ОТЧЕТ
за
дейността на ГД ККТГ за периода 01.01. - 31.03. 2010 г.

Резултати от контрола на качеството на течните горива
Проверки на обекти
За периода от 01.01 – 31.03.2010 г. са проверени 117 обекта, разпространяващи
течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 63, малки
бензиностанции - 52, промишлени предприятия - 1 и петролни бази - 1. От тях 6 са по
искане на органите на МВР и Агенция „Митници”, 12 – по сигнали на граждани, 50 от
проверките са съвместно с ГД МН. Взети са проби от 228 течни горива: 115 –гориво за
дизелови двигатели и 113 – автомобилни бензини.
От изпитаните до 31.03.2010 г. проби са установени 29 несъответствия с
изискванията за качество, като за 16 от тях са постъпили искания за изпитване на
арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са
изпитани 189 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 170
проби. Изготвени са 160 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в
стационарната лаборатория и 189 експертни заключения въз основа на протоколи от
изпитване в подвижните лаборатории, 13 експертизи след изпитване на арбитражни
проби, като 7 от тях са за проби взети в края на 2009 г. и 6 за проби взети през първото
тримесечие на 2010 г.
Административнонаказателна дейност
Към 31.03.2010 г. са съставени 31 акта за установяване на административни
нарушения /АУАН/, от които:
- връчени на нарушителите: 19 за несъответствия с изискванията за качество
констатирани през 2009 г. и 6 за несъответствия с изискванията за качество
констатирани през 2010 г.
- предстои връчване на 2 акта за несъответствия с изискванията за качество;
- съставени и връчени са 4 броя акта за констатирани документални нарушения, 2 от
които за проверки извършени през 2009 г. и 2 за проверки извършени през 2010 г.
Изготвени са 30 наказателни постановления /НП/ за нарушения, като от тях:
- 26 са за нарушения установени през 2009 г.;
- 4 са за нарушения установени през 2010 г.
Спрени от разпространение са 18 горива, към момента за 18-те горива са издадени
Задължителни предписания за изтегляне /ЗПИ/ по видове и в количества, както следва:
- Автомобилен бензин А-95Н - 7 759,64 л.
- Други бензини - 601,46 л.
- Гориво за дизелови двигатели - 355814,419 л.

Обобщените резултати от контролната дейност на дирекцията са представени в
следната таблица:
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