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სსიპ -ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო (TCSA) 

ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა  

(IRP) 

2016 წლის შესრულების ანგარიში 

 

1. რეფორმის ცხრილი 

რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

1. ინსტიტუციუ

რი 

განვითარება 

ა) საქართველოს 

კანონის -- 

პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა 

და თავისუფალი 

მიმოქცევის 

კოდექსის 

გადასინჯვა და 

მასში 

ცვლილებების ან 

განმარტებების 

შეტანა 

საქართველოს კანონი --

პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი 

მიმოქცევის 

კოდექსიშეესაბამება 

ევროკავშირის 

მოთხოვნებს ბაზრის 

ზედამხედველობის 

ნაწილში. 

2017 წლის 

პირველი 

კვარტალი 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

თავდაპირველი 

გადასინჯვა 

განხორციელებულია. 

განსაზღვრულია 

ძირითადი 

ცვლილებები. 

2016 წლის 

დასაწყისისთვის 

კანონში 

ცვლილებების 

პროექტი უნდა 

მომზადდეს 

საქართველოს მთავრობის 

“სამრეწველო პროდუქტების 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სტრატეგიის” შესაბამისად, 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სისტემის განვითარების 

მიზნით მიმდინარეობს 

რეფორმები ევროკავშირის 

საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით. 

ევროპელი ექსპერტების 

რეკომენდაციების 

შესაბამისად ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოსთან შექმნილი 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

დასამტკიცებლად და 

შესათანხმებლად.  

აღნიშნული 

ღონისძიება იგეგმება 

2016 წლის 

დასაწყისისათვის. 

სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მომზადდა პროდუქციის 

უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსში შესატანი 

ცვლილებების პროქტი. 

დასრულების ეტაპზეა 

ცვლილებისთვის საჭირო 

შიდა პროცედურების რის 

შემდეგაც პროექტი 

გაიგზავნება საქართველოს 

პარლამენტში. 

 ბ)ტექნიკური 

და 

სამშენებლო 

ზედამხედველ

ობის 

სააგენტოს 

ამჟამინდელი 

სტრუქტურისა 

და 

თანამშრომლებ

ის 

რაოდენობის 

გადასინჯვა, 

რათა ბაზარზე 

ზედამხედველ

ობის 

მიმდინარე და 

გადასინჯვადასრულებ

ულია და ანგარიში 

წარდგენილია. 

2016 წლის 

აგვისტომ

დე, 

თუმცა 

დამოკიდ

ებულია  

იმაზე თუ 

როგორი 

გადაწყვე

ტილება 

იქნება 

მიღებულ

ი სხვა 

„ახალი 

მიდგომის 

დირექტი

ვებთან“ 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 
 
 
 
 
 
 
 
 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

გადასინჯვა 

ნაწილობრივ 

დასრულებულია. 

ცნობილია ბაზარზე 

ზედამხედველობას 

დაქვემდებარებული 

ლიფტებისა და 

საბაგირო გზების 

რაოდენობა და 

არსებობს გეგმები 

რისკებზე 

დამყარებული 

მიდგომის 

გამოყენებით 

ინსპექტირების 

განხორციელებისა და 

ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს სტრუქტურის 

ანალიზის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ პირველ 

ეტაპზე ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით 

საჭიროა დამატებით 

კადრები. ანალიზი/კვლევა 

განხორციელდა 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული ტექნიკური 

დახმარების პროექტის 

ფარგლებში.  ბაზარზე 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

მომავალი 

მომსახურებებ

ისთვის 

არსებობდესსა

თანადო 

დაფინანსება 

და ბაზარზე 

ზედამხედველ

ობის 

საქმიანობა 

ხორციელდებ

ოდეს 

ეფექტიანად. 

დაახლოე

ბის 

საკითხებ

ზე 

დაშესაბამ

ისი 

პასუხისმგ

ებლობები

ს 

გადანაწი

ლებასთან 

დაკავშირ

ებით 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებულიდა

ძმობილების 

(Twinning-ის) 

პროექტი 

შეუსაბამობაზე 

რეაგირებისათვის. 

მიმდინარეობს 

მუშაობა, რათა 

დადგინდეს იმ 

საწარმოების 

მთლიანი რაოდენობა, 

რომლებსაც 

აქვთწნევაზე 

მომუშავე 

მოწყობილობები, 

წნევაზე მომუშავე 

მარტივი ჭურჭლები 

და ცხელი წყლის 

საქვაბე დანადგარები, 

რომლებიც უნდა 

დაექვემდებარონ 

ბაზრის 

ზედამხედველობას.ეს 

დაგეგმილია 2016 

წლის  

დასაწყისისათვის. 

მას შემდეგ, რაც 

გადაწყვეტილება 

იქნება მიღებული 

ახალი მიდგომის სხვა 

დირექტივებთანდაახ

ლოების შესახებ, 

შესაძლებელი იქნება 

დაიწყოს საქმიანობა 

იმ საწარმოების 

ზედამხედველების 

ღონისძიებების განვითარების 

მიზნით დაგეგმილია 

ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოში კადრების 

ეტაპობრივი ზრდა.  
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

მთლიანი 

რაოდენობის 

დასადგენად, 

რომლებიც 

ექვემდებარებიან 

ბაზრის 

ზედამხედველობას. 

 გ)ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ს სააგენტოს 

ამჟამინდელი 

ინფრასტრუქტური

ს (მათ შორის, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების) 

და ტექნიკური 

საშუალებების 

შეფასება, რათა 

განისაზღვროს, თუ 

რამდენად 

საკმარისია 

აღნიშნული 

რესურსი ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს მიმდინარე და 

მომავალი 

საქმიანობის 

განსახორციელებლ

ად. 

შეფასება 

დასრულებულია და 

ანგარიში 

წარდგენილია. 

2016 წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

აღნიშნული 

ღონისძიება 

დაგეგმილია 2016 

წლის 

დასაწყისისათვის 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული ტექნიკური 

დახმარების პროექტის 

ფარგლებში ექსპერტთა 

ჯგუფმა შეაფასა ტექნიკური 

და სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს ინფრასტრუქტურა 

და ტექნიკური საშუალებები. 

