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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

Изпращаме една година, която беше дос-
та активна за Българската петролна и газова 
асоциация. Както и досега продължаваме по 
всякакъв начин да се борим за чиста и кон-
курентна пазарна среда, за да осигурим ка-
чествени продукти и услуги за клиентите на 
компаниите от Асоциацията.

Ние сме активен партньор на българските 
институции и контролните органи в стремежа 
си да помагаме за изкореняване на лоши-
те практики и за подобряване на пазара на 
течни горива у нас. Поради тази причина екс-
пертите на БПГА и през тази година са деен 
участник в работни групи и експертни срещи 
с представителите на държавната админи-
страция. 

През 2017 година, следвайки линията 
си за пълна прозрачност на дейността си, 
Българската петролна и газова асоциация, 
организира и проведе първата си годишна 
конференция. Тя премина при голям меди-
ен интерес, а и беше от полза за бизнеса и 
държавните институции, поради обмяната 
на мнения и споделения опит на сродните на 

нас организации от Централна и Източна Ев-
ропа. Имаме амбицията да превърнем този 
форум в традиция.

Не може да не отбележим, че БПГА дома-
кинства и годишната среща на FuelsEurope 
– най-голямото обединение на компании от 
петролния бранш в Европейския съюз.

Бяхме поканени и се включихме в обсъж-
данията и процеса на изработка на нов закон 
за регулиране на сектора течни горива. Надя-
ваме се този проект скоро да бъде разгледан 
и приет от Народното събрание. Смятаме, че 
той би допринесъл за изсветляване на секто-
ра, засилване на контрола и установяване на 
нормална конкурентна среда. 

Със съжаление трябва да отбележим, че 
основният проблем на пазара на горива – а 
именно наличието на голям сив сектор, оста-
ва. Именно неговото намаляване, както и ус-
тановяване на еднакви правила за всички, е 
основен приоритет на Българската петролна 
и газова асоциация.

Както и досега, организацията остава в 
готовност да съдейства на държавните ин-
ституции за решаването на тези проблеми с 
цялата си експертиза и опит на този пазар.

БЮЛЕТИН
ЯНУАРИ 2018 Г.

на
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В последното тримесечие на 2017 г. Shell България подписа 
споразумение с Eldrive за изграждане на станции за зарежда-
не на електрически автомобили в 16 Shell обекта в страната. 
Партньорството прави Shell първата и единствена към момента 
верига, която предприема такъв мащабен проект. С тези иници-
ативи Shell доказва, че разработва и предлага пълен набор от 
решения, които да осигурят  повече удобство и спокойствие по 
време на път, както и избор на качествени горива, които следват 
развитието на новите технологии. 

„15 години сигурни по пътя към успеха“ – под това мото премина отбелязва-
нето на 15-тата годишнина на „ЕКО България“ ЕАД. Компанията посрещна близо 
500 партньори и гости на официален коктейл и класически концерт в царския 
дворец „Врана“, а преди официалната част бе организиран брифинг с медиите, в 
рамките на който участниците обсъдиха перспективите пред енергийния бранш 
в Европа и света. Основният фокус бе дискусията около стратегическите приори-
тети на компанията, свързани с балансиране на петролния сектор в България и 
на Балканите. Специално за събитието в България пристигна главният изпълни-
телен директор на Hellenic Petroleum Group г-н Григорис Стергюлис.

ЕКО България, собственост на гръцкия 
Хеленик Петролеум Груп предприе поред-
ната инициатива, свързана с енергийния 
бранш и реализацията на млади и компе-
тентни хора в него. Благодарение на компа-
нията, 10 студенти, от държавите, в които 
оперира холдингът, ще учат с пълна сти-
пендия в Технически университет в Крит и 
университет Пирея с магистърски програ-
ми „Петролно инженерство“ и „Енергийна 
стратегия, право и икономика“.

От средата на 2017 година Алексиос 
Атанасополос е новият изпълнителен 
директор на българската петролна ком-
пания ЕКО България, част от най-голя-
мата индустриална и търговска корпора-
ция в Гърция Hellenic Petroleum Group. 
Г-н Атанасополос започва своята карие-
ра в Hellenic Petroleum през 1994 година 
и оттогава досега заема редица отго-
ворни постове в компанията. От 2004 до 
2007 е президент на „Общогръцкия съюз 
на работниците“, а от 2008 до 2013 е 
член на борда на директорите в Hellenic 
Petroleum. Кариерата му минава и през 
поста на член на „Постоянния комитет 
по енергетика“ на Техническата камара 
на Гърция, председател на „Комитета по 
енергийна инфраструктура“ и „Комитета 
за рафиниране, съхранение и търговия 
с нефт“ към Института по енергетика за 
Югоизточна Европа (IENE), както и ре-
дица други длъжности.

ВЕСТИ

Бензиностанции ЕКО и 
Хеленик Петролеум Груп 
дават възможност на 
български студенти да 
завършат магистърски 
програми в Гърция

ВЕСТИ
„ЕКО България“ 
15 успешни години на пазара

Алексиос Атанасополос е новият изпълнителен директор на „ЕКО България“

Ново поколение горива 
и услуги в търговските 
комплекси Shell

Алексиос Атанасополос е новият е новият изпълнителен директор на „ЕКО България” (в средата)

Изминаващата година беше изпълнена с много 
интересни и предизвикателни проекти за Shell Бълга-
рия. Компанията обнови къта за хранене в 16 от свои-
те търговски обекти на ключови локации с цел да ги 
утвърди като предпочитано място за отдих и срещи 
по време на път. Реновираните комплекси предлагат 
уютни кътове за почивка, разширен deli2go продуктов 
асортимент от прясно приготвена на място, качестве-
на и разнообразна храна и ароматно италианско ес-
пресо. Проектът продължава и през 2018 г. 

