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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
    

 
ОТЧЕТ 

на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

за шестмесечието на 2022 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. Осигуряване на акредитация на органи за оценяване на съответствието при спазване 
на изискванията на хармонизираните стандарти; 
2. Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи за 
оценяване на съответствието, намаляване на риска за бизнеса и неговите клиенти и 
международно признаване на издадените сертификати от националния орган по 
акредитация; 
3. Осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в съответствие 
с националните интереси да бъдат защитени живота и здравето на хората и околната 
среда от вредни влияния;     
4. Осигуряване на съвременна и модерна инфраструктура за постигане на точни, 
методологично проследими и сравними измервания в страната, международно 
еквивалентни еталони и признаване на резултатите от измерванията в Република 
България; 
5. 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; 
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;  
8. Осъществяване на надежден и ефективен контрол и защита на околната среда от 
използване на некачествени течни и твърди горива; 
9. Осигуряване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 
10. Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 
11. 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; 
12. Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 

През полугодието на 2022 г. служителите на ДАМТН изпълняват основните цели на 
програмата съотносими към дейността на агенцията и планираните дейности в условията 
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на подобряваща се епидемиологична обстановка, като въпреки това по всички постъпили 
основателни сигнали от граждани и фирми или искания за извънредни проверки от други 
контролни органи са извършени проверки. Средният процент на изпълнението на 
дейностите и целевите стойности към 30.06.2022 г. е 75,7  %.  

Отчетите показват, че ДАМТН  работи ефективно за изпълнението на заложените цели и 
показатели в планирания обем, като дейността на агенцията се извършва в тясно и 
ползотворно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт – Министерски 
съвет на Република България, Министерство на икономиката, областни администрации, 
Агенция „Митници“, НАП, МВР, ИА „Автомобилна администрация“ и други. В резултат на 
констатирани нарушения на разпоредбите на съответните закони и наредбите към тях, 
през полугодието на 2022 г. ДАМТН е наложила 1714 принудителни административни 
мерки на икономическите оператори, съставени са 918 бр. акта за установяване на 
административни нарушения, издадени са 690 бр. наказателни постановления, както и са 
съставени 58 бр. проекта на споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН. 

 
Б) Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни 
параграфи)  

10. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 
съответствието (нотифицирани органи)  
Дейности за предоставяне на услугата: 
 
 Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  
Изпълнявани са 5 процедури за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на 
разрешение за извършване на оценяване на съответствието – 1 по НСИОС за 
електромагнитна съвместимост, 1 по НСИОС на машини, 1 по НСИОС на играчки, 1 по 
НСИОС на средствата за измерване и 1 по НСИОС за съдове под налягане. В тази връзка 
са извършени общо 41 проверки.  
 Проверка за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на 

нотифицирани органи:   
• Извършен е анализ на дейността на 40 нотифицирани органи въз основа на 

годишните доклади по чл. 14а на ЗТИП. 
• Извършени са общо 93 проверки във връзка с планов надзор на 21 нотифицирани 

органи (5 юридически лица). 
• Извършени са 16 проверки, свързани с уведомления съгласно чл. 14б на ЗТИП. 
• Извършена е 1 проверка, свързана с удължаване срока на нотификация. 

 Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените кандидати за 
органи за оценяване на съответствието пред ЕК: 
Подадени са 5 уведомления към Европейската комисия и държавите членки чрез 
информационната система NANDO Input: 
• Две (2) уведомления за удължаване срока на нотификация на нотифициран орган в 

обхвата на НСИОС на средствата за измерване и в обхвата на НСИОС за 
транспортируемо оборудване под налягане; 

• Две (2) уведомления за прекратяване дейността на нотифицирани органи; 
• Едно (1) уведомление за одобрено лице за оценяване на съответствието по НСИОС 

за електромагнитно съвместимост. 
 
През отчетния период са издадени 2 заповеди: 

• Една (1) заповед за прекратяване действието на издадено разрешение по НСИОС 
на машините, по желание на притежателя на разрешението;  

• Една (1) заповед за отнемане на разрешение в обхвата на НСИОС 
радиосъоръжения. 

 
Извършени са 71 информационни трансфери, съгласно чл. 5.2 от Регламент ЕО/ 
765/2008/, съответно чл. R 23, т. 4 и т. 5 от Решение 768/2008/ЕО. 
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 Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани 
органи:  

През отчетния период са извършени 2 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:  
През отчетния период не са получавани заявления за определяне на уникален код на 

производител на плавателни съдове за отдих. 
 
 Изготвени са 7 писмени отговора по запитвания на фирми. 

 
11. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване 
на съответствието (нотифицираните органи) 

Дейности за предоставяне на услугата: 
 

 Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите и 
регламентите, които определят съществените изисквания към продуктите и на 
дейността на Форума на нотифицираните органи:  

 Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните 
групи по директиви и регламенти, които определят съществените изисквания към 
продуктите.  
Експертите на ДАМТН текущо подпомагат нотифицираните органи за участие в 
координационните групи по директиви/регламенти към ЕК. 

 
12. Надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на директиви и 
регламенти от Новата законодателна рамка, технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност (СПО), 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 
директиви от регламенти от Новата законодателна рамка:  
Дейности за предоставяне на услугата: 

 
 Извършване на наблюдение и проверки на видове продукти – планови и извънпланови, 

вземане на проби за изпитване, работа по сигнали и жалби:  
През полугодието на 2022 г. са проверени общо 2901 различни като тип, марка или 
модел продукти, пуснати на пазара в търговски обекти на територията на цялата 
страна, от които  2461 различни продукта са проверени при планови проверки и 440 
при извънпланови проверки (63 по сигнали, 153 по самосезиране, 209 по уведомления 
от А „Митници“ и 8 по други извънредни проверки). В ДАМТН са получени 43 жалби и 
сигнали, които са разгледани и са предприети съответните действия. Взети са 8 
образци за изпитване – 5 строителни продукта, 1 играчка, 1 устройство за диагностика 
и 1 електрически уред. 

 Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от пазара и 
унищожаване на несъответстващи продукти: 
Издадени са 78 заповеди по чл. 30в, ал. 1, чл. 30а, ал.1 и чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за 
временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на 
съответствието им с приложимите съществени изисквания или за временно спиране 
разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти 
(играчки, електрически съоръжения, електрически гирлянди, продукти по отношение 
на екодизайн, машини, лични предпазни средства и др., както и заповеди на търговци 
за продукти без СЕ маркировка). 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара 
(RAPEX):  
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 През полугодието на 2022 г. са получени 389 нотификации по системата RAPEX. 
Подадени са 2 бр. реакции: за детска играчка гризалка и за електрически продукт - 
LED лампа за поставяне под горен шкаф. През отчетния период са подадени 4 
нотификации към ICSMS за плавателни съдове за отдих. 

 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 2 проекта на ЕК “Съвместни действия по надзор на пазара” - 
JAHАRP2018 (продуктови групи „Плавателни съдове за отдих“ и „Електрически 
отоплители“) и JAHАRP2020 („Електрически продукти“ и „Радиосъоръжения“), по  1 
проект на ЕК „Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и 
екопроектиране“ (ЕЕPLIANT 3) по програма Horizon 2020 и по проект CASP 2021 
(Координирани дейности по безопасността на продуктите).   

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция „Митници” и 
Комисията за защита на потребителите: 
През полугодието на 2022 г. са получени общо 45 уведомления за 276 типа продукти. 
При извършените проверки е констатирано, че 199 типа продукти съответстват на 
изискванията – „Допускане за свободно обръщение“, а 10 типа продукти не 
съответстват на изискванията – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“ 
както и 67 типа продукти, които са извън компетенциите на ДАМТН. По постъпили 4 
уведомления от Агенция „Митници“ са извършени проверки на електромери, топломери 
и водомери – общо 18 550 бр. Не са констатирани несъответстващи СИ, за което е 
уведомена Агенция „Митници“. 

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП по 
отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от 
Новата законодателна рамка: 

 Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични проверки и 
наблюдения на 3099 СИ – везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за 
газ и коригиращи устройства за обем, топломери, електромери, измервателни системи 
за течности, различни от вода и материални мерки за дължина. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се пускат 
директно в търговската мрежа (СПО и машини):  
Осъществен е надзор на пазара на 115 съоръжения с повишена опасност, проведен 
при извършения първоначален технически преглед.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 
законодателството – съставяне на актове за установяване на административни 
нарушения (296 бр.) и  издаване на наказателни постановления (198 бр.), 
включително и по АУАН от предходни периоди. 

  
12.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 
Дейности за предоставяне на услугата: 

 
 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО: 

За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета; 
 Извършване на периодични и внезапни/извънредни технически прегледи, проверки и 

изпитвания на СПО:  
Извършени са периодични технически прегледи на 9 890 бр. СПО и на 1438,4 км на 
СПО, както и първоначални и извънредни технически прегледи (внезапни, по искане на 
ползвателя на СПО и др.) – на 1225 бр. СПО и на 202,5 км на СПО; 

 Издаване на дубликати на ревизионни книги на СПО: 45 бр. 
 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се 

експлоатират СПО:  
Извършени са проверки в 1254 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършване на проверки по сигнали и жалби: 
Осъществени са 71 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 85 аварии, 2 злополука и 1 аварии със злополуки със СПО. 



5 
 

 Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, 
длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения:  

Наложени са принудителни административни мерки (ПАМ) - задължителни за изпълнение 
писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно-установените 
изисквания за безопасна експлоатация на СПО - общо 607 бр.  
 Издаване на писмени разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не 

съответстват на нормативните изисквания:  
Разпоредено е писмено спиране от експлоатация на СПО – 122 бр., като са издадени 
35 заповеди за спиране от експлоатация на СПО, а 148 бр. СПО са спрени от 
експлоатация чрез запис в ревизионната книга/акта за първоначален технически 
преглед. 

 Участия в работни групи и проекти на ЕК и други сродни организации – не е 
осъществено участие през отчетния период; 

 Участие в съвместни проверки с представители на ГД ИТ, ГД ПБЗН, РИОСВ, ОД и др. 
държавни контролни органи: Служителите на ДАМТН не са участвали в съвместни 
проверки, свързани с безопасната експлоатация на СПО в този отчетен период. 

 Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните комисии на 
курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по 
обслужване на СПО: Издадени са 259 разрешителни за провеждане на курсове, отказ - 
получен 2 бр.  

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО:  
Служители са участвали в 255 държавни приемателни комисии на обекти. 
 Заседания към експертни съвети на министерства, общини и областни управления – не 

е осъществено участие през отчетния период;  
 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 
нарушения (176 бр.) и издаване на наказателни постановления (218 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: 
Дейности за предоставяне на услугата: 

 
 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които използват СИ: 

