на СПО и др.) на 869 бр. СПО и на 6 км на СПО; 

 Издаване на дубликати на ревизионни книги на СПО: 34 бр. 

 Съгласуване на учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за 

придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, разрешаване провеждането на 

курсове и издаване на документи за правоспособност: съгласувани са 158 бр. учебни 

програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на 

правоспособност за обслужване на СПО, отказани  са 4 бр. 

 Регистриране и издаване на лицензии на лица, които кандидатстват за получаване на 

лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО, за съответствието им с 

изискванията и условията за получаване на лицензия. Извършване на проверки на 

лицензираните лица за спазване на изискванията и за изпълнение на задълженията им 

съгласно ЗТИП. Води се регистър на лицата, получили лицензия за осъществяване на 
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технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП и се подготвя и публикува в рубрика 

„Официален бюлетин“ на интернет страницата на ДАМТН информация за тях. Отразяване 

в регистъра на заличените лица, на отнетите и ограничените им лицензии.    

Осъществени са 25 проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на технически 

надзор на СПО. 

 Регистриране и издаване на удостоверения на лица за извършване на дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, за съответствието им с изискванията 

и условията за получаване на удостоверение за дейност. Извършване на проверки на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО за 

спазване на изискванията и за изпълнението на задълженията им съгласно ЗТИП и 

наредбите по прилагането му. Води регистър на лицата, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и подготвя и 

публикува в рубрика „Официален бюлетин“ на интернет страницата на ДАМТН 

информация за тях. Отразяване в регистъра на заличените лица и обезсилените им 

удостоверения.   

Осъществени са 161 проверки на лица, получили удостоверение и вписани в регистъра на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация:   

Издадени са 8 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и автомобилни 

газоснабдителни станции).   

 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират 

СПО:  

Извършени са проверки в 540 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършване на проверки по сигнали и жалби: 

Осъществени са 128 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО.  

 Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и злополуки 

със СПО и предприемане на мерки за недопускането им:  

Обследвани са 45 аварии със злополуки, от които 42 аварии, 1 злополуки със СПО и 2 

аварии със злополуки със СПО; 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО:  

Служители са участвали в 99 държавни приемателни комисии на обекти. 

 Участие в съвместни проверки с представители на ГД ИТ, ГД ПБЗН, РИОСВ, ОД и др. 

държавни контролни органи: Служителите на ДАМТН са участвали в 10 съвместни 

проверки и други дейности, свързани с безопасната експлоатация на СПО. 

 Заседания към експертни съвети на министерства, общини и областни управления;  

 Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните комисии на 

курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване 

на СПО: 118 бр. 

 Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, 

длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения:  

Наложени са 881 принудителни административни мерки (задължителни за изпълнение 

писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно-установените 

изисквания за безопасна експлоатация); 

 Издаване на писмени разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не 

съответстват на нормативните изисквания:  

Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 144 СПО. 

 Участия в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на организации за 

изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC) и други сродни 

организации; 
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 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 

съставяне на актове за установяване на административни нарушения (42 бр.) и издаване на 

наказателни постановления (33 бр.). 

 

12.3. Контрол за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) за защита 

интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и несъответстващи 

на изискванията предварително опаковани количества продукти: 

 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които използват, произвеждат, 

внасят и ремонтират СИ: 

Извършени са общо 1917 проверки в обекти на лица, които използват везни в търговската 

мрежа, при производители на предварително опаковани продукти за определяне на 

нетните им количества, везни за големи товари и везни за куриерски услуги; СИ в 

бензиностанции и газстанции; разходомери за газ и коригиращи устройства на обем; 

водомери; електромери и СИ по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). 

Инспектирани са общо 3812 СИ в употреба в законовата област. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 313 бензино- и газстанции, 32 % 

от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на други органи. В проверените 

обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 6,9 %, като преобладаващото 

нарушение е липса на валиден знак от проверка. 