მათი ბოლო ანგარიშის 

თანახმად, სააგენტოს გაჩნია 

ყველას საჭირო ტექნიკურის 

აღჭურვილობა.  
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

 დ) დამატებითი 

თანამშრომლების 

აყვანა 

აყვანილია დამატებითი 

თანამშრომლები 

2016 - 
2018 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

სააგენტოს 

საკუთარი  

ბიუჯეტი 

* საბოლოო 

გადაწყვეტილების 

მიღება ამ თემაზე 

შესაძლებელია 

მხოლოდ მას შემდეგ, 

რაც განხორციელდება 

სტრუქტურისა და 

თანამშრომლების 

გადასინჯვა 

დასაბოლოო 

შეთანხმება იქნება 

მიღწეული იმის 

თაობაზე, თუ როგორ 

განაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივებთან“ 

დახლოებულიდებუ

ლებების 

აღსრულებაზე 

ამ ცხრილის 1.ბ ნაწილში 

მოცემული ევროპელი 

ექსპერტების 

რეკომენდაციების 

შესაბამისად დაახლოებული 

ახალი მიდგომის 

დირექტივების მოთხოვნების 

აღსრულების მიზნით 2017 

წელს დაგეგმილია 

დამატებითი კადრების აყვანა. 

დამატებით თანამშრომლების 

აყვანას საფუძვლად უდევს 

ამავე ცხრილის 1.გ -ში 

მოცემული კვლევის 

შედეგები. 

 

 ე) დამატებითი 

ინფრასტრუქტური

თა და ტექნიკური 

საშუალებებით 

უზრუნველყოფა* 

უზრუნველყოფილია 

დამატებითი 

ინფრასტრუქტურა და 

სერვისები 

2016 - 
2018 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

*ამ საკითხზე 

საბოლოო 

გადაწყვეტილების 

მიღება შესაძლებელი 

იქნება მხოლოდ 

ინფრასტრუქტურისა

და ტექნიკური 

საშუალებებისშეფასებ

ის დასრულების 

შემდეგ 

ამ ღონისძიების მიზანია 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

საქმიანობის ეფექტური 

განხორციელება. ამ 

ღონისძიების განხორციელება 

დაიწყება 2017 წლიდან, მას 

შემდეგ, როდესაც 

ჩამოყალიბდება ახალი  

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სამმართველო. ახალი 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული  

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

სამმართველოს 

ინფრასტრუქტურითა და 

ტექნიკური საშუალებებით 

უზრუნველსაყოფად 

დამატებითი რესურსი ასევე, 

გათვალისწინებულია 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული მომავალი 

Twinning-ის პროექტის 

ფარგლებშიც. 

 

 ვ)ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ს  სააგენტოს 

მომსახურების/სამ

ოქმედო გეგმების 

შექმნა 2016-2018 

წლებისათვის 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოსმომსახურები

ს/სამოქმედო გეგმა 

დამტკიცებულია 

შესაბამისი აქტით 

2016 წლის 

მარტამდე

და 

შემდგომ  

ყოველწლ

იურად 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული  

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

ამ გეგმაში შევა 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს 

საქმიანობა, რომელიც 

განხორციელდება 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

პროექტის 

მსვლელობისას, ასევე 

პროექტის 

დასრულების შემდეგ, 

2018 წლამდე. 

შემუშავდა და სააგენტოს 

უფროსის ბრძანებით 

დამტკიცდა 2016 წლის 

სამოქმედო გეგმა 

(კვარტალური სამოქმედო 

გეგმა). ასევე, შემუშავდა და 

მთავრობის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N 641 

განკარგულებით დამტკიცდა 

სააგენტოს მრავალწლიანი 

სამოქმედო გეგმა. 

 

 ზ)ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

დასრულებულია 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

2016 წლის 

მარტამდე 

და 

თავდაპირველ 

გეგმაზე მუშაობა 

ევროკავშირის მიერ 

ამ გეგმაში შევა 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

წინამდებარე ინსტიტუციური 

განვითარების გეგმა მოიცავ 

სააგენტოს თანამშრომლების 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ს სააგენტოს 

თანამშრომლებისა

თვისტრენინგებისა 

და პროფესიული 

განვითარების 

გეგმის შემუშავება 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს 

ტრენინგებისა და 

პროფესიული 

განვითარების გეგმის 

შექმნა. 

შემდგომყ

ოველწლი

ურად 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს 

საქმიანობა, რომელიც 

განხორციელდება 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

პროექტის 

მსვლელობისას, ასევე 

პროექტის 

დასრულების შემდეგ, 

2018 წლამდე. 

2016-2018 წლების 

ტრენინგების ზოგად გეგმას. 

დეტალური ტრენინგების 

გეგმა შემუშავდა და 

განხორციელდა 

ევროკავშირის ტექნიკური 

დახმარების პროექტის 

ფარგლებში ევროკავშირის 

წევრი ქვეყნების საუკეთესო  

პრაქტიკის გაზიარების 

მიზნებისთვის. ტრენინგები 

ჩატარდა შემდეგ სფეროებში: 

ახალი მიდგომის 

დირექტივების ლიფტების, 

წნევაზე მომუშავე 

მოწყობილობების, წნევაზე 

მომუშავე მარტივ 

ჭურჭლებისა და საქვაბე 

დანადგარების, სამშენებლო 

პროდუქციების, ვროკავშირის 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სისტემა, სამომხმარებლო 

პროდუქტები - სათამაშოების 

და ელექტრონული 

მოწყობილობები პრაქტიკულ 

განხორციელებაზე. 

ტრენინგების შესახებ 

ინფორმაცია მოცემულია 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

პროექტის 11-15 აპრილის 

ანგარიშში (ENPI/2015/345-

105, დანართი B); 2016 წლის 

22 აპრილის კვარტალური 

ანგარიშში, დანართი A და B. 

  

2. შესაძლებლო

ბებისგაძლიე

რება 

ა)ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ს სააგენტოს 

თანამშრომლების 

მომზადება 

საკანონმდებლო 

და ახალი 

მიდგომის 5 

დირექტივასთან 

დაახლოებული 

დებულებების 

პრაქტიკული 

განხორციელების 

საკითხებში,რომლ

ებიც ეხება: 

საბაგირო გზებს, 

ლიფტებს, წნევაზე 

მომუშავე 

მოწყობილობებს, 

წნევაზე მომუშავე 

მარტივ ჭურჭლებს 

და საქვაბე 

დანადგარებს. 

ყველა შესაბამის 

თანამშრომელს 

გავლილი აქვს 

მომზადება შესაბამისი 

დარგის/პროდუქტთან 

დაკავშირებულ 

საკანონმდებლოსაკითხ

ებში 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

ეს დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რამდენად 

მოხდება არსებულ 

კანონში 

ცვლილებებთან 

დაკავშირებული 

რეკომენდაციების 

გათვალისწინება. 

ტრენინგის 

პროგრამის პროექტის 

მიხედვით 

ტრენინგების 

განხორციელება 

იგეგმება 2016 წლის 

აპრილი -ივლისის 

განმავლობაში. 