Извършени са общо 5383 проверки в обекти на лица, които използват везни в 
търговската мрежа, везни на пазари и тържища, везни за големи товари и везни за 
куриерски услуги; СИ в бензиностанции и газстанции; топломери; водомери; 
разходомери за газ; коригиращи устройства за обем и СИ по Закона за акцизите и 
данъчните складове (ЗАДС). Инспектирани са общо 9744 СИ в употреба в законовата 
област. 
През отчетния период са извършени надзорни проверки в 538 бензино- и газстанции, 
като част от тях са по жалби и сигнали на граждани или по искане на други органи. В 
проверените обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 4,5 %, като 
преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка. 
В търговската мрежа са проверени 1784 везни, 10 % от които несъответстващи, 
предимно без знак от проверка. На пазари, тържища и складови бази са проверени 4 
везни. На пазари, тържища и складови бази са проверени 138 везни. Установено е, че 
10, 9 % от тях са несъответстващи.  
В 2 обектa, където се използват 3 везни за измерване на големи товари, е установено, 
че 2 от тях (66,7 %) не съответства на изискванията. 
Осъществен е метрологичен надзор на лица, които използват везни за определяне на 
такси при пощенски и куриерски услуги. Инспектирани са 25 везни, които са 
съответстващи. 
Извършени са планови надзорни проверки на 16 оператори, които доставят до крайни 
потребители топлинна енергия и във връзка с това използват топломери и водомери, 
свързани с търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 705 обекта, в 
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които се използват 713 топломера и 551 водомера. Установено е, че от тях 32 (4,5 %) 
топломера и 3 (0,5 %) водомера са без знаци от метрологична проверка. 
Извършени са плановите надзорни проверки на операторите, които доставят до крайни 
потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ и коригиращи 
устройства на обем за измервания, свързани с търговски плащания при продажбата му, 
както и манометри, използвани в съоръжения под налягане за измервания, свързани с 
обществената безопасност. Проверени са общо 1658 обекта, в които се използват 1719 
разходомери за газ, 313 коригиращи устройства на обем и 22 манометъра. Установено 
е, че от тях 7 (0,4 %) разходомера за газ са без знаци от метрологична проверка.  
Стартирани са планови надзорни проверки на операторите, които доставят до крайни 
потребители вода за битово-питейни нужди и във връзка с това използват водомери, 
свързани с търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 1087 обекта, в 
които се използват 1115 водомера. Установено е, че от тях 183 (16,4 %) водомера са 
несъответстващи. 
Проведени са проверки в 115 данъчни складове за производство и складиране на 
акцизни продукти, при които са обхванати 490 СИ за регистриране и отчитане на 
акцизни стоки. 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, 83 са извънредни, извършени във връзка с постъпили 
жалби и сигнали на граждани и фирми за СИ, използвани в бензино- и газстанции. 
Резултатите показват, че 12,4 % от инспектираните СИ, не отговарят на изискванията. 
По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени общо 
183 извънредни надзорни проверки на СИ, използвани основно в бензиностанции и в 
данъчни складове. Установено е, че 10,3 % от проверените СИ не съответстват на 
законовите изисквания. 
Във връзка с публикации в социалните мрежи за технически неизправна колонка за 
светли горива в бензиностанция, намираща се в гр. София са проверени 4 СИ. 
Установено е, че 1 колонка за светли горива е без знак от последваща проверка. 

 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които произвеждат, внасят 
или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП): 
Извършени са 5 проверки на място при производители на ПОКП и проверки в 98 
обекта от търговската мрежа, при които пуснатите на пазара и предлагани за продажба 
различни видове ПОКП са подложени на контрол за установяване на съответствието на 
количествата им с изискванията към тях.  
На контрол са подложени общо 409 партиди ПОКП с еднакви количества и 954 ПОКП с 
различни количества. От разпространение са спрени 6464 несъответстващи продукта. 
В рамките на тези проверки 1 е по сигнал на граждани, който не е потвърден. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за 
измерване: 
През отчетния период са извършени 27 надзорни проверки на лица, оправомощени за 
проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им по Закона за 
измерванията и за съответствие на функциониращите системи за управление с 
изискванията по БДС ISO/IEC 17025. Проверени са 27 стационарни лаборатории и са 
инспектирани използваните в тях 545 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 9566 СИ. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и 
отчитане на знаците за проверка.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 
законодателството - съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове 
за установяване на административни нарушения, издаване на наказателни 
постановления. 
През полугодието на 2022 г. са съставени общо 264 протокола за задължителни 
предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 365 АУАН. 
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Издадени са 111 наказателни постановления, някои от които по съставени през 2021 г. 
АУАН. Изготвени са 53 бр. проекта за споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН. 
 

12.4. Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП): 
Дейности за предоставяне на услугата: 
 
 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 ЗАвП са извършени 79 надзорни проверки на 
регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им във връзка с 
изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14. 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 цифрови и интелигентни 
тахографи на техниците. 
Проучени са 22281 протокола от проверка на тахографи и 14108 електронни записи за 
цифрови и интелигентни тахографи. Едно лице е заличено от регистъра. 

 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 е съставен 1 протокол за 
задължителни предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 3 
АУАН. Издадени са 2 наказателни постановления, някои от които по съставени през 
2021 г. АУАН. Изготвени са 2 бр. проекта за споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН. 
 

 
13. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на 
регистри: 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:  

 
 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 248 бр. документации - инвестиционни 
проекти на строежите, в които ще функционират СПО и технически документации за 
ремонт или производство на СПО. 15 бр. са получили откази; 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО:  
Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация; 

 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 2 учебни 
програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на 
правоспособност за обслужване на СПО, издадени са 259 разрешителни за провеждане 
на курсове за придобиване на правоспособност на СПО, получил е 2 бр. отказ за 
провеждане на курс за придобиване на правоспособност. Издадени са 2027 документа 
за правоспособност на СПО. Издадени са 23 дубликата на документи за 
правоспособност. 

 Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически 
надзор на СПО:  
Обработени са документите на 1 заявител за вписване в регистъра. Издадена е 1 
лицензия. 

 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:  
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Извършена е проверка на 63 лица. Няма издадени заповеди за отнемане на лицензии 
и за заличаване на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 
надзор на СПО от регистъра. 

 Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности 
по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО:   
Обработени документи на 26 заявители за вписване в регистъра, 24 лица са вписани 
в регистъра. Отказано е издаване на удостоверение на 2 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 480 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 
удостоверения и заличаване от регистъра на 22 лица. 

 Оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства за измерване по 
ЗИ: 
Издадени са 5 заповеди за оправомощаване и 9 заповеди за изменение и допълнение 
на заповеди за оправомощаване. 

 Регистриране на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на Закона за 
автомобилните превози (ЗАвП): 
Издадени са 42 удостоверения за регистрация на сервизи и  14 допълнения към 
удостоверения за регистрация на сервизи, 2 заповеди за временно спиране на 
действието на регистрацията по искане на регистрирано лице, 2 заповеди за 
прекратяване на действието на регистрацията по искане на регистрирано лице, 1 
заповед за възобновяване на действието на регистрацията по искане на регистрирано 
лице и 1 заповед за отказ от регистрация.  

 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: 
През отчетния период не е постъпвало заявление за одобрение на идентификационни 
знаци. 

 Поддържане и публикуване на регистър на одобрените идентификационни знаци на 
производители на бутилки.  
 Регистърът се поддържа актуален.   
 

 
14. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 
разпространение, транспортиране и използване (съгласно изискванията на 
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за възобновяемите 
източници на енергия (ЗЕВИ): 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
 
 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 604 проверки на обекти разпространяващи течни горива, в т.ч.: 
планови – 516, проверки по сигнали на граждани - 20, проверки с МВР и други 
контролни органи и институции - 68. 

 Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за дизелови 
двигатели, биогорива и други течни горива):   
Взети са 862 проби от течни горива, от които 481 от гориво за дизелови двигатели, 
342 от автомобилни бензини и 39 други горива.  

 Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от 
изпитване:  
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Извършени са 367 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 552 изпитвания 
в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 919 протокола 
от изпитване. 
Изготвени са 1088 експертни заключения и 616 констативни протокола, от които 347 
за съответствие на течните горива с изискванията за качество и 269 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 Изпитвателен център „Сейболт-България“ към „Сейболт-България“ ЕООД, 
са издадени 26 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво 
и корабно остатъчно гориво с изискванията за качество. 
През периода на основание чл. 30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от 
Наредбата  за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина 
за техния контрол (НИКТГУРНТК) са проведени четири процедури по спор, от които 2 
на Етап 1 и 2 на Етап 2. 

 
По постъпило искане от фирма е проведена процедура за привеждането на течно 
гориво в съответствие с изискванията на чл. 47 от ЗЕВИ във връзка с чл. 30г, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗЧАВ. Контролните органи на ГД ККТГ са взели проба от смесеното гориво-
Гориво за дизелови двигатели, пробата е изпитана в ЛИГСМП на ГД ККТГ към ДАМТН 
по показатели, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1 от ЗЧАВ. След изпитване на 
взетата  проба от смесено гориво са изготвени две експертизи, с които е установено 
съответствие с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ. Наложената ПАМ е отменена и горивото 
е освободено за разпространение. 

 Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и установяване на 
съответствието на течните горива с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ:  
Установени са 15 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, както и 4 
несъответствие с изискванията на Закона 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 25 принудителни административни мерки, както  следва:  
• 6 задължителни предписания за временно спиране на разпространението на течно 

гориво; 
• 15 задължителни предписания за забрана  на разпространението на течно гориво; 
• 4 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво; 
 Общо изтеглени  от пазара горива, по видове и в количество както следва: 
• автомобилен бензин  – 17 629,5 литра; 
• гориво за дизелови двигатели – 54 796 литра; 
• други горива /ГИТТ/ -  62 543 литра. 
 Съставени са 14 акта за установяване на административни нарушения за 

несъответствия с изискванията за качество; 
 Издадени са 19 наказателни постановления за нарушения:  
• 16 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 
• 3 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво 

в течно гориво.   
 
15. Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно изискванията 
на Закона за водите)  
Дейности за предоставяне на услугата: 

 
Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на компетенциите на 
ДАМТН: 
 Осъществяване на контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях чрез периодични проверки изготвяне на  
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констативни протоколи от извършените проверки - извършени са 1420 бр. планови 
проверки на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и 
на документацията от експлоатацията и са изготвени 1420 бр. констативни протоколи 
от проверки; 

   Поддържане на регистър на установените язовири и съоръженията към тях; регистър 
на съставените актове за установяване на административни нарушения; регистър на 
издадените наказателни постановления; регистър на заповедите за наложените 
принудителни административни мерки; регистър на решения, с които се разрешава 
или отказва извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията 
към тях, както и решения за прекратяване на административното производство – 
регистрите се поддържат актуални;  

 Осъществяване на проверки като членове на комисии, които веднъж в годината 
извършват проверки за готовността за безопасната експлоатация на язовирите и 
съоръженията към тях по чл. 141б, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за водите (ЗВ), а за тези 
по чл. 141б, ал. 1, т. 3 от (ЗВ) – веднъж на 3 години: през отчетния период са 
извършени 1268 проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирни 
стени и съоръженията към тях.  
Съгласно разпоредбите на чл. 141б, ал. 3 от ЗВ за периода от 01.01.2022 г. до 
30.06.2022 г. е извършена класификация по степен на потенциална опасност на 884 
язовира; 

 Класифицирани язовири по степен на потенциална опасност – първа висока степен на 
потенциална опасност - 191 бр., втора значителна степен на потенциална опасност - 
106 бр. и в трета ниска степен на потенциална опасност - 587 бр., съгласно чл.141б, 
вкл.43 от Закона за водите; а общият брой на класифицираните язовири на 
територията на страната към 30.06.2022 г. е 3793 броя; 

