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Андрей ДЕЛЧЕВ,
Изпълнителен 
директор на 
Българската  
петролна и  

газова  
асоциация

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

Пред вас е новият брой на бюлетина 
на Българската петролна и газова асоци-
ация. 

Имаме амбицията да информираме 
всички заинтересовани страни за по-
следните развития на пазара на течни 
горива, за становищата и работата на 
членовете на нашата асоциация, както и 
за техните бизнес постижения, тъй като 
винаги сме се стремели да сме прозрач-
ни и предвидими за нашите партньори и 
клиенти.

Безспорно, най-важната тема за бран-
ша в този момент е приемането на спе-
циален закон, който да регламентира 
търговията с течни горива в страната. 
Въпреки че това е един от икономиче-
ските сектори с най-голям принос към 

държавната хазна, настоящата законо-
дателна рамка продължава да е разпо-
късана и хаотична. Това е пречка пред 
развитието на конкуренцията, изсветля-
ването на пазара, но най-вече е в ущърб 
на българските данъкоплатци.

Затова БПГА подкрепя внесеният в 
парламента от група народни представи-
тели законопроект. Подробно представя-
не на настоящите проблеми и начините, 
по които проектонормата предлага ре-
шения, може да намерите в настоящия 
брой.

Освен това Ви представяме и страте-
гията за развитие на бранша, изготвена 
от европейската петролна асоциация – 
FuelsEurope, която беше дискутирана на 
висок форум в София, част от календара 
на българското европредседателство.

Приятно четене!

БЮЛЕТИН
ЮНИ 2018 Г.

на
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олемият размер на сивата икономика в сектора на про-
изводството и търговията с течни горива продължава 
да бъде най-големият проблем пред бранша, който 
изкривява пазарната среда и вреди на свободната и 
лоялната конкуренция. Още повече – това е проблем 
най-вече на държавата, защото я лишава от по-високи 

приходи в хазната. А с тях биха могли да се решат редица про-
блеми в публичните сфери.

Държавата сама признава за този проблем и се опитва да 
търси решения. Единствената официална оценка за размера 
на сивия сектор в тази специфична дейност е направена от Ми-
нистерството на финансите. Според анализ на ведомството той 
е около 30 на сто. Това означава, че около 800 милиона – 1 
милиард лева годишно „се губят” заради сиви практики на нело-
ялни играчи в бранша. 

Според различни оценки на неправителствени организации 
и експерти, размерът на сивия сектор дори достига 40 на сто.

Този огромен размер се дължи на факта, че изкушенията за 

некоректните търговци са твърде големи. Не е тайна, че дър-
жавата отнема под формата на ДДС и акцизи половината от 
стойността на литър гориво. Спестяването на данъчно облагане 
води до големи печалби за тези, които са готови да заобиколят 
закона. Още повече, че при сегашната разпокъсана и противо-
речаща си нормативна база, контролът от страна на държавни-
те органи е силно затруднен. Това дава широко поле за „кеши-
ране” на горива от нелегален внос. 

В същото време производството и търговията с течни горива 
е един от най-слабо регулираните икономически сектори. Нуж-
дата от промени в съществуващото законодателство и приема-
не на нови правила беше призната и от главния прокурор Со-
тир Цацаров през ноември миналата година. На изслушване в 
парламента той посочи слабостите на законодателството, които 
пречат и на прокуратурата да вземе мерки срещу сивия сектор 
в рамките на своите правомощия.

Междуведомствени работни групи в продължение на две го-
дини работиха върху изработването на изцяло нов законопро-
ект, който да въведе ясни правила в търговията с течни горива. 
Българската петролна и газова асоциация също се включи на 
някакъв етап в работата на работните групи. БПГА подкрепя ре-
зултатът от тези усилия – Законопроекта за административно-
то регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, който беше внесен в парламента 
от народни представители от всички парламентарни групи.

Законопроектът няма за цел да изхвърля нито един коректен 
играч от пазара, напротив – налага правила, които да бъдат ед-

накви за всички. Той се опитва да реши множество проблеми – на 
първо място да не допуска търговци и производители, които нямат 
капацитет за такава дейност и имат очевидни намерения да още-
тяват фиска.

Освен това проектът ще „запуши” крайната реализация на го-
рива, за които са спестени данъци. В момента през т. нар. „ведом-
ствени бензиностанции” – понятие, което не съществува според 
законовата уредба, но съществуването им е факт, а броят им – не-
известен, се реализират и кешират необхванати от системата за 
контрол количества горива.

Законопроектът няма за цел да се затворят вътрешните обек-
ти на бизнеса, който работи с горива и има свои логистични бази. 
Трябва обаче да се ограничи до максимум възможността да се 
търгува извън законовите изисквания. Ако обектите се ползват и 
за продажба, то те трябва да отговарят на техническите параметри 
– като например наличието на нивомери.

Българската петролна и газова асоциация се надява, че законо-
проектът няма да стане обект на политически препирни, а народни-
те представители ще подходят технократски и национално отговор-
но към въпроса, тъй като големите губещи от незаконната търговия 
с горива са българските данъкоплатци.