Иновациите продължиха с представянето на пазара на най-
ново поколение горива Shell с DYNAFLEX технология, резултат 
от повече от пет години усилена работа на учените на Shell, 
които се приеха изключително добре от потребителите. Усъ-
вършенстваната DYNAFLEX технология се съдържа в пълната 
гама горива на Shell и е в основата на премиум горивата Shell 
V-Power, създадени за върхово представяне и ефективност на 
двигателя. Shell V-Power е и единственото гориво, съвместно 
разработено и препоръчано от Ferrari. Подсилената му форму-
ла съдържа 3 пъти повече почистващи и намаляващи триенето 
съставки от обикновения бензин, а обновеният Shell V-Power 
Diesel има нови премахващи отлаганията съставки за чист и 
ефективен двигател, помагащи да се възстанови неговата мощ-
ност и представяне.

С въвеждането в експлоатация на комплекса за хидрокрекинг 
на гудрона H-Oil „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се нареди сред 
най-сложните в технологично отношение и високоефективни 
предприятия в света, като бе достигната уникална дълбочина на 
преработката от 90%. Цялостната модернизация на производ-
ството през годините доведе и до трайно намаляване на вредни-
те емисии под допустимото ниво за рафинериите в ЕС, при това 
с постигнати високи за бранша показатели за безопасност и на-
деждност на оборудването.

През изминалата 2017 г. колективът на дружеството реши ва-
жни задачи, свързани с усвояването на технологията на хидро-
крекинг на гудрона H-Oil. На база на анализа по методология 
“Solomon” (основен бенчмарк за рафинериите в света) бе разра-

ботена и приета Програма за стратегическо развитие на предпри-
ятието за максимизиране на ефективността на производството с 
отчитане на перспективните изисквания към качеството на проду-
ктите и опазването на околната среда.

През 2018 година фокусът ще бъде върху вътрешната оптими-
зация на производствените и бизнес процесите в дружеството с 
прилагане на най-добрите достъпни практики в отрасъла. В пър-
вата половина на годината ще бъде завършена и реконструкцията 
на инсталация „Атмосферна Дистилация-4“, включваща изграж-
дането на нова пещ на газово гориво, което ще повиши енергий-
ната ефективност и екологичните показатели на съоръжението. 
Продължават дейностите по модернизация на Пристанищен тер-
минал „Росенец“.

Ефективността и безопасността на производството сред основните 
приоритети на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ и през 2018 година
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ВЕСТИВЕСТИ

Нови преимущества за притежате-
лите на карти ЛУКОЙЛ КЛУБ влязоха в 
сила от 1 декември 2017 г. Членовете 
на клуба вече не само ползват отстъп-
ки при зареждане, но с всеки закупен 
литър гориво натрупват и бонус-точки, 
с които могат да пазаруват стоки и услу-
ги в мини-маркетите на бензиностанции 
ЛУКОЙЛ.

Новите условия в програмата за ло-
ялност „ЛУКОЙЛ Клуб” са в унисон с 
концепцията за постоянно разширява-
не на услугите, предлагани от веригата. 
Освен качествени горива, компанията 
предлага високо ниво на обслужване, 
възможности за отдих в бензиностан-
циите си и атрактивни промоционални 
игри с празнично настроение.

ЛУКОЙЛ получи международен 
сертификат за качество Ford Q1

OMV в подкрепа на sos детски селища България и Карин дом 

Ви-Газ направи 
цялостно ребрандиране

„БЕНТ ОЙЛ” увеличи продажбите с над 15 000 тона

Нефтена компания ЛУКОЙЛ получи 
международния сертификат за качество 
FORD Q1 за съответствие с високите стан-
дарти на компанията FORD в мениджмънта 
на качеството и управлението на доставки-
те. 

След 18-месечна серия технически оди-
ти на производствените площадки на ком-
панията за  смазочни материали, водещият 

автопроизводител FORD включва ЛУКОЙЛ 
в глобалната си система за доставки във 
всички части на света, включваща ограни-
чен кръг сертифицирани участници. Серти-
фикацията позволява на ЛУКОЙЛ не само 
да доставя на FORD комплектуващи и раз-
ходни материали, но и да влезе в списъка 
потенциални разработчици на нови проду-
кти за автомобилите FORD.

„ЛУКОЙЛ КЛУБ” – 
с нови бонуси за лоялни клиенти Като компания, чиято философия е We Care More, OMV 

България организира  различни благотворителни инициативи, 
обществени каузи и дарителски кампании, в които участие взи-
мат и клиентите на компанията. През 2017 избраната кауза към  
SOS Детски селища е в подкрепа реализирането в живота на 
младежите над 18-годишна възраст след напускането на домо-
вете. С кампанията се  оказва финансова помощ на младежите 
над 18-годишна възраст, които живеят самостоятелно извън 
SOS младежките домове, работят или учат, но все още се нуж-
даят от подкрепа, за да се справят успешно в живота, целта на 

проекта е  да насърчи старта на младежите в самостоятелния 
им живот, при намиране на работа, място за живеене и възмож-
ности за реализация, до завършване на висше образование и 
започване на работа. Само за девет месеца от старта на кам-
панията, дарената сума е 47 116 лева.

Вече 11 години OMV всяка година  подкрепя работата на 
център за деца със специални нужди и техните семейства „Ка-
рин дом“ Варна,  като през всичките тези години компанията 
осигурява горивото за отопление на центъра и горивото за ми-
кробусите, за извършване превоз на децата.

През 2017 година Ви – Газ България премина през 
цялостно ребрандиране и освежаване облика на ком-
панията. Новото лого на Ви – Газ България бе раз-
работено и одобрено след интензивно маркетингово 
проучване на база на елементите, които най-силно 
отличават компанията сред участниците на пазара.

Успоредно с представянето на новото си лого, Ви 
– Газ България стартира поетапно цялостно ребран-
диране на своите камиони, резервоари и бутилки за 
битови и промишлени нужди.

В средата на 2017 г. Ви – Газ България пусна из-
цяло обновения си и модерен уебсайт www.v-gas.bg, 
който допълва подобрената визия на компанията. Новият уеб-
сайт представя по изключително достъпен начин продуктите и 
услугите, които компанията предлага, визията за бъдещото й 
развитие, както и актуални новини от Ви – Газ България.

От месец август Ви – Газ България е в нов модерен офис. 

