
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(Пе'I'ърГорн:овски) 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 Г. 

ДЪРЖАВНА АГЕIЩИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2021 г. Стратегиче Страте- Дейности Срок/месец Очакван Индикатор за изпълнение 
ски цели гически през2021 г./ резултат Индикатор за Индикатор за 

документ текущо състояние целево 
състояние 

Осъществяване Цел 195: Програма за 1. Тематични проверки на целогодишно Открити 15 15 

на ефективен Конкуренто управление на групи продукти - електрически несъответстващи тематични тематични 
надзор на способна правителството съоръжения; лични предпазни продукти и проверки проверки 

пазара, защита българска_ на Република средства; играчки; машини; предприети 

интересите на икономика България за строителни продукти; газови действия за 

потребителите, периода 2017 уреди; радиосъоръжения; привеждането им 

защита на 2021 г. продукти по екодизайн; в съответствие със 

обществото и продукти в обхвата на RoHS; съществените 

околната среда транспортируемо оборудване изисквания 

от опасни и Бюджет за 2021 под налягане; пиротехнически 

несъответстващ г. и продукти, плавателни съдове за 
итена актуализирана отдих 
съществените бюджетна 2. Кампанийни пnоверки в март, Открити 4 проведени 4 проведени 
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изисквания прогноза за търговски обекти: юни, юли, несъответстващи кампании кам:пании 
продукти 2022-2023 г. на Кампания за деня на ноември продукти 

МИ в програмен потребителя 2021, декември 
формат Ден на детето 2021, 

Безопасно лято 2021, 
Безопасна Коледа 2021 
3. Проверки по сигнали и жалби целогодишно Открити 100 % отработени Постъпилите 
на граждани(електрически несъответстваши проверки по сигнали и 
съоръжения, строителни продукти и сигнали жалби 
продукти,играчки,

лични предприети отработени 
предпазни средства, машини, действия за 
средства за измерване и др.) привеждането им 

в съответствие със
съществените
изисквания 

4. Реакции и нотификации по и целогодишно Открити 883 продукти Получените 
къмRАРЕХ несъответстваши нотификации 

продукти и отработени, 
предприети открити и 
съответни унищожени 
действия продукти 

5. Съвместни проверки с целогодишно Открити 284 уведомления Предприети 
Агенция „Митници" несъответстваши 524 вида продукти мерки към 

продукти и съответстващи на несъответства 
предприети изискванията за щите видове 
съответни безопасност, 81 продукти по 
действия вида продукти не получени 

съответстващи и уведомления 
200 вида извън 

компетенциите на 
ДАМТН 

. 
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6. Извънпланови проверки на целогодишно Открити 3 79 бр. проверени, Предприети 
продукти несъответстваши от тях 83 бр. мерки към 

продукти и несъответстващи откритите 
предприети групи продукти 
съответни с 
действия несъответствия 

извън плана 

7. Съвместни проверки с други целогодишно Открити 13 бр. Предприети 
контролни органи несъответстващи мерки към 

продукти и откритите 
предприети групи продукти 
съответни с 
действия несъответствия 

извън плана 
8.Участие в Работни групи и Текущо през Осъществени 64участия 64участия 
Групи за административно цялата 2021 участия във 

' 

сътрудничество (AdCo Групи) година форумите на ЕК 
по прилагане на съответните ' 

директиви и регламенти 

9. Информационни и целогодишно Разработване на 13 бр. 13 бр. 
разяснителни кампании, съвети и 
насочени към потребители, инструкции 
икономически оператори, 
неправителствени организации, ' 

държавни институции и органи 
на местното самоуправление и 
местната в

л
аст

10. Надзор на пазара на СИ: 'Изпълнен план. 4 509 бр. си 4000 бр. си

- везни с неавтоматично целогодишно; Открити 
действие; несъответстващи 

целогодишно; СИ и предприети 
- измервателни системи за действия за 
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течности различни от вода; I трим. . привеждан.ето им
в съответствие със 

- топломери; IиПтрим. съществените 
изисквания 

- разходомери за газ и м. април-
коригиращи устройства; август 

IVтрим. 
- водомери;

- електромери за активна
енергия.
11. Средства за измерване в целогодишно Открити 100 % отработени Брой 
обхвата на NA WI и МID ' отработени несъответстващи проверки по 
(реактивен подход) продукти и сигнали сигнали и 

- при жалби и сигнали; предприети жалби 
- по информация от органи по действия за 
надзор на пазара в други страни привеждането им 

в съответствие със 
съществените 
изисквания 

12 . .Надзор на пазара на целогодишно Изпълнен план. 198 бр. спо 200 бр. спо

съоръжения с повишена Изготвени 
опасност (СПО) и машини, предписания. При 
които не се пускат директно в нарушения-

. търговската мрежа изготвени актове 
и наказателни 
постановления 

13. Участие в подготовката на трето и Изготвен план по изготвена . секторна 
секторна програма по надзора четвърто надзор на пазара секторна програма програма за 
на пазара на продукти тримесечие като елемент от за 2021 г. 2022 г. 

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

Развитие и Цел 195: Програма за 1. Изготвяне на предложения за първо Изготвени Изготвена Проект на ЗИД 
подобряване на Конкуренто управление на промяна на Закона за шестмесечие предложения от частична оценка наЗТИП 
националната способна правителството технически изисквания към работна група на въздействие и 
инфраструкrур българска на Република продуктите за промяна в проект на ЗИД на 
а по качеството икономика България за зтип зтип 

периода 2017 2. Изготвяне на окончателен първо Изготвен Изпратен в МИ Представен 
2021 г. проект на Постановление на тримесечие окончателен пакет документи окончателен 

МС за изменение и допълнение проектна за внасяне на проект в МИ за 
на Наредбата за реда за Постановление за проекта на ПМС в внасяне вМС 

Бюджет за 2021 оправомощаване на лица за изменение и МС и 
г.и проверка на средства за допълнение на публикуването му 

актуализирана измерване, които подлежат на НРОЛПСИКПМК за обществени 

бюджетна метрологичен контрол консултации 

прогноза за 
(НРОЛПСИКПМК), след 
обобщаване на предложенията 

2022-2023 г. на от обществените консултации 
МИ в програмен 3. Изготвяне на предложения за второ Изготвени Съгласувателна Публикуване 
формат промяна на Закона за енергията тримесечие предложения от процедура за на изменение 

от възобновяеми източници работна група промяна в ЗЕВИ в и допълнение 
за промяна в наЗЕВИ 
ЗЕВИ зависимост от 

програмата на 

министерство на 
енергетиката 

4. Изменение и допълнение на текущо Подобряване . 1 проект 
Наредба № РД-04-02 от 25 работата на 
ноември 2016 г. за условията и информационната 
реда за използването на система (ИС) за 
информациоина система за техническото 
техническо:го състояние на състояние на 
язовирните стени и · язовирните стени
съоръженията към тях, и съоръженията
предоставена от ДАМТН към тях.

