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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

  

 

ОТЧЕТ 

на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

за 2019 г. в програмен формат 

в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.04 “Инфраструктура  

по качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

 

 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 

Заложените в програма “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” цели са: 

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. 
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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. 

 

През 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.  

С изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 

03.01.2019 г.) на ДАМТН е вменено задължението да упражнява контрол върху качеството 

на твърдите горива, а именно: извършване на наблюдение и контрол на твърдите горива, за 

които има установени изисквания за качество; предприемане действия за установяване 

съответствието на твърдите горива с изискванията за качество документално и посредством 

вземане и изпитване на проби, като изпитването може да бъде възлагано на акредитирани 

лаборатории; контрол върху спазване на изискванията за опаковане и етикетиране; 

поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в 

които се разпространяват твърди горива; налагане на административни наказания на 

виновните лица, налагането на принудителни административни мерки и издаване актове за 

отнемане в полза на държавата на твърди горива. Във връзка с вменената нова дейност в 

Административния регистър е вписана нова административна услуга на Държавната 

администрация към МС – „3040 - Регистрация на лицата, които разпространяват твърди 

горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива“. През 2019 г. ДАМТН 

разработи проект на Наредба за изискванията за качество на твърдите горива, използвани за 

битово отопление, условията, реда и начина на техния контрол, който е изпратен за 

Нотификация в Европейската комисия.  

В резултат на осъществените контролни и надзорни функции на ДАМТН през 2019 г. 

процентът на изпълнението на дейностите и целевите стойности е 136,1 %. През 2019 г. 

ДАМТН е предоставила 3288  бр. административни услуги на фирми и юридически лица, 

свързани с контролната и надзорната дейност на агенцията, както и 146 бр. свързани с 

административни дейности.  По констатирани нарушения на разпоредбите на съответните 

закони и наредбите към тях ДАМТН е наложила редица принудителни административни 

мерки на икономическите оператори, съставени са 2433 бр. акта за установяване на 

административни нарушения и са издадени 2165 бр. наказателни постановления.  

През отчетния период са събрани приходи от такси 2 571 294 лева и глоби 1 272 835 лева в 

размер на 3 844 129 лева.  

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.   

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне  

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

съответствието/нотифицирани органи  

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/6046
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/6046
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 Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  

Изпълнявани са 6 бр. процедури за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на 

разрешение за извършване за оценяване на съответствието, за ограничаване на обхвата и за 

разширяване на обхвата на издадени разрешения и в тази връзка са извършени общо 80 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 222 проверки във връзка с планов надзор на 40 нотифицирани 

органа и 5 бр. признати организации – трета независима страна (23 юридически лица). 

 Извършени са 52 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 10 бр. уведомления към Европейската комисия и държавите членки чрез 

информационната система NANDO Input: 

 Пет (5) уведомления за удължаване срока на нотификация на четири нотифицирани 

органа в обхвата на НСИОС на транспортируемо оборудване под налягане съгласно 

срока на издадените сертификати за акредитация; 

 Едно (1) уведомление за изменение на данни за един нотифициран орган; 

 Едно (1) уведомление за ограничаване на обхвата на издадено разрешение на 

нотифициран орган; 

 Две (2) уведомления за прекратяване дейността на 2 нотифицирани органа;  

 Едно (1) уведомление за одобрено лице за оценяване на съответствието. 

 Издадени заповеди: 

 за прекратяване действието на издадени разрешения по Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане (едно 

разрешение за оценяване на съответствието и едно разрешение за извършване на 

одобряване на персонал, който извършва изпитване без разрушаване) въз основа на 

заявено желание на нотифицирания орган.  

 за прекратяване на процедурата за издаване на разрешение и производството по 

издаване на заповед за отказ за издаване на разрешение за оценяване на съответствие 

на лице, кандидатстващо за оценяване на съответствието в обхвата на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на радоисъоръженията - по 

желание на заявителя. 

 за прекратяване на процедура за оценка на нотифициран орган, кандидатстващ за 

разширяване на обхвата на издадено разрешение за оценяване на съответствието 

съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

везни с неавтоматично действие - по желание на заявителя. 

 за ограничаване на обхвата на издаденото разрешение в обхвата на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на 

предпазните устройства за асансьори, във връзка с подадено заявление от 

нотифицирания орган за доброволен отказ от оценка на съответствието на всички 

предпазни устройства за асансьори, с изключение на „Устройства, предпазващи от 

падане“. 

 

 През отчетния период: 

 Издадено е 1 бр. разрешение за оценяване на съответствието на нов кандидат за 

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

съоръженията под налягане и на основание чл. 57 на същата наредба, в ДАМТН 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. 

Писмено желание за предоставяне на досиетата им на друг нотифициран орган са изявили 

15 клиенти, досиетата бяха предадени от Д РОС на посочения от тях нотифициран орган, 

за което изявилите желание клиенти са уведомени. 

 

 Извършени са 140 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 6 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:  

 Извършени са 2 проверки 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. 

 извършена е 1 актуализация на националния регистър „Уникален код на 

производители на плавателни съдове“; 

 предоставени са данните от националния регистър в регистъра на държавите членки в 

платформата за сътрудничество на EК. 

 

 

 Изготвени са 23 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 11 национални работни групи. На срещата са разгледани възможности за подпомагане 

на дейността на нотифицираните органи чрез участието им в европейски програми, 

разяснения за което са 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:  

Проверени са общо 8759 различни като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара 

в търговски обекти на територията на цялата страна. Проверени са 6993 различни видове 

продукти при планови проверки и 1766 при извънпланови проверки (237 по сигнали, 216 

по самосезиране, 1222 по уведомления от А „Митници“ и 91 по други извънредни 

проверки). Извършени са проверки по постъпили 117 бр. жалби и сигнали. Взети са 80 

образеца за изпитване – 33 вида играчки; 16 електрически  продукти; лични предпазни 

средства – 20 вида (слънчеви очила и пояси за ръце); строителни продукти – 3 вида 

плочки; 1 радиосъоръжение; 6 различни вида продукти по екопроектиране, 1 бр. газова 

горелка. 