При редица срещи с браншови организации, чиято дейност ще 
бъде засегната от въвеждането на нови правила, са изчистени до 
голяма степен противоречията по новите норми. На бизнес ниво 
вече има разбирателство за необходимостта от нова регламента-
ция.

В момента всичко е в ръцете на политиците.

ТЕМА НА БРОЯ

Проблемът със сивата икономика може
да се реши само с нормативни мерки

Цвета 
Динкова

Г
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а първи път от началото на демократичните промени в 
деловодството на Народното събрание бе внесен Зако-
нопроект за административното регулиране на икономи-
ческите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход, подкрепен от представители на всички парла-
ментарно представени партии. В продължение на близо 
30 години този бранш, въпреки важността си за българ-

ската икономика и национална сигурност, бе оставен извън законо-
вата регламентация. За разлика от останалата част от енергийния 
сектор, който е стриктно контролиран и уреден, производството и 
търговията с нефтопродукти оставаше извън полезрението на За-
конодателя. През годините това доведе до засилване на сивата 
икономика, продажба на некачествени и контрабандни горива, на-
малени приходи от акцизи и ДДС, а всичко това се отразяваше пря-
ко на финансовите възможности на България.  Днес този проблем 
е на път да бъде решен, ако народните представители подкрепят 
проекта на закон и той се превърне в реалност. Какво всъщност 
променя текстът е въпрос, който следва да бъде зададен и в след-
ващите редове ще си позволя да опиша най-важните проблеми, 
които законопроекта може да разреши.

На първо място проектният нормативен акт има за цел да 

ИДЕНТИФИЦИРА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ОПЕРАТОРИ В СЕКТОРА

както и лицата които съхраняват и употребяват нефтопродукти 
за собствени нужди. Към настоящия момент тази информация 
убягва на държавата и контролните органи. Типичен пример за 
това е наличието на т.нар. ведомствени бензиностанции, които 
са разположени във всякакви обекти, много от които нямат ни-
какви практически условия за съхранение на горива и от които 
в множество случаи се извършва продажба на контрабандни го-
рива. В пресата, а и в анализи на държавни институции числата, 
които се изнасят за броя на този тип „бензиностанции“ варира 
от 7 000 до 50 000. Това е и напълно нормално, тъй като днес 
няма никакво изискване да се декларира, че определен субект 
ще съхранява или продава горива. Тази ситуация води до край-
но неприятни резултати за контролните органи, тъй като в мо-
мента например, за да бъде констатирано, че обект извършва 
нерегламентирани продажби, нарушението следва да бъде кон-
статирано в момента на извършване на покупката, а в повечето 
случаи и от инспектор, което е изключително трудно доказуемо 
и на практика възпрепятства наличието на реални резултати при 
извършването на проверката. Съвсем отделен остава въпросът, 
поради неясноти в нормативната база дали този субект изоб-
що има право да съхранява горива, без изобщо да става въпрос 
за извършване  на продажби. Срещат се и казуси, в които една 
бензиностанция е едновременно „ведомствена“ и търговска – 
според случая, което пък от своя страна води до отменяне на 

наказателните постановления от съдебните органи. Подобни ка-
зуси могат и да се срещнат и при търговията на едро – фирми, 
регистрирани с капитал от 2 лв. се явяват крупни вносители на 
горива, без изобщо да посочват тази си дейност дори в докумен-
тите, с които се регистрира дружеството. Разбира се държавни-
те органи констатират извършването дейности с нефтопродукти 
едва година по –късно когато въпросната фирма не изпълни 
задълженията си за съхраняване не задължителен резерв от го-
рива. А в този момент тя вече е прехвърлена на малоимотно и 
често неграмотно лице. 

Именно този проблем се опитва да реши Законопроекта за 
регулация на сектора като въвежда първоначална регистрация 
на операторите, които искат да осъществяват дейност в бранша 
или съхраняват и използват горива за собствени нужди. Без да 
бъдат излишно затруднявани субектите, попадащи в обхвата на 
проекта, ще трябва да предоставят 

МИНИМАЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ 

на основата на който държавната администрация ще създаде 
публичен регистър. В него ясно ще бъдат вписани фирмите, ра-

ботещи в сектора, според дейностите за които са регистрира-
ни, както и съхранителите на енергийни продукти. Това от една 
страна ще даде възможност на играчите в бранша да имат по-
вече яснота за своите клиенти и партньори, а от друга дава си-
лен инструмент на контролните органи да са наясно кой, къде, 
как и с какво оперира. Предварителната яснота на субектите ще 
даде възможност за по-засилен контрол, оптимизация при из-
вършването на проверките, по-добри условия за риск-анализ на 
сектора, както и гаранция, че всеки извършва дейността си в 
рамките на получената регистрация. Последното също е от из-
ключителна важност и би прекратило множество от настоящите 
практики, които се използват за нерегламентирана продажба и 
разпространение на горива.