Подобряване на
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административнот 
о обслужване на 
потребителите на 
ИС. Разширяване 
обхвата на 
осъществявания 
контрол върху 
собствениците/опе 
раторите на 
язовирни стени и 
съоръженията към 
тях. 

5. Изменение и допълнение на текущо Подобряване - В зависимост 
Закона за водите, с цел качеството на от обществени 
регламентиране на условията и предлаганата 

обсъждания и 
реда за определяне на държавна услуга. 

заседания на 
такса за издаване на Подобряване на 

Министерски разрешение за извеждане от законодателната 
експлоатация или ликвидация рамка чрез съвет 

на язовири и съоръженията към регламентиране на 
тях условията и реда 

за определяне на 
държавна такса за 
издаване на 

разрешение за 
извеждане от 
експлоатация или 
ликвидация на
язовири и 
съоръженията към 
тях. 

6. Проект на Закон.за първо Изготвени - Представен 

изменение и допълнение на шестмесечие предложения окончателен 

Закона за измерванията . 

проект за 
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внасяне вМС 

7. Проект на ПМС за изменение първо Изготвени - Представен 
и допълнение на Наредба за шестмесечие предложения окончателен 
безопасната експлоатация и проект за 
техническия надзор на

внасяне вМС 
повдигателни съоръжения

8. Проект на ПМС за изменение първо Изготвени - Представен 
и допълнение на Наредба за шестмесечие предложения окончателен 
безопасната експлоатация и проект за 
техническия надзор на

внасяне вМС 
съоръжения под налягане

9. Проект на ПМС за изменение първо Изготвени - Представен 
и допълнение на Наредба за шестмесечие предложения окончателен 
условията и реда за издаване на проект за 
лицензия за осъществяване на

внасяне вМС 
технически надзор на
съоръжения с повишена

. 

опасност и за реда за водене на
пегистъп на съопъженията
10. Проект на ПМС за първо Изготвени - Представен 
изменение и допълнение на шестмесечие предложения окончателен 
Наредба за безопасната проект за 
експлоатация и технически

внасяневМС 
надзор на въжени линии 

. 

Постигане на Цел 195: Програма за 1. Метрологичен надзор на Изпълнен план. 9 231 обекта 8 500 обекта 

ниво на Конкурента управление на лица, които използват СИ Дадени 17272 си 15 500 си

контрол, способна правителството 1.1. Оператори, които доставят предписания. 

отговарящо на българска на Република до крайнит е потребители: При нарушения 

нуждите на икономика България за съставени актове 

страната и периода 2017 - - топлинна енергия Iтрим. и издадени 

осигуряващо 2021 г. наказателни 

доверие и - газ; IиПтрим. постановления 

ефективна 
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защита на Бюджет за 2021 - вода; м.април-
обществените г.и м.август 

интереси, актуализирана 
свързани с 

бюджетна
- ел.енергия; IVтоим. 

измерванията в 1.2. Везни с неавтоматично 
областта на прогноза за 

действие: целогодишно 
здравеопазване 2022-2023 г. на - в търговската мрежа;
то, МИв - на пазари и борси; 
обществената програмен - в обекти за измерване на
безопасност, формат големи товари;
защита на - за определяне на такси при
околната среда, пощенски и куриерски услvги
държавните и 1.3. СИ при продажба на горива целогодишно 
общински на краен потребител
Бземания и 1.4. СИ по ЗАДС - съвместни целогодишно 
търговски 

пuоверки с АМ пnи vведомление 
плащания, 

1.5. СИ, обект на извънредни целогодишно 
както и с 

надзорни проверки по жалби и 
данъчната 

политика и 
сигнали, по искане на други 

контрола върху 
контролни органи и по 
самосез�mане 

хазартните 
2. Метрологичен надзор на Изпълнен план. 205 проверки 200 

игри 
лица, които произвеждат, Дадени проверки 
внасят и предлагат за продажба предписания за 820 800 
ПОКП: отстраняване на партиди ПОКП с партиди с 
2.1. Контрол в търговската несъответствия и еднакви еднакви 

мрежа на нетните количества на спиране на количества количества 
Осъществяване пуснати на пазара ПОКП: несъответстващи 
на надежден и - мляко и млечни продукти с целогодишно ПОКП и партиди. 1758 ПОКПс 1700ПОКПс 

ефективен еднакви и различни количества; При нарушения - различни различни 

контрол, 
- месо и месни продукти с целогодишно съставени актове количества количества 

пресичане на 
еднакви и различни количества; и издадени 
- бутилирана минерална, Штрим. наказателни 

нечестната трапезна и изворна вода - постановле�ия 
конкуренция, тематична проверка;
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защита на - брашно, З:L'<ар - тематична Nтрим 

обшеството от поовещiа

неверни 2.2. Надзорни проверки на 

измервания, 
производитепи на ПОКП в 
местата на производството им: 

превенция - в зависимост от резултатите
експлоатацията от контрола в тьрговската целогодишно 
на опасни мрежа и оценка на риска;

съоръжения с - в зависимост от резултатите ШиNтрим. 

повишена от контрола в търговската

опасност 
мрежа при тематичните

ПРОВеРКИ
2.3. Надзорни проверки по целогодишно Открити 100% Получените 

сигнали и жалби и по искане на несъответстваrци отработени сигнали и 

други органи СИиПОКПи проверки по жалби 
предприети сигнали отработени 

действия за 
спирането им и 
привеждане в 
съответствие 

Развитие и Цел 195: Програма за 1. Оправомощаване на лица за целогодишно Заповеди за Брой издадени Брой издадени 

подобряване на конкурентно управление на проверка на СИ оправомощаване, заповеди: заповеди 

националната способна правителството за изменение и -9 бр. за

инфраструктур българска на Република допълнение на оправомощаване;

а по икономика България за заповеди за - 16 бр. за изм. и

качеството периода 2017 оправомощаване, доп.;

2021 г. за отказ за - 1 бр. за отказ за
оправомощаване, оправомощаване;
отнето - 1 бр. за отнето

Бюджет за 2021 оправомощаванет оправомощаване

г.и о 
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. 

