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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

             ПРОЕКТ 

 

ДО 

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ   

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

 

 

Относно: Проект на Наредба за използването на информационна система 

предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ, 

 

Представям на Вашето внимание проект на Наредба за използването на 

информационна система предоставена от Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор. 

Проектът е изготвен съгласно изискването на чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за 

водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.).  

С проекта на наредба са определени условията и редът за ползване на 

информационната система, която Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор трябва да предостави на собствениците на язовирните стени и съоръженията 



  

към тях, която същите са длъжни да ползват по смисъла на чл. 141, ал. 1 и ал. 4 от 

Закона за водите. Изчерпателно са определени данните, отнасящи се до техническото 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които трябва да бъдат 

вписвани в информационната система. Имайки предвид значението на въвежданите 

данни, за преценката на техническото състояние на съоръженията и предприемане на 

своевременни и законосъобразни действия от страна на агенцията, в проекта на наредба 

е предвидено субектите по чл. 141, ал. 1 и ал. 4 от Закона за водите със воя заповед да 

определят лица, които да правят вписванията. С цел  идентифициране на въвеждащите 

данните и  контролиране на достъпа до информационната система, което да 

предотврати евентуална злоупотреба с въвеждането и актуализирането на 

информацията, е предвидено председателят на ДАМТН да предоставя потребителско 

име и парола на оправомощени за целта лица.   

В проекта на наредба е определен и обемът на информация, която следва да се 

въвежда от служители на ДАМТН, определени със заповед на председателя на 

агенцията. Тази информация касае осъществяваната от ДАМТН контролна дейност  по 

отношение на  техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, 

даваните от контролните органи предписания и изпълнението на същите. 

Съобразено са значението на язовирите по Приложение № 1 към чл. 13, т.1 от 

Закона за водите и на малките язовири за националната сигурност, за живата и здравето 

на хората и за икономиката на страната, поради което е предвидено в информационната 

система да не бъдат въвеждани данни, представляващи класифицирана информация. 

Целта на проекта на наредба е да се  гарантира, чрез въвеждане  на конкретни 

данни, пълна, достоверна и навременна информация за техническото състояние на 

язовирните стени и съоръженията към тях.   

Регламентиран е безплатен достъп до информационната система за въвеждащите 

данните и лицата, които ги оправомощават. 

По проекта на наредба не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското 

законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Необходимите средства за разработване на системата са предвидени в бюджета 

на ДАМТН за 2016 г.  

Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор, както и на портала за обществени 

консултации на Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона 



  

за нормативните актове. Постъпилите целесъобразни бележки и предложения са 

включени в проекта на наредба. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,  

 

Предлагам на основание чл. 5, ал. 5 от Устройствения правилник на 

Министерството на икономиката, във връзка с чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  да 

издадете Наредба за използването на информационна система, предоставена от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.  

 

 

Приложения: 

1. Проект на Наредба за използването на информационна система, 

предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; 

2. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 

предложения от обществено обсъждане; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ 

Председател на ДАМТН 

                        

 


