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ОТЧЕТ 
за  

дейността на ГД ККТГ през деветмесечието на 2011 г. 
 
І. Резултати от контрола на качеството на течните горива 

1. Проверки на обекти 
Общо за деветмесечието на 2011 г. са проверени 400 обекта, разпространяващи течни горива на 

територията на страната, от които 180 верига бензиностанции, 207 малки бензиностанции, 12  
петролни бази и 1 автоцистерна. Взети са проби от 769 течни горива: 395 – от гориво за дизелови 
двигатели и 370 – от автомобилни бензини, 3 – от котелно тежко гориво и 1 - от газьол за 
извънпътна техника. От извършените 12 проверки на петролни бази, за всички взети проби след 
направените изпитвания за установяване на съответствието с изискванията за качество на течните 
горива - автомобилен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели, ГД ККТГ е констатирала 
съответствие. 

 
Констатирани са и 127 несъответствия, от които 84 с изискванията за качество и 14 с 

изискванията за съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели и 29 - за несъответствия с 
изискванията за качество на корабно дестилатно гориво. Най-често срещаните отклонения от 
изискванията за качество при гориво за дизелови двигатели са за показателите „пламна 
температура” и „съдържание на сяра”, за автомобилен бензин – показател „дестилационни 
характеристики - край на кипене”, за корабно дестилатно гориво - съдържание на сяра.   

 
Издадени са 40 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, лабораторията към Българска петролна 
рафинерия – гр. Долни Дъбник, Изпитвателна лаборатория по нефтопродукти към „Приста ойл” - гр. 
Русе, Изпитвателна лаборатория за ГСМ на „Петрол”АД - гр. Варна, Изпитвателна лаборатория за 
ГСМ към „Булгарконтрол” АД - гр. София и Изпитвателна лаборатория „Централна митническа 
лаборатория-София”. 

 
Изпитани са 1659 проби /в това число и по външни заявки/, въз основа на които са издадени 

946 констативни протокола /в това число и издадените по заявка на Морска администрация за 
съответствие на корабно дестилатно гориво/ и 718 експертни заключения. По заявка на 
Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на протоколи от изпитване издадени от 
лабораториите “СЖС–България”- гр. Бургас, Изпитвателна лаборатория за ГСМ на „Петрол”АД - гр. 
Варна и Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към отдел ИГСМП 
на дирекцията са издадени 34 констативни протокола за съответствие с изискванията за качество за 
корабно гориво. 

 
ІІ. Административнонаказателна дейност 
За периода от 01.01.-30.09.2011 г. са съставени 80 акта за установяване на административни 

нарушения, от които 17 не са връчени: 
- 54 броя за несъответствия с изискванията за качество, като от тях 9 констатирани през 2010 г.; 
- 7 броя за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво, 

констатирани през 2011 г.; 
- 19 броя за констатирани документални нарушения, за проверки извършени през 2011 г.  
За деветмесечието са изготвени 118 наказателни постановления за нарушения:  
- 77 броя за несъответствия с изискванията за качество; 



- 19 броя за несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво; 
- 22 броя за констатирани документални нарушения през 2011 г. 
Издадени са 26 задължителни предписания за временно спиране, 22 задължителни предписания 

за забрана и 11 Задължителни предписания за изтегляне на течно гориво в общо количество - 55 088 
л. 

 
ІІІ. Извършване на съвместни проверки със служители на ГД МН на обекти на 

територията на страната, разпространяващи течни горива  
Общо за деветмесечието са извършени 57 проверки съвместно с ГД МН. 

 
ІV. Други дейности 
1. Окомплектовани са административнонаказателни преписки и са изготвени и изпратени 

съпроводителни писма до съдилищата по обжалвани НП. Предадени са на сектор „РДВА” всички 
влезли в сила за отчетения период НП за събиране на вземания. 

2. Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към отдел ИГСМП е 
акредитирана от ИА „БСА” от 2003 г. като издаденият от ИА „БСА” сертификат № 35 ЛИ/08.01.2010 
г. е валиден до 31.08.2012 г. Във връзка с това на 12.08.2011 г. са депозирани в ИА БСА заявление и 
документи към него за преакредитация на лабораторията. 

2. Калибрирани са 50 броя, съгласно изготвена програма за калибриране на лабораторията. 
Проведено е обучение на трима новопостъпили експерта за работа с четири апарата. 

3. Изготвени са заявки до „Рофа България” ЕООД и „Фот”ООД за доставка на сертифицирани 
сравнителни материали, консумативи и химикали за дейността на ИЛ „Горива, смазочни материали и 
присадки” към отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки” в ГД ККТГ. 

4. Във връзка с участието на лаборатория ИГСМП в Технически проект ЕВС 37/2010 „Дизелово 
гориво” през месец септември е проведено междулабораторно изпитване на проба от дизелово гориво 
със заявител „Евробул Контрол” ООД. 

5. Участие на инспекторите от регионалните отдели на ГД ККТГ в 138 съдебни производства, 
като актосъставители и свидетели.  

6. В изпълнение на годишния план за обучение на ДАМТН за 2011 г. в задължително обучение 
на тема „Въведение в държавната администрация” е участвал един служител на дирекцията, а общо за 
деветте месеца курса са преминали двама служителя. 

7. В специализиран семинар на тема новите промени и съдебната практика по ГПК организиран 
от фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” и фирма „Апис” е 
взел участие един служител. 

  
V. Значима информация за медиите  

За периода 01.01.2011 - 30.09.2011 г. са проверени 12 петролни бази и складове, които 
дистрибутират горива на около 75% от територията на страната. 

При всички извършени проверки на петролни бази и складове не са констатирани отклонения в 
изискванията за качеството.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 