актуализирана 2. Публикуване на данни за ежемесечно Публикувани 26 вписвания В зависимост 
бюджетна оправомощените лица в до 1 О-то и 25- актуални данни, от заявените 
прогноза за официалната интернет страница то число брой вписвания · АУи
2022-2023 г. на наДАМТН._ резултатите от 
МИ в програмен надзора 
формат 

3. Надзор на лица, целогодишно, Изпълнен план 51 проверки 100 % 
оправомощени за проверка на съгласно проверени 
СИ: графика Осъществен действащи 
- по приложен График за надзор на всички лаборатории на 

извършване на надзорни . оправомощени оправомощени 
проверки на оправомощените лица - действащи телица 
лица за 2021г. лаборатории. 
-извънредно

Развитие и Цел 186: Програма за 1. Регистриране на сервизи за целогодищно Удостоверения за 117 бр. Брой издадени 
подобряване на Повищаване управление на ТЭJЮГрафи регистрация/измене удостоверения,от удостоверения 
националната на правителството ние и дОfЛ:,ЛНение, които 33 бр. и заповеди 
инфраструктур сигурността на Република заповеди за удостоверения за 
а по качеството и България за прекратяване, отказ, регистрация и 84 

безопасност периода 201 7 заличаване, за изменения и 7 временно спиране и
тана 2021 г. възобновяване на броя заповеди 
транспортни дейността 
я сектор Бюджет за 2021 

г.и 
актуализирана 2. Публикуване на данни за ежемесечно Публикувани 124 вписвания В зависимост 
бюджетна регистрираните сервизи за до 1 О-то и 25- актуални данни, от заявените 
прогноза за монтаж, проверка и ремонт на то число брой вписвания АУ 
2022-2023 г. на тахографи на официалната 
МИ в програмен интернет страница на ДАМТН 
формат 
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3. Последващ контрол на целогодишно Изпълнен план за 150 бр. 100 % 
регистрирани сервизи за проверките - проверени 
монтаж, проверка и ремонт на действащи 
тзJюграфи - по приложен регистрирани 
График за извършване на сервизи за 
надзорни проверки на тзхографи 
регистрираните сервизи за
тахографи през 2021 г. и
извънредно

Осъществяване Цел 195: Програма за 1. Акrуализиране на . целогодишно Аюуализирани 16 документа и 55 Брой изменени 

на надежден и конкурентно управление на вътрешните правила, документи формуляра документи и 

ефективен способна правителството процедури, инструкции и формуляри 

контрол, 
българска на Република формуляри от СУК, свързани с 
икономика България за дейностите по надзор на пазара 

пресичане на периода 201 7 на средства за измерване, 
нечестната 2021 г. метрологичен надзор и контрол 
конкуренция, 

Проект на 
на сервизи за тзJюграфи, при 

защита на бюджет за 2021 
идентиdшциnана необходимост 

обществото от 2. Поддържане и развитие на целогодишно Акrуални бази Налични бази Акrуални бази 
г.и 

неверни актуализирана бази данни за резултатите от данни данни данни 

измервания прогноза за проверките 

2022 и 2023 г. в 
програмен 
формат по 
области на 3. Провеждане на обучения за целогодишно Провеждане на Проведени Проведени 
политики и повишаване на обучения обучения на 21 обучения и 
бюджетни професионалната служители и работни срещи, 
програми на компетентност и поддържане на работни срещи, вкл. 
Министерство квалпфикацията на персонала вкл. методическа методическа 
на икономиката дейност с РО дейност с РО 
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4. Осъществяване на целогодишно Съставени ПЗП и 426 бр. пзп, БройПЗП, 
административно-наказателна АУАН 796 бр. АУ АН и АУАНиНП 
дейност ИздадениНП 852 бр. НП 

. 

Участие в Цел 195: Програма за . Участие в работните групи целогодишн Осъществени 2 участия В зависимост 
процеса на конкуренти управление на на ЕК, свързани със средства о участия в от 
подготовка и оспособна правителствот за измерване и работни групи ·планираните
приемане на българска о на Република предварително опаковани среши на
актове и икономика България за продукти работните 
решения на периода2017- групи 
ЕСза 2021 г. 
развитие на Проект на Общностната бюджет за 
политика и 2021 г. и 
принципите, актуализирана заложени в прогноза за 
хармоницира 2022 и 2023 г. 
ното в програмен 
техническо формат по 
законодателст области на 
во политики и 

бюджетни 
програми на 
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Осъществяване Цел 195: Програма за 1.Извършване на периодични целогодишно Осъществен прегледи на прегледи на 
на надежден и Конкурента управление на технически прегледи на контрол върл')' 21 602 бр. 22 512 бр. спа

ефективен способна правителството съоръжения с повишена експлоатирането 
контрол, българска на Република опасност (СПО)- съоръжения на спа за да се 

пресичане на икономика България за под налягане, газови гарантира, че периодични 

нечестната периода 2 017 съоръжения и инсталации, отговарят на - 2042 5 бр.

конкуренция, 2021 г, повдигателни съоръжения, нормативно-
защита на асансьори и др. установените първоначални 

обществото от изисквания за -469 бр.

неверни Бюджет за 2021 безопасна 

измервания, г.и експлоатация. самосезиране 

превенция акrуализирана (извънредни/внеза 

експлоатацията бюджетна пни) 

на опасни прогноза за -708 бр.

съоръжения с 2022-2023 г. на 

повишена МИ в програмен 2. Извършване на периодични целогодишно Осъществен прегледи на прегледи на 

опасност; формат технически прегледи на контрол върху 5 531,85 км 3 685 км 
съоръжения с повишена експлоатирането 
опасност (СПО)- газопроводи, на спа за да се периодични 
нефтопродуктопроводи,въжени гарантира, че -5238км.
линии и др. отговарят на 

нормативно- първоначални 
установените -128,85 км.
изисквания за 
безопасна самосезиране 

експлоатация. ( извънредни/внеза 
пни) 

- 165 км.

3. Извършване на провер!О! на целогодишно Контрол върху проверки на проверки на 

обекти, в които функционират спазване от 2 582 обекта 2 400 обекта 

спа ползвателите на 
нормативноустанов 
ените изисквания 
за безопасна 
експлоатация на 
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съоръженията. 

Развитие и Цел 195: Програма за Тематични проверки на лица, 4 пъти в Контрол върху проверки на проверки на 
подобряване на Конкурента управление на · стопанисващи плувни басейни

. 

годината лицата, 190 лица 100 лица, 
националната способна правителството въз основа на писмен договор, стопанисващи стопанисващи 

инфраструкrур българска на Република за осигуряване на правилната и плувни басейни. плувни 
а по качеството икономика България за безопасна техническа басейни или 

периода 2017 експлоатация и поддръжка на 900 броя 
2021 г. елементите за вграждане, плувни 

Бюджет за 2021 филтрацията и помпите към басейни 

г� и
плувните басейни -

актуализирана самостоятелни или прилежащи

бюджетна към места за настаняване

прогноза за 2022 
- 2023 г. на МИ
в програмен
формат

Развитие и Цел 195: Програма за ! .Извършване на проверки на целогодишно Контрол върху проверка проверка 
подобряване на Конкурента управление на лица, получили лицензия за спазване на на 175 лица на 180 лица 
националната способна правителството осъществяване на технически нормативно-
инфраструкrур българска на Република надзор на СПО. установените отнети лицензии 

а по качеството икономика България за изисквания от със Заповед 14 бр. 
периода 2017 лицата и върху 
2021 г. ефективното 

Бюджет за 2021 
изпълнение на 

задълженията им. г. и 
актуализирана 
бюджетна 2. Извършване на проверки на проверка на 1144 проверки 
прогноза за вписани в регистъра на ДАМТН лица на 1 312лица 
2022-2023 г. на лица, извършващи дейности по

МИ в програмен поддържане, ремонтиране и обезсилени 
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формат преустройване на СПО удостоверение със 
Заповед 116 бn. 