 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 (СИ) е осъществен чрез тематични проверки 

и наблюдения на 4193 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 и 1 проверка по искане 

на други органи на 1 измервателни системи за течности, различни от вода. При 1 везна с 

неавтоматично действие са констатирани формални несъответствия по отношение на 

насените надписи, като производителят им е отстранил доброволно всички 

несъответствия. Издадени са 3 заповеди за временно спиране на 2 типа електромери и 1 

везна с неавтоматично действие от разпространение и употреба до оценяване и 

удостоверяване на съответствието им. Съставени са общо 9 акта за установяване на 

административно нарушения (АУАН). Издадени са 13 наказателни постановления, някои 

от които по съставени през 2018 г. АУАН. 

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

унищожаване на несъответстващи продукти: 

Издадени са 334 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 (7 

за играчки, 45 за електрически съоръжения, 5 за машини, 4 за лични предпазни средства, 2 

за радиосъоръжения, 17 за продукти по екодизайн, 1 за тенджера под налягане и 253 

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: 14 вида електрически съоръжения – различни видове гирлянди, електрическа 

скара, фенери и лампи за директно включване – общо 181 бр.; 13 бр. машини; 133 бр. 

играчки; 2 модела пиротехнически изделия с общо количество 48 опаковки (по 4 бр. в 

опаковка),  радиоприемници – 11 вида, 1 модел безжични тонколони.   
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 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара 

(RAPEX):  

 През 2019 г. са получени 904 нотификации по системата RAPEX. Подадени са 35 бр. 

нотификации към RAPEX и ICSMS: 

 Към  RAPEX – 3 бр.: 

   - 1 нотификация за машина 

 - 1 нотификация за електрически продукт 

 - 1 нотификация за ЛПС. 

 Към ICSMS – 32 бр.: 

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

- 11 нотификации за бормашини 

- 19 нотификации за ЛПС.  

Подадена е 2 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:  

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“), 

по 2 проекта на ЕК „Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и 

екопроектиране“ (ЕЕPLIANT 2  и ЕЕPLIANT 3) по програма Horizon 2020 и по проект 

CASP 2019 (Координирани дейности по безопасността на продуктите).   

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

Комисията за защита на потребителите: 

През 2019 г. са получени общо  129 бр. уведомления за 1298 вида продукти. При 

извършените проверки е констатирано, че 1153 вида продукти съответстват на 

изискванията – „Допускане за свободно обръщение“, 66 вида продукти не съответстват на 

изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“ и 79 

вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.  

Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 124 вида; машини – 43 

вида; играчки – 325 вида; строителни продукти – 20 вида; газови уреди – 31 вида; 

радиосъоръжения – 33 вида; съоръжения под налягане – 5 вида;  лични предпазни 

средства – 634 вида, транспортируемо оборудване – 4 вида. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти (СПО и машини) и басейни, 

които не се пускат директно в търговската мрежа:  

 Проверени са 231 СПО и машини и 535 басейни, като 190 СПО са проверени при 

първоначален технически преглед.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

– съставяне на актове за установяване на административни нарушения (859 бр.) и  

издаване на наказателни постановления (707 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 629 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: 
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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 20 535 бр. СПО и на 4644,513 км СПО, 

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

ползвателя на СПО и др.) на 1741 бр. СПО и на 108 км на СПО; 

 Издаване на дубликати на ревизионни книги на СПО: 129 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 74 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 

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 161 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 1040 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 29 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 2507 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършване на проверки по сигнали и жалби: 

Осъществени са 355 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 217 аварии със злополуки, от които 206 аварии, 3 злополуки със СПО и 10 

аварии със злополуки със СПО; 

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

Служители са участвали в 538 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 54 съвместни 

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

 Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, 

длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения:  

Наложени са 3412 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 378 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; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - 

съставяне на актове за установяване на административни нарушения (156 бр.) и издаване 

на наказателни постановления (129 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 9095 проверки в обекти на лица, които използват везни в търговската 

мрежа, на пазари и тържища, 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; топломери; водомери; електромери; материални мерки за дължина; СИ, 

използвани в здравеопазването; СИ, използвани в пунктове за технически прегледи на 

пътни превозни средства; таксиметрови апарати; СИ в данъчни складове и СИ по Закона 

за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Инспектирани са общо 16492 СИ в употреба в 

законовата област. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 1035 бензино- и газстанции, 

30 % от които по жалби и сигнали на граждани, по искане на други органи или по 

самосезиране. В проверените обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 

6,3 %, като преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка. 

В търговската мрежа са проверени 4098 везни, 9,6 % от които несъответстващи, предимно 

без знак от проверка. На пазари, тържища и складови бази са проверени 1362 везни, 

12,2 % от които несъответстващи. В сравнение с търговската мрежа тук се запазва 

тенденцията на по-висок процент (5,7 %) на установени везни от неодобрен тип или без 

маркировка за съответствие по ЗТИП. 

През отчетния период са извършени планови надзорни проверки на 23 оператори, 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 1526 обекта, в които се 

използват 1612 разходомери за газ, 362 коригиращи устройства на обем и 64 манометри. 

Установено е, че от тях 64 (4 %) разходомери за газ и 10 (2,8 %) 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. 
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Осъществени са плановите надзорни проверки на 47 оператори, които доставят до крайни 

потребители вода и във връзка с това използват водомери за измервания, свързани с 

търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 2042 обекта, в които се 

използват 2104 водомера, от които 341 (16,2 %) не съответстват на изискванията. Пет от 

проверените обекта са по сигнал на гражданин и по искане на други органи, като 

сигналите не са потвърдени. 

Извършени са планови надзорни проверки на 154 медицински центрове, в които са 

инспектирани 317 апарати за кръвно налягане, 159 електрокардиографи, 12 аудиометри и 

60 везни. Установени са общо 162 (29,6 %) СИ, които не отговарят на изискванията. 

В 251 пункта за технически прегледи на пътни превозни средства са инспектирани общо 

856 СИ, от които 291 стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни 

средства (стенда), 283 газоанализатори на отработени газове от моторни превозни 

средства (газоанализатори) и 282 димомери. Установено е, че 3 (1 %) стенда, 2 (0,7 %) 

газоанализатора и 1 (0,4 %) димомер, не отговарят на изискванията. 

По искане на други органи са извършени 69 надзорни проверки на лица, които използват 

таксиметрови апарати. Установени са 21 (30,4 %) таксиметрови апарати без валидни знаци 

от извършена проверка. 

Извършени са надзорни проверки в 18 данъчни склада за производство и складиране на 

акцизни продукти, в които се използват 25 разходомера и 1 метанколонка. Не са 

установени нарушения на ЗИ. 