ევროკავშირში მოქმედი 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

სისტემის შესახებ 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით ევროკავშირის 

ტექნიკური დახმარების 

პროექტის ფარგლებში 

ტრენინგები ჩაუტარდა 

სამშენებლო და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს თანამშრომლებს. 

ტრენინგი გაიმართა (2016 

წლის 13-15 აპრილს) უკვე 

დაახლოებული დირექტივის 

ფარგლებში პრაქტიკულ 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე, 

კერძოდ საბაგირო საბაგირო 

გზებს, ლიფტებს, წნევაზე 

მომუშავე მოწყობილობებს, 

წნევაზე მომუშავე მარტივ 

ჭურჭლებს და საქვაბე 

დანადგარებს. 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ტრენინგებში მონაწილება 

მიიღო სააგენტოს 22 

თანამშრომელმა, ტრენინგი 

დაეხმარა სააგენტოს 

თანამშრომლებს 

კვალიფიკაციის გაზრდაში და 

მნიშვნელოვნად აამაღლა 

მათი გამოცდილება დიდი 

ბრიტანეთისა და ლიტვის 

გამოცდილების გაზიარებით. 

 ბ) ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ს სააგენტოს 

თანამშრომლების 

მომზადება 

საკანონმდებლო 

საკითხებზედა 

მომავალში 

დასაახლოებელ 

შემდეგი „ახალი 

მიდგომის 

დირექტივების“ 

პრაქტიკულ 

განხორციელებასთ

ან დაკავშირებით: 

სათამაშოები, 

ელექტრო 

მოწყობილობები,პ

ერსონალური 

დაცვის 

ყველა შესაბამის 

თანამშრომელს 

გავლილი აქვს 

მომზადება დარგის / 

პროდუქტთან 

დაკავშირებულ 

კანონებში 

2016 – 

2018 –

კანონმდე

ბლობის 

ჰარმონიზ

აციასთან 

ერთად 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

ეს დამოკიდებულია 

შეთანხმებაზე, თუ 

როგორ განაწილდება 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოზეპასუხისმ

გებლობა 

ჰარმონიზებული 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე. 

მომავალში დასაახლოებელი 

დირექტივებით 

გათვალისწინებულ 

პროდუქტებზე 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით ტრენინგები 

ჩაუტარდებათ სააგენტოს 

თანამშრომლებს მომავალი 

დაძმობილების პროექტის 

ფარგლებში.  ტრენინგები 

დაეხმარება სააგენტოს 

თანამშრომლებს რომ 

განახორციელონ ეფექტური 

ბაზრის ზედამხედველობა, 

რომელიც შესაბამისობაში 

იქნება ევროკავშირის 

საუკეთესო პრაქტიკასთან. 

ტრენინგები საშუალებას 

მისცემს სააგენტოს 

თანამშრომლებს, რომ 

მნიშვნელოვანი წვლილი 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

მოწყობილობები 

(PPE), სამანქანო 

დანადგარები, 

სამშენებლო 

მასალები, 

აირსაწვავზე 

მომუშავე 

მოწყობილობა, 

სამოქალაქო 

მოხმარების 

ფეთქებადი 

მასალები და 

ფეთქებად 

გარემოში 

მომუშავე 

მოწყობილობები  

შეიტანონ ქვეყანაში 

უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.    

 

 გ) ტრენინგი 

ბაზრის 

ზედამხედველობი

ს პრინციპებში, 

ზოგადი 

პრაქტიკული 

განხორციელების 

თემაზე და 

ევროკავშირის 

საუკეთესო 

პრაქტიკის 

საკითხებზე, 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ყველა შესაბამის 

თანამშრომელს 

გავლილი აქვს 

სწავლებაბაზრის 

ზედამხედველობის 

პრინციპებთან 

დაჰარმონიზებული 5 

ახალი მიდგომის 

დირექტივის ზოგადი 

პრაქტიკული 

განხორციელებისსაკით

ხებთან დაკავშირებით 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

ეს დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რამდენად 

მოხდება არსებულ 

კანონში 

ცვლილებებთან 

დაკავშირებული 

რეკომენდაციების 

გათვალისწინება. 

ტრენინგის 

პროგრამის პროექტის 

მიხედვით 

ტრენინგების 

განხორციელება 

2016 წლის 17-18 მარტს 

ევროკავშირის ტექნიკური 

დახმარების პროექტის 

ფარგლებში ტრენინგები 

ჩაუტარდათ სააგენტოს 

თანამშრომლებს ბაზრის 

ზედამხედველობის 

პრინციპების შესახებ და ასევე 

მათი პრაქტიკული 

გამოყენების თაობაზე 

ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებში. ტრენინგში 

მონაწილება მიიღო 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ს იმ 

თანამშრომლებისა

თვის, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი 

იქნებიან 5 

ჰარმონიზებული 

ახალი მიდგომის 

დირექტივის 

აღსრულებაზე. 

იგეგმება 2016 წლის 

აპრილი -ივლისის 

განმავლობაში. 

სააგენტოს 22 თანამშრომელმა 

სხვადსხვა დანაყოფებიდან, 

მათ შორის ამწე 

მოწყობილობების, 

ტრანსპორტისა და წნევის 

ობიექტების 

განყოფილებებიდან, ასევე, 

სამთო მომპოვებელი, გაზის, 

ნავთობპროდუქტებისა, 

ქიმიური საწარმოების 

ზედამხედველობისა და 

სამართველბირი 

განყოფილების 

თანამშრომლებმა. ტრენინგის 

განმავლობაში მონაწილებმა 

მიირეს ინფორმაცია ბაზრის 

ზედამხედველობის 

განხორციელების 

პრინციპების შესახებ 

ევროკავშირის ქვეყნებში, მათ 

შორის დიდი ბრიტანეთის 

გამოცდილების შესახებ, 

ევროკავშირში ხარისხის 

ინფრასტურქტურის შეახებ 

და ასევე ევროკავშირის 

ახალი მიდგომის სარგებლის 

თაობაზე. ტრენინგი 

საშუალებას მისცემს 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

სააგენტოს თანამშრომლებს, 

რომ განახორციელობ 

ეფექტური, ეფექტიანი და 

ევროკავშირის პრაქტიკის 

შესაბამისი ბაზარზე 

ზედამხედველობა. სხვა 

პრაქტიკული ინფორმაცია 

ასახულია პროექტის 

შესაბამის ანგარიშში 

(ENPI/2015/345-105). 