Новият адрес на компанията е София, ул. Шар Планина 33.
От есента на 2017 г. Ви – Газ България предлага нови услуги 

и цялостно техническо обслужване на целия пазар на газ про-
пан-бутан в страната, включително на потребители, които за 
момента не са клиенти на компанията. „БЕНТ ОЙЛ“ започва своята дейност преди 20 години. За 

тези две десетилетия фирмата завоюва пазарни позиции и се 
превърна в един от лидерите на пазара на нефтопродукти в 
страната. През последните години дружеството постоянно 
е на челно място сред българските фирми (които не 
са дъщерни дружества на световни вериги) по реа-
лизирани обеми горива. През последната 2017 г. 
продажбите на компанията се увеличиха с над 15 
000 т на годишна база с продажби от над 280 000 
тона годишно предлагайки широка гама от про-
дукти - автомобилни горива, пропан-бутан, гори-
ва за отопление, както и битуми с гарантирано 
високо качество, отговарящо на европейските 
стандарти.

 През изминалата година “БЕНТ ОЙЛ” 
АД  придоби и вече и юридически е собственик 
на петролна база в района на гр. Панагюрище, с 
резервоари за над 5 млн. литра. Фирмата плани-
ра и разширяване на дейността 
си в база „Плевен“ като 
ще наеме още ре-
зервоари, с които 
да посрещне нара-
стналото потребление.

През  2010 г. отвори врати първата бензиностанция с бранда 
“БЕНТ ОЙЛ”  в    гр. София, кв.“Овча купел“, до стадион „Сла-

вия”. Там се предлагат качествени горива и съпътстващи 
стоки и аксесоари за автомобилистите 

на изключително конкурентни 
цени. Тази година беше 

закупена, ремонтирана 
и пусната в експлоа-
тация още една бен-
зиностанция в град 
Костинброд, която 
отговаря на висо-
ките стандарти на 

фирмата
Цялото ръковод-

ство на “БЕНТ ОЙЛ”  АД 
се ангажира да осигурява 
необходимите финансови, 

човешки и материални ре-
сурси за поддържане на високото 

ниво и непрекъснато подобряване на 
Системата за управление на качеството, с 

което да задоволява високите изисквания на своите клиен-
ти .

В началото на 2017 година Си-
нергон петролеум инвестира в 
закупуването и инсталирането на 
единствената в България съвре-
менна пълначна линия, тип кару-
сел, за пълнене на битови и индус-
триални бутилки с газ пропан-бутан

Електронният карусел предста-
влява ротационна платформа, с 
връзка към верижен конвейер, с 
устройство за автоматично въвеж-
дане, пълнене и изхвърляне на бу-
тилките. Състои се от 24 пълначни 
машини, свързани към конвейрна 
верига и предлага много икономичен и рационален начин за 
пълнене на бутилки с пропан-бутан. Каруселът е оборудван с 
автоматични и самостоятелно отделящи се пълначни глави, 
което повишава производителността. В следствие на това един 
единствен оператор може да контролира пълненето на до 1000 
битови бутилки на час или на 10 тона  втеченен газ пропан-бутан 
на час.

Инсталирана е и нова сис-
тема за управление на про-
изводствените данни, със 
специализиран софтуер на про-
изводителя. 

Пълначната инсталация е 
оборудвана с прецизна контрол-
на везна и газ детектор, осигу-
ряващи точното тегло, пълната 
техническа изправност и безо-
пасността на всяка напълнена 
бутилка.

Каруселуът е доставен от 
водещата датска фирма в из-

работването на пълначни системи за пропан-бутан – Kosan 
Crisplant. Инсталиран е в пълначния цех, в данъчния склад на 
дружеството край София.

Инвестицията на Синергон петролеум е значителна и пови-
шава съществено капацитета на базата в Кремиковци, осигуря-
вайки на клиентите ни безопасни и качествени бутилки газ про-
пан-бутан за битови и за индустриални нужди.

Синергон инвестира в пълначна линия тип „карусел”

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ  HTTP://BPGA.WORDPRESS.COM 4



HTTP://BPGA.WORDPRESS.COM  БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯБЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ  HTTP://BPGA.WORDPRESS.COM 76

на председателя на българската петролна и газова 
асоцияция г-н валентин златев за вестник „24 часа”

мате ли лична война с Веселин 
Марешки, г-н Златев?

- Не водя лични войни с нико-
го и не изпитвам никакви лични 
емоции спрямо Веселин Мареш-
ки. Като бизнесмен съм зает да 
развивам дейността на компани-
ята, която представлявам, а от 

политическите изяви на г-н Марешки слабо се 
вълнувам, тъй като политиката не е в моето 
поле на интереси.

Ние, компаниите-членове на Българската 
петролна и газова асоциация, винаги сме на-
стоявали да се спазват принципите на конку-
ренцията и върховенството на закона в нашия 
бранш. Настояваме правилата да са валидни 
за всички, включително и за г-н Марешки и 
свързвания с него бизнес, ако въобще е ясно 
какъв е този бизнес и кой всъщност го прите-
жава. 

- А защо толкова често споменавате 
името му?

- Нито някога съм имал намерение, нито 
съм инициирал каквито и да било дискусии с 
Веселин Марешки. Ако сте забелязали, нико-
га не съм отвръщал на нападките и обидите 
му лично към мен. Въпросът е принципен - 
имаме сериозни съмнения, че пазарното му 
поведение нарушава правилата и затова сме 
сигнализирали компетентната институция, 
Комисията за защита на конкуренцията. Ще 
очакваме тя да се произнесе, тъй като уважа-
ваме институциите. 

