
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” 
 
 
 

ОТЧЕТ 
За дейността на ГД ККТГ за периода 03.01.-30.06.2011 г. 

 
І. Резултати от контрола на качеството на течните горива 

1. Проверки на обекти 
 
Към 30.06.2011 г. са проверени 260 обекта, разпространяващи течни горива на територията на 

страната, от които 115 верига бензиностанции, 137 малки бензиностанции, 7 петролни бази и 1 
автоцистерна. От тях 43 са по искане на органите на МВР и Агенция “Митници”, 20 по сигнали на 
граждани, а съвместно с ГД „Метрологичен надзор”- 43 проверки. Взети са проби от 501 течни 
горива: 256 – гориво за дизелови двигатели, 241 – автомобилни бензини, 3 – котелно тежко гориво и 
1 - газьол за извънпътна техника.  

Установени са 64 несъответствия, от които 50 с изискванията за качество и 14 с изискванията за 
съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели. Най често срещаните отклонения от 
изискванията за качество при гориво за дизелови двигатели са за показателите „пламна 
температура” и „съдържание на сяра”, за автомобилен бензин – показател „дестилационни 
характеристики - край на кипене”.  

Проведени са изпитвания на 34 арбитражни проби, като 9 от тях не са потвърдили 
първоначално установените несъответствия. Към 30.06.2011 г. в сектори “Подвижна лаборатория–
Бургас” и “Подвижна лаборатория–Плевен” са изпитани 452 проби, а в “Стационарна лаборатория–
София”- 643 проби.  

Изготвени са 625 констативни протокола и 452 експертни заключения въз основа на 
протоколите от изпитване в стационарната лаборатория и в подвижните лаборатории издадени до 
30.06.2011 г. Издадени са 34 експертизи след изпитване на арбитражни проби въз основа на 
протоколи от изпитване издадени от лабораториите “СЖС – България” - гр. Бургас, „Сейболт-
България” - гр. Бургас, Университет „Асен Златаров” - гр. Бургас, лабораторията към Българска 
петролна рафинерия – гр. Долни Дъбник, Изпитвателна лаборатория по нефтопродукти към „Приста 
ойл” - гр. Русе, Изпитвателна лаборатория за ГСМ на „Петрол”АД - гр. Варна, Изпитвателна 
лаборатория за ГСМ към „Булгарконтрол” АД - гр. София и Изпитвателна лаборатория „Централна 
митническа лаборатория-София”.  

Изготвени са 3 експертизи по външни заявки. По искане на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация”, въз основа на протоколи от изпитване издадени от лабораториите “СЖС–
България” - гр. Бургас и Изпитвателна лаборатория за ГСМ на „Петрол”АД - гр. Варна са издадени 
28 констативни протокола за съответствие с изискванията за качество за корабно гориво. 

 
ІІ. Административнонаказателна дейност 
 
За периода 03.01. - 30.06.2011 г. са съставени 46 акта за установяване на административни 

нарушения, от които 43 са връчени. 
- 25 броя за несъответствия с изискванията за качество, като от тях 9 констатирани през 2010 г.; 
- 4 броя за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво, 

констатирани през 2011 г.; 
- 17 броя за констатирани документални нарушения, за проверки извършени през 2011 г.  
Изготвени са 90 наказателни постановления за нарушения, от които:  
- 59 броя за несъответствия с изискванията за качество; 
- 19 броя са за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво; 
- 12 броя за констатирани документални нарушения през 2011 г. 



Към 30.06.2011 г. са спрени от разпространение 20 горива и за 8 партиди гориво за дизелови 
двигатели са издадени Задължителни предписания за изтегляне в общо количество - 9862,22 л. 

Окомплектовани са административнонаказателни преписки и са изготвени и изпратени 
съпроводителни писма до съдилищата по обжалвани НП. Предадени са на сектор „РДВА” всички 
влезли в сила за отчетения период НП за събиране на вземания. 

 
ІІІ. Извършване на съвместни проверки със служители на ГД МН на обекти на 

територията на страната, разпространяващи течни горива  
 
Общо за периода са извършени 43 проверки съвместно с ГД „Метрологичен надзор“ на 

ДАМТН. 
 
ІV. Други дейности 
  
1. Организирано е изпитването на 34 арбитражни проби, 9 от които за проверки от 2010 г.  
2. През полугодието са калибрирани 34 броя средства за измерване и апарати, съгласно 

изготвена програма за калибриране на лабораторията. 
3. Проведен е вътрешен одит на ИГСМП и е извършен преглед на ръководството.  
4. Изготвени са заявки до „Рофа България” ЕООД и „Фот”ООД за доставка на сертифицирани 

сравнителни материали, консумативи и химикали за дейността на ИЛ „Горива, смазочни материали и 
присадки” към отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки” в ГД ККТГ. 

5. Участие на инспекторите от регионалните отдели на ГД ККТГ в 99 съдебни производства, 
като актосъставители и свидетели.  

6. С цел да бъдат транспонирани в българското законодателство изискванията на Директива 
2009/30/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 
98/70/ЕО по отношение спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и в изпълнение на 
Заповед № РД-80/27.01.2010г., е създадена Междуведомствена работна група с участие на 
представители на ГД ККТГ. Междуведомствената работна група е съгласувала проект на 
Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за 
качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.   

7. На основание параграф 6 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (обн. ДВ, 
бр.66 от 2003 г., последно изм. и доп. бр.36 от 2011 г.), Министерство на околната среда и водите 
представя ежегодно пред Европейската комисия национален доклад за качеството на течните горива 
за предходната календарна година. Докладването обхваща представяне на данни в съответствие с 
изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина, дизеловото гориво и 
газьола, съгласно измененията на последната от Директива 2003/17/ЕО и 2009/30/ЕО и чл. 7 от 
Директива 99/32/ЕО относно намаляване съдържанието на сяра в някои течни горива, така както е 
изменена от Директива 2005/33/ЕО и 2009/30/ЕО. 

Във връзка с това ГД ККТГ е представила до Министерство на околната среда и водите доклад 
с обобщени данни за качеството на течните горива през 2010 г., който е предоставен за изготвяне на 
годишния доклад до Европейската комисия. 

8. Поради публикуваните изменения и допълнения в НИКТГУРНТК, както и с приетия Закон за 
енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ се проведе среща между Главен директор на ГД 
“ККТГ”, началник сектор “НО” и инспекторите от Регионалните отдели, с цел запознаване на 
служителите с настъпилите изменения в наредбата и новите разпоредби на закона, касаещи 
контролната и административнонаказателната дейност на дирекцията, по отношение на 
предлаганите и разпространявани на пазара течни горива и тяхното съответствие с изискванията за 
качество и изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.  

  
 
 


