ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”

ОТЧЕТ
за
дейността на ГД ККТГ за периода 01.07. – 30.09.2010 г.

За периода от 01.07. – 30.09.2010 г. са проверени 136 обекта, разпространяващи
течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 43, малки
бензиностанции - 86 и петролни бази - 7. От тях 31 са по искане на органите на МВР и
Агенция Митници, 8 – по сигнали на граждани, 30 от проверките са съвместно с ГД МН.
Взети са проби от 258 течни горива – 133 проби от гориво за дизелови двигатели и 125 –от
автомобилни бензини. От изпитаните до 30.09.2010 г. проби са установени 39
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 198
проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 381 проби. Изготвени са
362 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в стационарната
лаборатория и 196 експертни заключения въз основа на протоколи от изпитване в
подвижните лаборатории, 42 експертизи след изпитване на арбитражни проби, като 36 от
тях са за проби взети през второто тримесечие на 2010 г. и 6 за проби взети през третото
тримесечие на 2010 г.
След направени искания от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от
изпитване на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг”
ЕАД са издадени 2 броя констативни протоколи за съответствие с изискванията за
качеството на течно гориво-корабно гориво.
ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в
следното:
-издадени са 20 броя Задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на
разпространението на горива;
-издадени са 11 броя Задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на
разпространението на течни горива;
-издадени са 17 броя Задължителни предписания за изтегляне /ЗПИ/ на течни
горива в общо количество - 35 554 l.
Към 30.09.2010 г. са съставени 70 акта за установяване на административни
нарушения /АУАН/, от които 55 са за несъответствия с изискванията за качеството на
течните горива определени в НИКТГУРНТК и 15 броя акта за констатирани
документални нарушения.
Издадени са 16 наказателни постановления за нарушения /НП/, за установени
несъответствия с изискванията за качеството на течните горива определени в Наредба за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
/НИКТГУРНТК/.

Обобщените резултати от контролната дейност на дирекцията са представени в
следната таблица:
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ЗПВС – Задължителни предписания за временно спиране
ЗПЗ – Задължителни предписания за забрана
ЗПИ – Задължителни предписания за изтегляне
АУАН – Акт за установяване на административни нарушения
НП
– Наказателни постановления
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