Проведени са проверки в 115 данъчни склада за производство и складиране на акцизни 

продукти, при които са обхванати 165 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки. 

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

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, 182 са извънредни, извършени във връзка с постъпили 

жалби и сигнали на граждани и фирми, от които 69 % са за бензино- и газстанции, 25 % за 

везни и 6 % за други СИ. Резултатите показват, че 22,8 % от инспектираните СИ, предмет 

на жалбите, не отговарят на изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо 397 

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

складове и таксиметрови автомобили. Установено е, че 11,7 % от проверените СИ не 

съответстват на законовите изисквания. 

Във връзка с публикации за неточно измерване на гориво са извършени по 1 проверка по 

самосезиране в 1 бензиностанция в гр. Русе и в 1 бензиностанция в гр. Кърджали, при 

които са инспектирани 12 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): 

Извършени са 10 проверки на място при производители на ПОКП и проверки и 

наблюдения в 246 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 969 партиди ПОКП с еднакви количества и 1772 ПОП с 

различни количества. От разпространение са спрени 6657 несъответстващи продукта. В 

рамките на тези проверки 11 са по сигнал на граждани, като два от сигналите са 

потвърдени. 

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

проверка на средства за измерване: 



10 

 

През отчетния период са извършени 58 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. Една от проверките е по сигнал на гражданин и три 

са по самосезиране. Проверени са 56 стационарни и 2 мобилна лаборатории и са 

инспектирани използваните в тях 870 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 38397 СИ. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и 

отчитане на знаците за проверка. На 2 лица е отнето оправомощаването. 

 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 2019 г. са съставени общо 680 протокола за задължителни предписания. За 

установени при проверките нарушения са съставени 1028 АУАН. Издадени са 1005 

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 

151 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 44245 протокола от проверка на тахографи и 22830 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 10 протокола за 

задължителни предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 2 

АУАН, по които са издадени 2 наказателни постановления. 

 

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 13 заявители за вписване в регистъра, Издадени са  

лицензии на 7 лица, не e отказано издаване на лицензии; 

 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 161 лица. Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и са 

заличени от регистъра 16 лица. Ограничен е обхвата на 2 лица; 
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 Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:   

Обработени документи на 105 заявители за вписване в регистъра, 91 лица са вписани в 

регистъра. Отказано е издаване на удостоверение на 6 лица; 

 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 1040 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 107 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 488 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали обучение 4239 

души; 

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

по ЗИ: 

Издадени са 12 заповеди за оправомощаване, 11 заповеди за изменение и допълнение на 

заповеди за оправомощаване, 2 заповеди за отказ за оправомощаване, 1 заповед за 

прекратяване на административна услуга и 2 заповеди за отнемане на 

оправомощаването. 

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

Закона за автомобилните превози (ЗАвП): 

Издадени са 67 удостоверения за регистрация на сервизи, 76 допълнения към 

удостоверения за регистрация на сервизи, 5 заповеди за временно спиране на 

регистрацията, 2 заповеди за прекратяване на регистрация и 3 заповеди за отказ на 

административна услуга. 

 

 Одобряване на идентификационните знаци на производителите на опаковки, 

предназначени за използване като съдове за измерване на обема на затворените в тях 

течности, наричани „бутилки”, по реда на ЗИ: 

Издадена е 1 заповед за одобряване на идентификационните знаци на 1 производител на 

бутилки. 

 

 

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 1277 проверки на обекти разпространяващи течни горива, в т.ч.: планови – 

1009, проверки по сигнали на граждани - 51, проверки с МВР и други контролни органи 

и институции - 217. 

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

биогорива и други течни горива):   
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Взети са 1753 проби от течни горива, от които 970 от гориво за дизелови двигатели, 695 

от автомобилни бензини и 88 други горива.  

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

изпитване:  

Извършени са 752 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 1151 изпитвания в 

сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 1903 протокола от 

изпитване. 

Изготвени са 2267 експертни заключения и 1264 констативни протокола, от които 712 за 

съответствие на течните горива с изискванията за качество и 552 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 35 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво с 

изискванията за качество. 

През периода е проведено 37 арбитражни изпитвания в акредитиранa лаборатория и е 

издадена 37 експертизи 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 70 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 24 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 101 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

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

течно гориво; 

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

 10 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са постъпили 68 

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   – 112 272 литра 

 гориво за дизелови двигатели – 186 554 литра 

 други горива /ГИТТ/-  15 239 литра. 

 Съставени са 88 акта за установяване на административни нарушения (АУАН): 

 60 броя за несъответствия с изискванията за качество; 

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

течно гориво; 

 6 броя за констатирани документални нарушения за проверки. 

 Издадени са 60 наказателни постановления (НП) за нарушения:  

 40 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

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

течно гориво 

 2 броя за установени документални нарушения.   

 

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

Закона за водите)  
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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 

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 2627 бр. планови проверки на техническото състояние на язовирните 

стени и съоръженията към тях и на документацията от експлоатация и са съставени 2627 

констативни протокола. 

 Осъществени са 395 бр. извънредни проверки и проверки по сигнали на техническото 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и са изготвени 395 бр. 

констативни протоколи от проверките. 

 Периодично се отразяват резултатите от осъществената контролна дейност 

Изготвяна е документация във връзка с Проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на 

контрол на техническото им състояние“ (НУРОТБЕЯССКТС ). 

 Изготвени и дадени предписания на собствениците на язовирни стени и съоръженията 

към тях съгласно правомощията на ДАМТН по Закона за водите - 2112 бр. предписания 

по техническата документация и 2988 бр. по безопасната техническата експлоатация на 

язовирите. 

 Поддържа се актуална базата данни (регистъра) на наличните язовири и съоръженията 

към тях, както и на съставените актове за установяване на административни нарушения и 

издадените наказателни постановления; 

 Осъществяване на проверки като членове на комисии за ежегодни обследвания на 

техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях 

съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, назначени със заповед на областните 

управители – през отчетния период взето участие в 1232 проверки; 

 Проверки на язовирните стени и съоръженията към тях и на документацията от 

експлоатация – планирани и извънредни (по сигнали и жалби). 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 - извършени са проверки по всички подадени 

сигнали и жалби, съставени са констативни протоколи и са дадени предписания; 

 Осъществяване на контрол за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени 

и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната 

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

компетенциите на ДАМТН – изпълнени предписания по техническата документация 952 

бр. и 1947 бр. по безопасната техническата експлоатация на язовирите; 

 Участие в 1232 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 
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разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени 

и/или съоръжения към тях: 

Разгледани са 5 бр. заявления за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на 

язовирни стени и/или съоръжения към тях и са представени становища на Експертния 

съвет към председателя на ДАМТН. През отчетния период са издадени 40 бр. 

