
ПРОЕКТ! 

 
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и  

допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 47 на 

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 

48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 

98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 

г., бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34 от 2017 г. и бр.35 от 

2019 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане от Министерски съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. 

I. Причини, които налагат приемането на акта: 

1. С направените изменения и допълнения в Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) се постигна транспортиране на част от 

изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива2001/81/ЕО (Директива (ЕС)2016/2284). За постигане на целите на закона е 

изготвен проект на Наредба, с който сe определят изискванията за качеството на 

твърдите горива – въглища и брикети, които се използват за битово отопление на 

населението. Предвид липсата на законова регламентация в тази област, до 

приемането на горецитираните изменения, не е упражняван контрол върху качеството 

на твърдите горива, посредством който да се постигнат нормите на качество на 



атмосферния въздух. С приетите изменения е регламентирано ДАМТН да упражнява 

контрол върху качеството на твърдите горива, а именно: извършване на наблюдение 

и контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество; 

предприемане действия за установяване съответствието на твърдите горива с 

изискванията за качество документално и посредством вземане и изпитване на проби, 

като изпитването може да бъде възлагано на акредитирани лаборатории; контрол 

върху спазване на изискванията за опаковане и етикетиране; поддържане на регистър 

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

разпространяват твърди горива; налагане на административни наказания на 

виновните лица, налагането на принудителни административни мерки и издаване 

актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива. 

Посочените дейности бяха извън обхвата на надзорната дейност, упражнявана 

от Агенцията до момента на приемането на законовитe изменения. Това наложи 

необходимостта от промени в устройството и функциите на ДАМТН. В тази връзка с 

Постановление № 86/22.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приет с 

Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г., се приеха промени в 

устройството и функциите на ДАМТН, като се създаде нова главна дирекция „Контрол 

на качеството на горивата за битово отопление“ с численост от 20 щатни бройки. 

Посочените бройки бяха осигурени чрез намаляване числения състав на друга главна 

дирекция от специализираната администрация на ДАМТН. 

За да се гарантира ефективността на държавния контрол, предвиден със 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, който е насочен към подобряване на 

качеството на атмосферния въздух, а от там и на жизнената среда в страната, във 

одобрената финансова обосновка към законопроекта, уреждащ горепосочените 

промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, е разписано, че ще бъде 

осигурен допълнителен персонал в специализираната администрация на ДАМТН, която 

ще се увеличи със 17 щатни бройки. Това, от своя страна налага, да бъде извършена 

промяна в Устройствения правилник на агенцията. 

С настоящия проект, ще се отстрани и съществуващата към момента 

техническа грешка в Приложението към чл. 5, ал. 3 от Устройствения правилник на 

ДАМТН, където на ред „Специализирана администрация“ вместо верният сбор на 

числеността на персонала в дирекциите от специализираната администрация - „397“ е 

вписано „396“. 

2. С проекта на постановление се предвиждат и структурни промени в общата  

администрация, които ще бъдат осъществени, чрез закриване на дирекция 

„Финансово – административна“, като дейностите на тази дирекция ще бъдат 

преразпределени в две нови дирекции: дирекция "Финансово-стопански дейности и 



управление на проекти" и дирекция „Административно-правно и информационно 

обслужване“. 

Към настоящия момент с Устройствения правилник на ДАМТН, общата 

администрация е организирана в една дирекция с 5 /пет/ отдела. В периода на 

действие, този модел е показал редица слабости в оперативната организация на 

работа между самите звена в дирекцията,  неефективност в работата на дирекцията 

със специализираната администрация, невъзможност да се използва оптимално 

разполагаемият към всеки отделен момент административен капацитет и затруднения 

при разграничаване на отговорностите на отделните служители, с цел намаляване 

рисковете от нередности при изпълнение на служебните задължения.  

В тази връзка, е необходимо обезпечаване на правомощията на служителите в 

звената, чрез прецизиране на функционалната компетентност и оптимизиране на 

числеността на персонала на обща администрация.  