I'азвитие и Цел 195: Програма за 1. Поддържане на електронен целогодишно Поддържане на 1 електронен 1 електронен 
подобряване на Конкуренте управление на регистъра на СПО електронния регистър регистър 
националната способна правителството 1.1.Попълване на информация регистър актуален 
инфраструктур българска на Република за фирмите в регистъра на СПО 
а по качеството икономика България за 1.2. Даване на код и пароли на 

периода 2017 на фирмите за електронен 
2021 г. достъп до регистъра на СПО 

Бюджет за 2021 
1.3. Контрол върл')' попълването 
на данни в регистъра на СПО от 

г. и 
фирмите 

актуализирана 
бюджетна 

1.4 Надграждане на 

прогноза за 2022 
електронния регистър чрез 

- 2023 г. на МИ
мобилно приложение 

в програмен
2.Изграждане на подмодУЛ Поддържане на - 1 регистър 

формат
•• Надзор на пазара на СПО. информацията в 

пуснати на пазара и/или в ПОДМОдУЛа 
действие ". актуална 

Осъществяване на Цел 195: Програма за Кампанийна проверка на Трето трим. Осъществен - 1 кампания 
надежден и Конкуренте управление на асансьори контрол върху 
ефективен способна правителството експлоатирането 
контрол, 
пресичане на българска на Република на СПО за да се 
нечестната икономика България за гарантира, че 
конкуренция, периода 2017 отговарят на 
защита на 2021 г. нормативно-
обществото от 

неверни Бюджет за 2021 установените 

измервания. изисквания за 

превенция 
и актуализирана безопасна 

експлоатацията на бюджетна експлоатация 
опасни прогноза за 2022 . 

съ()ръжсния с - 2023 г. на МИ
повишена в програмен
опасност формат
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Участие в Цел 195: Програма за Участие в работата на ТК 8, целогодишно Осъществени 6 Според броя на 
процеса на Конкуренто управление на 31, 24,30, 42, 43, 60, 66, 104 на участия в работата заседанията 

подготовка и способна правителството БИС. на ТК наБИС. 
приемане на българска на Република 
актове и икономика България за 
решения на ЕС периода 2017 
за развитие на 2021 г. 
Общностната 
политика и 

принципите, Бюджет за 2021 
заложени в г.и 
хармонизирано акrуализирана 
то техническо бюджетна 
законодателств прогноза за 2022 
о; - 2023 г. на МИ

в програмен
формат

Осъществяван Цел 145: Програма за 1.Извършване на планови текущо през Извършени 127 бр. извършени 120 бр. 
е на надежден Подобряван управление на проверки на обекти, цялата година проверки проверки 
и ефективен е качеството правителството разпространяващи течни 

контрол и на на Република горива във връзка с 
защита на атмосферни България за мониторинговата система за 

околната среда я въздух в периода 2017 контрол на качество на , 

от използване населените 2021 г. течните горива 
на места. 

. 

некачествени Разширяван 2. Извършване на проверки по текущо през Извършени 866 бр. извършени 780 проверки 

течнки е на Бюджет за 2021 ЗЧАВ, ЗЕВИ, сигнали на цялата година проверки· проверки 

твърди горива комплекса г.и граждани и други държавни 

от мерки за акrуализирана институции 136 бр. проверки 
опазване бюджетна завършили с 
чистотата на прогноза за 2022 доклад 
атмосферни - 2023 г. на МИ 3. Изпитване на проби от текущо през Издадени 1932 бр.ПИ 1400 бр. ПИ 
я въздух. в програмен течни горива в подвижни и цялата година протоколи от 
Разработван формат стационарна лаборатории. изпитване от В зависимост 
ена подвижни от постъпилите 
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национална лаборатории и проби за 
програма за стационарна изпитване 
качеството лабоvатоnия 
на 4. Провеждане на процедури по текущо през Проведени Проведени са: В зависимост 
атмосферни спор и издаване на експертизи цялата година процедури по -26 изпитвания на от проведените

я въздух. за съответствие на горивата с спор и издадени арбитражни проби процедури по 
изискванията за качество след експертизи преди приетите спор 
етап 1 и етап 2 от процедурата изменения и 

по спор допълнения в 

процедурата по 
спор в 

НИКТГУРНТК, 
които са обн. на 

25.08.2020г.; 
- 4 процедури по

спор след 
измененията на 

НИКТГУРНТК, от 
които на етап 1 - с 

издадени2 
експертизи Ек и 

наетап2 от 
процедурата с 

издадени 2 
експеvтизи Еа 

5. Участие в работата на ТК 67 при свикване Осъществени 1 участие според броя на 
на БИС. на заседание участия в работата заседанията 

наТК 

. 
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6. Обобщаване на данните за трето Изготвен доклад 1 доклад 1 доклад 

качеството на течните горива тримесечие 
през предходната година за
изготвяне на годишния доклад
до Европейската комисия

7. Актуализация на вътрешните постоянен Актуализирани Документи - 3 бр. Според 
правила,инструкции,процедури документи потребността 
и други документи, свързани с Формуляри - 33 
дейността по контрола на бр. 

качеството на течните горива

8. Обучение на:

а. новопостьпилиге инспектори текущо Обучени 1 обучен според броя на 

за вземане на проби от течни инспектори служител новопостъпили-
горива, прилагане изискванията те инспектори 
на нормативните документи за 

контрола на качеството на 
течните горива и ЗАНН 

б. служители от ИГСМП с цел Повишаване 1 бр. външно Според 

повишаване на квалификацията текущо квалификацията обучение на 1 потребностите 

в методите за изпитване на на служители служител 
течни горива. 

в. Вътрешни обучения за 
Проведени 

повишаване на 
целогодишно Провеждане на 5 бр. обучения на 

професионалната обучения пет служители по обучения 

компетентност и поддържане на Методи за изпитваш според 

квалификацията на персонала с издадено потребностите 

Разпореждане на РЛ 

г. Професионално, комmотърно Участие в курсове Участие на 1 
Според 
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и чуждоезиково обучение целогодишно за обучение служител в угвърдените 
професионално курсове 

обучение 

9. Поддържане на
акредитацията на . 