разрешения за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или 

съоръжения към тях по заявления и от предходни периоди. Издадени са 2 бр. откази за 

разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или 

съоръжения към тях. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството 

- налагане на принудителни административни мерки - 5 бр., съставяне и връчване на 300 

бр. актове за установяване на административни нарушения и на 261 бр. наказателни 

постановления. 

 
 

16. Контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление при тяхното 

пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване (съгласно 

изискванията на ЗЧАВ): 
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.), в който се регламентира контролът върху изискванията за 

качеството, пакетирането и етикетирането на твърдите горива при тяхното пускане и/или 

предоставяне на пазара и/или разпространение, Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор (ДАМТН) изпълнява следните дейности: 

 Създаване и поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди горива 

и обектите, в които се разпространяват твърди горива. 

Утвърден, от председателя на ДАМТН е образец на заявление за вписване в регистъра 

на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват 

твърди горива. 

 Проверки на обекти, разпространяващи твърди горива за битово отопление на 

територията на страната – планови, извънпланови и по сигнали на граждани, 

съвместни проверки с органи на МВР и други контролни органи; 

 Вземане на проби от твърди горива за битово отопление (въглища и брикети от 

въглища); 

 Изпитване на проби от твърди горива за битово отопление в акредитирани 

лаборатории и издаване на протоколи от изпитване; 

 Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и установяване на 

съответствието на твърдите горива с изискванията на ЗЧАВ.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - налагане на принудителни административни мерки, съставяне и 

връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни 

постановления. 

 

Проекти по оперативни програми и други проекти, финансирани със средства от ЕС  

 

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 
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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. 

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: 

 Изготвени са и са подадени през ИСУН 2020 отчети по напредъка в изпълнението на 

проекта за периоди 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. , 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г., 01.04.2019 

г. – 30.06.2019 г., 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. и  01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. 

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

изпълнението на проекта в периода 22.11.2016 г. – 02.05.2019 г. и придружаващи 

документи; 

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

22.11.2016 г. – 02.05.2019 г. (BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M066), одобрено от УО на 

ОПИК;  

 Изготвeни са заповеди № А-42/17.01.2019 г., № А-97/12.02.2019 г. и № А-295/10.05.2019 г. 

за изменение на екипа за управление на проекта; 

 Организирано съхранението на счетоводната информация и документацията по проекта; 

 Подготвена презентация, представена на Комитет за наблюдение на ОПИК на 13.06.2019 

г. във връзка с искането за удължаване на проекта; 

 Подготвено официално писмо до УО на ОПИК с искане за удължаване на проекта, 

разгледано на проведеното заседание на Комитет за наблюдение на ОПИК на 13.06.19 г., 

удължаването е одобрено от УО на ОПИК; 

 Подготвено и подадено искане за изменение на проекта – промяна на описанието на 

дейност 1 във връзка с утвърдените нови технически спецификации на базите данни 

(BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M068), одобрено от УО на ОПИК; 

 Подготвено и подадено искане за изменение на проекта – промяна на техническите 

спецификации на специализираните МПС по Дейност 2.2. (BG16RFOP002-2.004-0001-

C01-M070), одобрено от УО на ОПИК; 

 Подготвено и подадено искане за изменение на проекта – промяна на техническите 

спецификации на измервателно и изпитвателно оборудване и реалокиране на средства по 

Дейност 2.1. (BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M074), одобрено от УО на ОПИК; 

 Въведена информация за 8-те сключени договора в ИСУН 2020;  

 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 

 

След 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 подготви искане за изменение на проекта  с цел 
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промяна на описанието на дейностите съгласно изискванията на ДАЕУ и на утвърденото 

техническо задание, което бе одобрено от УО на ОПИК.  

Във връзка с Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК от 13.06.2019 г. за удължаване 

срока на изпълнение на проекта с 1 година започна подготовката за провеждане на 

обществената поръчка за избор на разработчик на информационните бази данни. 

Съгласно изискванията на ЗОП през м. юли 2019 г. са проведени пазарни консултации (без 

постъпили оферти) и в последствие пазарно проучване на сайта на ДА „Електронно 

управление“, от които стана ясно, че поради спецификата на дейността на ДАМТН няма 

проведени сходни обществени поръчки, а публикуваните на сайта на ДАЕУ обществени 

поръчки за разработване на информационни системи и електронни регистри са на стойност 

над 1 000 000 лв.  

Въпреки това, бе подготвен и представен инициативен доклад за стартиране на обществена 

поръчка за избор на разработчик на информационните бази данни на ДАМТН с прогнозен 

бюджет, отговарящ на определения в бюджета на проекта. През отчетния период 

документацията на обществена поръчка е подготвена и подадена съгласно изискванията в 

АОП за предварителен контрол. Същата в обявена на страницата на АОП и на ДАМТН на 

26.11.2019 г. Тече законово-установеният срок за представяне на оферти, които ще бъдат 

отворени на 06.01.2020 г. 

 

 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. След изтичане на законово-установения 

срок за подаване на оферти сформираната оценителна комисия извърши оценка на 

подадените оферти, изготвени са протоколи и доклад от оценката и с Решение А-

473/30.07.2019 г. са избрани изпълнители по 7 от 9-те обособени позиции. По 2 от 

обособените позиции не се явиха кандидати и процедурите по тях са прекратени със същото 

решение.  

С избраните 7 изпълнители в периода август - септември 2019 г. са сключени договори: № 

11-00-43/03.09.2019 г.,  №11-00-46/03.09.2019 г., № 11-00-47/18.09.2019, № 11-00-

48/18.09.2019,  № 11-00-49/18.09.2019, № 11-00-50/18.09.2019,  № 11-00-51/18.09.2019 г.  

Договорите бяха изпълнени, за което са подписани Приемо-предавателни протоколи. В хода 

на изпълнението бяха извършени и 2 проверки на място по доставката на оборудването. В 

резултата на изпълнението в ДАМТН беше доставено, инсталирано и пуснато в експлоатация 

следното оборудване:  

 апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед чрез 

изпитване с медна пластина” – 1 бр. 

 лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани 

сравнителни материали” – 1 бр. 

 апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер” – 1 бр. 

 инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME” – 2 бр. 

 муфелна пещ” – 1 бр. 
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 апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с 

аутосимплер” – 1 бр. 

 еталонни средства за измерване на маса – 6 везни и 18 теглилки. 

 

Във връзка с 2-те обособените позиции, за които не се явиха кандидати и процедурата по тях 

бе прекратена с Решение А-473/30.07.2019 г., след направен анализ и съгласно изискванията 

на ЗОП, бе изготвена покана и приложения към нея и се проведоха в пазарни консултации по 

смисъла на чл. 21 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с 

три обособени позиции. Тъй като в посочения срок беше подадена единствено оферта по 

една от позициите, за другите две позиции бяха направени пазарни проучвания в интернет.  

На базата на тях и поради наличие на икономии от средства по сключените 7 договора за 

доставка, бе изготвено искане за изменение на проекта и предложение за реалокиране на 

средства в рамките на бюджетни редове 1 и 3. Искането бе одобрено от УО на ОПИК на 

06.11.2019 г. 

Подготвя се инициативен доклад. Работи се по подготовката на документацията на 

обществената поръчка с цел ново обявяване по прекратените позиции на предходната 

обществена поръчка, като обявяването й е планирано за началото на 2020 г.   

 

ДЕЙНОСТ 2, ПОДДЕЙНОСТ 2.2: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОТОРНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

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, извършила е техническа и финансова оценка на подадените оферти, подготвени са 3 

протокола от оценката, коригиращ протокол и Доклад и с Решение  А-362/07.06.2019 г. са 

избрани изпълнители по 3-те обособени позиции.  

Поради независещи от ДАМТН обстоятелства обаче не можаха да се сключат договори по 2 

от обособените позиции, тъй като кандидатът представи писмо, че производителят на  

оферираните специализирани МПС е извършил промени в техническата спецификация и 

понастоящем фирмата е в невъзможност да достави на ДАМТН специализирани МПС 

съгласно подадената оферта. 

Решение А-362/07.06.2019 г. за избор на изпълнител по втора и трета обособени позиции бе 

отменено с Решение А-519/22.08.2019 г., като са предприети действия за сключване на 

договор само с избрания изпълнител по първа обособена позиция. 

С  избрания изпълнител по първа позиция бе сключен договор № 11-00-56/09.10.2019 г. В 

рамките на отчетния период договорът бе изпълнен като се подписа Приемо-предавателен 

протокол. В резултата на изпълнението в ДАМТН беше доставено 1 бр. специализирано 

МПС тип „Минибус“. 

През отчетния период е подготвен инициативен доклад за ново обявяване на обществената 

поръчка по прекратените 2 позиции, подготвена e и нужната документация. Поръчката в 

обявена на страницата на АОП и на ДАМТН на 22.10.2019 г. След изтичане на срока за 

подаване на офертите, сформираната оценителна комисия разгледа постъпилите оферти за 

тяхното административно и техническо съответствие. В резултат на оценката през м. 

декември 2019 г. комисията изготви и публикува Протокол 1. На следващия етап бяха 

отворени и разгледани ценовите оферти. Подготвят се Протокол 2 и Доклада от оценката. 

Планира се оценителният процес да завърши до края на м. януари 2020 г. със сключване на 

договори по 2-те позиции. 

 

ДЕЙНОСТ 3: ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 
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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 

През отчетния период по тази дейност са предприети действия и са застраховани 

доставените ДМА по дейности 2.1 и 2.2. 

 

ДЕЙНОСТ 6: ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТА 

Във връзка с удължаване срока на изпълнение на проекта работата по тази дейност ще 

стартира през 2020 г. с провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител. 

 

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. е 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. 

 

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

изпълнението/управлението на проекта: 

 Подаден отчет за напредъка по изпълнението на проекта към 31.12.2018 г.; 

 Подадени през ИСУН2020 в УО на ОПДУ и одобрени 3 изменения на проекта; 

 Изготвени и представени в ИСУН2020 прогнози за предстоящи искания за плащане 

през 2019 г. и 2020 г.; 

 Подготвени и подадени в ИСУН2020 за последващ контрол документации по 

двукратно проведена обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 

специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на 

ДАМТН“; 

 Подадени през ИСУН 2020 в УО на ОПДУ 2 бр. искане за междинно плащане заедно 

с финансови и технически отчети;   

 Осъществена оперативна кореспонденция с УО на ОПДУ; 

 Проведени срещи на ЕУП на проекта и подготвени протоколи. 
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В рамките на отчетния период са извършени следните действия, пряко свързани с 

изпълнението на основните дейности на проекта: 

 

ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАМТН 

На 23.10.2018 г. на сайта на АОП и на ДАМТН е обявена обществена поръчка с предмет: 

"Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН“ в 5 

обособени позиции.  

През отчетния период в законово-установения срок е подадена 1 оферта по 1-ва обособена 

позиция, а по 2-ра, 3-та и 4-та позиции няма подадени оферти. Сформираната оценителна 

комисия е разгледала офертата за съответствие с изискванията за подбор, извършила е 

техническа и финансова оценка на подадената оферта, подготвени са 2 протокола от 

оценката и Доклад, и с Решение  А-243/12.04.2019 г. е избран изпълнител по 1-ва обособена 

позиция, а процедурата по другите обособени позиции е прекратена. С изпълнителя РИНА 

България ЕООД е сключен договор № 11-00-22/30.05.2019 г. и Споразумение относно 

защитата на личните данни № 11-00-22(1)/07.06.2019 г. 

В изпълнение на договора през отчетния период са извършени следните дейности: 

 Организирано и координирано провеждането на обучения по стандарт БДС EN ISO/ 

IEC 17025:2018 на 60 служители на ГД ИДТН в периодите: 24-25 юни 2019 г.  (първа 

група);  03-04 юли 2019 г. (втора група) и 10-11 юли 2019 г. (трета група); 

 Извършена проверка на място на 24-25 юни 2019 г. и изготвен протокол от 

проверката; 

 Организирано и координирано провеждането на обучениe по стандарти БДС EN ISO/ 

IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 на 20 служители на ГД МН в периода 15-17 

юли 2019 г.;  

 Организирано и координирано провеждането на обучение по стандарт БДС EN ISO 

17020:2012 на 20 служители на ГД ИДТН в периода 25-26 септември 2019 г. (първа 

група), 15-16 октомври (втора група) и 22-23 октомври 2019 г. (трета група); 

 Организирано хотелско настаняване за участниците в обученията; 

 Обработени и представени в счетоводството отчетните документи на участниците в 

обученията. 