 დ)ტრენინგი 

ბაზრის 

ზედამხედველობი

ს 

პრინციპებზე,ევრო

კავშირის 

საუკეთესო 

პრაქტიკის ზოგად 

პრაქტიკულ 

განხორციელებაზე 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობი

ს სააგენტოს იმ 

თანამშრომლებისა

თვის, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი 

არიან შემდეგი 

ახალი მიდგომის 

ყველა შესაბამის 

თანამშრომელს 

გავლილი აქვს 

სწავლება ბაზრის 

ზედამხედველობის 

პრინციპებთან და 

ჰარმონიზებული ახალი 

მიდგომის 

დირექტივების ზოგადი 

პრაქტიკული 

განხორციელების 

საკითხებთან 

დაკავშირებით 

2016 – 
2018 

დაახლოე

ბის 

გეგმის 

შესაბამის

ად  

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული  

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტისა 

ეს დამოკიდებულია 

შეთანხმებაზე, თუ 

როგორ განაწილდება 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოზე 

პასუხისმგებლობა 

ჰარმონიზებული 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე. 

იმისათვის რომ ამაღლდეს 

სააგენტოს ტანამშრომლების 

კვალიფიკაცია ევროპული 

პრინციპების შესაბამისი 

ბაზრის ზედამხედველობის 

სფეროში, ტრენინგები 

გაგრძელდება ასევე 

მომდევნო ტვინინგის 

პროექტის ფარგლებშიც. 

მომდევნო ტვინინგის 

ერთერთი მიმართულება 

იქნება სააგენტოს 

თანამშრომლების 

კვალიფიკაციის ამაღლება 

ახალი მიდგომის 

დირექტივების ნაწილში, 

რომლებთან მიმართებაშიც 

განხორციელდება 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

დირექტივების 

აღსრულებაზე: 

სათამაშოები, 

ელექტრო 

მოწყობილობები, 

პერსონალური 

დაცვის 

მოწყობილობები 

(PPE), სამანქანო 

დანადგარები, 

სამშენებლო 

მასალები, 

აირსაწვავზე 

მომუშავე 

მოწყობილობები, 

სამოქალაქო 

მოხმარების 

ფეთქებადი 

ნივთიერებები და 

ფეთქებად 

გარემოში 

მომუშავე 

მოწყობილობები 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოვება.  

 

 ე)პრიორიტეტული

/დასააახლოებლად 

გამიზნული 

დირექტივების 

დანერგვისთვის 

მიზნობრივი 

სამმართველოს 

თანამშრომლებს 

შერჩეულთანაშრომლებ

ს გავლილი აქვთ 

ტრენინგი 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

* გადაწყვეტილების 

მიღება ამ თემაზე 

შესაძლებელია 

მხოლოდ მას შემდეგ, 

რაც 

 (ა) განისაზღვრება იმ 

საწარმოების 

რაოდენობა, 

ამ ღონისძიების 

განხორციელება დაგეგმილი 

იყო ტექნიკური დახმარების 

პროექტის ფარგლებში. 

გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების გამო 

შერჩეულმა ექსპერტმა, 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

და საჭიროების 

შემთხვევაში 

სააგენტოს 

ზელმძღვანელობა

ს  ჩაუტარდება 

ინსტრუქტორთა 

ტრენინგი* 

რომლებიც 

ექვემდებარებიან 

ბაზარზე 

ზედამხედველობას, 

და რომლებსაც აქვთ 

წნევაზე მომუშავე 

დანადგარები, 

წნევაზე მომუშავე 

მარტივი ჭურჭლები 

და საქვაბე 

დანადგარები;  

და(ბ) მიღებული 

იქნება 

გადაწყვეტილება 

იმის თაობაზე, თუ 

როგორ განაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

მომავალში 

დასაახლოებელი 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე 

რომელსაც უნდა ჩაეტარებინა 

ტრენინგი ვერ მოახერხა 

საქართველოში ჩამოსვლა. 

შესაბამისად, აღნიშნული 

ღონისძიების განხორციელება 

დაგეგმილია მომავალი 

დაძმობილების პროექტის 

ფარგლებში. 

 

 ვ)მენეჯმენტის 

ტრენინგი შემდეგ 

საკითხებზე -- 

ლიდერობა, 

ცვლილებების 

მართვა, 

საუკეთესო 

პრაქტიკა, 

შერჩეულმენეჯერებს 

გავლილი აქვთ 

მომზადება 

2016 – 
2018 

წლები 

 ტრენინგის შესავალი 

კურსი ცვლილების 

მართვის თემაზეუკვე 

ჩაუტარდათ 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს უფროსს 

ტრენინგის გააუმჯობესებს 

სააგენტოს მენეჯმენტი 

მართველობით უნარებს და 

ხელს შეუწყობს დაგეგმილი 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

ღონისძიებების 

განხორციელებას. ტრეინინგი 

გაიმართება მომავალი 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

საქმიანობის 

მართვა* 

და საშუალო რგოლის 

მენეჯერებს. 

*მენეჯმენტის  

ტრენინგის 

კონკრეტული 

დეტალები 

დამოკიდებული 

იქნება 

გადაწყვეტილებაზე, 

თუ როგორ 

განაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

მომავალში 

დასაახლოებელი 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე  

დაძმობილების პროექტის 

ფარგლებში. 

 

 ზ)სახელმძღვანელ

ოების /სამოქმედო 

ინსტრუქციის 

მომზადება ბაზრის 

ზედამხედველობი

ს შესახებ შემდეგი 

მიმართულებით: 

საბაგირო გზები, 

ლიფტები, წნევაზე 

მომუშავემოწყობი

ლობები, წნევაზე 

მომუშავე მარტივი 

ჭრჭლები და 

მომზადებულია 

სახელმძღვანელოები/სა

მოქმედო ინსტრუქცია 

2017 

წლის 

ბოლომდე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

მომზადდება 

სახელმძღვანელოები/

სამოქმედო 

ინსტრუქცია და 

მოხდება მათი 

განხორციელება 2017 

წლის ბოლომდე. 