лабораторията и разширяване
на техническите й

възможности:

а. Участие в в рамките на Приложени Участие в 4 Според 
междулабораторни годината стандартизирани сравнения, осиrурени 

сравнителни изпитвания методи за получени 3 финансови 
изпитване на доклада средства и 

течни горива утвърден 
доклад за 
участие 

б. Организиране и 2-ро/3-то Проведени одити 1 доклад от одит 1 доклад от 
провеждане на Вътрешен тримесечие вътрешен одит 
одит наСУ 

в. Външен надзор он ИА БСА 3-то/4-то Подготовка на ЛИ Проведен първи 
Резултати от 

проведен 
по БДС ISO/IECI 7025:2018 тримесечие ГСМП за планов планов надзор и надзор отИА 

надзор доклад от надзор 
БСА 

Съгласувано с 
10. Комплексни проверки с

1-во/2-ро/3-то Проверени обекти Не е извършена 
ръководството 

участие на подвижна наДАМТНпри 
лаборатория в района на тримесечие осиrурени 
контрол на качеството на финансови 
горивата средства 

. 
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11. Разработване на Съгласно 

технически спецификации за целогодишно Разработени 3 бр. утвърден план 

доставка на сертифицирани спецификации спецификации за обществени 

референтни материали (СРМ), поръчки 

реагенти и консумативи
необходими за
изпитвателната дейност на

отдела

12. Пускане в действие на Съгласно 

нова апаратурата и обучение целогодишно Пуснати апарати в Няма доставка на приложими ОП 

на персонала действие нова апаратура и бюд,кет 

13. Закупуване и доставка на първо/ трето Сключени 1 договор за 1 договор за 

съдове за еднократна тримесечие договори за съдове и 1 метални съдове 

употреба за вземане на проби доставка договор за пломби и 1 договор за 

от течни горива и еднократни еднократни 

пломби пломби 

14. Предоставяне на четвърто Сключен договор 1 договор за услуга 1 сключен 

специализирана неуниверсална тримесечие за услуга договор 

пощенска услуга за транспорта 
на пратки, съдържащи проби от 
течни горива 

15. Актуализиране на системата постоянно Актуална система Актуализирана Актуализирана 

от обекти, подлежащи на с база данни за система система 

контрол по отношение на обектите 
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качеството на течните горива 

Според 
целогодишно Изготвени Изготвени издадените 

16. Извършване на експертизи заключения 3 539 бр. протоколи от 
и изготвяне на Експертни

изпитване 
заключения, Констативни
протоколи за установяване
съответствието на течните
горива с изискванията за
качество и съдържание на
биогориво в течните горива,

. 

след изпитване
Според бр. 

Съставени 64 бр. съставени 
Целогодишно Изготвени АУАНи646р. АУАНв 

17. Изготвяне на проекти на
проекти на НП нп съответствие с 

наказателни постановления
изискванията 

наЗАНН 

Изготвени Според 
Целогодишно Изготвени становиша по постъпилите 

18. Изготвяне на
документи всички постъпили искания 

становиша/експертизи по
искания и 54 

постъпили искания и/или
външни 

възложени от съдебните органи,
експертизи 

АМ, МВР, и др. държавни
институции, фирми и граждани

Второ и Проведени Проведени2 Проведени 3 
Трето семинари семинара с работни срещи 

19. Семинарно занятие на
тримесе.чие участието на онлайн или 

служителите от ГД ККТГ
служители от ГД присъствено 

ККТГ и 1 работна 
среща онлайн с 
инспекторите на 

21 



. 

. 

гдк:ктг 

Първо Внедрена и Актуална база Актуална база 
20. Внедряване, поддръжка и тримесечие/ работеща система данни за данни в 
развитие на информационна Целогодишно резуmатите от информационн 
система с база данни за контрол контролната ата система 

на горивата дейност на ГД 
к:ктг в

информационната 
система 

Според 
Целогодишно Предадени торива 3 680 литра приетите 

21. Предаване на -литри съответстващи 
съответстващи горива за горива за 
нvжпите на Л А МТН съхранение 

Развитие и Цел 195: Програма за 1. Извършване на проверки по Текущо през Извършени 68 бр. извършени В зависимост 
подобряване на Конкуренто управление на документи и на място за цялата 2021 г. проверки: проверки от заявените 

националната способна правителството установяване на - на кандидатите потребности на 
инфраструктур българска на Република компетентността на за нотифицирани бизнеса 
а ·по качеството икономика кандидатите за получаване на органи п.о 3 бр. 

България за разрешения за оценяване на директиви или 
периода 2017 

съответствието регламенти/ В зависимост 
2021 г. наредби; от срока на 

- за удължаване 46 бр. нотификация 
Бюджет за 2021 срока на В зависимост 
г.и валидност на от подаден�е 

актуализирана нотификацията; уведомления 

бюджетна -ренотификацията по чл. 146 от 

прогноза за 2021 
- свързани с зтип 

уведомления
-2023 г. на МИ съгласно чл. 146
в програмен наЗТИП
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формат 2.Извършване на планирани Текущо през Проверки за 184 проверки 160 проверки 
надзорни проверки на цялата 2021 г. установяване (38 нотифицирани 

- нотифицираните органи спазването на органи) 
условията, при 
които са издадени 
разрешенията за 
оценяване на 
съответствието 

3.Извършване на извънредни Текущо през Извършени 2 проверки В зависимост 
проверки по сигнал цялата 2021 г. проверки за от броя на 

отстраняване на постъпилите 

евентуални сигнали 

проблеми в 
работата на 
нотифицираните 

. органи 
4.Анализ на дейността на Текущо през Събрана Извършен анализ анализ на 

нотифицираните органи по цялата 2021 г. информация за на дейността на 40 дейността на 
оценяване на съответствието и текущото нотифицирани всеки 

набелязване на мерки за състояние на органи нотифициран 
решаване на възникнали нотифицираните орган 
проблеми и за подобряване на органи и 
работата им. набелязани мерки 

-

за подобряване на 
работата им 

5. Координиране дейността на Текущо през Проведени срещи 10 срещи 10 срещи 
националните работни групи по цялата 2021 г. по дискусионни 
прилагане на НСИОС по чл. 7 проблеми в 
отЗТИП интерпретирането 

на новата или 

променена 
нормативна база 
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6.Участие в Работни групи и Текущо през Осъществени 4участия Съгласно 
Групи за административно цялата 2021 г. участия във утвърден 
сътрудничество (AdCo Групи) форумите на ЕК годишен план 
по прилагане на съответните наДАМТНза 
директиви и регламенти 2020 г. 

7.Подготвяне и изпращане на Текущо през Нотифициране на 2 бр. В зависимост 
уведомления за нотификация на цялата 202 !г. нови български подготвени и от броя на 
органите за оценяване на органи за изпратени подадените 
съответствието пред оценяване на уведомления заявления, 
Европейската комисия и съответствието. сроковете на 
страните-членки чрез системата нотификация и 
за нотификация NANDO-Input. . Уведомления за: настъпили 

- разширяване или 1 промени 
ограничаване на 
обхвата. 
- прекратяване 1 
действието на 
издадено 
разрешение. 
- удължаване
срока на
нотификация;
- ренотификация; 1 
- промени в
данните на
нотифициран
орган

Общо 8 
уведомления 
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8. Актуализиране на регистъра Текущо през Актуален 7 бр. В зависимост 
на издадените и отнети цялата 2021г. регистър на направени от броя на 
разрешения за извършване на издадените и актуализации подадените 
оценяване на съответствието, отнети заявления, 
публикуван на интернет разрешения за сроковете на 
страницата на ДАМТН 'Извършаване на нотификация и 

оценяване на настъпили 

съответствието поомени 
9. Извършване на проверки по Текущо през Извършени 3 бр. В зависимост 
докуменn; и определяне на: цялата 2021 г. проверки по извършени отброя на 
- уникален код на документи и проверки подадените 
производител установен на определен: заявления 

територията на Република
България или в трети страни; - уникален код на ' 

- идентификационен код за производител
оценяване на етапа след установен на
построяването на нотифициран територията на
орган Република

България или в
трети страни;
-

идентификационе 
н код за оценяване 
на етапа след 
построяването на 
нотифициран 
ооган 

10. Актуализиране на Текущо през Актуален 2 В зависимост 
националния регистър цялата 2021 г. национален актуализация на от броя на 
„Уникален код на регистър - националния подадените 
производители на плавателни „Уникален код на регистър заявления. 