 

В резултат на изпълнението на договора са обучени общо 139 служители на ДАМТН, от 

които 139 (сто тридесет и девет) служители на ДАМТН получиха сертификат, съответно:  

- 59 служители на ДАМТН са преминали обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

и 59 служители на ДАМТН са получили сертификат;  

- 60 служители на ДАМТН успешно са преминали обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 

17020:2012 с получаване на сертификат;  

- 20 служители на ДАМТН успешно са преминали обучение по стандарти БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 с получаване на сертификат. 

 

  

 

С цел цялостното изпълнение на Дейност 1 и постигане на очакваните резултати (Обучени 80 

служители по стандарт БДС EN ISO 14731:2019) в рамките на периода на отчитане на 

проекта стартира работа по подготовката на документацията за обществената поръчка, с цел 

нейното повторно обявяване. Обществената поръчка с предмет "Организиране и провеждане 

на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на 

ДАМТН“ в 3 обособени позиции бе възложена чрез процедура публично състезание и бе 

открита с Решение № A-523 от дата 22.08.2019 г. и Обявление за поръчка № 92-01-
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5/22.08.2019 г., но бе прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП с Решение № А-

575/09.09.2019 г.  

В последствие, документацията бе преработена и бе наново възложена чрез процедура 

публично състезание. Предметът на обществената поръчка е "Организиране и провеждане на 

специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на 

ДАМТН“ в 3 обособени позиции, както следва: 1. Организиране и провеждане на обучения 

по стандарт БДС EN ISO 14731:2019; 2. Организиране и провеждане на обучение относно 

надзор на пазара на електронни магазини и платформи и др. за онлайн продажби на 

продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН; 3. Предоставяне на услуги, 

свързани с логистичното осигуряване на срещи за предаване на опит и/или добри практики в 

областта на осъществяване на контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, контрол 

на качеството на течните горива и надзор на пазара.  

Процедурата бе открита с Решение № А-706/25.10.2019 г. и Обявление за поръчка № 92-01-

11/25.10.2019 г. Поръчката се проведе в съответствие на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, която дава 

право на възложителите за възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната 

стойност за всяка от тях. В резултат на проведена поръчка с № 92-02-27/25.10.2019 г., по 

обособена позиция № 1, е избран изпълнител, с който е сключен договор № 11-00-73 / 

27.11.2019 - 000662064 Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по 

хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при Българската академия на науките 

(ИМСТЦХА–БАН).  

 

В изпълнение на договора през отчетния период са извършени следните дейности: 

 Организирано и координирано провеждането на обучения по стандарт БДС EN ISO/ 

IEC 17025:2018 на 80 служители на ГД ИДТН в четири групи е периода 9-20 декември  

2019 г.; 

 Извършена проверка на място на 11 декември 2019 г. и изготвен протокол от 

проверката; 

 Организирано хотелско настаняване за участниците в обученията; 

 Обработени и представени в счетоводството отчетните документи на участниците в 

обученията. 

 

Изпълнението на дейността е приключило, постигнати са заложените индикатори.   

 

ДЕЙНОСТ 2: ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СРЕЩИ ЗА 

ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ И/ИЛИ ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА 

КЪМ ТЯХ, КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА И НАДЗОР НА 

ПАЗАРА 

и 

ДЕЙНОСТ 3: ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 

ОТНОСНО НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ И ПЛАТФОРМИ 

И ДР., ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКТИ, ПОПАДАЩИ В 

ОБХВАТА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ДАМТН 

На 23.10.2018 г. на сайта на АОП и на ДАМТН е обявена обществена поръчка с предмет: 

"Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН“ в 5 

обособени позиции.  

В законово-установения срок е подадена 1 оферта по 1-ва обособена позиция, а по 2-ра, 3-та 

и 4-та позиции няма подадени оферти. Сформираната оценителна комисия е разгледала 

офертата за съответствие с изискванията за подбор, извършила е техническа и финансова 

оценка на подадената оферта, подготвени са 2 протокола от оценката и Доклад, и с Решение  



21 

 

А-243/12.04.2019 г. е избран изпълнител по 1-ва обособена позиция, а процедурата по 

другите обособени позиции е прекратена.   

Това наложи повторно обявяване на поръчката по прекратените обособени позиции 2,  3 и 4. 

След подаден инициативен доклад документацията на обществената поръчка е преработена  

и тя е обявена на 22.08.2019 г. на сайта на АОП и на ДАМТН с предмет: „Организиране и 

провеждане на специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за 

служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции. По процедурата са зададени въпроси, в 

следствие на които са установени пропуски в документацията, които не можеха да бъдат 

отстранени в законово-установения срок поради липса на Възложител, което наложи 

прекратяване на обществената поръчка (Решение А-575/09.09.2019 г.).   

През м. септември 2019 г., съгласно новите изисквания на променения ЗОП е проведена 

пазарна консултация с цел определяне на прогнозните цени на обособените позиции. Поради 

липса на подадени оферти е проведено и пазарно проучване в Интернет.  

С инициативен доклад е стартирана подготовката на документацията за трето обявяване на 

обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения и 

предаване на опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции.  

На 25 октомври 2019 г., след преработване на документацията, процедурата бе открита 

наново с Решение № А-706/25.10.2019 г. и обявление за поръчка № 92-01-11/25.10.2019 г. 

След провеждане на процедурата са избрани изпълнители по 2-те обособени позиции, с 

които са сключени договори 11-00-95/23.12.2019 г. и 11-00-96/23.12.2019 г. Изпълнението на 

дейността ще се състои през м. януари 2020 г.   