В търговската мрежа са проверени 1422 везни, 11 % от които несъответстващи, предимно 

без знак от проверка. 

През м. март са стартирали плановите надзорни проверки на операторите, които доставят 

до крайни потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ и коригиращи 

устройства на обем за измервания, свързани с търговски плащания при продажбата й, 

както и манометри, използвани в съоръжения под налягане за измервания, свързани с 

обществената безопасност. Проверени са общо 709 обекта, в които се използват 751 

разходомери за газ, 152 коригиращи устройства на обем и 20 манометри. Установено е, че 

от тях 27 (3,6 %) разходомери за газ и 5 (3,3 %) коригиращи устройства на обем са без 

знаци от метрологична проверка. В рамките на тези проверки 3 са по сигнали на 

граждани, като сигналите не са потвърдени. 

Проведени са проверки в 34 данъчни склада за производство и складиране на акцизни 

продукти, при които са обхванати 48 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки. 

Делът на несъответстващите на изискванията СИ, установени при проверките, е 4,2 %. 

Проверките са извършени във връзка с изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за акцизите 

и данъчните складове и Наредба № Н-1 за специфичните изисквания и контрола, 

осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на 

акцизни стоки, съвместно с представители на териториалните митнически управления. 

От общо отчетените проверки, 38 са извънредни, извършени във връзка с постъпили 

жалби и сигнали на граждани и фирми, от които 76 % са за бензино- и газстанции, 10,5 % 

за везни и 13,5 % за други СИ. Резултатите показват, че 10,2 % от инспектираните СИ, 

предмет на жалбите, не отговарят на изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо 104 

извънредни надзорни проверки на СИ, използвани в бензиностанции и в данъчни 

складове. Установено е, че 11,1 % от проверените СИ не съответстват на законовите 

изисквания. 

Във връзка с публикация за неточно измерване на гориво е извършена 1 проверка по 

самосезиране в 1 бензиностанция в гр. Русе, при която са инспектирани 7 СИ. Не са 

установени несъответстващи СИ. 

 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които произвеждат, внасят или 

предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП): 
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Извършени са 2 проверки на място при производители на ПОКП и проверки и 

наблюдения в 74 обекта от търговската мрежа, като в тях е извършен и контрол на нетните 

количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОКП. 

На контрол са подложени общо 327 партиди ПОКП с еднакви количества и 333 ПОП с 

различни количества. От разпространение са спрени 16 несъответстващи продукта. В 

рамките на тези проверки 4 са по сигнал на граждани, като един от сигналите е потвърден. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на Раздел ІV от ЗИ за 

проверка на средства за измерване: 

През отчетния период са извършени 13 надзорни проверки на лица, оправомощени за 

проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по Закона за 

измерванията и за съответствие на функциониращите системи за управление с 

изискванията по БДС ISO/IEC 17025. Проверени са 12 стационарни и 1 мобилна 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях 212 технически средства – еталони, 

спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на 

условията, при които се извършват проверките, на записите по качеството, както и на 

техническите записи, свързани с проверката на 1136 СИ. Проследен е редът за заявяване, 

съхраняване и отчитане на знаците за проверка. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 

съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове за установяване на 

административни нарушения, издаване на наказателни постановления. 

През 1-то тримесечие на 2019 г. са съставени общо 173 протокола за задължителни 

предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 142 АУАН. 

Издадени са 334 наказателни постановления, някои от които по съставени през 2018 г. 

АУАН. 

 

12.4. Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП): 

 Извършване на проверки в регистрираните сервизи за тахографи за съответствие на 

условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на 

тахографи и за спазване на изискванията на ЗАвП: 

На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са извършени 39 

надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им 

във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14, като една от проверките е по 

самосезиране. В рамките на контрола е извършена проверка за съответствие на условията, 

при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи, 

инспектирано е оборудването на сервизите, включително сервизните карти за дигитални 

тахографи на техниците. 