съдове" производители на 
плавателни 

съдове'" 
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11. Предоставяне данните от Текущо през Акrуална Предоставени В зависимост 

напионалния регистър в цялата 2021 г. информация в данните от от броя на 
регистъра на държавите членки, регистъра на националния подадените 

в платформата за държавите членки регистър - 2 бр. заявления. 

сътрудничество на Комисията в платформата за 
сътрудничество на 
Комисията 

12. Вписване на код на Текущо през Акrуална - При подадени 

производител установен в трета цялата 2021 г. информация в заявления 

държава в „регистър за трети „Регистъра за 

държави'' трети държави" на 
държавите членки 

13. Вписване на Текущо през Актуална - При 

идентификационния код на цялата 2021 г. информация в нотифициране 

нотифицирания орган, получил „Регистъра на на орган за 

разрешение за оценяването на нотифицираните оценяването н_а 

съответствието на етапа след органи" на съответствието 

построяването в „регистър на държавите членки на етапа след 

нотифицираните органи" (чрез построяването 

CIRCABC) 

Осигуряване Във връзка с Програма за 1. Осъществяване на контрол за Целогодишно Извършени 2488 бр. 2508 бр. 

на безопасна изпълнениет управление на изпълнение на мерките за проверки и извършени извършени 

ексrшоатация о на целите правителството поддържане на язовирните съставени проверки, от проверки. 

на язовирите на на Република стени и съоръженията към тях в констативни които 1917 бр. Съставени 

чрез правителств България за изправно техническо състояние протоколи. първи проверки и констативни

извършване на ото,относно периода 201 7 и осигуряване на безопасната Дадени 548 бр. контролни протоколи. 

надежден и намаляване 2021 г. им експлоатация: предписания. При проверки. Съставени 

ефективен на наоvшения Съставени 2465 АУАНпои 
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коmрол на .неблагоприя съставени актове бр.констативни констатирани 

техническото тните и издадени лротоколи и нарушения и 

състояние и последици 1.1. Планирани проверки на наказателни доклади от издадени 

безопасната от язовирните стени и Целогодишно постановления. извършени наказателни 

експлоатация наводненият съоръженията: към тях и на Приложени извънредни постановления. 

на язовирните а и  документацията от принудителни проверки на Приложени 

стеIШи повишаване експлоатация. административни язовирни стени и принудителни 

съоръженията на нивото на мерки. съоръженията към административ 

към тях сигурност и нея. ни мерки, при 

зашита на 1.2. Проверки на язовирните Целогодишно 1931 бр. наличие на 

населението стени и съоръженията към тях и проверени законоустанове 

, околната на документацията от язовирни стени и ни 

среда, експлоатация по сигнали и съоръженията към обстоятелства. 

стопанската жалби. тях на язовири на 

дейност и територията на 

културното Република 

наследство България. 

на страната Съставени 318 бр. 
АУ АН и издадени 
161 бр. 
наказателни 

постановления. 

·1.3. Участие в комисии, При издаване Съставени Извършени са В зависимост 

назначени със заповед на на заповед от констативни 1487 бр. проверки от 

областните управители по чл. съответния протоколи. за готовността за определените 

13 8а, ал. 3 от Закона за водите областен Дадени безопасната от областните 

управител предписания. експлоатация на управители 
язовирите и обекти за 
съоръженията към проверка 

тях от комисиите 

по заповед на 
областните 
управители, 
съгласно 
разпоредбите на 
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чл. 138а, ал. 3 от 
. Закона за водите 

.. 

1.4. Последващ контрол за Целогодишно Осъществен Извършени 351 В зависимост 
излълнение на дадените контрол и бр.контролни от броя на 
предписания от комисии, съставени проверки на. обектите, за 
назначени със заповед на констативни протоколи конто са 
областните управители по чл. протоколи. При съставени при дадени 
138а, ал. 3 от Закона за водите неизпълнение на участие в комисии предписания и 

дадени назначени със установените 
предписания заповед на неизпълнения 

съставени актове областните на дадени 
и издадени управители. предписания 

наказателни Съставени 33 бр. 

постановления. АУ АН и издадени 
28 бр. наказателни 
постановления. 

1.5. Класификация на язовирите Целогодишно Изготвяне на Извършена е В зависимост 
по степен на потенциална Приложение № 1 класификация на от заповедите 
опасност,съгласно от чл. 10 от 2064 бр. язовира на областните 
изискванията на чл. 1416, ал. 3 Наредбата по чл. по степенна управители. 
от Закона за водите 141, ал. 2 от потенциална 

Закона за водите опасност - в първа 

висока степен, 
във втора 

значителна степен 

и в трета ниска 
степен, като на 
територията на 18 

области, 
класификацията е 
приключена. 
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2. Осъществяване на контрол за
изпълнение на дейности по

извеждане от ексrmоатация
и/или ликвидация на язовирни Целогодишно 
стени и/или съоръжения към
тях, ако възстановяването или

реконструкцията им са 
нецелесъобразни:

2.1. Проверка на подадени 
заявления за извеждане от Целогодишно Изготвени Подадени и В зависимост 
ексrmоатация или ликвидация становища по · разгледани 7 бр. от подадените 
на язовири и съоръженията към заявления за заявление за заявления за 

тях и подготвяне на преписките извеждане от извеждане от извеждане от 

за разглеждане от ексrmоатация или ексrmоатация или ексrmоатация 

Междуведомствен експертния ликвидация на ликвидация на и/или 

съвет към ДАМТН язовири и язовири и ликвидация на 
съоръженията към съоръженията към язовирни стени 

тях и представени тях през 2020г., от и 
за разглеждане от които 2 бр. за съоръженията 
Междуведомствен извеждане от към тях 

експертния съвет ексrmоатация и 5 
къмДАМТН бр. за ликвидация 

на язовири и 
съоръженията към 
тях. Представени 
по процедура за 
разглеждане от 
Междуведомствен 
експертен съвет 

към ДАМТН със 
становища са 2 бр. 
преписки от 
2020г. и 3 бр. 
пnеписки от 
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предходни 

години. 

2.2. Издаване на Целогодишно Издадени Издадени общо 4 
разрешения/откази разрешения/ отказ бр. решения за 
за извеждане от експлоатапия и разрешение за 
или ликвидация на язовири и за извеждане от извеждане от 

съоръженията към тях експлоатация експлоатация на 
и/или ликвидация язовири и 
на язовирни стени съоръжения към 
и/или съоръжения тях от 
към тях председателя на 

ДАМТН, 
съобразно 
решенията на 
междуведомствен 

експертен съвет, 
по процедура от 
предходни 

години; 

3 бр. решения за 
прекратяване на 
процедура за 
извеждане от 
експлоатация на 
язовири и 

съоръжения към 
тях от 
председателя на 

ДАМТН, 
съобразно 
решенията на ЕС, 

. 
по пооцедУРа от 
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предходни 
години, както и по 

искане на 

собственика, 
съгласно 

разпоредбите на 
Административно 
процесуалния 
кодекс. 