Така предложените структурни промени няма да доведат до увеличаване 

числеността на персонала на обща администрация в ДАМТН.  

Промяна в устройствения правилник се налага и поради вменената нова 

контролна дейност на ДАМТН, за която стана дума по-горе. Това, от своя страна води 

до необходимостта от административно, правно и финансово обезпечаване, както на 

персонала, който ще бъде назначен за изпълнение на въпросната контролна дейност, 

така и на дейностите, свързани с образуваните актопроизводства и дейностите по 

събиране на приходите от контролната дейност на агенцията. 

II. Цели, които се поставят: 

Извършване на ефективен и качествен държавен контрол в областта на 

качеството на твърдите горива (въглища и брикети), предназначени за битово 

отопление. 

Създаване на ефективна структура на ДАМТН, която да създаде предпоставки 

за качествена организация на работата по отношение на дейностите по 

административно и правно обслужване, управление на програми и проекти, и 

управление на държавната собственост. 

Прецизиране и оптимизиране на структурата и функциите на 

административните звена на обща администрация, с оглед ефективно изпълнение на 

правомощията на председателя на ДАМТН. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

1. Представената и одобрена финансова обосновка, към Закон за изменение и 

допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, предвижда допълнителни средства за осигуряване на 

необходимия квалифициран персонал, съответната материална база, технически 



средства, обзавеждане и необходимото оборудване за осъществяване на контролната 

дейност на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление. 

1.1. Персонал – 2019 г. 

За изпълнението на напълно новите функции, вменени с приемането на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, е необходимо да се увеличи числеността 

на главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ със 17 

щатни бройки, както и да се предоставят допълнителни средства по бюджета на 

ДАМТН за 2019 г., отнасящи се до възнагражденията и осигуровките на персонала.  

С оглед на обстоятелството, че изпълнението на контролната дейност ще 

започне да се осъществява през второто полугодие на 2019 г.,  с приемането и 

влизане в сила на Наредба за изискванията за качество на твърдите горива, 

използвани за битово отопление, необходимите финансови средства в размер на 

136 067 лв. по показател  „Персонал“ за 17 щатни бройки, са определени за половин 

година през 2019 г., като са включени необходимите, допълнителни разходи за 

възнаграждения и осигуровки.  

1.2. Разходи за пробовземане и лабораторни изпитвания – 2019 г. 

От проучване на цените за лабораторните изследвания за една година се 

установи единична цена за анализ на една проба в размер на 174 лв. с ДДС. По 

отношение на осигуряване на специфични материали – пломби, етикети и др. за една 

проба се предвиждат разходи в размер на 20 лв. Предвижда се от извършени 140 

проверки месечно, да се правят по 18 анализа месечно в акредитирани лаборатории. 

В този случай за годишно направени 216 бр. анализи ще бъде необходимо 

осигуряване на финансови средства в размер на 41 904 лв. 

За съхранение на арбитражните проби се предвижда наемане на складови 

помещения, за които предвидените годишни разходи са в размер на 12 000 лв. 

На основание гореизброеното общия размер на разходите за съхранение на 

арбитражните проби и  изпитването им в акредитирана лаборатория за една година е 

в размер на 53 904 лв., респективно 26 952 лв. за половин година. 

1.3. Наемане и ремонт на работни помещения – 2019 г. 

За изпълнение на новите функции, ще бъдат наети или предоставени за 

управление и стопанисване допълнителни помещения. В случай, че тези помещения 

се нуждаят от ремонт и преустройство, ще бъде необходимо по бюджета на ДАМТН да 

бъдат отпуснати допълнителни финансови средства, а именно – за наем 22 000 лв. и 

за преустройство, и основен ремонт – 40  000 лв. или общо в размер на 62 000 лв. 

1.4. Офис обзавеждане – 2019 г. 