Единственото, за което пледираме, е рав-
нопоставеност и еднакви правила за всички. 
Нас постоянно ни проверяват всички кон-
тролни органи в страната – 17 на брой. Нито 
една наша ревизия не е била отлагана чрез 
намеса на съда и всички са завършвали със 
съответните ревизионни актове. Нямаме про-
тив, така трябва. Нека обаче по същия начин 
бъдат проверявани всички фирми в сектора, 
в това число и тези, свързани със зам.-пред-
седателя на парламента. Затова вече повече 
от година задаваме простичък въпрос – има 
ли поне един ревизионен акт за приключила 
ревизия на негова фирма? Ние например раз-
пространихме публично справка с платените 
от компаниите в групата на Лукойл данъци и 
призовахме Марешки също да оповести какъв 
принос към хазната имат неговите фирми в 
сектор горива. Да обясни как така хем твър-
ди, че продава на печалба, хем финансовите 
отчети на компаниите му показват загуба. Ма-
решки обаче удобно заобикаля подобни въ-
проси от страна на ваши колеги, като в същото 
време използва парламентарната трибуна за 

нападки срещу конкурентите си.
- Как си обяснявате липсата на резулта-

ти от проверките срещу него?
- Нека държавните органи да отговорят 

на този въпрос. Защото, както многократно 
съм подчертавал, Марешки не е проблем на 
бранша, а на държавата. Ако неговите фирми 
не спазват правилата, това означава, че той 
ощетява хазната и всички български гражда-
ни, които са потребители на публични услуги. 
Досега обаче не съм чул отговор от нито един 
представител на държавата, въпреки че един 
съд в страната вече излезе с такова решение.

- Как обяснихте при разпита ви в про-
куратурата изказването си, че над Веселин 
Марешки има политически чадър?

- Да, казал съм публично, че според мен 
над него има разпънат политически чадър 
и стоя зад думите си. Това мое съждение е 
свързано именно с факта, че срещу него няма 
приключила нито една проверка. Как по друг 
начин да си го обясня? Това казах и при раз-
пита в прокуратурата.

- Намалява ли сивият сектор в горива-
та?

- За съжаление, смятаме, че нивото на си-
вия сектор остава относително константно и 
вероятно е най-високото в Европейския съюз. 
Делът му е около една трета от пазара, спо-
ред данни от финансовото министерство. Не 
сме чули друга, по-оптимистична оценка до 
момента. А този голям дял говори за огромен 
размер на непостъпили в хазната данъчни 
приходи. После да не се чудим защо няма 
пари за финансиране на важни публични 
сфери като социалното осигуряване, образо-
ванието и здравеопазването.

- Какви са загубите за бюджета?
- Около 1 милиард лева годишно и дори 

повече.
- Защо делът му е толкова голям?
- Причините са много. Според нашия ана-

лиз, нормативната база е твърде разпокъса-
на. Секторът на горивата се регулира от 14 
закона и още десетки наредби, от множество 
контролни институции, като всяка оперира в 
своя сектор. Например, Агенция „Митници” 
контролира акцизните задължения, Нацио-
налната агенция за приходите – постъплени-
ята от ДДС, Икономическа полиция и ДАНС 
трябва да следят да няма нарушения на да-
нъчното законодателство в цялост, има и мно-
го други институции, които контролират други 
аспекти на дейността – Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор – ка-
чеството на горивата, РИОСВ – улавянето на 
парите в бензиностанциите, Държавна аген-

ция „Държавен резерв и военновременни за-
паси” – запасите, които заделят операторите. 
В тази плеяда от контролни институции обаче 
липсва координация, тъй като всеки гледа в 
своето си поле, което води до пропуски в кон-
трола. Сигурно можем да се преборим с ко-
рупцията, ако има политическа воля за това, 
но с чиновническото безхаберие и инертност 
- едва ли. Това е един от основните проблеми 
не само в този икономически сектор.

Контрабандата ражда корупция, а корупци-
ята пази контрабандата. На фона на възмож-
ностите, които дават приходите от контрабан-
да,  е абсолютно неразбираемо за нас, защо 
към момента е възможно една фирма да запо-
чне дейност с капитал от 2 лева в този сектор. 
Това прави контрола върху такива компании 
и дейността им изключително труден. Има и 
нещо друго, за което сме алармирали публич-
но многократно - приходните агенции разчи-
тат прекалено много на електронния контрол, 
който често дефектира или се манипулира 
за сметка на физическия контрол. А пък по-
следния се извършва единствено при опера-
торите, които са на светло, защото така е по-
лесно. Така и до днес не разбрах, защо беше 
засекретен докладът за манипулирането на 
системата БАЦИС.

Всички виждаме по магистралите и по на-
шите пътища едни табели за евтин дизел, как-
то и цистерни, които със сигурност продават 
контрабандни горива. Пак казвам, многократ-
но сме сигнализирали компетентните органи 
за това, те често казват, че са наясно с про-
блема, но той си остава. 

Самата нормативна уредба създава пред-
поставки за влизане на контрабандно гориво 
в страната. Говорили сме много за митниче-
ските складове, в които няма измервателни 
уреди, а това е добре дошло за контрабанди-
стите. На тези места рядко се проверява ре-
алното количество и качество, което се разто-
варва от танкерите.

Българската петролна и газова асоциация 
постави този проблем включително и пред 
Народното събрание, както и пред всички въз-
можни заинтересовани органи.

- Къде се продават контрабандните го-
рива?

- По наши наблюдения, в т.нар. „ведом-
ствени бензиностанции”, изоставени ТКЗС-та, 
монтирани стари цистерни в стопански дворо-
ве, а напоследък забелязваме и съвсем нови 
ведомствени обекти, които представляват 
една колонка и съд, от който се точи гориво. 
Има ги и т.нар. „мобилни бензиностанции” – 
стари автомобилни цистерни, микробуси с 
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пластмасови съдове, снабдени с елементар-
ни пистолети. На някои уж редовни търговски 
обекти се манипулират уредите за измерване 
и он-лайн връзката за предаване с НАП. Това 
може да стане по различни начини. Имаме 
големи съмнения, че контрабандно гориво 
може да се продава и на бензиностанции, в 
които няма ПОС-терминали и не се приемат 
банкови разплащания.

 - Толкова голям проблем ли са ведом-
ствените бензиностанции?

- Да, сериозен проблем са. Освен това ни-
кой не знае точния им брой. Чуваме различни 
оценки, между 10 и 30 хиляди, а може и да 
са повече. Именно фактът, че не се знае къде 
са и какво са всъщност е предпоставка в тях 
да се разпространяват контрабандни горива. 
Освен че ощетяват фиска, те представляват 
и опасност за околната среда, тъй като не от-
говарят на никакви критерии за безопасност и 
качество на горивата. 

Поради възможностите за манипули-

ране на системата БАЦИС никой не знае 
колко горива стигат до тях. Точно защото 
електронната система е манипулирана, 
е възможно с един редовен акцизен до-
кумент да бъдат превозвани множество 
партиди контрабандни горива. А за БАЦИС 
ние също сме сигнализирали множество 
институции.

