ОТЧЕТ
за
дейността на ГД ККТГ за периода 1.01. - 30.06. 2010 г.

Резултати от контрола на качеството на течните горива
Проверки на обекти
За периода от 01.01. – 30.06.2010 г. са проверени 245 обекта, разпространяващи
течни горива на територията на страната, от които вериги бензиностанции - 126,
промишлени предприятия - 1 и петролни бази - 1. От тях 21 са по искане на органите на
МВР и Агенция Митници, 16 – по сигнали на граждани, 71 от проверките са съвместно с
ГД МН.
Взети са проби от 463 течни горива: 246 – гориво за дизелови двигатели, 216 –
автомобилни бензини и 1 биодизел. От изпитаните до 30.06.2010 г. проби са установени
116 несъответствия с изискванията за качество, като за 74 от тях са постъпили искания за
изпитване на арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град
Бургас са изпитани 384 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани
480 проби и са издадени общо 864 протоколи от изпитване.
Изготвени са 469 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в
стационарната лаборатория и 375 експертни заключения въз основа на протоколи от
изпитване в подвижните лаборатории. Издадени са 43 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, лаборатория към Българска петролна рафинерия – гр. Долни
Дъбник, Изпитвателна лаборатория по нефтопродукти към „Приста ойл” - гр. Русе и
Изпитвателна лаборатория за ГСМ на „Петрол”АД - гр. Варна.
След направено искане от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от изпитване
на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти СЖС-България ЕООД са издадени 3
констативни протокола за съответствие с изискванията за качество за корабно гориво.
Административнонаказателна дейност
Към 30.06.2010 г. са съставени 74 акта за установяване на административни
нарушения /АУАН/, от които 66 за несъответствия с изискванията за качество и 8 за
документални нарушения.
Изготвени са 81 наказателни постановления за нарушения, като от тях 69 са за
несъответствия с изискванията за качество и 12 за документални нарушения.
Към 30.06.2010 г. са спрени от разпространение 82 вида горива и за 44 вида горива
са издадени Задължителни предписания за изтегляне в количества както следва:
Автомобилни бензини -107427 л.
Гориво за дизелови двигатели - 139909 л.

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