Проучени са 11955 протокола от проверка на тахографи и 5938 електронни записи за 

дигитални тахографи. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 

съставяне на протоколи за задължителни предписания и актове за установяване на 

административно нарушение, издаване на наказателни постановления: 

За констатирани при проверките несъответствия са съставени 2 протокола за 

задължителни предписания. 

 

13. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на регистри: 

  

 Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО:  

Обработени са документите на 10 заявители за вписване в регистъра, Издадени са  

лицензии на 3 лица, не e отказано издаване на лицензии; 
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 Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии за 

осъществяване на технически надзор на СПО:  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 

 Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО:  

Извършена е проверка на 25 лица. Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и са 

заличени от регистъра 6 лица; 

 Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:   

Обработени документи на 50 заявители за вписване в регистъра, 24 лица са вписани в 

регистъра; 

 Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО:  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 

 Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на 

СПО:  

Извършена е проверка на 161 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 17 лица; 

 Проверка на условията, издаване на разрешения за провеждане и участие в изпитните 

комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по 

обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на 

регистър на правоспособните лица: 

Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за провеждане 

на 137 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали обучение 1085 

души; 

 Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на средства за измерване 

по ЗИ: 

Издадени са 4 заповеди за оправомощаване, 2 заповеди за изменение и допълнение на 

заповеди за оправомощаване и 1 заповед за отказ за оправомощаване. 

 Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за автомобилните превози (ЗАвП): 

Издадени са 22 удостоверения за регистрация на сервизи, 3 допълнения към 

удостоверения за регистрация на сервизи, 2 заповеди за временно спиране на 

регистрацията и 1 заповед за отказ на административната услуга. 

 

14. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение, транспортиране и използване (съгласно изискванията на ЗЧАВ и 

ЗЕВИ): 

 Поддържане и развитие на мониторингова система за контрол на качеството на течните 

горива /FQMS/. 

 Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната - 

планови, извънпланови и по сигнали на граждани, съвместни проверки с органи на МВР 

и други контролни органи:  

Извършени са 295 проверки на обекти разпространяващи течни горива, в т.ч.: планови – 

212, проверки по сигнали на граждани - 2, проверки с МВР и други контролни органи и 

институции - 81. 

 Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за дизелови двигатели, 

биогорива и други течни горива):   

Взети са 434 проби от течни горива, от които 245 от гориво за дизелови двигатели, 175 

от автомобилни бензини и 14 други горива.  

 Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от 

изпитване:  
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Извършени са 195 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 277 изпитвания в 

сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 472 протокола от 

изпитване. 

Изготвени са 561 експертни заключения и 291 констативни протокола, от които 168 за 

съответствие на течните горива с изискванията за качество и 123 за съдържание на 

биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на протокол от изпитване 

издаден от Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД, са 

издадени 8 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво с 

изискванията за качество. 

През периода е проведено 1 арбитражнo изпитваниe в акредитиранa лаборатория и е 

издадена 1 експертиза относно съответствието на горивата с изискванията за качество и 

за съдържание на биогориво в течно гориво. 

 Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и установяване на 

съответствието на течните горива с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ:  

Установени са 13 случая на горива, които не съответстват на изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за изискванията за качество на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол и 6 случая на несъответствие с 

изискванията на Закон за енергията от възобновяеми източници за съдържание на 

биогориво в течно гориво. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

– налагане на принудителни административни мерки, съставяне на актове за 

установяване на административни нарушения и на наказателни постановления:  

 Наложени са 20 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

 7 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на разпространението на 

течно гориво; 

 12 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на течно гориво; 

 1 задължително предписание за изтегляне на течно гориво и са постъпили 10 искания 

на проверяваните фирми за изтегляне на горивото от пазара. 

 Общо изтеглени  от пазара горива, по видове и в количество както следва: 

 автомобилен бензин А – 95Н   – 47 094 литра 

 гориво за дизелови двигатели – 29 302 литра. 

 Съставени са 22 акта за установяване на административни нарушения (АУАН): 

 13 броя за несъответствия с изискванията за качество; 

 7 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в 

течно гориво; 

 2 броя за констатирани документални нарушения за проверки. 

