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BG16RFOP002-2.004-0001

Държавна агенция 

за метрологичен и 

технически надзор 

(ДАМТН)

000695096 Неприложимо 22.11.2016 36 ноември.2019

Настоящият проект цели укрепване на националната инфраструктура по качеството 

(с нейните основни елементи - надзор на пазара, законова метрология, технически 

надзор, оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива), 

което е  предпоставка за формирането на капацитет за растеж на МПС и за 

създаване на благоприятна бизнес среда за икономическите оператори.

Проектът включва 3 основни дейности, свързани със създаване, поддържане и 

развитие на информационни бази данни и електронни регистри, подобряване на 

техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности на ДАМТН и 

дейности по осигуряване на информация и комуникация. 

Чрез изпълнението на дейност 1 ще се постигне електронизиране на 

информацията, свързана с осъществяване на дейностите по надзор на пазара, 

метрологичен надзор и контрол на качеството на течните горива, което до момента 

не е осигурено електронно, а това  ще допринесе за ефективното й използване; по-

бърза комуникация и съгласуваност на експертно ниво при осъществяване на 

дейностите; адекватна реакция при инциденти и сигнали; икономия на ресурси и 

съкращаване на времето за осъществяването им. 

Чрез изпълнение на дейност 2 ще се надгради техническият капацитет на ДАМТН, а 

това ще гарантира независимост на инспекторите от външни фактори; 

преодоляване на конфликтни ситуации, свързани с предприетите законови мерки; 

обезпечаване на условия за извършване на дейността във всички региони на 

страната; повишаване на ефективността и предоставяне на по-качествени дейности 

в съкратени срокове.

Изпълнението на дейностите по информация и комуникация ще предостави важна 

информация на икономическите оператори и ще популяризира както дейността на 

ДАМТН, така и самия проект и оперативна програма ОПИК.

Реализирането на проекта ще повиши качеството на осъществяваните от ДАМТН 

надзорни и контролни дейности, ще подпомогне осигуряването на честна 

конкуренция и еднакви пазарни условия и ще способства за подобряването на 

бизнес средата.

Осигуряване на 

благоприятна бизнес среда 

посредством създаване, 

поддържане и развитие на 

информационни бази данни 

в областта на надзора на 

пазара, метрологичния 

надзор и контрола на 

качеството на течните 

горива и чрез повишаване 

техническия капацитет на 

Държавната агенция за 

метрологичен и технически 

надзор

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, свързани с 

изпълнението на дейността 

на ЕФРР, или действия в 

подкрепа на инициативи на 

ЕСФ за институционален 

капацитет

1 999 953,82 1 999 953,82 0,00 1699960,75 85%
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Управляващия орган
Ивелина Пенева

Подпис

Дата

Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European 

Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006