სახელმძღვანელოებისა და 

სამოქმედო ინსტრუქციების 

შემუშავება ხელს შეუწყობს 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

ღონისძიებების ეფექტურ 

განხორციელებას. მისი 

შემუშავება დაგეგმილია 

სააგენტოს შიდა რესურსით 

და ასევე, გამოყენებული 

იქნება მომავალი 

დაძმობილების პროექტის 

რესურსის. 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

საქვაბედანადგარე

ბი 

 

 თ)სახელმძღვანელ

ოების  /სამოქმედო 

მუშაობის 

ინსტრუქციის 

მომზადებაშემდეგ

თან 

დაკავშირებით:სათ

ამაშოები, 

ელექტრო 

მოწყობილობები, 

პერსონალური 

დაცვის 

მოწყობილობები 

(PPE), სამანქანო 

დანადგარები, 

სამშენებლო 

მასალები, 

აირსაწვავზე 

მომუშავე 

მოწყობილობები, 

სამოქალაქო 

მოხმარების 

ფეთქებადი 

ნივთიერებები და 

ფეთქებად 

გარემოში 

მომუშავე 

მოწყობილობები 

სახელმძღვანელოები/სა

მოქმედოინსტრუქცია 

მომზადებულია 

2016 – 
2018 –

კანონმდე

ბლობის 

ჰარმონიზ

აციასთან 

ერთად 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

 სახელმძღვანელოები და 

სამოქმედო ინსტრუქციები 

უნდა შემუშავდეს  2018 წლის 

ბოლომდე. დაფინანსების 

წყაროდა განიხილება 

დაძმობილების პროექტი. 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

3. ბაზარზე 

ზედამხედვე

ლობის 

მომსახურებე

ბის 

განხორციელ

ება 

რისკების 

შეფასების 

პროცესის 

შემუშავება და 

განხორციელება 

ბაზარზე 

ზედამხედველობი

სათვის 

დაახლოებული 5 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივის“ 

დებულებებთან 

დაკავშირებით 

შემუშავებულია და 

გამოყენებულია 

რისკების შეფასების 

პროცესი 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

უკვე არსებობს 

რისკების ზოგადი 

შეფასება, მოხდება ამ 

პროცესის 

დახვეწა2016 წლის 

დასაწყისში, და მისი 

გამოყენება ყველა 

საწარმოს მიმართ, 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

შესახებ საქართველოს 

მთავრობის 

სტრატეგიის 

შესაბამისად. 

ტექნიკური დახმარების 

პროექტის ფარგლებში 

შემუშავდა რისკის შეფასების 

კითხვარები და მოხდა მათი 

საპილოტედ გამოყენება 

ლიფტებისა და საბაგირო 

გზებისთვის. კითხვარები 

მოცემულია 2016 წლის 11-15 

აპრილის პროექტის 

ანგარიშში ENPI/2015/345-105, 

დანართში E;   

 

 ბ)იმ საწარმოების 

მიახლოებით 

რაოდენობისდადგ

ენა, რომლებსაც 

აქვთ წნევაზე 

მომუშავე 

მოწყობილობები, 

წნევაზე მომუშავე 

მარტივი 

ჭურჭლები და 

საქვაბე 

დანადგარები, 

კანონმდებლობით 

გათალისწინებულ

ი კრიტერიუმების 

გათვალისწინებით

, რომელთა 

შესაბამისი საწარმოების 

დადგენილი 

რაოდენობა 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

არსებობს გეგმა, 

რომლის მიხედვითაც 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტომ ეს 

საქმიანობა უნდა 

განახორციელოს 2016 

წლის დასაწყისში 

წნევაზე მომუშავე 

მოწყობილობების, წნევაზე 

მომუშავე მარტივი 

ჭურჭლების და საქვაბე 

დანადგარების 

დაახლოებული 

კანონმდებლობით 

შესაბამისად ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ეფექტური 

განხორციელებისთვის 

მნიშვნელოვანია შესაბამისი 

ბიზნეს იდენტიფიკაცია. 

იდენტიფიცირებული იქნა 

ზემოაღნიშნულ ობიექტების 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

მიხედვით ისინი 

მიეკუთვნებიან 

რეგულირებულ 

სფეროს,და მათი 

რისკების შეფასება, 

ინსპექტირების 

დაგეგმვისა და 

განხორციელებისა

თვის 

ადგილმდებარეობა და ყველა 

საჭირო ინფორმაცია 

მოცემულია სააგენტოს 

ელექტრონულ რეესტრში. 

მათ შორის: წნევის ჭურჭელი 

513, რომელიც ასევე მოიცავს 

9 ბოილერს; მარტივი წნევის 

ჭურჭელი 2 და ცხელი წყლის 

ბოილერი 27.  

 

 გ)ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს ფარგლებში 

XXინსპექტირების 

განხორციელება 

ლიფტებთან 

დაკავშირებით 

განხორციელებულია XX 

შემოწმება 

2016 

წლის 

განმავლო

ბაში 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს წლიური 

სამუშაო პროგრამის 

ფარგლებში 

 2016 წლის განმავლობაში 

ლიფტების შესახებ ახალი 

მიდგომის დირექტივის 

შესაბამისად განხორციელდა 

325 ახლად დაყენებული 

ლიფტების ინსპექტირება. 

ინფორმაცია ასახულია 

სააგენტოს უფროსის 

შესაბამისი ბრძანებაში. 

 

 დ)ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს ფარგლებში 

შემოწმების 

განხორციელება 

საბაგირო გზებთან 

დაკავშირებით 

სააგენტოს 

განხორციელებულია XX 

შემოწმება 

2016 

წლის 

განმავლო

ბაში 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს წლიური 

სამუშაო პროგრამის 

ფარგლებში 

 2016 წლის განმავლობაში 

საბაგირო გზების შესახებ 

ახალი მიდგომის 

დირექტივის შესაბამისად 

განხორციელდა 2 ახლად 

დამონტაჟებული საბაგირო 

გზის შემოწმება 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

უფროსის მიერ 

დამტკიცებული 

წლიური  გეგმით 

დამტკიცებული  

რაოდენობის 

მიხედვით 

ინსპექტირება. ინფორმაცია 

ასახულია სააგენტოს 

უფროსის შესაბამისი 

ბრძანებაში. 

 

 ე)ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს ფარგლებში 

შემოწმების 

განხორციელება 

წნევაზე მომუშავე 

მოწყობილობებთა

ნ, წნევაზე 

მომუშავე მარტივ 

ჭურჭლებთან და 

საქვაბე 

დანადგარებთან 

დაკავშირებით, 

სააგენტოს 

უფროსის მიერ 

დამტკიცებული 

წლიური  გეგმით 

დამტკიცებული  

რაოდენობის 

მიხედვით 

განხორციელებულია XX 

შემოწმება 

დაიწყება 

2017 წლის 

იანვარში 

-- 

მთავრობი

ს 

დადგენი

ლების 

შესაბამის

ად 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს წლიური 

სამუშაო პროგრამის 

ფარგლებში 

*ეს რიცხვი 

განისაზღვრება მას 

შემდეგ, რაც ცნობილი 

იქნება იმ 

საწარმოების 

მთლიანი რაოდენობა, 

რომლებიც 

ექვემდებარებიან 

ბაზარზე 

ზედამხედველობას. 

ამის შემდეგ, 

რისკების შეფასების 

დახვეწილი პროცესის 

გამოყენებით, 

განისაზღვრება 

შემოწმებების 

რაოდენობა. 

