До: Изпълнителния Директор
на Агенцията за енергийна ефективност
инж. Кольо Колев
Изх. № 132-АЕЕ / 01.11.2010

Уважаеми г-н Колев,
Обръщам се към Вас в качеството си на Председател на
„Българска

петролна

и

газова

асоциация”

(БПГА)

-

сдружение

единствената

представителна организация на сектора в България. В нея членуват компании,
представляващи над 70% от търговията на горива в страната (според
проучване на КЗК от 2009 г). В тази връзка бих искал да изложа няколко
основни въпроса, които членуващите в БПГА биха искали да обсъдят с Вас и
екипа Ви.
На проведената през месец октомври среща в АЕЕ, свързана с
индивидуалните цели, поставени на търговците на горива според Закона за
енергийната ефективност, БПГА изрази скептицизма си към предложения
подход за решаване на въпросите за енергийните спестявания, които
преимуществено бизнесът следва да посрещне. В продължение на позицията
ни за конструктивен диалог, бихме желали да предложим следното:
1. Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета предлага
на държавите-членки индикативна цел от 9 % спестена енергия за
периода до деветата година от прилагането на Директивата. Тази цел
е поставена пред всяка държава от ЕС, намира своето отражение и на
национално ниво. Както европейския нормативен текст, така и
практиката, указват, че транспортният сектор играе важна роля в

изпълнението на поетите ангажименти. В тази връзка, преди да бъдат
налагани задължения на търговците на горива, БПГА предлага да
бъде изчислено на национално ниво секторното увеличение на
енергийната ефективност в транспорта. В него трябва да бъде
включено дори количеството на спестена енергия, което следва, от
построяване на магистрални пътища. Всеизвестен факт е, че при
влизането в експлоатация на този вид пътища, разходът на енергия се
намалява, тъй като движението се извършва с относително постоянна
скорост, водещо до по-нисък разход на горива. Според нас е
необходимо да бъде разработена методика, която да отчете
енергийните спестявания извършени от крайните потребители и те да
бъдат причислени към изпълнението на индикативната цел. От своя
страна тези действия следва да доведат до преизчисляване на
частта, която компаниите-търговци на горива трябва да поемат.
2. БПГА счита за нужно да се подложи на преоценка изключването на
малките

дружества

за

търговия

с

енергия

от

задълженията,

произтичащи от Директива 2006/32/ЕО, свързани с повишаване на
енергийната

ефективност.

Европейският

текст

не

задължава

държавите-членки да изключат тези предприятия, тази възможност е
предоставено единствено като опция. Необходимо е тежестта на
задълженията да бъде разпределена върху всички търговци на горива
на територията на страната, без това да създава неравнопоставеност
между икономическите оператори.
3. Компаниите, членуващи в БПГА, винаги са имали водеща роля в
оптимизацията

на

услугите

си

към

по-високи,

по-екологично

съобразни и по-енергоспестяващи стандарти. В тази връзка голяма
част от обектите за продажба на горива на дребно имат възможността
да извършат енергийни спестявания чрез: намаляване употребата на
електрическа енергия и отопление, посредством енергийно-ефективни
технологии

и

използване

на

уреди

с

минимално

енергийно

потребление от висок клас. Бихме желали съвместно с Агенцията за
енергийна ефективност да се разработят методики за изчисляване на
тези спестени количества енергия, които да бъдат приспаднати от
индивидуалните цели на компаниите.

Надявам се нашите идеи да бъдат основа на по-нататъшната ни
дискусия, за да постигнем изпълнението на поетите ангажименти към ЕС в
политиката по енергийна ефективност, без това да създава допълнителни
пречки пред развитието на бизнеса, който е в основата на устойчивия растеж
на Република България.

С уважение:
29.10. 2010 г.
гр. София

Андрей Делчев
(Председател на БПГА)