 Издадени са 9 наказателни постановления (НП) за нарушения:  

 8 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

 1 брой за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в 

течно гориво.   

 

15. Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно изискванията на 

Закона за водите)  

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) в 

чл.140, ал.2, т.1, с който се регламентира контролът по изпълнение на мерките за 

поддържане и осигуряване на изправно техническо състояние на язовирите, язовирните 

стени и съоръженията към тях, както и безопасната им експлоатация до възстановяване на 
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технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им, Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изпълнява следните дейности: 

 

Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на компетенциите на 

ДАМТН: 

 Осъществени са 605 бр. планови проверки на техническото състояние на язовирните 

стени и съоръженията към тях и на документацията от експлоатация и са съставени 605 

констативни протокола. 

 Осъществени са 91 бр. извънредни проверки и проверки по сигнали на техническото 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и са изготвени 91 бр. 

констативни протоколи от проверките. 

 Периодично се отразяват резултатите от осъществената контролна дейност; 

 Изготвени и дадени предписания на собствениците на язовирни стени и съоръженията 

към тях съгласно правомощията на ДАМТН по Закона за водите - 373 бр. предписания 

по техническата документация и 685 бр. по безопасната техническата експлоатация на 

язовирите. 

 Поддържа се регистър за установените язовири и съоръженията към тях; 

 Осъществявен контрол за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и 

съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната 

им експлоатация, при спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на 

компетенциите на ДАМТН – осъществени са контролни действия и са издадени 362 бр. 

предписания; 

 Участие в 1 бр. комисии, назначени със заповед на областните управители по чл. 138а, 

ал. 3 от Закона за водите. Съставяне на констативни протоколи от извършените проверки 

и даване на задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на 

съоръженията към тях, с определя срок за тяхното изпълнение. Последващ контрол за 

изпълнение на дадените предписания; 

 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. Проверка на подадени заявления за 

извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени. Издаване на 

разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени 

и/или съоръжения към тях; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

- налагане на принудителни административни мерки, съставяне и връчване на 44 бр. 

актове за установяване на административни нарушения и на 91 бр. наказателни 

постановления. 

 
През първото тримесечие на 2019 г. в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.04 на 

МИ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” ДАМТН 

работи по следните програми и договори: 

1. Проект BG16RFOP002-2.004-0001 по ОПИК 

ДАМТН е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на 

благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 

информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ на обща стойност – 1 999 953,82 лв., период на 

изпълнение: ноември 2016 г. – ноември 2019 г. 
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Настоящият проект цели укрепване на националната инфраструктура по качеството (с 

нейните основни елементи – надзор на пазара, законова метрология, технически надзор, 

оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива), което е 

предпоставка за формирането на капацитета за растеж на МСП и за създаването на 

благоприятна бизнес среда за икономическите оператори. 

В рамките на отчетния период са извършени следните дейности, свързани с 

изпълнението/управлението на проекта: 

 Изготвен е и е подаден през ИСУН 2020 отчет по напредъка в изпълнението на проекта за 

периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.;  

 Подготвенo е  и е подаденo през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане за периода 

22.11.2016 г. – 31.01.2019 г. (BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M055);  

 Подготвени са и са подадени през ИСУН 2020 технически отчет и финансов отчет за 

изпълнението на проекта в периода 22.11.2016 г. – 31.01.2019 г.; 

 Изготвeни са заповеди № А-42/17.01.2019 и № А-97/12.02.2019 за изменение на екипа за 

управление на проекта; 

 Проведени са срещи на Екипа за управление на проекта (ЕУП) и са изготвени  протоколи 

от проведени срещи; 

 Осъществена е оперативна техническа и финансова дейност по проекта. 

