
 
 
 
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” 
 
 
 

ОТЧЕТ 
За дейността на ГД ККТГ за периода 01.07. - 30.09.2009г. 

 
 
 

В плана за действие на ДАМТН през 2009г. за ГД ККТГ са включени следните 
дейности:  

1. Изпълнение на плана за контрол на качеството на течните горива за 2009 г. 
(срок – текущ). 

2. Разширяване обхвата на акредитация на лабораторията  за изпитване на 
горива, смазочни материали и присадки, включващо стационарната и мобилните 
лаборатории (срок ІІ-ІІІ тримесечие на 2009 г.).  

3. Извършване на съвместни проверки със служители на ГД МН на обекти на 
територията на страната, разпространяващи течни горива.  

 
 
І. Резултати от контрола на качеството на течните горива 

1. Проверки на обекти 

За периода от 01.07.-30.09.2009г. са проверени 128 обекта, разпространяващи 
течни горива на територията на страната, от които 127 бензиностанции и 1 петролна 
база. От тях 27 са по искане на органите на МВР и Агенция “Митници”, 2 – по 
искане на прокуратурата и 8 по сигнали на граждани. Взети са проби от 237 
течни горива: 123 – гориво за дизелови двигатели, 114 – автомобилни бензини. 
Установени са 37 несъответствия с изискванията за качество, като за 16 от тях към 
момента са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. Проведени са 
изпитвания на 24 арбитражни проби. В секторите “Подвижна лаборатория–Бургас” 
и “Подвижна лаборатория–Плевен” са изпитани 223 проби, а в сектор “Стационарна 
лаборатория–София” - 245 проби. Изготвени са 223 констативни протокола въз 
основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория и 206 експертни 
заключения въз основа на протоколите от изпитване в подвижните лаборатори, 24 
експертизи след изпитване на арбитражни проби. 

 

2. Административнонаказателна дейност 
Към 30.09.2009 г. са съставени 61 акта за установяване на административни 

нарушения, от които 41 - за несъответствия с изискванията за качество, и 20 – за 
документални нарушения. Изготвени са 55 наказателни постановления за 
нарушения, като от тях. 24 са за несъответствия с изискванията за качество и 31 за 
документални нарушения.  

Спрени от разпространение са 15 вида горива, към момента за 5 горива са 
издадени Задължителни предписания за изтегляне.  

 
 
 
 



ІІ. Разширяване обхвата на акредитация на лабораторията за  изпитване на 
горива, смазочни материали и присадки, включващо стационарната и 
мобилните лаборатории   

 
През месец юли 2009 г. комисия, определена от заместник-изпълнителния 

директор на ИА “БСА”, проведе планов надзор чрез оценка на място и разширение 
обхвата на акредитация на секторите “Подвижна лаборатория–Бургас” и “Подвижна 
лаборатория–Плевен”.  

Оценката на трите сектора на лабораторията за изпитване на ГСМП приключи 
със седем несъществени несъответствия, които бяха отстранени в едномесечен 
срок. Изготвен беше доклад за отстранените несъответствия и изпратен в ИА “БСА” 
в приетия едномесечен срок.  

 
 
ІІІ. Извършване на съвместни проверки със служители на ГД МН на обекти 
на територията на страната, разпространяващи течни горива  
 
През месец август са извършени две комплексни проверки със служители от 

ГД МН и МВР на обекти разпространяващи течни горива на територията на 
градовете Добрич, Трявна и региона на град Пловдив. Проверени са 10 обекта 
разпространяващи течни горива и са взети 19 броя проби, които са изпитани в 
секторите “Подвижна лаборатория–Плевен” и “Подвижна лаборатория–Бургас”. 
Издадени са 2 задължителни предписания за временно спиране 
разпространението на 3000 л. гориво за дизелови двигатели и 3900 л. 
автомобилен бензин А-95Н.  

Общо за периода са извършени 57 проверки съвместно с ГД МН. 
 
 
ІV. Други дейности  

                 1. Служители от секторите на лабораторията са участвали в отваряне и 
изпитване на 24 бр. арбитражни проби.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблично представяне на дейността на ГД ККТГ 
през третото тримесечие на 2009 г. 

 
 
 
1. Извършени проверки на обекти- общо            128 
от които: 
– по искане на органите на МВР и Агенция “Митници”                      27  
– по искане на прокуратурата                            2 
– по сигнали на граждани                     8 
– проверки съвместно с ГД МН                 57 
 
2. Взети проби–общо               237 
–    гориво за дизелови двигатели             123  
– автомобилни бензини                114 
 
3. Изпитани проби в стационарната лаборатория          245 
 
4. Изпитани проби в подвижните лаборатории           223 
 
5. Издадени експертни заключения             206 
 
6. Издадени констативни протоколи             223 
 
7. Изготвени експертизи за арбитражни проби             24 
 
8. Констатирани несъответствия с изискванията за качество             37 
 
9. Изготвени актове за установяване на административни нарушения    61 
 
10. Изготвени наказателни постановления                                                     55 
 
11. Забранени за разпространение горива                                                      15 
 
 12. Издадени Задължителни предписания за изтегляне                                5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