ამ ღონისძიებების 

განხორციელება დაიწყება 

2017 წლის დასაწყისიდან 

(ტექნიკური რეგულაციის 

ძალაში შესვლის შემდეგ). 

 

 ვ)რისკების 

შეფასების 

პროცესის 

გამოყენება 

მომავალში 

რისკების შეფასების 

პროცესი 

გამოყენებულია 

2016 – 
2018 –

კანონმდე

ბლობის 

ჰარმონიზ

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

ამ საქმიანობის 

განხორციელება ვერ 

მოხდება, ვიდრე არ 

შეთანხმდება, თუ 

როგორ 

ტექნიკური დახმარების 

პროექტის ფარგლებში 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

ევროკავშირის საუკეთესო 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

დაახლოებული 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

შესაბამის 

სფეროებთან 

მიმართებაში 

აციასთან 

ერთად 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

გადანაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“  

აღსრულებაზე. 

პრაქტიკის შესაბამისად  

განხორციელების მიზნით 

შემუშავდა რისკის შეფასების 

შემოწმების კითხვარები, 

რომელებიც გამოყენებულ 

იქნა ლიფტებისა და საბაგირო 

გზების ზედამხედველობის 

საპილოტე პროგრამაში. ასევე, 

დაძმობილების პროექტის 

ფარგლებში დაგეგმილია 

რისკის ანალიზის 

პროცედურების 

იმპლემენტაცია, რომელიც 

გამოყენებული იქნება ახალი 

მიდგომის დირექტივით 

რეგულირებული 

პროდუქტების მიმართ 

(სათამაშოები, 

ელექტრონული 

მოწყობილობები და სხვა.) 

 

 ზ)ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს ფარგლებში 

XX*შემოწმების 

ჩატარება 

მომავალში 

დაახლოებული 

განხორციელებულია XX 

შემოწმება 

2016 – 
2018 –

კანონმდე

ბლობის 

ჰარმონიზ

აციასთან 

ერთად 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

*ეს რიცხვი 

განისაზღვრება მას 

შემდეგ, რაც ცნობილი 

იქნება იმ 

საწარმოების 

მთლიანი რაოდენობა, 

რომლებიც 

ახალი მიდგომის 

დირექტივებით 

რეგულირებულ 

პროდუქტებზე ბაზარზე 

ზედამხედველობა 

განხორციელდება 

ასოცირების შესახებ 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

დებულებების 

გათვალისწინებით  

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული  

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

ექვემდებარებიან 

ბაზარზე 

ზედამხედველობას. 

ამის შემდეგ, 

რისკების შეფასების 

დახვეწილი პროცესის 

გამოყენებით, 

განისაზღვრება 

შემოწმებების 

რაოდენობა. 

შეთანხმების დანართი   III-A-

ით განსაზღვრული 

დაახლოების ვადების 

შესაბამისად. 

 

 თ)საპილოტე 

ბაზრის კვლევის 

განხორციელება, 

რათა 

დადგინდესდადგე

ნილ 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაპროდ

უქტის 2 

შერჩეული 

სეგმენტისათვის 

საპილოტე კვლევა 

დასრულებულია 

2016 

წლის 

აგვისტოს

თვის 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

საბოლოო 

გადაწყვეტილება 

პროდუქტის 2დარგის 

თაობაზე მიღებული 

იქნება 2016 წლის 

დასაწყისში, რათა 

საპილოტე კვლევები 

განხორციელდეს 2016 

წლის მაისი -ივლისის 

განმავლობაში 

ტექნიკური დახმარების 

პროექტის ფარგლებში 

ევროკავშირის ექსპერტების 

მიერ განხორციელდა 

საპილოტე ბაზრის კვლევა 

სათამაშოებისა და 

ელექტრონული 

მოწყობილობების შესახებ.  

კვლევის მიზანს 

წარმოადგენდა საქართველოს 

ბაზრის ანალიზი 

სატამაშოერბისა და ელექტრო 

პროდუქტების სფეროში. 

კვლევის ფარგლებშ 

შესყიდულ იქნა რამდენიმე 

პროდუქტი და მოხდა მათი 

შესაბამისობის გადამოწმება 

ახალი მიდგომის 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

დირექტივებთან. მსგავსი 

საპილოტე კვლევების 

განხორციელება 

მნიშვნელოვანია სააგენტოს 

თანამშრომლების 

ანალიტიკური და 

საზედამხედველო უნარების 

გაუმჯობესებისათვის. 

ინფორმაცია არსებული 

მდგომარეობისა და 

შედეგების შესახებ 

მოცემულია ტექნიკური 

პროექტის საბოლოო 

ანგარიშში. 

 ი)საპილოტებაზრი

ს  კვლევის 

შედეგების 

ანალიზი და 

რეკომენდაციების 

მომზადება 

საპილოტებაზრის  

კვლევის ანალიზი 

დასრულებულია და 

წარმოდგენილია 

რეკომენდაციები 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

შედეგები 

მოსალოდნელია 2016 

წლის ივნის-ივლისში, 

რომლებიც  

მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს 

სექტორების 

მიხედვით საპილოტე 

კვლევებში 

ზედამხედველობის 

მასშტაბს და ხასიათს. 

2016 წლის 

დასაწყისში 

განისაზღვრება 

აღნიშნული საპილოტე 

ბაზრის კვლევა 

განხორციელდა 

ევროკავშირის ექსპერტების 

მიერ სათამაშოებსა და 

ელექტრონულ 

მოწყობილობებზე. კვლევის 

ფარგლებში შესყიდულ იქნა 7 

ერთეული ელექტო 

პროდუქტი და 8 ერთეული 

სათააშო, რომელიც 

გაგზავნილ იქნა დიდი 

ბრიტანეთის შესაბამის 

ლაბორატორიაში 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

შესაბამისი 

ლაბორატორიები. 

გამოცდებისათვის. 

შესყიდულ პროდუქტებზე 

ასევე განხორციელდა, მარტვი 

გამოცდა ვიზუალური 

დაკვირვების ქვეშ და 

ანალიზის შედეგები 

წარედგინა სააგენტოს. 

კვლევის შედეგებისა და 

რეკომენდაციების შესახებ 

ინფორმაცია ასახულია 

ტექნიკური პროექტის 

საბოლოო ანგარიშში. 

  

4. ცნობიერების 

ამაღლება/სამ

უშაო 

ურთიერთობ

ების 

ჩამოყალიბებ

ა 

ა) ფორმალური 

ურთიერთობის 

ჩამოყალიბება 

შესაბამის ბიზნეს 

ორგანიზაციებთან, 

რათა 

გაუმჯობესდეს 

ბაზრის 

ზედამხედველობი

ს მოთხოვნების 

დაცვა 

ჩატარებულია 

შესაბამისი შეხვედრები 

მიზნობრივი ბაზრის 

ბიზნეს 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან  

2016 წლის 

აგვისტო 

(დაწყების 

თარიღი. 