- Какво трябва да се направи, за да се 
свие контрабандата? Нужен ли е специа-
лен закон за горивата?

- Изработването на такъв закон започна 
по инициатива на българското правителство. 
Ние като асоциация бяхме поканени да се 
включим в работата на работната група на по-
късен етап. Убедени сме в необходимостта от 
такъв секторен закон, тъй като търговията с 
горива генерира голям процент от данъчните 
постъпления в държавната хазна. Миналата 
година например са събрани около 2 мили-
арда лева само от акцизи. Други сектори на 
енергетиката се регламентират от отделни 

закони - например за биогорива, газ, електри-
чество, възобновяеми енергийни източници, 
докато нашият сектор, въпреки голямото си 
значение за фиска, досега стои извън поле-
зрението на законодателя.

Секторният закон за търговията с горива 
би трябвало да извади на светло всички опе-
ратори на пазара. Защото, както споменахме, 
сега се контролират само коректните играчи 
на пазара. Такава норма най-после ще ко-
ординира извършваната контролна дейност, 
всички контролни институции ще работят за-
едно чрез общо звено.

Освен това се надяваме, че този закон ще 
въведе определени условия, за да не може 
фирми без никаква инфраструктура и капи-
тал да оперират на пазара. Следва да бъдат 
поставени изисквания пред самите собстве-
ници на фирми от сектора, така че да не бъде 
възможно компаниите да се прехвърлят на 
малоимотни и безимотни лица, без образова-
ние и без платени осигуровки.

Ако функционира правилно и се следва 
стриктно, законът може значително да из-
светли сивия сектор в търговията с горива.

 - КЗК вече се произнесе, че няма кар-
тел при горивата, но защо на част от бен-
зиностанциите има сходни цени?

- Антимонополната комисия прави някол-
ко проверки на пазара на горива и всички 
те завършиха със заключението, че картел 
няма. За последно комисията се произнесе в 
този дух в края на март тази година. 

И за обикновения наблюдател вече е ясно, 
че пазарът в България е силно конкурентен. 
Цените у нас се задържат на практическия 
минимум, за да бъдат конкурентни компани-
ите на този малък пазар. Всяко изкуствено 
завишаване на цената от определен обект 
или фирма е обречено на неуспех, защото ще 
доведе до отлив на клиенти. 

В различните региони на страната цени-
те варират в зависимост от  транспортните 
разходи, броя на служителите, броя на обек-
тите в региона, икономическата активност 
на населението и ред други фактори. Тези 
вариации обаче са малки, тъй като самата 
характеристика на горивата като стока е та-
кава. При общи международни цени на суро-
вината и влаганите биокомпоненти, при сход-
ни стойности на производствените разходи, 
при еднаквите технологии за производство и 
сходните дейности и разходи за експлоата-
ция, е напълно нормално цените на горивата 
да не варират твърде много. Дори в рамките 
на целия Европейски съюз тези разлики са 
от порядъка на 30-40 цента. Искам пак да 
разсея спекулациите, че горивата в Бълга-
рия са едни от скъпите в Европейския съюз 
– напротив, в момента бензинът в България 
е най-евтин сред всички държави-членки на 
ЕС, а дизелът също е на едно от първите мес-
та в тази класация. Съвсем друг е въпросът 
за покупателната способност на българските 
потребители. Докато тя е ниска, популистките 
спекулации с темата за цените на горивата 
ще продължават да се ширят в общественото 
пространство.  

13.12.2017 г.
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АНАЛИЗ

рез последният месец би-
огоривата отново станаха 
тема на публични дискусии 
след като Министерството 
на енергетиката публикува 
за обществено обсъждане 
Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за енергия-

та от възобновяеми източници. Този 
текст трябва да въведе в българското 
законодателство последните измене-
ния в Директивата за възобновяемите 
източници, които ограничават до 7 % 
биогоривата, произведени от земедел-
ски култури. 

Намаляването на емисиите въгле-
роден двуокис винаги е било сред 
основните приоритети на политиката 
на Европейския съюз в енергийната 
сфера. За съжаление, практическото 
прилагане на този аспект от действи-
ята срещу изменението на климата 
среща два основни недостатъка, кои-
то следва да бъдат отбелязани. На 
първо място лобирането на някои по-

влиятелни държави-членки в полза на 
националните им индустрии, както и 
оскъпяването на енергийните проду-
кти за крайния потребител. 

КАК ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СЕ 
ОТРАЗЯВАТ НА БИОГОРИВАТА?
Намаляването на биокомпоненти-

те, произведени от земеделски култу-
ри, е типичен пример за налагане на 
неадекватни ограничителни мерки, 
предлагани от страни от ЕС, които не 
разполагат с достатъчно територии, 
на които да развиват производство на 
култури за биогорива. Това са предим-
но страните от Скандинавския полуос-
тров, както и Германия, които успяха 
да наложат своето виждане в рамките 
на Съюза. Следствие от него бе въве-
ден лимит от 7% биодобавки, произве-
дени от маслодайни култури. Основен 
аргумент за ограничението бе фактът, 
че това са земеделски земи и фуражи, 
които могат да се използват, за да се 
задоволят хранителни нужди на насе-
лението. Това е изключително спорен 
факт, тъй като Общата европейска зе-
меделска политика през последните 
години доведе до свръхпроизводство, 
напълно достатъчно да задоволи нуж-
дите на населението на ЕС. В допъл-
нение ограничаването на употребата 
на този тип биогорива е в пълно про-
тиворечие с необходимостта да бъде 
осигурена енергийната независимост 

на държавите-членки. Практически се 
зачерква възможността да се използва 
свободен земеделски ресурс, който да 
осигури допълнително снабдяване с 
алтернативни горива. Това се прави за 
сметка на доста по-скъпо струващите 
биогорива, произведени от отпадъци, 
например слама, водорасли, орехови 
черупки и др. ,които обаче са сред ос-
новните научни разработки в спомена-
тите по-горе страни от ЕС в основата 
на приемането на новите правила.