 

В рамките на отчетния период са извършени следните действия, пряко свързани с 

изпълнението на основните дейности/поддейности на проекта: 

 

ДЕЙНОСТ 1: СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ 

БАЗИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДАМТН 

 

Във връзка с полученото одобрение на Техническото задание за разработване на бази данни 

на ДАМТН от ДАЕУ и УО на ОПИК в началото на 2019 г., както и в съответствие с 

направените и утвърдени в него промени, се подготвя искане за изменение на проекта  с цел 

промяна на описанието на дейностите и сливането на някои от тях съгласно изискванията на 

ДАЕУ и на утвърденото техническо задание, както и реалокиране на финансови средства 

между отделните под-пера на бюджета, определен за изпълнението на Дейност 1, свързано с 

промените в описанието на дейностите.  

 

 ДЕЙНОСТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

КОНТРОЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА 

ИЗМЕРВАТЕЛНО И ИЗПИТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

ДЕЙНОСТ 2, ПОДДЕЙНОСТ 2.1: ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНО И 

ИЗПИТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

През отчетния период е подготвен инициативен доклад за стартиране на обществена поръчка 

за избор на изпълнител за доставка на изпитвателно и измервателно оборудване; 

финализирана е подготовката на документацията на обществената поръчка; поръчката е 

обявена на сайта на АОП и на ДАМТН на 28.02.2019 г. с предмет „Доставка на измервателно 

и изпитвателно оборудване“ в 9 обособени позиции. Тече законово-установения срок за 

подаване на оферти - офертите ще бъдат отворени на 05.04.2019 г. 

 

ДЕЙНОСТ 2, ПОДДЕЙНОСТ 2.2: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОТОРНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
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През отчетния период е финализирана подготовката на документацията на обществената 

поръчка; поръчката е обявена на сайта на АОП и на ДАМТН на 29.01.2019 г. с предмет 

"Доставка на специализирани моторни превозни средства" с три обособени позиции“.  

В законово-установения срок са подадени 6 оферти по трите обособени позиции. 

Сформираната оценителна комисия е разгледала офертите за съответствие с изискванията за 

подбор и подготвя Протокол 1. 

  

ДЕЙНОСТ 3: ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

Изготвени се новини за напредъка в изпълнението на проекта за 2018 г., които са 

публикувани на сайта на ДАМТН. 

 

ДЕЙНОСТ 4: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИЗГОТВЯНЕ НА 

АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАДАНИЯ КЪМ ТЯХ 

Сключеният по тази дейност Договор 11-00-12/31.01.2017 г. с АРИР – Стара Загора е 

изпълнен и дейността е приключила през м. февруари 2017 г. Разработените проекти на 

документации по дейности 1 и 2 се явяват основа за разработването на пълната 

документация на обществените поръчки по дейности 1, 2.1 и 2.2.  

 

ДЕЙНОСТ 5: ЗАСТРАХОВАНЕ НА ДОСТАВЕНОТО ИЗМЕРВАТЕЛНО И 

ИЗПИТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МПС 

По тази дейност ще се предприемат действия след избора на изпълнители и доставката на 

предвидените по поддейности 2.1 и 2.2 ДМА. 

 

ДЕЙНОСТ 6: ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТА 

Работата по тази дейност ще стартира през 2019 г. с провеждане на обществена поръчка за 

избор на изпълнител. 

Реализирането на проекта ще повиши качеството на осъществяваните от ДАМТН надзорни и 

контролни дейности, ще подпомогне осигуряването на честна конкуренция и еднакви 

пазарни условия и ще способства за подобряването на бизнес средата. 

 

2. Проект „Усъвършенстване на специализираните знания и умения нa служителите 

от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор“ (BG05SFOP001-2.006-0026-C01)  по ОПДУ 

 

На 31.07.2018 г. бе сключен административен договор № BG05SFOP001-2.006-0026-С01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“.  

