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Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА  

И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                                        

      
Изх.№ 684-БПГА / 10.01.2022г. 

 

 

 Уважаема г-жо Нинова, 

 

 От името на Българска петролна и газова асоциация (БПГА) бих искал да Ви 

поздравя с избирането Ви за заместник-министър председател и министър на 

икономиката и индустрията и да Ви пожелая успех в работата в полза на Република 

България. 

 Сдружението, като единствена представителна браншова организация на 

производителите и търговците на нефтопродукти, винаги е било активна страна в 

разговорите с държавната администрация и неин партньор с оглед подобряване на 

икономическата среда в страната и осигуряване на качествени продукти на клиентите 

ни. В тази връзка бихме искали да представим накратко две от най-важните според нас 

теми в нашата икономическа сфера и да се обърнем с молба за среща с Вас, на  която 

подробно да обсъдим тези и други въпроси. 

 Както вероятно Ви е известно ръководеното от Вас министерство е сред 

държавните органи, които осъществяват контрол върху икономическите операторите, 

съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, 

свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Същият текст определя и създаването и 



функционирането на Консултативен съвет, ръководен от министър на икономиката и 

индустрията, който да обсъжда важни за бранша въпроси и да подпомага държавната 

администрация при провеждане на политики в сектора. През изминалите години тази 

форма на сътрудничество между индустрията и държавата не бе достатъчно използвана 

и считам, особено с оглед тежкия икономически момент, че тя би била добър 

инструмент за дискусия и подобряване на бизнес средата в сферата на производството 

и търговията с горива.  

 Друг важен за нас елемент е бъдещата визия за развитие на Република България, 

във връзка с пакета законодателни мерки, представен от Европейската Комисия, „Готови 

за 55“. Той е сериозно предизвикателство не само пред индустрията, но и пред 

държавата и за да не доведе до опасни за икономиката ни резултати е необходимо тясно 

сътрудничество между администрацията и икономическите оператори. Желанието на ЕК 

за превръщане на Европейския съюз във въглеродно неутрална икономика до 2055 г. ще 

е изпитание за развитите страните от ЕС и почти невъзможно за държавите от Централна 

и Източна Европа и най-вече Република България. Предложения пакет обхваща 

множество законодателни сфери – екология, данъчна политика, енергетика и др., но 

цялостното му въздействие ще има икономически ефект, който за съжаление, при 

настоящите европейски проектни текстове, ще бъде изключително негативен за 

страната ни. БПГА е изготвила своя позиция по  европейските законодателните 

инициативи, която бихме искали да Ви представим. 

 

 Уважаема г-жо Нинова, отново се обръщам с молба към Вас за среща в удобно 

за Вас време, за да ви представим по-подробно дейността на БПГА, както и да обсъдим 

тези и други важни теми за сектора. 

 

 С пожелания за успешна работа и в очакване на Вашия отговор, 

 

10.01.2022г      Живодар Терзиев 

гр. София        /Председател на БПГА/ 