განხორცი

ელდება 

უვადოდ 

და 

პერმანენ

ტულ 

რეჟიმში) 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

თავდაპირველად ამ 

პროცესში ჩართულნი 

იქნებიან ის 

საწარმოები, 

რომლებიც ამჟამად 

ექვემდებარებიან 

ბაზარზე 

ზედამხედველობას, 

მომავალში კისხვა 

შესაბამისი 

საწარმოები, მას 

შემდეგ, რაც ძალაში 

შევა მომავალში 

დაახლოებული 

„ახალი მიდგომების 

დირექტივები“. 

ბიზნეს სექტორთან 

თანამშრომლობის 

განვითარების მიზნით 2016 

წლის განმავლობაში 

გაიმართა ორი შეხვედრა 

საბაგიროებისა და ლიფტების 

შესახებ, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 

აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე 

კომპანიების 30-მდე 

წარმომადგენელმა. 

ოფიციალური 

თანამშრომლობის ფორმატი 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

 შეიქმნება 2017 წლის პირველ 

კვარტალში. 

 ბ)ფორმალური 

კავშირების 

ჩამოყალიბება 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან 

და 

მომხმარებელთა 

სხვა ორგანოებთან, 

ბაზრის 

ზედამხედველობი

ს ცნობიერების 

გაზრდისმიზნით 

ჩამოყალიბებულია 

ჩატარებულია 

შესაბამისი შეხვედრები 

მიზნობრივი ბაზრის 

ბიზნეს 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან   

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

არაფორმალური 

კავშირი უკვე 

დამყარებულია 

საქართველოს 

სტრატეგიული 

კვლევებისა და 

განვითრების 

ცენტრის 

მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის 

კოორდინატორთან, 

2016 წლის 

დასაწყისში კი 

ჩამოყალიბდება 

უფრო ფორმალური 

კავშირები. 

ბაზარზე ზედამხედველობის 

საქმიანობის ერთერთი 

მნიშვნელოვანი ნაწილია 

არასამთავრობო და სხვა 

ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა. ეს 

ორგანიზაციები 

წარმოადგენენ ინფორმაციის 

მნიშვნელოვან წყაროს და 

არაპირდაპირ იქნებიან 

ჩართულები ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

საქმიანობაში. 

ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან და სხვა 

მომხმარებელთა 

ორგანოებთან ფორმალური 

თანამშრობლობის ფორმატი 

შეიქმნება 2017 წლის პირველ 

კვარტალში. 

 გ)საბაჟოსთან 

თანამშრომლობის 

შესახებ 

დადებულია 

თანამშრომლობის 

2016 

წლის 
ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

შეხვედრები უკვე 

გაიმართა საბაჟოს 

ზედა 

საქართველოს შემოსავლების 

სამსახურთნ გამართული ორი 

სამუშაო შეხვედრის შემდგომ 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ხელშეკრულების 

შექმნა/განახლება, 

საქართველოს 

სასაზღვრო-

გამშვებ პუნქტებზე 

ახალი მიდგომების 

5 ჰარმონიზებული 

დირექტივის 

მიხედვით 

ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს ეფექტიანად 

განხორციელების 

უზრუნველსაყოფა

დ. 

ხელშეკრულება/მემორა

ნდუმი 

აგვისტომ

დე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

რგოლისწარმომადგენ

ლებთან.ზოგადი 

შეთანხმება 

მიღწეულია 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოსა და 

საბაჟოს შორის, 

თანამშრომლობასთან 

დაკავშირებით. 

მიღწეულია 

შეთანხმება  სამუშაო 

ჯგუფის შექმნაზე, 

რათა მოხდეს ამ 

მნიშვნელოვანი 

საქმიანობის 

შემდგომი 

განვითარება, ეს 

პროცესი 

განვითარდება 2016 

წლის განმავლობაში. 

გაფორმდა თანამშრომლობის 

მემორანდუმი შემოსავლების 

სამსახურსა და სამშენებლო 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს შორის, რომელიც 

ითვალისწინებს 

თანამშრომლობას ამ ორ 

უწყებას შორის ინფორმაციის 

გაცვლის ნაწილში, 

უიმისათვის რომ მიღწეულ 

იქნას სამომხმარებლო 

პროდუქტების 

უსაფრთხოების მაღალი დონე 

ბაზრის ზედამხედველობის 

ეფექტური განხორციელებით, 

მათ შრის იმპორტის 

მონაცემების გამოყენებით. 

მემორანდუმი ქმნის 

თანამშრომლობის 

შესაძლებლობას სააგენტოსა 

და შემოსავლების სამსახურს 

შორის სტრატეგიული 

მართვისა და ოპერირების 

დონეზე რაც აუცილებელია 

ინფორმაციის ეფექტური 

გაცვლის 

უზრუნველყოფისათვის და 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ერთობლივი ღონისძიებების 

უზრუნველსაყოფად.  

 დ)სამუშაო 

ურთიერთობის 

გაგრძელება 

საბაჟოსთან, სხვა 

ახალი მიდგომის 

დირექტივებისამ  

საქმიანობაში 

ჩასართავად 

თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმების 

გაგრძელება, რათა 

ჩაირთოს ახალი 

პროდუქტები, 

კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციასთან 

ერთად 

2016 - 
2018 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

ამ საქმიანობის 

განხორციელება ვერ 

მოხდება, ვიდრე არ  

შეთანხმდება, თუ 

როგორ 

გადანაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

მომავალში 

დაახლოებული 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე. 

სსიპ შემოსავლების 

სამსახურსა და სამშენებლო 

და ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს შორის 

თანამშრომლობის 

გაღრმავების მიზნით 

განხორციელდა 

თანამშრომლობის 

მემორანდუმის ხელმოწერა. 

მომავალში აქტიური 

თანამშრომლობა ბაზრის 

ზედამხეედველობის 

უზრუნველსაყოფად 

გაგრძელდება შესაბამისი 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

განხორციელების შემდგომ. 

სამომვალო თანამშრომლობის 

თაობაზე ასევე იქნება 

შემუშავებული 

კანონქვემდაბარე აქტები, 

რომელთა შემუშავება 

იგეგემბა მომავალი 

ტვინინგის ფარგლებში და 

რომელიც დაეყრდნობა 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

საუკეთესო ევროპულ 

გამოციდლებას. აღნიშნული 

მეორადი კანონმდებლობის 

შემუშავება მნიშვნელოვანია 

ბაზრის ზედამხედველობის 

სისტემის ეტაპობრივი 

დაახლოვებისათვის 

ევროკავშრის მოთხოვნებთან.  