3. Актуализация на вътрешните Целогодишно Актуализирани Актуализирана е Според 

правила, инструкции, документи една процедура необходимостт 

процедури и други документи, Процедура за а 

свързани с дейността по установяване на 

контрола на язовирните стени и административнит 

съоръженията към тях е нарушения и 

налагането на 

административнит 
е наказания 

4. Поддръжка и развитие на Целогодишно Публикувани Предоставяне на Поддържане и 

информационна система за данни от потребителско актуализиране 

дейностите по техническата и извършени име и парола за на 

безопасната експлоатация на проверки на достъп на информационн 

язовирните стени и язовирни стени и собствениците на а система за 

съоръженията към тях и за съоръженията към язовирните стени техническото 

осъшествяване на контрола тях в и съоръженията състояние на 

върху техническото им информационна към тях.за язовирните 

състояние. система осигуряване на стени и 

достъп до съоръженията 
информационната към тях 

система на 

ДАМТН, които са 

длъжни да 
осигурят 
използването на 
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. 

информационна 
система� 

предоставена от 
агенцията. 

5. Конференция с Второ Обмяна на опит в 
международно участие, по шестмесечие 

управление на Сборник с 
въпросите за управление и язовирите между - научни 
безопасна експлоатация на участниците в доклади 
язовирите конференцията 

6. Специализирани обучения на Целогодишно Повишаване В зависимост 
служителите във връзка с квалификацията от 
експлоатацията и надзора на на служителите в определената 
язовирите в страната, 

гднясс 
-

съвместно с У АСГ по скmочен 
програма за 

меморандум за 
обучения 

сътрудничеството и 
ПаJ)ТНЬОРСТВО 

7. Участие в работни срещи и Текушо Осъшествени Участие в 1 В зависимост 

заседания на участия заседание на от 
междуведомствени работни "Надзорен съвет предвидените 
групи и. на надзорни съвети на за наблюдение и работни среши 
министерства и ведомства. контрол на и заседания. 

дейностите при 
изпълнение на 

Национални 
научни програми" 
към 
Министерство на 
образованието и 
науката. 
Изготвено е едно 
становище и е 

съгласуван един 
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протокол от 
проведено 
заседание на 
съвета. 

Осъществяване Програма за 1. Регистрация на лица, които Ежемесечно 75 бр. 362 бр. 75 бр. 

на надежден и управление на разпространяват твърди горива регистрирани регистрирани регистрирани 

ефективен правителството и обектите; в които се лица лица лица 

контрол и на Република разпространяват твърди горива.

защита на - България за 100 бр. 561 бр. 100 бр. 

околната среда периода 2017 регистрирани регистрирани регистрирани 

от използване 2021 г. обекти обекти обекти 

на 
Национална некачествени 

2. Обработка на заявени Ежемесечно 20 бр. заявени 24 бр. заявени 20 бр. заявени програма за течни и твърди 
подобряване 

промени от регистрирани лица, промени на промени на- промени на 
горива които разпространяват твърди регистрирани регистрирани регистрирани 

качеството на 

атмосферния 
горива и обектите, в които се лица и обекти лица и обекти лица и обекти 

въздух 2018-
разпространяват твърди горива. 

2024г. 3. Прекратяване регистрацията Ежемесечно 5 бр. заявки за 2 бр. заявки за 5 бр. заявки за 

на регистрирани лица, които промени на промени на промени на 
разпространяват твърди горива регистрирани регистрирани. регистрирани 

и обектите, в които се лица и обекти лица и обекти лица и обекти 
разпространяват твърди горива

4. Проверки на обекти, Ежемесечно 800 бр. проверени 291 бр. проверени 800 бр. 

разпространяващи твърди обекти обекти проверени 
горива за битово отоIUiение на обекти 
територията на страната -

планови, извънпланови и по

сигнали на граждани,

съвместни проверки с органи

на МВР и други контролни
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органи; 

5. Вземане на проби от твърди Ежемесечно 216 бр. 15 бр. 216 бр. 
горива за битово отопление

(въглища и брикети от

въглища);

6. Изпитване.на проби от Ежемесечно 216 бр. 14 бр. 216 бр. 
твърди горива за битово

отопление в акредитирани

лаборатории и издаване на

протоколи от изпитване;

7. Експертиза на резултатите и Ежемесечно 216 бр. 14 бр. 216 бр. 

изготвяне на констативни 

протоколи за установяване 

съответствието на твърдите 

горива с изискванията за 

качество след изпитване. 

8. Провеждане на арбитражни Ежемесечно 10 бр. - 10 бр. 

изпитвания и издаване на

експертизи за съответствие на

горивата с изискванията за

качество след арбитражни

изпитвания

9. Налагане на принудителни Ежемесечно Наложени ПАМ 19 бр. Наложени 

. административни мерки . ПАМпри 
установени 
нарушения 
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10. Съставяне и връчване на Ежемесечно Съставени АУ АН 48 бр. Съставени и 

актове за установяване на връчени АУ АН 

административни нарушения

11. Изготвяне· на проекти на Ежемесечно Изготвени 20 бр. Според броя 

наказателни постановления наказателни издадени 

постановления АУАН 

12. Актуализиране на Ежемесечно Актуализирани 1 бр. Вътрешно Актуализирани 

вътрешни правила, процедури и правила, правило и 5 бр. правила, 

инструкции свързани с процедури и процедури процедури и 

дейността по контрола на инструкции, инструкции, 

качеството на твърдите горива съгласно приетата съгласно 

наредба за приетата 

·изискванията за наредба за 
качеството на изискванията 

твърдите горива за качеството 
на твърдите 
горива 

13. Доставка на обзавеждане, Годишен Изготвяне на - Изготвяни 

измервателно и изпитвателно технически технически 

оборудване за обезпечаване спецификации спецификации 

нуждите на контрола на

качеството на твърдите горива-

проект по ОПИК

14. Доставка на зашитни Трето Събиране на - Доставени 

стикери тримесечие оферти и избор на защитни 

изпълнител стикери 

15. Обучения на: Годишен Проведени Проведени Проведени 

а. новопостъпили служители; обучения обучения обучения 

6. инспекторите за прилагане Проведени Проведени Проведени 
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изискванията на нормативните обучения обучения обучения 
документи за контрола на 
качеството на горивата за 
битово отопление и 
повишаване на 
професионалната 
компетентност; 

в. вътрешНТТ обучения за 
ПроведеНТТ ПроведеНТТ Проведени 
обучения обучения обучения 

осигуряване на единен подход 
на работа на дирекцията; 

Проведени Проведени Проведени 

г. компютърно обучение 
обучения обучения обучения 

16. Изпълнение на утвърдения Годишен ОбучеНТТ 25 служители ОбучеНТТ 
от председателя на ДАМТН служители служители 
план за обучение през 2021 г.