Вторият основен недостатък на но-
вата политика е цената. Съвсем естест-
вено ниският рандеман при производ-
ството и допълнителните действия, 
свързани с набавянето на отпадъчен 
ресурс оскъпяват крайния продукт, 
влаган в конвенционалните горива. А 
оттук се повишава и цената за край-
ния потребител. И ако в по-развитите 
държави потребителите са готови да 
се разделят с част от ресурса си, за 
да подпомогнат екологичните поли-
тики на ЕС, остава логичният въпрос 
какво мисли българският гражданин. 
Готов ли е да плати повече, за да за-
режда по-скъпи биогорива? Тук е мяс-
тото да се спомене и друг свързан с 
по-високата цена проблем. Контролът 
върху произхода и производството на 
новото поколение биогорива е изцяло 
документален. Поради физичните ха-
рактеристики на продукта разликите 
между горивата, произведени от зе-
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Намаляването на биодобавката от земеделски култури може да създаде много проблеми
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меделска продукция, и тези от ново 
поколение, са изключително трудни 
за откриване, и дори невъзможни, при 
физически контрол. Резултат от това 
са последните разкрития в Германия, 
че биогорива, които не отговарят на 
изискванията на производство от вто-
ро поколение са декларирани и прода-
дени като такива. В този смисъл дори 
в Германия потребителят не може да 
бъде сигурен, че плаща повече, под-
крепяйки екологичните политики, как-
во остава за други държави. 

КАКВА Е СИТУАЦИЯТА 
В БЪЛГАРИЯ?

В проекта на Закона за енергията от 
възобновяеми източници, представен 
от Министерството на енергетиката 
се транспонират европейските изиск-
вания за намаляване на дела на био-
горива от земеделска продукция и се 
налага задължение за доставчиците 
на конвенционални горива да добавят 
във всеки литър дизел 1% биодобав-
ка от ново поколение. Предвидената 
система за контрол на това изискване 
е изцяло документална, което е сери-
озна предпоставка за измами със сер-
тификати за произход и производство 
на продукта. От друга страна санкци-
ите за неизпълнение на наложения 
един процент са изключително висо-
ки, което в съчетание с почти невъз-
можния физически контрол на вложе-

ния биокомпонент, са предпоставка за 
административен натиск и корупция. 

Не на последно място промяната 
на тази европейски политики ще се от-
рази и върху българските земеделски 
производители и производителите на 
биогорива в страната. 

Разбира се, изискванията на евро-
пейското законодателство следва да 
бъдат изпълнявани, но така наложе-
ните изисквания с промените в ЗЕВИ 
са направени на изцяло администра-
тивен принцип без да бъде взета 
предвид ситуацията в страната.

КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВИ?
В тази връзка Българска петролна 

и газова асоциация се е заела със за-
дачата да поръча независимо изслед-
ване върху политиките за въвеждане 
на биогорива и възможностите за из-
пълнение на националните цели на 
Република България, съгласно евро-
пейските й задължения в тази област. 
Основна цел на анализа ще е и  как 
това да бъде направено по най-це-
лесъобразен начин за гражданите и 
индустрията в страната.  Това проуч-
ване следва да бъде завършено до 
средата на март 2018 година. Според 
нас до този момент всякакви промени 
в настоящето законодателство трябва 
да се замразят, за да се намерят ре-
ални, а не административни решения 
на поставените проблеми. Част от ре-

шенията се състоят в изграждане на 
информационна система, която да га-
рантира сигурността на документите 
за произход на биогоривата, въвежда-
не на задължения всички биогорива 
да имат сертификати за устойчивост, 
както и да се започне смесване с по-
нисък процент (0,25%) биодобавка 
ново поколение, което ще е в полза 
на крайния потребител и ще даде въз-
можност да се намали риска от изма-
ми.

БЪДЕЩИ РЕШЕНИЯ
Реалността в Европейския съюз е 

такава, че в бъдеще биогоривата от 
земеделски продукти ще бъдат до-
пълнително ограничени. Както обик-
новено потребителят ще бъде този, 
който ще заплати цената. За да бъде 
тя поносима държавата трябва да има 
ясна позиция по въпросите, свързани 
с биогоривата като те се базират на 
реална преценка на пазара и иконо-
мическата ситуация, а не се налагат 
просто административно. Индустри-
ята винаги ще бъда на страната на 
подобен подход и ще подпомага вла-
стите в избора им. Хоризонтите на по-
литиките трябва да бъдат все по-голе-
ми, за да могат както компаниите, така 
и всички ние гражданите да имаме 
яснота и сигурност относно бъдещото 
развитие на сектора, икономиката и 
страната. 
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АНАЛИЗ

POPiHN публикува на своя интернет сайт 
графично разяснение на елементите, форми-
ращи цената на горивата (процентно са отра-
зени данъчните вземания, производствената 
цена, стойността на логистиката, печалбата 
и другите съставни части на  крайната цена). 

Лежек Вициеш: „Цената на суровия петрол 
е една и съща за всички, разходите по дей-
ността на рафинериите също са съизмерими 
за всички. Така че финалната, окончателната 
цена се дължи на националните данъци.“

ОЩЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ:

POPiHN провежда образователна кампа-
ния сред потребителите на течни горива

ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК 
НА ГОРИВО

http://www.popihn.pl/sprawdz_swojego_
dostawce_paliwa.php

POPiHN (www.popihn.pl) e неправителстве-
на организация с над двадесетгодишен опит. 
На полския пазар обединява всички големи 
производители на горива, логистични ком-
пании от бранша и дистрибутори и активно 
се бори срещу незаконното производство и 
търговия с горива, както и с високия дял на 
данъчни измами. 

Инициативата „ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯ ДОС-
ТАВЧИК НА ГОРИВО“ е адресирана до край-
ните участници на пазара на течни горива в 
Полша. Един от най-съществените инстру-
менти на инициативата е широката информа-
ционна кампания, която се провежда в Полша 
под патронажа на:

- Министъра на икономиката на Полша
- Председателя на Агенцията за запаси от 

нефт и нефтопродукти в Полша
- Председателя на Службата за енергийно 

регулиране в Полша

ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА:

Информиране на обществеността относно 
дейностите, осъществявани от бранша (иден-
тифицирането на дейностите, които не се 
осъществяват от търговците на гориво също е 

важен елемент от образователната 
кампания).