 Проверки на язовирните стени и съоръженията към тях и на документацията от 
експлоатация – 1385 бр. планирани и 35 бр. извънредни (по сигнали и жалби). 
Съставени са 1420 бр. констативни протоколи от извършените проверки и са дадени 
задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на 
съоръженията към тях, с определя срок за тяхното изпълнение; 

 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 и 
подзаконовата нормативна уредба, в рамките на компетенциите на ДАМТН - 638 бр. 
изпълнени предписания по техническата документация и 671 бр. изпълнени 
предписания по осъществяване на безопасната техническа експлоатация; 

 Изготвяне и даване на предписания на собствениците на язовири и съоръжения към 
язовирните стени, съгласно правомощията на ДАМТН по ЗВ – 558 бр. предписания по 
техническата експлоатация на язовирите и 886 бр. по дадени предписания по 
осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовирите;   

 Осъществяване на контрол за изпълнение на дадените предписания от комисиите по 
заповед на областните управители съгласно чл. 138а, ал.3 от Закона за водите - 
извършени са 275 контролни проверки на протоколи, съставени при участие в 
комисии, назначени със заповед на областните управители; 

 Осъществяване на контрол за изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация 
и/или ликвидация на язовири и съоръжения към тях, ако възстановяването или 
реконструкцията им са нецелесъобразни. Няма подадени заявления за извеждане от 
експлоатация и ликвидация на язовири. Издаване на разрешения/откази за 
извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовири и съоръжения към тях - 
няма издадени разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или ликвидация 
на язовири и съоръженията към тях. Няма издадени решения за прекратяване на 
административното производство. 

 Осигуряване на достъп и поддържане на информационната система за техническото 
състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно Наредба № РД-04-02 от 
25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за 
техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена 



11 
 

от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – информационната 
система е достъпна и се актуализира своевременно; 

 Участие в работни групи за разработване на проекти на нормативни документи – 
Участие в заседание на работната група за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 
техническото им състояние, във връзка със Заповед № А-499/19.08.2021 г. на 
председателя на ДАМТН;  

 Участие в работни групи и проекти за сътрудничество и съвместни действия с други 
институции и организации в областта на надзора на язовирните стени и 
съоръженията към тях - Участие в работата на Работна група 20 „Околна среда“ към 
Министерство на околната среда и водите; Участие в Отчетна онлайн конференция по 
Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни бедствия“ към Министерство на образованието и 
науката; Участие в Онлайн уебинар за публичното представяне на интерактивната 
платформа разработена в подкрепа на обществените консултации на проект на карти 
на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения; Участие в 4 броя 
онлайн срещи за обществено обсъждане на карти на районите под заплаха и карти на 
районите с риск от наводнения, по покана на 4-те Басейнови дирекции и 
Министерство на околната среда и водите;  

 Участие в работни срещи и заседания на междуведомствени работни групи и на 
надзорни съвети на министерства и ведомства - Участие в заседания на 
междуведомствена работна група по Заповед № РД-02-14-141/02.02.2022 г. под 
председателството на заместник-министъра на регионалното развитие и 
благоустройството във връзка с безопасното ползване на язовирите и  обследване на 
техническата документация за язовирите, на които се извършват основни ремонти и 
реконструкции; 

 Участие в дискусионна среща на тема „Състояние на язовирите в България. Актуални 
проблеми и идеи за решения“ на 15.04.2022 г., организирана съвместно от 
Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българското дружество по 
големите язовири; 
 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – през отчетния период няма наложени принудителни 
административни мерки, съставени и връчени са 55 акта за установяване на 
административни нарушения и са издадени 123 наказателни постановления. 

 
16. Контрол на качеството на твърдите горива при тяхното пускане на пазара, 
разпространение (съгласно изискванията на Закон за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ)): 
Дейности за предоставяне на услугата: 

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

разпространяват твърди горива 
• Вписани в регистъра 4 лица и 5 обекта; 
• Направени 16 бр. промени; 
• Заличени 4 регистрации. 

 Проверки на 495 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: 
• 463 планови проверки на лица и обекти, разпространяващи твърди горива, 

вписани в Регистъра на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в 
които се разпространяват твърди горива. 

• 32 проверки на лица и обекти, разпространяващи твърди горива, невписани в 
Регистъра на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се 
разпространяват твърди горива. 

 Вземане на проби от твърди горива за битово отопление (въглища и брикети от 
въглища):  
Взети са 71 проби от твърди горива -  въглища. 
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 Изпитване на проби от твърди горива за битово отопление в акредитирани 
лаборатории и издаване на протоколи от изпитване; 
•  Извършени 70 изпитвания в акредитирана лаборатория и издадени общо 70 

протокола от изпитване. 
•  Изготвени 70 констативни протокола за съответствие на твърди горива – въглища с 

изискванията за качество, съгласно Наредба за изискванията за качеството на 
твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за 
техния контрол. 

 Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и установяване на 
съответствието на твърдите горива с изискванията на ЗЧАВ. 
Установени са 10 несъответствия с изискванията за качество на изпитаните твърди 
горива - въглища. Проведе ни са 10 арбитражни процедури, от които 3 потвърждават 
несъответствията от контролните изпитвания по показател „Съдържание на пепел %“. 

 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. 
• Наложени са 7 принудителни административни мерки, както  следва:  

- 6 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 
твърдо гориво; 

- 1 задължително предписание за изтегляне на твърдо гориво – въглища от 
пазара, в количество 1000 кг. 

• Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения за нарушение 
на разпоредбите на чл.8а, ал.6 от ЗЧАВ. 