ზემოთ აღნიშნული 

საკანონმდებლო 

დაახლოვების ეტაპები და 

მომავალი ტვინინგის 

პროექტი კიდევ უფრო მეტად 

შეუწყობს ხელს სააგენტოსა 

და შემოსავლების სამსახურს 

შორის თანამშრომლობას.  

 ე)ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში 

(როგორიცაა 

PROSAFE) 

გაწევრიანების 

შესაძლებლობების 

მოძიება  

გაწევრიანებისთვის 

საჭირო ანალიზი 

ჩატარებულია  

2016 – 
2018  

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული  

დაძმობილების 

ეს დიდწილად 

დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ როგორ 

გადანაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

მომავალში 

დაახლოებული 

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე, 

რომლებიც 

დაკავშირბულიასამო

შესაბამისი ანალიზი 

ჩატარდება მომავალი 

დაძმობილების პროექტის 

ფარგლებში. 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

(Twinning-ის)  

პროექტი 

მხმარებლო 

პროდუქტთან. 

 ვ) შესაბამისი 

ლაბორატორიების 

განსაზღვრა, 

რომლებიც 

განახორციელებენ 

შესაბამის 

ტექნიკურ 

შემოწმებებს, 

ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს კანონთან 

შესაბამისობის 

შესაფასებლად, 

ახალი მიდგომის 5 

დირექტივასთან 

ჰარმონიზებულიმ

იმართულებებით 

ლაბორატორიები 

იდენტიფიცირებულია 

და 

ფორმალურიხელშეკრუ

ლებებისათანადო 

პროდუქტის კვლევის 

შესახებ გაფორმებულია 

2016 

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზრის 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

ეს დამოკიდებულია 

საქართველოში 

სათანადო 

ლაბორატორიების 

განვითარებასა და 

აკრედიტაციაზე. 

საქართველოში 

სათანადო 

ლაბორატორიების 

არარსებობის 

შემთხვევებში 

განისაზღვრება 

საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ 

არსებული სხვა 

ლაბორატორიები. 

განხორციელდა 

ლაბორატორიების 

იდენტიფიცირება და 

შესაბამისი ინფორმაცია 

გამოქვეყნებულია 

აკრედიტაციის ეროვნული 

ორგანოს - აკრედიტაციის 

ცენტრის ვებ-გვერდზე. 

საჭიროა საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ არსებული 

ლაბორატორიების 

იდენტიფიცირება და 

ტენდერების შედეგებზე 

დაყრდნობით მათთან 

ხელშეკრულების გაფორმება 

და ასევე კონკრეტული 

შემოწმების საჭიროებაზე. 

 ზ)სათანადო 

ლაბორატორიების

იდენტიფიცირება, 

რომლებსაც 

შეეძლებათ 

შესაბამისი 

ტექნიკური 

კვლევების 

ჩატარება, რათა 

შეფასდეს ბაზარზე 

იდენტიფიცირებულია 

ლაბორატორიები და 

გაფორმებულია 

ოფიციალური 

ხელშეკრულებები 

სათანადო 

პროდუქტისშესამოწმებ

ლადჰარმონიზებული 

კანონმდებლობის 

შესაბამისად 

2016 - 
2018 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტის 

ფარგლებს მიღმა. 

 

ეს დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ როგორ 

გადანაწილდება 

პასუხისმგებლობა 

მომავალში 

ჰარმონიზებული  

„ახალი მიდგომის 

დირექტივების“ 

აღსრულებაზე, 

რომლებიც 

იდენტიფიცირება მოხდება 

შესაბამისი კანონმდებლობის 

დაახლოების პროცესის 

პარალელურად 2018 წლამდე. 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

ზედამხედველობი

ს კანონთან 

შესაბამისობა, 

მომავალში 

ჰარმონიზებული 

დირექტივების 

შესაბამისად. 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

დაძმობილების 

(Twinning-ის)  

პროექტი 

დაკავშირებულია   

სამომხმარებლო 

პროდუქტთან. 

  

5. სხვა ა)მონაწილეობის 

მიღებაბაზარზე 

ზედამხედველობა

სთან 

დაკავშირებულ 2 

სასწავლო ტურში, 

ბაზარზე 

ზედამხედველობი

ს სფეროში 

ევროკავშირის 

საუკეთესო 

პრაქტიკის 

გასაცნობად 

 2 სასწავლო ტური 

დასრულებულია 

2016  

წლის 

აგვისტომ

დე 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის  

ტექნიკური 

დახმარების 

მიმდინარე 

პროექტიდან 

დაგეგმილია 2016 

წლის აპრილ-

ივნისისათვის 

ბაზრის ზედამხედველობის 

სფეროში ევროკავშირის 

პრაქტიკის შესწავლის 

მიზნით სააგენტოს 4 

თანამშრომელი სასწავლო 

ვიზიტით იმყოფებოდა დიდ 

ბრიტანეთსა და ლიტვაში, 

სადაც მათ შეისწავლეს თუ 

როგორ მუშაობს ევროპული 

სისტემა ბაზრის 

ზედამხედველობისა და 

მომხარებლების უფლებების 

დაცვის კუთხით, ასევე მათ 

შეისწავლეს ბაზრის 

ზედამხედველობის 

ორგანოების ფუნქციები, 

ორანიზაციული სტრუქტურა, 

ინსპექტირების მეთოდები, 

რიკის კონტროლი, ასევე 

დარღვევების დროს 

საჯარიმო სანქციების 

გამოყენების წესი, ბაზრის 

ზედამხედველობის დროს 
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რეფორმის 

მიზანი 

ღონისძიებები ინდიკატორები ვადა ღირებულება და 

დაფინანსება 

დაშვებები, რისკები 

და კომენტარები 

შესრულების სტატუსი  

საბაჟო ორგანოების 

ფუნქციები, სწრაფი 

შეტყობინების სისტემები 

(RAPEX, TARIC, ICSMS), 

სამომხმარებლო 

პროდუქტების ინსპექტირება, 

ბაზრის ზედამხედველობაში 

გამოსაყენებელი 

ლაბორატორიული გამოცდის 

მეთოდები, 

ლაბორატორიების 

აღჭურვილობა და გამოცდის 

ხელსაწყოები და სხვა. 

დეტალური ინფორმაცია 

ასახულია ტექნიკური 

დახმარების პროექტის 

საბოლოო ანგარიშში. 

 

 

 


