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Проверки на обекти 

През годината са извършени 504 проверки на обекти, разпространяващи течни горива на 

територията на страната, като за сравнение през 2012 проверките са 511, през 2011 г. – 509, през 2010 

г. – 484, през 2009 г. проверките са 436. 

От извършените 504 проверки 194 бр. са на обекти от вериги бензиностанции (“Петрол” АД, 

“ОМВ-България” ЕООД, “ШЕЛ-България” ЕАД, “Топливо” АД, “Лукойл България ” АД, “Ромпетрол 

България”, “Еко България” ЕАД), други бензиностанции – 292 бр., петролни бази – 14 бр., петролни 

рафинерии – 3 бр. и 1 автоцистерна. Съвместно с органите на МВР, Агенция Митници и НАП са 

извършени 5 от проверките, с ГД МН - 65 и по сигнали на граждани и други контролни органи - 21. 

През годината продължи извършването на проверки на обекти разпространяващи течни горива 

с присъствие на подвижна лаборатория в близост до проверявания обект и предприемане на 

принудителни мерки в реално време като двадесет и шест от проверките са извършени по време на 2 

съвместни проверки с изнесена подвижна лаборатория с участие на сектор „Подвижна лаборатория-

Плевен” и „Подвижна лаборатория-Бургас” и инспектори от Регионалните звена на град София, 

Плевен, Варна, Русе, Пловдив и Хасково  на територията на области Лом и Кърджали, при които от 

взетите 71 горива за 8 са установени несъответствия с изискванията за качество, като за тях са 

съставени 8 броя АУАН и 2 броя АУАН за констатирани документални нарушения.  

От проверените 504 обекта през годината са взети проби от 973 течни горива, при заложени в 

годишния план 960 проби, както следва: 

- Автомобилни бензини – 475 бр.  

- Гориво за дизелови двигатели – 491 бр.  

- Котелно гориво–5 бр. 

- Газьол за ПКЦ  – 2 бр. 

За сравнение през 2012 са взети 962 проби, през 2011 г. - 960 проби, през 2010 г. - 902 проби и 

през 2009 г. са взети 808 проби. 

През 2013 год. в сектори „Подвижна лаборатория-Бургас” и „Подвижна лаборатория - Плевен” 

са изпитани по 825 проби от течни горива, а в стационарната – 1459 проби. Издадени са общо 2284 

протоколи от изпитване. 

Общият брой изпитани проби в лабораториите на дирекцията е по-голям от 973, тъй като 

пробите, преминали през подвижните лаборатории, се изпитват и в стационарната, а 485 проби от 



гориво за дизелови двигатели и 293 проби от автомобилни бензини са изпитани и за съдържание на 

биогориво в течно гориво. 

Въз основа на протоколите от изпитване в сектори „Подвижна лаборатория-Бургас” и 

„Подвижна лаборатория-Плевен” са изготвени 1002 експертни заключения.  

Въз основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория са изготвени 1751 

констативни протокола, от които 973 за съответствие на течните горива с изискванията за качество и 

778 за съдържание на биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на протоколи от изпитване издадени от 

лабораториите от Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „Петрол” АД, Изпитвателна лаборатория за 

ГСМ при „Варна Сторидж“ ЕООД, Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” 

ЕООД и Митническа лаборатория на Агенция „Митници“ – гр. Русе са издадени 20 констативни 

протоколи за съответствие на корабни дестилатни горива с изискванията за качество. 

На основание чл.30в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от НИКТГУРНТК е организирано 

изпитването на 72 арбитражни проби, 5 от които са за взети проби  при проверки от 2012 г. 

Арбитражните процедури са проведени в лабораториите “СЖС –България”-гр. Бургас, „Сейболт-

България”-гр. Бургас, Университет „Асен Златаров” гр. Бургас, лабораторията към Българска петролна 

рафинерия – гр. Долни Дъбник, „Варна Сторидж“ ЕООД, Изпитвателна лаборатория за ГСМ към 

„Булгарконтрол” АД-гр. София, Изпитвателна лаборатория за горива към „Сид 1“ , гр. Нови Искър и 

Изпитвателна лаборатория „Централна митническа лаборатория-София”. Изготвени са 72 Експертизи 

след арбитражно изпитване, от които при 52 са потвърдени първоначално установените несъответствия. 

Административно-наказателна дейност 

Резултати от извършени проверки 

През 2013 г. при изпитването на 973 проби са установени 111 несъответствия с изискванията на 

ЗЧАВ и ЗЕВИ, от които:  

- 89 след провеждане на контролни изпитвания и издаване на констативен протокол за 

установяване на съответствието на горивото с изискванията за качество. След провеждане на 52 

арбитражни процедури, при 38 са потвърдени първоначалните резултати. Окончателният брой на 

установените несъответствия с изискванията за качество през 2013 год. е 75, което представлява 7,9% 

от общия брой изпитани проби. Най-често срещаното отклонение при автомобилните бензини е за 

показател «дестилационни характеристики», „налягане на парите”, а при гориво за дизелови двигатели 

– за показателите „пламна температура” и „съдържание на сяра”. 

Като се сравнят данните от окончателно констатирани несъответствия през предходни години 

се наблюдава следната тенденция към намаляване на броя на установените несъответствия с 

изискванията за качество: 

- през 2012 година несъответствията с изискванията за качество са 8 % 



- през 2011 година несъответствията с изискванията за качество са 8 %. 