- 4 броя за установени нарушения на изискванията за качество; 
- 4 броя за установено разпространяване на твърди горива за битово отопление 

от лица и в обекти без регистрация; 
- 1 брой за установени нарушения на изискванията за опаковането и 

етикетирането на твърдите горива. 
• Издадени са 12 наказателни постановления - 8 броя по издадени и връчени АУАН 

през 2021 г. и 4 броя по издадени и връчени АУАН през 2022 г. 
• Влезли в сила НП – 9 бр. на стойност 90 000 лв., от които: 

- 5 бр. издадени през 2021г.; 
- 4 бр. издадени през 2022г. 

• Платени НП – 7 бр. издадени през 2022 г. на стойност 54 129 лв. 
• Обжалвани в съд НП – 16 бр., от които: 

-  7 бр. издадени през 2021 г.; 
-  9 бр. издадени през 2022 г. 

• Отменени НП с решения на съд - 4 бр. издадени през 2021 г. 
 
 
17. Проверка на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа на писмен 
договор за осигурена правилна и безопасна техническа експлоатация и 
поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпи към плувните 
басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване (на основание 
чл.12 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на 
елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни 
или прилежащи към места за настаняване) 
Дейности за предоставяне на услугата: 

 
 Извършване на планови и извънредни проверки за изпълнение задълженията на 

лицата, стопанисващи плувни басейни за поддържане в изправно техническо 
състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрация и помпи 
към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за 
безопасност – Извършени са 331 проверки на лица (планови и извънредни). 
Издадени са 174 бр. ПАМ - задължителни за изпълнение писмени предписания, 
отразени в констативни протоколи от извършени проверки;  
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 Съставяне на констативни протоколи от извършени проверки, съдържащи 
предписания – няма издадени констативни протоколи през отчетния период;  

 Извършване на проверки за изпълнение на предписанията – не е установено 
неизпълнение на ПАМ през отчетния период; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 
законодателството – няма издадени актове за установяване на административно 
нарушение (АУАН), издадени са наказателни 7  бр. постановления (НП) през отчетния 
период. 
 
 

В) Отчет за изпълнението на административните разходни параграфи, вкл. 
проектите по програмата  

 

Г) Отчет за показателите за изпълнение на бюджетните програми (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 
шестмесечието на  
2022 г. 
Бр.  % от год. 

стойност 
34. Информационни трансфери във връзка с 
нотификацията на органи за оценяване  
на съответствието 

Бр. 140 71 50,71 

35. 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 или 
удължаване на срока на нотифицирани 
органи 

 проверки, свързани с уведомления 
съгласно чл. 14б на ЗТИП 

 проверки по сигнал 
 проверки за определяне на уникален код 

на производители на плавателни съдове 
за отдих 

Бр. 160 
 
 

151 
 

41 
 

93 
 

1 
 
 

16 
 
- 
- 

94,44 (с 
непланира

ните) 
 

58,13 
(съгласно 
годишния 

план) 
 
 

36.Проведени съвещания: 
 на националните работни групи 
 на Форума на нотифицираните органи 

Бр. 10 5 
5 
0 

50,0 

37.Брой извършени проверки на обекти, 
разпространяващи течни горива 

Бр. 900 604 
 

67,11 

38.Брой изпитани проби от течни горива Бр. 1400 919 65,64 
39.Проверки на лица, които използват 
средства за измерване 

Бр. 8500 5383 63,33 

40.Инспектирани СИ в употреба Бр. 15500 9744 62,86 
41.Проверки на производители, вносители и 
лица, които предлагат за продажба ПОКП 

Бр. 200 103 51,50 

42.Подложени на контрол ПОКП     
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 партиди с еднакви количества 
 продукти с различни количества 

Бр. 800 
1700 

409 
954 

51,13 
56,12 

43.Проверки на действащи лаборатории на 
лица, оправомощени за проверка на 
средства за измерване, планирани през 
съответната година 

% 100 27 55,10 

44.Контролни проверки на действащи 
сервизи за тахографи, планирани през 
съответната година 

% 100 79 53,58 

45.Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4000 3099 77,48 
46.Извършени проверки на отделни продукти 
от различни видове /планови и 
извънпланови при надзор на пазара/ за 
спазване на ЗТИП 

Бр. 4800 2901 60,44 

47.Видове изпитани продукти Бр. 60 8 13,33 
48.Проверени продукти по надзор на пазара, 
които не се пускат директно в търговската 
мрежа (СПО и машини) 

Бр. 200 115 57,5 

49.Заверяване на инвестиционни проекти на 
строежи и проекти за производство и ремонт 
на съоръжения с повишена опасност (СПО) 

Бр. 300 248 82,67 

50.Извършени технически прегледи на СПО, 
вкл. въжени линии и  нефто/газопроводи в 
km 

Бр. 
km 

10 000 
2 500 

9 890 
1438,4 

 

98,90 
57,53 

51.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. 900 543 
63 
 
 

480 

60,33 
 
 
 

52. Проверки на техническото състояние на 
язовирни стени  и съоръжения към тях 

Бр. 2 000 1420 71,00 

53. Участие в комисии, назначени със 
заповед на областните управители по чл. 
138а, ал. 3 от Закона за водите 

Бр. 800 1268 158,5 

54. Брой извършени проверки на обекти, 
разпространяващи твърди горива за битово 
отопление. 

Бр. 800 495 61,0 
 

55. Брой изпитани проби от твърди горива за 
битово отопление. 

Бр. 200 70 35,0 

56. Регистрирани лица/заявени промени, 
които разпространяват твърди горива и 
обектите, в които се разпространяват твърди 
горива. 