 

Дейности по информация и комуникация: 

Съгласно изискванията на договора за БФП в рамките на отчетния период са извършени 

следните действия по информация и комуникация: 

 Изготвена е техническа спецификация и проект на плакат във връзка с  подготовката  

на покана за събиране на оферти в изпълнение на дейности за информация и 

комуникация по проекта; 

 Поканата за събиране на оферти в изпълнение на дейности за информация и 

комуникация е публикува на 07.06.2019 г. на сайта на ДАМТН и е проведен избор на 

изпълнител чрез директно възлагане на дейности по информация и комуникация по 

проекта; 

 Избраният изпълнител е изпълнил дейностите по информация и комуникация – 

изработени са и са доставени в ДАМТН 500 бр. комплекти (бележник, химикалка, 

календар), които се раздават на участниците в обученията и 30 бр. информационни 

плакати за популяризиране на проекта. 

 

Комплектите са предоставени на целевата група служители на ДАМТН по време на 

обученията и срещите за предаване на опит и добри практики, което се отразява в 

присъствените списъци и/или протоколи, а 30 броя информационни плакати са поставени на 

видимо място в сградите на ДАМТН в гр. София и страната, както и по време на обученията 

и срещите за предаване на опит и добри практики. 

 

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 
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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. Изготвени са 11 нотификации за система RAPEX и ICSMS. 

Проведена е заключителната среща за продуктовата група. 

 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 Изготвена e 1 бр. 

нотификация към ICSMS. Проведена е заключителната среща за продуктовата група. 

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

несъответстващи продукти са проведени изслушвания на икономическите оператори, 

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. 

Изготвена е 1 нотификация за информация, за електрически продукт от изпитаните по 

проекта, която е одобрена от ЕК. 

 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 
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да изтегли от пазара несъответстващите ЛПС и да информира производителя. 

Проведена е заключителната среща за продуктовата група. 

 

През отчетния период е организирано и осъществено участието на 8 експерти на ДАМТН 

в: Годишна среща по проекта, среща по хоризонтална дейност „CIMS“, работни срещи и 

заключителните срещи по продуктови групи “Електрически играчки”, „Машини“, „Лични 

предпазни средства“ и „Електрически уреди – грижа за косата“, както и във финалния 

семинар по изпълнението на проекта. 

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 приключи на 31 октомври 2019 г. 

Подготвени са и са подадени през системата на ЕК ECAS данните по финалния отчет за 

възстановяване на разходваните средства за периода 01.12.2018 г. – 31.10.2019 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 

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 са закупени 5 различни вида 

продукта, които са изпратени за изпитване в лаборатория във Великобритания. Очакват се 
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резултатите от изпитването. Предоставени са 23 технически досиета. През отчетния период е 

установено несъответствие на техническа документация за 1 продукт - фитнес уред и е 

издадена заповед за спиране на разпространението му. 

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 6 експерти в: откриваща среща по 

проекта, работни срещи по работен пакет WP1 „Съответстващи продукти по отношение на 

енергийната ефективност“, работен пакет WP4 „Домашни хладилни уреди“ и WP5 „Мрежови 

режим на готовност“. 

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. – 28.02.2019 г. 

Изпълнението на проекта продължава до 01 март 2020 г. 

 

 

5. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за съответствие на 

продуктите по отношение на енергийната ефективност “ – EEPLIANT3 (no. 832558) 

Проектът стартира на 01.06.2019 г. и ще се изпълнява 48 месеца. В него участват 28 

институции от 20 държави членки на ЕС. Той включва редица хоризонтални дейности по 

надзор на пазара - обучения и обмяна на опит, разработване на IT инструменти, 

сътрудничество с митниците, както и дейности по надзор на пазара, свързани с определени 

продуктови групи.  

Проектът се координира от организации PROSAFE, VB и AEA и се финансира по 

програмата  „Хоризонт 2020“.  

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 бъде постигнато чрез координирани действия по надзор на пазара на 

28-те надзорни органа в единния пазар на ЕС.  

ДАМТН участва в съвместните действия с работа по изпълнението на 4 хоризонтални 

дейности, както и в работата по 4 продуктови групи: сушилни, вентилационни блокове, 

осветителни продукти, локални отоплителни уреди.  

По време на изпълнението на проекта ще се извършат проверки и изпитвания на 

енергийните характеристики на десетки видове продукти. Образци от тези продукти ще 

бъдат взети от пазара – складове, магазини (вкл. онлайн) и други канали за разпространение 

и съответствието им с изискванията, свързани с енергийната ефективност, ще бъде 

проверено и оценено в избрани по проекта изпитвателни лаборатории. В случай на открити 

несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към 

несъответстващите продукти и икономическите оператори. 

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, 

потребителски организации и т.н. за постигане на по-високи нива на съответствие на 

продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и 

екопроектиране. 

Организирано е и е осъществено участието на 3 експерти в: откриваща среща по 

проекта, откриващата среща по продуктова група WP10 „Вентилационни блокове“ и 

откриващата среща по продуктова група WP8 „Сушилни за битови нужди“. Проведени са две 

телефонни конференции, на които са уточнени допълнителни параметри по проекта. 

 

6. Проект „Координирани дейности по безопасността на продуктите“ - CASP 2019 
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Основна цел на проекта  CASP 2019 (Координирани дейности по безопасността на 

продуктите) е да бъдат приложени/ изпълнени пакети от дейности, включени в рамките на 

проекта, чрез предоставяне на оперативни решения и резултати. Това ще бъде постигнато, 

чрез участие в дискусии и споделяне на опит и знания между националните органи по надзор 

на пазара, външни заинтересовани страни и експерти в конкретната област.  

Проектът CASP 2019 се състои от 5 пакета за продуктови групи и 3 пакета по 

хоризонтални дейности. България, чрез ДАМТН ще участва в хоризонталните пакети: 

Онлайн надзор на пазара и Оценка на риска, и в продуктовия пакет: Меки пълнени играчки. 

През втората половина на 2019 г. стартира дейността по продуктовия пакет за меки 

пълнени играчки. Проведени са две срещи. Закупени са и са изпратени в лаборатория 19 

образеца за изпитване. Резултатите за 5 образеца показват, че са несъответстващи. 

Проведени са изслушвания с икономически оператори.  

Допълнително в проекта, поради наличието на огромен брой нотификации в 

системата RAPEX, към играчките са прибавени и желета. Закупени са 7 образеца от желета и 

са изпратени за изпитване в акредитирана лаборатория. Получени са резултатите от 

изпитванията и те показват, че всички образци са съответстващи на изискванията. 