- през 2010 година несъответствията с изискванията за качество са 12,3 %; 

- през 2009 година несъответствията с изискванията за качество са 19,7 %; 

 

Съотношение между взетите проби течно гориво и установените несъответствия с 

изискванията за качество в периода от 2009 до 2013 г. включително е представено на следната 

фигура: 
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- 22 след провеждане на контролни изпитвания и издаване на констативен протокол за 

установяване на съответствието на горивото с изискванията за съдържание на биогориво. След 

провеждане на 15 арбитражни процедури за проби взети през 2013 г., при 10 са потвърдени 

първоначалните резултати. Окончателният брой на установените несъответствия с изискванията за 

съдържание на биогориво през 2013 г. е 17, което представлява 2,2 % от 778 изпитани проби.  

Поради настъпили промени по отношение на изискванията за смесване на биогоривата и 

техните смеси с течни горива от нефтен произход и създаване на действащия в момента ЗЕВИ /изм. и 

доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г./ по отношение на несъответствия с изискванията за 

съдържание на биогориво не може да се даде сравнителен анализ с предходни години. 

След изпитването на 72 арбитражни проби, окончателно установените несъответствия през 

годината са 95 от които - 75 несъответствия с изискванията за качество и 17 с изискванията за 

съдържание на биодизел в течно гориво. Констатирани са и 3 документални нарушения. Съставените 

актове за установени административни нарушения /АУАН/ и издадени наказателни постановления 

/НП/ през 2013 г. са както следва:  
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* В общия брой на съставени АУАН и издадени НП са  включени и тези за установени 

нарушения през 2012 г. 

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в следното: 

- издадени са 35 броя Задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на 

разпространението на горива;  

- издадени са 30 броя Задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 

течни горива; 

- постъпили са 10 искания за изтегляне на гориво от пазара и са издадени 23 Задължителни 

предписания за изтегляне на течно гориво в общо количество114 407 л., по видове и в количество 

както следва: 

- гориво за дизелови двигатели в общо количество - 82 642 

- автомобилен бензин А – 95Н в общо количество - 31 765 л. 

Общия размер на наложените санкции от издадените през 2013 г. 89 брая Наказателни 

постановления са както следва: 

 Имуществени санкции – 1  501 000 лв. 

 Глоби – 3000 лв.  

От издадените през 2013 г. 98 89  бр. Наказателни постановления 44 са обжалвани.  

 

 Други дейности 

Служители от дирекцията са участвали в работна група във връзка с подготовка за обявяване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирани моторни превозни 

средства по Дейност 4, Поддейност 4.1 „Доставка на специализирани МПС“ и Поддейност 4.5 



„Ограничени СМР и закупуване на обзавеждане на две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на 

специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за 

предоставянета на по-качествени дейности и услоги за бизнеса“ съгласно сключен Договор за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на 

международните пазарни позиции на българската икономика.” по Оперативна програма „Развитие на 

Конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ 

 През месец юни се проведе семинарно занятие с инспекторите от регионалните отдели на ГД 

ККТГ с цел уеднаквяване на процедурите по прилагане и даване на указания относно настъпили 

изменения в нормативната уредба, и повишаване ефективността в дейността на дирекцията при 

осъществяване на контрола на качеството на течните горива.  

В изпълнение на плана за обществените поръчки за подготовката за възлагане на обществена 

поръчка за „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), химикали и консумативи за 

ДАМТН - Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ служители на дирекцията са 

взели участие в работни групи съвместно с юристи от отдел ПД. 

Разработени и утвърдени със Заповед № 44/22.05.2013 г. на Гл. директор ГД ККТГ на главен 

директор са нови Вътрешни правила за организация на дейността и минимизиране въздействието на 

субективния фактор при осъществяването и в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива“. 

В  изпълнение на  Заповед № А-494/24.09.2012 г. на Председателя на ДАМТН продължи 

разработването на технически спецификации необходими за подготовката на документацията за 

обществена поръчка за доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на 

специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, свързана с 

изпълнението на Дейност 4,  Поддейност 4.5. 

Участие на служител от лабораторията в две заседания на техническия комитет за 

стандартизация “Нефтопродукти и смазочни материали” към Българския институт за стандартизация с 

представени 7 становища. 

Участие на инспекторите от регионалните отдели на ГД ККТГ в 56 съдебни производства, като 

актосъставители и/или свидетели. 

Изготвени са 5 експертизи по външни заявки. 

Сътрудничество с други администрации 

 

През годината са продължили съвместните работни срещи на специалистите и производителите 

на биогорива в страната, организирани от Българска петролна и газова асоциация, Асоциацията за 

биогорива, МОСВ и др. 



През годината е продължила съвместната дейност с органите на МВР, Агенция Митници и НАП 

като са извършени 5 внезапни проверки на обекти, разпространяващи течни горива, като при 2 от 

извършените съвместни проверки са констатирани несъответствия на изискванията за качество. 

По сигнали на граждани, постъпили в Комисията за защита на потребителите са извършени 4 

проверки. Общо проверките по сигнали на граждани за годината са 21, като при 2 от проверките са 

констатирани несъответствия на изискванията за качество определени в Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, от които 1 за гориво за 

дизелови двигатели и 1 за Автомобилен бензин А-95Н.  

 

  