За новоназначените държавни служители, ДАМТН ще осигури оборудване на 

17 нови работни места, като за едно работно място е предвидено оборудване, 

включващо работно бюро, компютърна система, работни и посетителски столове и 



шкафове за сумата от 1 500 лв., т.е. общата сума за офис обзавеждане за 17 работни 

места е в размер на 25 500 лв. 

1.5. Разходи за вода, горива, топлинна енергия и електроенергия  - 2019 г. 

Средният месечен разход на ДАМТН за вода, топлинна енергия и 

електроенергия е 45 лв. на човек, т. е за 17 бройки разходите ще са общо в размер на 

9 180 лв. годишно, а за 2019 г са необходими 4 590 лв.. 

За изпълнение на новата контролна дейност, е предвидено закупуване на 7 

бр. автомобили, което ще повиши разходите за гориво и смазочни материали, като по 

експертна оценка месечните разходи са около 173 лв. на автомобил или за 

едногодишен период ще са необходими допълнително 14 532 лв., а за 2019 г. ще са 

необходими – 7 266 лв. 

1.6. Разходи за „външни услуги“ - 2019 г. 

Необходимите разходи по параграф „Външни услуги”,  за второто полугодие 

на 2019 г., са в размер на 21 828 лв. 

1.7. Разходи за командировки - 2019 г. 

За изпълнение на основните си контролни функции, новите служители ще 

трябва да бъдат командировани до съответните обекти. При средно месечно 18 дни 

командировки на служител, командировъчните разходи за 14 инспектора се определят 

месечно на стойност 2 520 лв. или 30 240 лв. годишно, респективно 15 120 лв. за 

половин година. 

1.8. Разходи за материали -  2019 г.   

За изпълнение на функциите си, новите служители ще направят допълнителни 

разходи за материали, като канцеларски материали, консумативи и др. в размер на 

10 506 лв. за половин година. 

1.9. Разходи за закупуване на транспортни средства – 2019 г. 

За проверка на обектите, разположени на територията на Р България и 

транспортиране до съответните лаборатории на взетите проби, ще бъдат доставени 7 

бр. лекотоварни автомобили тип миниван, на обща стойност 158 130 лв. 

1.10. Разходи за застраховки за 2019 г. – 4 704 лв. 

Предвидени са разходи за застраховки гражданска отговорност и автокаско за 

новите автомобили в размер на 4 704 лв. 

1.11. Разходи за хардуер и софтуер – 2019 г. 

За извършване на контролната дейност, назначените 17 бр. служители ще 

имат необходимост от компютърни конфигурации, принтери /МФУ/, които поради 

липса на свободна и изправна годна техника ще трябва да бъдат закупени. В тази 

връзка, през 2019 г. са предвидени разходи за закупуване на настолни компютри в 

размер на 4 500 лв., на многофункционални устройства в размер на 1 778 лв., 

лаптопи в размер на 5 600 лв. и сървър за 10 000 лв. 



Общият размер за закупуване на хардуер е 21 878 лв., а за закупуване на 

софтуер  - 5 000 лв.  

III. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

По проекта на Постановление 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. 

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет 

и на това основание е приложена финансова обосновка Приложение № 2.2. към чл. 

35, ал. 1, т. 4, б. ”б” от УПМСНА. 

Проектът на Постановление за Министерския съвет за приемане на изменение 

на Устройствения правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор и съпровождащите го документи са съгласувани в съответствие с разпоредбите 

на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация и е изготвена справка за отразяването на получените становища. 

 За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на 

въздействието по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията”  на Министерския съвет. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение на Устройствения 

правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, на доклада 

към него и на частичната предварителна оценка на въздействието бяха публикувани 

на интернет страницата на Министерството на икономиката и на интернет Портала за 

обществени консултации на Министерски съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с горното, на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет 

да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор. 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС; 



5. Проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната 

процедура и предложенията от общественото обсъждане. 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 