Организирано е и е осъществено участието на 5 експерти в работните срещи по 2-те 

продуктови групи, както и по хоризонтални дейности „Оценка на риска“ и „Обмяна на опит 

и добри практики“. 

 

 

7. Проект „Съвместни действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти 2018“ 

- JAHARP18 

Проектът стартира на 1 ноември 2019 г. и е с продължителност 28 месеца като се 

финансира от ЕС. Партньори са 11 органа по надзор на пазара от 9 страни членки. 

Съвместните действия са структурирани в две специфични продуктови дейности:  

 Плавателни съдове за отдих – 8 участника. Тази дейност ще се ръководи от Р 

България, в лицето на ДАМТН. Предвидено е вземане на образци и изпитване на 

надуваеми лодки и малки открити плавателни съдове до 6 м. 

  Електрически уреди – 6 участника. Дейността се ръководи от Финландия. В рамките 

на проекта ще се изпитат преносими отоплители за стаи. 

     Целите на JAHARP18 са: 

  Да установи нивото на съответствие и безопасност на продуктите, попадащи в обхвата 

на съответните директиви. 

  Да се увери, че проблемните продукти са приведени в съответствие или изтеглени от 

пазара. 

  Да бъде намален рискът от инциденти, като по този начин се подобри защитата на 

здравето и безопасността на европейските потребители. 

  Да се ограничи нелоялната конкуренция, породена от присъствието на пазара на 

несъответстващи продукти. 

  Да бъдат информирани икономическите оператори и други заинтересовани страни за 

установените проблеми, за да се осигури устойчиво повишение на нивото на 

съответствие и безопасност на продуктите. 

 

       JAHARP18 съдържа и хоризонтални дейности, с които се цели да се максимизира 

очаквания ефект от проекта чрез подобряване на оперативните методи на действие и 

установените добри практики, обмяна на опит и знания. Координираните действия 

допринасят за постигането на общ подход в дейностите по надзор на пазара на територията 

на единния пазар и повишаване престижа на надзорните органи. 

       Изпълнението на дейностите започва през 2020 г. 
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В) Отчет за изпълнението на административните разходни показатели, вкл. по 

програмата  

 

Г) Отчет за показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, 

времеви) (Приложение 6) 

2000.01.04 Бюджетна програма  

„Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката”  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Мерна 

едини

ца 

 Целева 

стойнос

т  

Отчет за  2019 г. 

Бр. % от год. 

стойност 

35. Информационни трансфери във връзка с 

нотификацията на органи за оценяване на 

съответствието 

Бр. 140 140 100,00 

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 

съгласно чл. 14б на ЗТИП 

 проверки по сигнал 

36a. За определяне на уникален код на 

производители на плавателни съдове 

Бр. 155 

 

  

356 

 

80 

 

222 

 

0 

 

52 

 

0 

2 

229,68 

37.Проведени съвещания: 

 на националните работни групи 

 на Форума на нотифицираните органи 

Бр. 12 12 

11 

1 

100,00 

38.Брой извършени проверки на обекти, 

разпространяващи течни горива 

Бр. 900 1277 

 

141,9  

39.Брой изпитани проби от течни горива Бр. 1400 1903 135,93 

40.Проверки на лица, които използват 

средства за измерване 

Бр. 8500 9095 107,00 

41.Инспектирани СИ в употреба Бр. 15500 16492 106,40 

42.Проверки на производители, вносители и 

лица, които предлагат за продажба ПОКП 

Бр. 200 256 128,00 

43.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

800 

1700 

 

969 

1772 

 

121,13 

104,24 

44.Проверки на действащи лаборатории на 

лица, оправомощени за проверка на средства 

за измерване, планирани през съответната 

година 

% 100% 

(55 бр.) 
58 бр. 105,45 

45.Контролни проверки на действащи сервизи 

за тахографи, планирани през съответната 

година 

% 100 % 

(149 бр.) 
151 бр. 101,34 



27 

 

46.Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4000 4193 104,83 

47.Извършени проверки на отделни продукти 

от различни видове /планови и извънпланови 

при надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП 

Бр. 4800 8759 182,48 

48.Видове изпитани продукти Бр. 60 80 133,33 

49.Проверени продукти (СПО и машини) и 

басейни при надзор на пазара, които не се 

пускат директно в търговската мрежа  

Бр. 500 766 153,20 

50.Заверяване на инвестиционни проекти на 

строежи и проекти за производство и ремонт 

на съоръжения с повишена опасност (СПО) 

Бр. 300 629 206,33 

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 
1741 

108 

 

174,10 

108,00 

52.Извършени периодични технически 

прегледи на СПО, вкл. въжени линии и  

нефто/газопроводи в кm 

Бр. 

km 

10 000 

  2 500 
20 535 

4644,513 

 205,35 

 185,78 

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 

ЗТИП 

Бр. 900 1201 
161 

 

  

1040 

133,34 

 

 

  

54. Проверки на техническото състояние на 

язовирни стени  и съоръжения към тях 

Бр. 2 000 3022 151,10 

55. Участие в комисии, назначени със заповед на 

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

за водите 

Бр. 800   1232 154,00 

 

Кратно описание на показателите за изпълнение 

Определените показатели за изпълнение на програмата отразяват изпълнението на 

конкретните нормативно установени дейности, извършвани от ДАМТН при изпълнение на 

възложените й с нормативни актове функции.  

Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на годишна основа и в края 

на 2019 г. са постигнати в по-голям обем от планирания.  

 

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

Изпълнението и отчитането на програмата се базира на информация, предоставена от 

специализираните дирекции в ДАМТН. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните/заявените целеви стойности: 

 Няма съществени фактори и причини довели до не постигане на планираните целеви 

стойности за 2019 г. При изпълнението на поставените цели текущо са идентифицирани 

следните фактори, влияещи върху изпълнението на целите: 
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 Проблеми, свързани с текучеството на персонала, дължащо се на размера на 

възнагражденията; 

 Несъвършенства в законодателството - непрекъснатото увеличаване на броя на 

функциите по отношение на друго законодателство, без осигуряване на необходимия ресурс 

(човешки, технически, финансов и др.);  

 Неблагоприятни промени в макроикономическата среда, промяна на нуждите и 

очакванията на потребителите на услугите, предоставяни от ДАМТН; 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

административни параграфи (Приложение 7) 

 

 Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Председателят на ДАМТН и администрацията, която подпомага дейността му. 

 

 

 

  