17. Семинарно занятие на Второ Проведено - Проведено 
служителите от ГД ККГБО тримесечие семинарно семинарно 

занятие занятие 

18. Поддържане на регистри Ежемесечно Ак-rуални Аюуални Акrуални 
за резултатите от проведените регистри регистри регистри 
проверки

19. Изготвяне на отчети за Ежемесечно Изготвени отчети Изготвени· Изготвени 
работата на ГД ККГБО периодични периодични 

годишен отчети годишен 
отчети 

. 
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20. Участие в работата на ТК Съгласно Според броя на 1 участие Според броя на 

' 51 на БИС плана на заседанията заседанията 

заседанията 

. 

21. Взаимодействие с други при Проведени срещи - Проведени 
институции и необходимост срещи 
неправителствени организации

(НПО).

Развитие и Цел 195: Програма за 1. Система за управление на
подобряване Конкуренте управление на качеството на ДАМТН (СУК) Текущо Системата 66 бр. докумеmа 

на способна правителството поддържана актуализирани, Заявените за 

националната българска на Република 1.1. Актуализиране на съгласно приети изменение 

инфраструкту икономика България за документите по гл. изискванията на 6 бр. нови документи 

ра по периода 2017 дирекции/дирекции,съгласно стандарта докумеmи актуализирани 

качеството 2021 г. изискванията на СУК 

Бюджет за 2021 
г. и 1.2. Провеждане на вътрешен Съгл. угвърд. Системата 1 вътрешен одит 1 вътр. одит 
актуализирана одит и на надзорен одит в програмата поддържана 
бюджетна ДАМТН на внедрената СУК, съгласно 

прогноза за 2022 съгласно изискванията на изискванията на 

- 2023 г. на МИ международен стандарт ISO стандарта 
в програмен 9001:2015
формат

1.3. Поддържане на актуални Целогодишно Системата Всички регистри Всички 

регистри на ТСНИ в гл. поддържана са актуализирани регистри 

дирекции/ дирекции, чрез съгласно актуализирани 

осъществяване на непрекъснат изискванията на 

контрол върху техническите стандарта 
средства за наблюдение и 1 

измерване съгласно СУК 

1.4. Провеждане пDеглед на Тетrvтпо Системата 1 61) . 1 61) . 
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. 

ръководството, с цел обсъ:щцане поддъ_ржана 
на функционирането на СУК, съгласно 

нейната ефективност и изискванията на 

съответствието и с стандарта 
изискванията на стандарт ISO 
9001:2015. 

1.5. Ре-сертификация на 3-то/ 4-то Ре-сертификация - Успешна ре-
Системата за управление на наСУК сертификация 
качеството в ДАМТН, наСУКна 
съответстваша на стандарт ISO ДАМТН 
9001:2015 

1.6. Прове:щцане обучение на Целогодишно Повишена - Според 
служители на ДАМТН по ISO квалификация и потребностите 
9001:2015 (при необходимост) компетентност-на

служителите за 
постигане целите 
по качество 

2. Риск регистъра на ·ДАМТН Текущо Риск-регистърът 1 регистър 1 регистър 
2.1. Акrуализиране на Риск- поддържан 
регистъра (при необходимост) актуален 
2.2. Изготвяне на.Риск-регистър 4-то трим.
наДАМТНза2021 г.
3. Застраховане на имуществото
наДАМТН
3.1. Застраховане на сградния текущо Сградният фонд 25 сгради 25 сгради 
фонд застрахован 

3.2. Застраховане на текущо ДМА 81 бр. 93 бр. 
измервателно и изпитвателно застра,,овано 
оборудване 

3.3. Застраховане и поддръжка текущо Застрахован парк 87 бр. 113 бр. 
на автомобилния парк на 

38 



ДАМТН 

4.Изготвяне програма за През Изготвена - Изпълнено 
енергийна ефективност годината програма за ЕЕ задължение по 

ЗЕЕ 

5. Провеждане на обществени текущо Успешно 14 процедури Съгласно 
поръчки по ЗОП и избор на проведени (вкл. и по утвърдения 
изпълнители обществени СЕВОП) · план

поръчки и 7 бр. (чл. 20, ал.4 
избрани отЗОП) 
изпълнители 

6. Акгикорупционен план на Текущо Антикорупционни 
ДАМТН ятплан 
6.1. Актуализране на поддържан 1 план 1 план 
антикорупционния план на актуален 
ДАМТН Изготвени 
6.2. Периодични отчети за периодични 2 бр. отчети 2 бр. отчети 
изпълнение намерките от отчети 
АнтикоlJ оннияплан 

Развитие и ПРИОРИТЕ Програма за 1. У cnlimнo приключване на 1-во
подобряване Т24: управление на фииаисовото изпълиеиие полугодие на
на Ефективно правителството на проект BG16RFOP002- 2021 г.
националната управление на Република 2.004-0001:
инфраструкту на България за 
ра по средствата периода 2017 1.2. Окончателно отчитане на януари 2021 1. Изпълнението Изпълнен и Изпълнението 
качеството отЕС за 2021 г. изпълнения проект в ИСУН г. на проекта приключил проект на проекта 

осигуряване 2020 отчетено в ИСУН отчетено в 
на 2020 ИСУН 
макси.�\l!ален Бюджет за 2021 1.3. Подготовка и подаване на януари 2021 2. Подадени Подготовка на Подадени 
положителе г.и финален технически и г. окончателен ТД и окончателен ТД и окончателен 
н ефект актуализирана финансов отчети ФДв ИСУН2020 ФД ТДиФД 

бюджетна 
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прогноза за 2022 Подадено и 
- 2023 г. на МИ 1.3. Подаване на искане за януари 2021 3. Подадено Подготовка на одобрено 
в програмен окончателно rmащане г. искане за искане за искане за 
формат окончателно окончателно окончателно 

rmащане rmащане плащане 

1.4. Възстановяване на верифициран 4. Верифицирани Верифицирани Възстановени 
финансовите средства по е на разходите на разходи по 5 средства на 
сметката на ДАМТН разходите от проекта .междинни ДАМТН 

УОнаОПИК rmащания-
2.Работа по проекти на ЕК: Участие на 

ДАМТН в проекти 
2.1. Работа по одобрени текущо на ЕК Изпълнени задачи Планираните 
проекти, финансирани от ЕК (JAНARP2018, по задачи по 

EEPLIANT 2 & 3, проектите проектите 
CASP 2020) изпълнени 

2.2. Подготовка на документи текущо CASP 2021, Подадени Според броя 
за участие в нови проекти на JНARP 2020 и др. документи заявени 
ЕК проекти 

3. Разработване на нови според Подготвено 1 проектно 
проекти предложения графика на проектно - предложение 
3.1. Участие с проектно обявената предложение 
предложение по процедура на процедура 
УО на ОПИК за горивата
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