Изпълнението на проектните дейности цели да се постигне повишаване и разширяване на 

професионалната компетентност и квалификация на служителите от специализираната  

администрация, подобряване на организацията и ефeктивността на контролните и надзорни 

дейности, осъществявани в областта на надзора на пазара, техническия и метрологичния 

надзор, контрола на качеството на течните горива и контрол на техническото състояние и 

безопасна експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях, както и съкращаване 

времето за предприемане на релевантни мерки. 

 

През отчетния период за изпълнението на договора е извършено следното: 

1. Изготвени са инициативни доклади (Z-328/11.01.2019 г. и Z-1929/27.02.2019 г.) за 

стартиране работата по подготовката на тръжната документация за обществената 

поръчка; 
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2. Извършени са преглед и съгласуване на тръжната документация и обявяване на 

обществената поръчка; 

3. Изготвена е заповед № А-13/08.01.2019 г. за изменение на екипа за управление на 

проекта; 

4. Изготвена е заповед № А-47/18.01.2019 г. за организиране съхранението на 

документацията по проекта; 

5. През ИСУН 2020 е подаден отчет за напредъка по изпълнението на проекта към 

31.12.2018 г.; 

6. Проведени са 3 срещи на ЕУП и са подготвени протоколи; 

7. Осъществена е текуща кореспонденция с УО на ОПДУ. 

 

3. Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2016“ – JA2016-GPSD 

Проектът стартира на 01.09.2017 г. и се изпълнява 26 месеца. В него участват 32 

институции от 25 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на пазара 

и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с управлението на 

проекта. 

Основна цел на проекта е да се извърши надзор на пазара на определени групи продукти 

за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от видовете, попадащи в 

обхвата на съвместните действия и чрез предприети от държавите членки мерки да се 

осигури по-добра защита на здравето и интересите на потребителите. 

В обхвата на съвместните действия попадат следните продуктови групи: бебешки 

креватчета и „кенгура“, ръчни електрически инструменти, домакински електроуреди, 

електрически играчки, лични предпазни средства. За всяка продуктова група са предвидени 

дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на образците, оценка на 

риска, предприемане на последващи действия при откриване на несъответстващи и опасни 

продукти. 

В рамките на проекта се осъществява обмен на добри практики, електронно обучение, 

провеждане на пиърревю, сътрудничество с митниците и икономическите оператори, 

подобряване на сътрудничеството между надзорните органи на държавите членки и 

популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия. 

ДАМТН участва в проекта както с действия по посочените хоризонтални дейности, така 

и с работа по продуктови групи: Електрически играчки, Лични предпазни средства 

(оборудване за катерене), Електрически уреди – грижа за косата, Ръчни електрически 

инструменти (ударни бормашини).  

През отчетния период по продуктовите групи е извършено следното:  

 Ръчни електрически инструменти (ударни бормашини): Съставени са констативни 

протоколи на база проведените изпитвания и с икономическите оператори са направени 

срещи. Към продуктите с установени несъответствия по отношение на инструкцията за 

употреба и декларацията за съответствие са предприети коригиращи действия. За по-

голямата част от машините по отношение на несъответствията от изпитване също са 

предприети мерки. Предстои изготвяне на нотификации за система RAPEX и ICSMS, и 

заключителна среща по проекта. 

 Електрически играчки: В рамките на продуктовата група през 2018 г. ДАМТН закупени 

и изпитани в акредитирана Европейска лаборатория 17 образци (32 броя играчки). 

Резултатите от тестовете показват, че само 1 електрическа играчка има несъответствие с 

изискване на точка от приложимия стандарт. Установеното несъответствие е 

несъществено и не се налага предприемане на принудителни действия. 

 Електрически уреди – грижа за косата: За откритите при изпитването 4 

несъответстващи продукти са проведени изслушвания на икономическите оператори, 
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съгласно Регламент 765, в резултат на което икономическите оператори са предприели 

доброволни действия. За един продукт – сешоар, производителят е изтеглил от пазара 

всички налични количества от продукта. Общото количеството е върнато на 

производителя, който е от страна в Европа. Към другите 3 продукта, икономическите 

оператори са предприели коригиращи действия към инструкцията за употреба.  