Бр. 30/20 4/16 13,33/ 
80,0 

57. Проверки на лица, стопанисващи плувни 
басейни въз основа на писмен договор за 
осигурена правилна и безопасна техническа 
експлоатация и поддръжка на елементите за 
вграждане, филтрация и помпи към плувните 
басейни – самостоятелни или прилежащи 
към места за настаняване 

Бр. 80 
планови 

 
 

извънре
дни 

331 
 
 
 
 

413 
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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 
към 30.06.2022 г. изпълнението е 75,7 %. Във връзка с това и като се вземе предвид, че 
изпълнението на целите през шестмесечието на 2022 г. се реализират в условията на 
епидемиологична обстановка може да се приеме, че ДАМТН работи усилено за  постигане 
на целевите стойности в края на годината. 
 
Информация за наличността и качеството на данните 

Отчитането на изпълнението на програмата се базира на информация, генерирана, 
съставена и предоставена от отговорните за изпълнение на програмата ведомства и 
институции. 
 

Д) Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на  
целите на програмата  

При изпълнението на поставените цели текущо са идентифицирани следните фактори, и 
причини, влияещи върху неизпълнението им: 

 С най-голямо въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви 
стойности са проблеми породени от епидемичната обстановка на територията на страната, 
както и от действащите ограничителни мерки през шестмесечието на 2022 година с цел 
опазване живота и здравето на населението; 
 Несъвършенства в законодателството - постепенно увеличаване на броя на 
изпълняваните от ДАМТН функции без осигуряване на необходимия ресурс (човешки, 
технически, финансов и др.); 
 Недостатъчно ресурсно обезпечаване на дейностите по изпълнение на програмата;  
 Проблеми при реализиране на дейностите, свързани с провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки (предвид риска от повторно провеждане на 
процедурите поради ограничен финансов ресурс и липса на кандидати). 
 
Е) Отчет на разходите по бюджетни програми с разпределение на ведомствени и 
административни разходи (Приложение 7) 
 
Ж) Организационни структури, участващи в изпълнението на програмата  
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ 
 
З) Отговорност за изпълнението на програмата 
Председателят на ДАМТН и администрацията, която подпомага дейността му. 
 
 
Изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕК 

През шестмесечието на 2022 г. в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.04 
“Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” ДАМТН работи по 
следните програми и договори с Европейската комисия: 
 
1. Проект BG16RFOP002-2.103.0001 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез 

осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на 
течните и твърдите горива“ – по ОПИК 2014-2020 

През ноември 2021 г. стартира изпълнението на проект на ДАМТН BG16RFOP002-
2.103.0001 с безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с бюджет от 1 000 000 лв. и 
срок за изпълнение 2 години. 
През шестмесечието на 2022 г. са извършени следните дейности: 
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 Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на 
твърдите горива за битово отопление 

Извършена е работа във връзка с процедурата по обособяването на помещенията на 
лабораторията като самостоятелен обект в сградата  

 Подадено заявление и документи в НАГ и получено заверено копие на чертежите 
на сградата на ул. Л. Станчев 13 (вкл. помещението на ГД ККГБО) 

 Получено Удостоверение от АГКК за изготвяне на схема-проект за обособяване на 
самостоятелен обект (помещението на ГД ККГБО) 

 Подадено заявление и документи в АГКК за издаване на схема-проект на 
самостоятелен обект (за помещението) 

 Подадено заявление и документи в АГКК за нанасяне на схема-проект в 
кадастралната карта 

 Проведени среща и разговори с фирма „Аквахим“ за преработване на 
документацията за ремонт на помещението 

 Разработване на документацията за ремонт на помещението 
 

 Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на 
контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление 

Подготвена е документацията и е стартирана процедура за избор на изпълнители за 
доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ГД ККТГ (26.5.2022 
г.), сформирана е оценителна комисия, тече оценката на подадените оферти. 
 

 Дейности по публичност и комуникация 
Подготвено и отпечатано във в. „Труд“ прессъобщение с информация за проекта. 
 

 Дейности по организация и управление на проекта 
 Проведена работна среща с УО на ОПИК 
 Попълнен в ИСУН план за обществените поръчки по проекта 
 Попълнен в ИСУН 2020 времеви план за разходване на средствата по проекта 
 Подготвени и подадени в ИСУН 2020 два тримесечни отчета за напредъка по 

проекта 
 Проведени 4 срещи на ЕУП и изготвени протоколи. 

 
2. Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2018“ – JAHARP2018 
По проект „JAHARP2018“, който стартира през ноември 2019 г., в началото на 2022 г. се 
изпълняват дейности по двете продуктови групи: 

• продуктова група LVD с обект електрически продукти – отоплители: през отчетния 
период са получени резултатите от изпитването на изпратените в лаборатория 
образци. Изготвени са 10 констативни протокола по чл.17 от НУРИНП за 
несъответстващи продукти. Проведени са срещи с икономическите оператори. Пред 
PROSAFE и ръководителите на проекта са представени крайните резултати и 
предприетите действия. 

• продуктова група плавателни съдове за отдих – през отчетния период са получени 
протоколите с резултати от направените изпитвания на изпратените в лаборатория 
лодки. Съставени са 4 бр. констативни протоколи по чл. 17 от НУРИНП, които са 
изпратени на отговорните икономически оператори. Предстоят срещи с 
вносителите и изготвяне на нотификации в ICSMS.  

