
                  
  

 

    

                                          

                                                         

 

гр. София–1784                                                         Гл. директор тел. 9753812 

ж.к. “Младост” кв. Полигона                                                                                         факс 8762490 

ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2                                          E-mail:  kktg@damtn.government.bg  
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

НАДЗОР 

                      
   Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 

 

 

  

 

 

И З В А Д К А 

 

ОТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА“ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

 

 

При план 500 проверки на обекти разпространяващи течни горива, през 2012 год. 

са осъществени 511 проверки, което представлява 102 % изпълнение на плана. 

Извършени са 3 проверки в петролна рафинерия, 20 проверки в акцизни и данъчни 

складове, 478 проверки на бензиностанции, 2 проверки на автоцистерни и 8 проверки на 

обекти разпространяващи или използващи течни горива за отопление. Като 

допълнителна дейност, съвместно с ИА «Морска администрация» са извършени 48 

проверки на качеството на използваното корабно гориво от плавателни съдове в наши 

териториални води. 

При еднакво ресурсно осигуряване, предимно в резултат на оптимизацията на 

дейността на дирекцията, броят на извършените проверки е нараствал, като през 2009 

год. са извършени 436 проверки, през 2010 год. – 484 проверки и през 2011 год. – 509 

проверки. 

При план за изпитване на 960 проби от течни горива, през 2012 год. са изпитани 

962 проби, което е 100 % изпълнение на плана. Взетите проби от корабни горива са 

изпитани в други акредитирани лаборатории във Варна, Бургас и Русе. 

За сравнение, при същите условия, през 2009 год. са изпитани 808 проби, през 

2010 год. – 902 проби и през 2011 год. – 960 проби. 

Анализът показва, че при наличната апаратура за провеждане на изпитвания, 

финансовото и материално-техническото осигуряване на дейността и щатния състав на 

дирекцията, през 2011 и 2012 год. е постигнат оптималния максимум за извършване на 

брой проверки и изпитвания на брой проби от течни горива.  

През 2012 год. са констатирани 7,9 % несъответствия на течни горива с 

изискванията за качество. В това число са включени несъответствия с изискванията за 

качество, които не се взимат предвид при докладване в Европейската комисия на 
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състоянието на качеството на горивата на българския пазар, като в ЕК се докладва 

състоянието  по определен списък с показатели за качество. В ежегодния доклад за ЕК 

този процент ще бъде 3,4 %. 

Тенденцията при общия брой несъответствия с изискванията за качество, които 

България докладва ежегодно в ЕК е към намаляване. През 2009 год. са констатирани 15,0 

% несъответствие с изискванията за качество спрямо общия брой проби, през 2010 год. – 

10,5 % и през 2011 год. – 5,5 %. 

Върху взетите през годината 962 проби са проведени изпитвания в 2 подвижни и 

една стационарна лаборатория на ДАМТН по определен списък с показатели за качество. 

Издадени са общо 2230 Протокола от изпитване. 

Издадени са 1534 Констативни протокола, от които 990 за съответствие на горивото 

с изискванията за качество (в това число се включват и 28 Констативни протокола за 

съответствие на корабни горива) и 544 Констативни протокола за съдържание на 

биокомпонент в смес с гориво от минерален произход. 

Констатирани са 2,4 % несъответствия с изискването за наличие на минимално 

съдържание на биогориво в смес с гориво от минерален произход. 

В резултат на проведени 78 арбитражни процедури, са издадени 78 експертизи 

след арбитражно изпитване. 

През 2012 год. са издадени 100 Акта за установяване на административни 

нарушения и 108 Наказателни постановления, с които се налагат санкции в размер на      

1 410 000 лева. От тази сума 920 000 лева са в процес на събиране към настоящия 

момент. 

 

 

 

                                                                                             