 Лични предпазни средства (оборудване за катерене): От изпитвателните протоколи за 

19 модела ЛПС е установено, че 4 продукта не съответстват на приложимите 

изисквания, в това число са: 1 модел динамично въже, 2 модела седалка (сбруя), 1 

модел каска. След прегледа на инструкциите за употреба, за изпълнение изискванията 

на хармонизирания стандарт, са установени несъответствия в тях за 3 модела ЛПС. В 

тази връзка са дадени указания за продължаване на проверката към тези продукти, с 

изискване на коригиращи действия от търговеца и от производителя. Изисканите 2 бр. 

оригинали на протоколи от изпитване са получени и анализирани и са съставени 2 бр. 

констативни протоколи по чл. 17 от НУРИНП, от които единият, за несъответстващо 

ЛПС, е изпратен на икономическия оператор (ИО). Проведена е среща с ИО в 

изпълнение изискванията на Регламент 765/2008, на която същият е поел ангажименти 

да изтегли от пазара несъответстващите ЛПС и да информира производителя. 

 

През отчетния период е организирано и осъществено участието на 3 експерти на ДАМТН 

в Годишна среща по проекта и в работни срещи по продуктови групи “Електрически 

играчки” и „Машини“. 

Подготвени са и са изпратени в PROSAFE годишните форми по образец за 2018 г. за 

експертите, включени в работата на проекта съгласно Заповед А-948/14.12.2017 г. и Заповед 

67/29.01.2018 г. 

Подготвени са и са подадени през системата на ЕК ECAS данните по междинния 

отчет за възстановяване на разходваните средства за периода 01.09.2017 г. – 30.11.2018 г.  

Изпълнението на проекта продължава до 30 октомври 2019 г. 

 

4. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно 

етикетиране и екопроектиране“ – EEPLIANT2 

Проектът стартира на 01.09.2017 г. и се изпълнява 30 месеца. В него участват 18 

институции от 14 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на пазара 

и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с управлението на 

проекта. 

Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и 

екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и 

екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с изискванията на ЕС за енергийна 

ефективност. 

Това ще се постигне чрез координирани действия по надзор на пазара на 19 надзорни 

органа в единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се финансира по 

програмата „Хоризонт 2020“. 

Участниците в проекта извършат проверки и изпитвания на енергийните характеристики 

на десетки домакински хладилни уреди, професионални замразители, мрежови стенд-бай 

устройства. Тези продукти се вземат от пазара - магазини и други канали за дистрибуция и 

съответствието им с изискванията, свързани с енергийната ефективност, се проверява и 

оценява в изпитвателни лаборатории. В случай на открити несъответствия надзорните 

органи ще предприемат необходимите действия към несъответстващите продукти. 

Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при извършването 

на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на сътрудничеството с други 

заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за постигане на по-високи нива на 
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съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийно 

етикетиране и екопроектиране. 

ДАМТН участва в проекта както с действия по посочените хоризонтални дейности, така 

и с работа по продуктови групи: домакински хладилни уреди и мрежови стенд-бай 

устройства.  

 През отчетния период приключиха проверките на домашни хладилни уреди по 

работен пакет 4. Издадена е една заповед за спиране на разпространението на един вид 

хладилник. Другите два изпитани в лабораторията хладилници съответстват на изискванията 

за екопроектиране.  

По работен пакет 5 – мрежови режим на готовност предстои закупуване на образци за 

изпитване. 

Подготвени са и са изпратени в PROSAFE годишните форми по образец за 2018 г. за 

експертите, включени в работата на проекта съгласно Заповед  948/14.12.2017 г. 

Организирано е и е осъществено участието на 2 експерти в работни срещи по работен 

пакет WP1 „Съответстващи продукти по отношение на енергийната ефективност“ и работен 

пакет WP4 „Домашни хладилни уреди“. 

Изпълнението на проекта продължава до 29 февруари 2020 г. 

 

 

 

 