Запознаване на обществото с 
най-важните задължения, които 
субектите, свързани с дейността по 
производство и търговия с течни го-
рива в Полша, изпълняват.

В резултат от провежданата 
кампания се отчита запознаване 
на обществото с отрицателните 
икономически и правни ефекти 
спрямо държавния бюджет и потре-
бителите, които ефекти произтичат 
от нелегалната търговия и внос на 
вътрешния пазар от „ненадеждни 
източници“.

Друг образователен ефект с 
изключителна полза за крайните 
потребители е възможността да се 
запознаят и да започнат да използ-
ват в ежедневието си  предоставе-
ните от POPiHN методи за проверка 
на доставчиците на гориво, както и 
на продуктите, които предлагат. По 
този начин потребителите следят 
за безопасността и качеството на 
предлаганите продукти на полския 
пазар и осъществяват косвен пос-
ледващ контрол.

„ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯ ДОС-
ТАВЧИК НА ГОРИВО“ е кампания, 
която съдейства за по-доброто па-
зарно функциониране. Подпомага 

се функционирането на конкурентен пазар на 
горивата на основата на принципите на чест-
ната игра и най-добрите пазарни практики. 
Част от конкретните резултати на кампанията 
е и разработването и приемането на Кодекс за 
добри практики на компаниите,опериращи на 
пазара на течни горива в Полша.

Лежек Вициеш   е Генерален директор на 
Полската петролна асоциация (POPiHN)

Г-н Вициеш е мениджър по публична ад-
министрация и корпоративни комуникации. 
Има специализации в областта на корпора-
тивните отношения; вътрешноорганизацион-
ните и публични комуникации; корпоратив-
ната социална отговорност; в отрасъл „течни 
горива“ и устойчивото развитие. 

Генералният директор на POPiHN e ма-
гистър от Московския държавен университет 
със специалност „Международни отношения“, 
а по-късно се дипломира в специалност „Пуб-
лична администрация“ във Варшавския уни-
верситет.  Обогатява експертните си знания, 
работейки в различни държави и разнообраз-
на културна среда.

КАРИЕРА: 
✓ 1984-1999 г. - в Министерството на външните 
работи на Република Полша последователно 
заема длъжността на заместник-ръководител 
на мисията в Исламабад; заместник-директор 
в дирекция „Човешки ресурси“ в министер-
ството; Генерален консул на Полша в Единб-
ург.

✓ 1999-2006 г. – през този период е ръко-
водител на British Petroleum Polska, отговарящ 
за връзките на компанията с външни партньо-
ри и организации. 

✓ След 2006 г е бил консултант по публич-
на администрация в Lemawi Consultant, както 
и директор за град Варшава на „Инициатива 
за климата“ на фондация "Клинтън".

Л. Вициеш: „В Полша също като в Бълга-
рия съществува сива икономика в сектор „го-
рива“, но правим разлика между неформална 
икономика – „сив сектор“ и пиратска икономи-
ка -  „черният сектор“, който нарушава основ-
ното пазарно поведение и правните норми.

Черната зона е сферата, в която основната 
дейност е тази по укриване на ДДС и осъщест-
вяване на други данъчни измами. Укриването 
на ДДС  е добре канализирана престъпна 
дейност на организирани престъпни групи с 
поле на действие в мултиотрасловата прес-
тъпност вкл. трафика на наркотици и хора. 

Сивият сектор от друга страна не е толкова 
обществено-опасен, свързваме го с укриване 
на акцизи в малки размери, заобикаляне и из-
бягване на акцизните правни норми, както и 
контрабанда, но отново на количества гориво 
в малки размери („куфарна търговия“, „търго-
вия с туби“).“

Изчисленията на POPiHN за 2015 г. разкри-
ват, че общият дял на „сивия и черния“ сектор 
при горивата в Полша е бил най-малко 2,5 
млрд. евро (за сравнение общите приходи в 
Полша от данъци за 2016 г. са 71 млрд. евро). 

Когато POPiHN идентифицира високата 
степен на риска от „сивия и черния“ сектор, 
няма идея за цялостната картина на пазара 
на горива и възлага изготвянето на анализ 
относно тази „тъмна“ област от пазара на кон-
султантската компания Ernst&Young (Ърнст и 
Янг) – повече можете да прочетете на адрес: 

www.popihn.pl/download.php?id=221 стр.54
Методологията на анализа е изготвена въз 

основа на критерии, предварително зададе-
ни от Европейската комисия (ЕК) и полското 
министерство на финансите, за идентифи-
циране на „черната“ зона, в която голям дял 
съставляват сделките с укриването на ДДС. 
Също така полето на изследване на доклада 
обхваща данъчните измами на пазара на го-
рива и то предимно на този на дизелово гори-
во, тъй като бензинът традиционно не е сред 
„предпочитаните“ стоки от престъпните групи, 
извършващи данъчни измами с горива. 

Анализът предоставя данни, събрани и об-
общени чрез ясни, официално признати кри-
терии, които дават точна оценка за годишните 
загуби  на държавата, обществото и бизнеса 
от данъчните престъпления.

Чрез документа се онагледяват и стават 
общодостъпни мащабите на сделките с ДДС 

измами с горива. На годишна база те са с по-
голям размер от средствата, предвидени в 
националния бюджет за здравеопазване на 
Полша за същия период. 

Непосредствен очакван и целен резултат 
от публикуването на анализа е било подо-
бряването на взаимодействието и сътрудни-
чеството с контролните органи - полицията, 
данъчните и митническите власти в Полша. 
Оценката на POPiHN е, че резултатът е по-
стигнат във висока степен.

Л.Вициеш споделя, че POPiHN предоставя 
обучение  на представителите на държавните 
институции, при което се разяснява проблема 
и механизма на данъчните измами и възмож-
ните реакции за противодействие от страна 
на държавната власт. 