 
3. Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2020“ – JAHARP2020 
През пролетта на 2021 г. са подготвени и подадени изискваните документи и през май 
2021 г. е сключено споразумение между ЕК и координатора на проекта (PROSAFE) за 
изпълнение на многонационален троен проект JAHARP2020 Triplet. Проектът се състои от 3 
отделни проекта JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 и JAHARP2020-3, които ще се изпълняват 
едновременно в продължение на 24 месеца. Всеки от проектите включва дейности по 
надзора на пазара по 2 продуктови групи и 2 хоризонтални дейности. При изпълнението 
на този троен проект ще се търси синергия и мултиплициране на резултатите, постигнати 
по отделните проекти. В проекта участват общо 29 органа по надзора на пазара от 22 
страна членки на ЕС, а философията и изпълнението на проектите са съгласувани и ще се 



17 
 

изпълняват в тясно сътрудничество с 4 AdCo групи на ЕК (GA, LVD, RED, TPED). ДАМТН 
участва в 2 от проектите (JAHARP2020 - 1 & 3) с по една продуктова група и хоризонтални 
дейности.  
Основни цели на проект JAHARP2020 са: да се осигури несъответстващи и опасни 
продукти да не се допускат на пазара на ЕС, да се работи в подкрепа прилагането на 
Регламент (EU) 2019/1020 и да се работи за подобряване уменията и познанията на 
органите по надзор на пазара.  
През 2022 г. се работи по изпълнението на под-проект JAHARP2020-1 с обект 
радиосъоръжения и по под-проект JAHARP2020-3 с обект електрически уреди - USB 
зарядни устройства: По изпълнението на JAHARP2020-3 са уточнени критериите за избор 
на лаборатории, а във връзка с критериите за пробовземане, е извършено проучване, 
онлайн и директно в магазинната мрежа, за предлаганите USB зарядни устройства. По 
изпълнението на JAHARP2020-1 относно специфичната норма на поглъщане, са проведени 
три онлайн срещи, на които са обсъдени стандартите за изпитване, основния документ по 
покана за търг, план-алгоритъма, по който ще се работи през целия период на проекта и 
е дискутиран списъкът от продукти, предложени за изпитване. 
 
4. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за съответствие на 
продуктите по отношение на енергийната ефективност “ – EEPLIANT3  
Проектът стартира на 01.06.2019 г. През 2020 г. по продуктова група WP10 е извършена 
проверка на вентилационни агрегати, предлагани както онлайн, така и в търговски 
обекти. 
През същата година стартира и дейността по работен пакет 8 „Сушилни машини“, работен 
пакет 3 „Съгласувани действия за засилване на сътрудничеството с митническите органи“ 
и работен пакет 2 „IT инструменти“.  
Продължава работата по работен пакет 2 - приоритетните групи, по които се работи са: IT 
инструмент за автоматично качване на проверките в ICSMS; “Webcrawler”; 
роботизация/иновационен проект за изкуствен интелект и т.н. бързи резултати (number of 
quick wins).  
През 2022 г. продължава работата по работен пакет 3 „Съгласувани действия за 
засилване на сътрудничеството с митническите органи“.  
Продължава и работата по работен пакет 10 „Вентилационни блокове (рекуператори)“. 
Избрана е лаборатория за изпитване на агрегатите, закупени са 3 бр. проби и са 
транспортирани. Предстои изпитване. Изпитани са 2 от закупените 3 проби. По време на 
транспортиране, при едната проба са настъпили транспортни деформации, които силно са 
увредили корпуса на агрегата и тя не може да бъде изпитана. Резултатите от 
изпитванията са положителни. Предстои съставяне на констативни протоколи по чл. 17 от 
НУРИНП. 
През шестмесечието на 2022 г. дейността по работен пакет 8 – сушилни машини 
приключи. Извършени са проверки на техническо досие и изпитвания на сушилни машини 
в обхвата на изискванията за екопроектиране на Регламент № 932/2012. Проверени са 
298 бр. сушилни. Закупени са три модела сушилни за изпитване в германска лаборатория. 
Изпитванията са приключили, като резултатите са, че две от изпитаните сушилни машини 
не съответстват на изискванията, а един модел е съответстващ. След консултация с 
лабораторията извършила изпитванията, се установи, че само една от сушилните машини 
не съответства на изискванията за екопроектиране. Към несъответстващия продукт са 
предприети доброволни действия от търговеца за спиране на разпространението на 
сушилнята и изтегляне от пазара.  
Стартира и е дейността по работен пакет 12 – локални отоплители. Проведени са 8 
работни срещи. Направено е разпределение на броя проби, необходими да бъдат 
закупени от всяка страна-членка, участваща в работния пакет. През отчетния период са 
проверени 241 броя продукта в търговската мрежа.  Съгласно изискванията на проекта, 
за 10 броя продукти проверката ще продължи с изискване на техническо досие.  
През 2022 г. продължава работата по работен пакет 11 – светлинни източници. 
Извършена е проверка в търговската мрежа на общо 369 броя лампи и осветители. 
Проведени са 3 онлайн срещи. Към отчетния период са приключени проверките на 41 
модела лампи. 
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5. Проект CASP 2021 (Координирани дейности по безопасността на продуктите) 
Проектът е продължение и надграждане на CASP 2020. В него участват органи по надзор 
на пазар от страни-членки на EC. 
Основна цел на проекта е хармонизиране на подхода при осъществяване на надзор на 
пазара, разглеждане на добри практики, идентифициране на най-често срещаните 
проблеми и как да се намери тяхното ефективно решение.  
Изпълняват се както хоризонтални дейности (оценка на риска, онлайн търговия, обмяна 
на опит и добри практики), така и продуктово ориентирани дейности по продуктови групи 
(надзор на пазара, закупуване на образци и изпращането им в изпитвателна 
лабораторията, оценка на резултатите, оценка на риска, предприемане на последващи 
действия към несъответстващите продукти и икономическите оператори, изготвяне и 
подаване на нотификации по RAPEX  - за несъответстващи продукти). 
ДАМТН ще участва в 2 пакета по хоризонтални действия: 

 Онлайн надзор на пазара; 
 Оценка на риска. 

 Изпълнение на дейностите по проекта стартира в средата на полугодието на 2022 г. 
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