Полската асоциация подготвя, публикува 
и предоставя на администрацията ръковод-
ство за това кои параметри да бъдат следени 
online при осъществяването на продажба на 
горива в Полша. Пример за подобен „рисков 
маркер“ е „засичането“ на оферта за „В0“ (ди-
зел без биокомпонент), подобна сделка с голя-
ма вероятност  е свързана с измама, тъй като 
наличието на биокомпонент и задължително 
за течните горива и в Полша. Дружествата от 
„черната зона“ не разходват финансов, вре-
меви и логистичен ресурс, за да смесват ди-
зела с биогорива. 

Полската петролна асоциация отчита фа-
кта, че на законодателно ниво, процесът още 
не е завършен и към момента работи по про-
мяна в законодателството за надзор над авто-
транспорта на стоки от вида на горивата.

По отношение на цената на горивата 

Полската Петролна Асоциация (Полската Петролна Асоциация (POPPOPiiHNHN) с добри практики в борбата с незаконната търговия ) с добри практики в борбата с незаконната търговия 
с горива и данъчните измами в секторас горива и данъчните измами в сектора

НИС Петрол стартира инициативата „Струва ли си?”
НИС Петрол ЕООД  развива на бъл-

гарския пазар верига бензиностанции  
Газпром,  както и  търговия на едро с 
горива. Това са двете основни направ-
ления, които определят развитието на 
компанията на българския пазар.

Дружеството  предлага горива от 
собствена рафинерия и притежава  
складова база за светли горива, което 
значително подпомага поддържането 
на високо качество.  Основен принцип 
в работата на дружеството, което се на-
ложи на българския пазар като преми-
ум бранд,  е предлагането на високока-
чествени горива, атрактивни продукти , 
иновативни решения за своите клиенти. 

Веригата  следва и налага високи 
стандарти на  работата и обслужване, 
като предлага продукти, отговарящи 
на най-новите европейски стандарти – 
дизел, бензин, LPG и масла, а за пери-
ода 2015-2017 успешно успя да наложи 

брандираните горива от серията G-Drive. 
В отговор на потребителските търсения 
верига бензиностанции  Газпром постави 
началото на нова програма за лоялност- 
«С нас на път» и стартира два пилотни 
проекта, част от амбициозната задача на 
веригата да наложи концепцията Drive 
Café.

Определено за НИС Петрол 2017г. е го-
дина, в която компанията стартира своя-
та инициатива за безопасно шофиране - 
«Струва ли си?» Мотивът за разгръщане 
на тази инициатива под формата на кам-
пания е да бъде споделена една добра 
практика и част от нашата  корпоративна 
култура   извън рамките на комапнията, 
като помогнем в  борбата срещу безотго-
ворното и опасното шофиране.  Затова 
и кампанията е с няколко основни пос-
лания, и си поставя доста амбициозни 
цели, като един от основните приоритети 
е свързан с формиране култура на шо-
фиране и поведение на пътя. В отговор 
на тази задача е и изборът на слоган на 
кампанията: «Струва ли си?», с който 
целим да провокираме всеки един шо-
фьор да се замисли, дали си струва не-
премереният риск-  да говорят по теле-
фона точно по време на шофиране, да 
пропуснат предпазния колан или да шо-

фират след употреба на алкохол, когато 
в следващата секунда могат да погубят 
нечий живот – било то своя собствен, на 
близките си или на невинни шофьори и 
пътници. Един от основните проблеми, 
върху който се фокусира кампанията, е 
фактът, че много от шофьорите виждат 
в закона задължение, но не намират сми-
съл в него и много рядко осъзнават, че 
той е създаден, за да пази всички учас-
тници в пътната обстановка. Изваждайки 
на преден план последствията от неспаз-
ването на законите, искаме да накараме 
шофьорите наистина да направят равно-
сметка между моментното удоволствие и 
рискът, за който могат да заплатят много 
по-висока цена – собствения си живот 
или този надругите. Кампанията стартира 
чисто информативно, описвайки в без-
платни брошури ЗДвП. Тези брошури се 
раздават на всяка наша бензиностанция 
и не са обвързани с покупка или зареж-

дане, тъй като искаме те да достигнат 
до възможно най-много хора. Целта им 
е да информират шофьорите какви са 
законите и какви са глобите за наруша-
ването им.

Инициативата има  онлайн платфор-
ма www.gazprom-petrol.bg/safedriving  , 
в която могат да се следят всички про-
мени в този закон, както и да се раз-
гледат теми, свързани с кампанията 
и съответно различните активности в 
рамките на кампанията

В рамките на кампанията  бе про-
ведено специално събитие за жур-
налисти , както и активност «Дете на 
пътя- повече от червен светофар! Оз-
начава- Спри!», която е обвързана с 
началото на учебната година и е свър-
зана с безплатно раздаване на свет-
лоотразителни стикери със слогана 
на кампанията, в търговските обекти 
на верига бензиностанции Газпром, 
както и със специално разработена 
учебна програма с десет основни пра-
вила, която всеки може да изтегли и е 
достъпна на  www.gazprom-petrol.bg/
safedriving.

Изпълнителният директор на НИС 
Петрол Иван Костадинов 
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Българска петролна и газова асоциация е учредена през 1999г. от основните 
фирми в нефтената и газова индустрия – „Петрол” АД, „Шел България” ЕАД, 
„Овергаз Инк.” АД, „Шел Газ България” АД, „Топливо” АД.

Сега членове на Асоциацията са "Бент Ойл" АД, „Булмаркет ДМ” ООД, 
„Ви-газ България” ЕАД, „Газтрейд” АД, „Зара-Е” ООД, „Еко България” ЕАД, 
„Инса Ойл” ООД, Литекс АД, „Лукойл България” ЕООД, Лукойл Нефтохим Бур-
гас АД”, "НИС Петрол" ЕООД, „ОМВ България” ЕООД, "Петрол" АД, „Приста 
Ойл” АД, „Ромпетрол България” ЕАД, "Синергон Петролеум" ЕООД, „Шел 
България” ЕАД.

Асоциацията е единствената представителна организация едновременно на 
петролния и газов сектор в Република България. Тези браншове безспорно са от 
стратегическа важност за икономиката на държавата –  в основата на транс-
портната система, енергетиката, отоплението на битовата сфера. Компании-
те, членове на БПГА, са и сред най-големите данъкоплатци в България.

ул. "Пpоф. Асен Златаров" 11, София, 1504
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