Втори важен момент в предлагания Законопроект е предвиж-
даното изискване операторите да отговарят на минимални ус-
ловия за всяка дейност, за която са регистрирани. За разлика 
от много страни в региона, както и в Европейския съюз, в Бъл-
гария никога не са съществували дори минимални изисквания 
към фирмите, предлагащи и произвеждащи горива. Единствено 
изключение е Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), 
който изисква при доставки на горива, предимно от ЕС, под ре-

жим отложено плащане на 
акциз дружествата, осъ-
ществяващи тази дейност 
да имат капитал от 500 000 
лв. Освен че подобна мяр-
ка е дискриминационна, тъй 
като за вносители от трети 
страни няма такова усло-
вие, заобикалянето на тази 
норма се извършва много 
лесно и води до кражби на 
акциз и ДДС. В допълнение, 
много често представители на 
европейски петролни асоциации са изразя-
вали своето учудване от възможността за свобод-
на регистрация на фирма с капитал от два лева, 
която в последствие има възможност да оперира 
на пазара на горива. 

Ппредлаганият проектозакон въвежда минимал-
ни изисквания за уставен капитал, инфраструктура 
и обезпечения, които да гарантират отговорността на 
операторите на пазара, тяхна възможност да осигурят без-
опасност при производството и търговията с нефтопродукти, как-
то и да бъдат в състояние да осигурят заплащането на наложени-
те им от контролните органи евентуални санкции при отклонения 
от нормите. Поставените изисквания не са тежки, още повече, ако 
ги сравним с нормативните условия в страни със сходни режими. 
Така например, предлаганите стойности на уставния капитал и 
обеми на съдовете за съхранение са два пъти по-ниски от тези в 
Гърция, пазар сходен с този на нашата страна. 

Освен това, инфраструктурните изисквания ще намалят 
практиката на т.нар. дълги вериги за доставка, позволяващи на 
фирми да продават горива единствено чрез фактури, което е и 
един от основните способи за източване на ДДС.

Не на последно място трябва да отбележим, че 

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ Е ЧАСТ ОТ 
НОРМАЛНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАБОТА НА ДЪРЖАВАТА

във важен сектор като енергетиката.  Законодателят се наме-
сил със секторни и специални текстове във всяка сфера на тази 
важна част от българската икономика – Закон за енергетиката, 
Закон за енергията от възобновяеми източници, Закон за безо-
пасното използване на ядрената енергия,  Закон за енергийната 
ефективност. В този смисъл пазара на нефтопродукти е един-
ствен извън регулация. Крайно време е и той да бъде обхванат 
от нормативни изисквания, особено като се има предвид важ-
ността му за държавния бюджет. Действащите към момента тек-
стове са изключително разпокъсани или често с един Закон се 
обхващат няколко съвсем различни браншове (например ЗАДС 
– касае всички акцизни стоки и неговите правила са общи за тях) 
със различни специфики. Това води до неясноти при изпълнени-
ята на изискванията и затруднен контрол. 

Ако предложението за нормативен текст реши,  а то по мне-
ние на експерти ще реши, поставените проблеми, то пазара на 
горива ще осигури на държавния бюджет допълнителни прихо-
ди, както и по-добри възможности за инвестиции от оператори-
те, а всичко това ще доведе до по-добро обслужване на клиен-
тите и предлагане на най-висококачествени продукти. 

ТЕМА НА БРОЯ

Светослав 
Бенчев

Проектозаконът въвежда изисквания, 
които да гарантират отговорността на операторите

Условията са по-„меки”, отколкото в други европейски страни

З
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Петролният бранш представи 
възгледите си за развитие на сектора

СТРАТЕГИЯ

а 18 и 19 април в София се 
проведе конференцията „Стра-
тегия на рафиниращата индус-
трия до 2050 г.: преход за течни-
те горива и възможности пред 
сектора”, част от официалния 
календар на българското пред-

седателство. Събитието бе домакинствано 
от Европейската петролна асоци-
ация (FuelsEurope) и Българската 
петролна и газова асоциация. 

Форумът беше открит от минис-
търа на енергетиката г-жа Теме-
нужка Петкова и г-н Валентин Зла-
тев, председател на Българската 
петролна и газова асоциация. 

Сред панелистите в дискусията 
бяха и г-н Тудор Константинеску, 
Главен съветник, Главна дирекция 
„Енергетика“, Европейска комисия, 
както и заместник-министърът на 
енергетиката Жечо Станков. 

Пред 100 делегати – представи-
тели на европейските и български-
те институции, депутати, експерти 
и представители на нефтената индустрия, 
Бела Келемен – президент, и Джон Купър 
– генерален директор на Еропейската пе-
тролна асоциация, представиха Визия 
2050 за развитието на европейската пе-
тролна индустрия. 

В работата по разработването на ви-
зията участваха и компании, членове на 
FuelsEurope, които са част и от БПГА чрез 
своите поделения в България. 

Целите от визията са отправна точка и 
за разработването и внедряването на до-

бри практики за повишаване на качеството 
на продуктите и за българските потребите-
ли. 

Водещи европейски експерти дискути-
раха бъдещето на течните горива, както и 
внедряването на нови технологии за произ-
водството на биогорива и използването на 
алтернативни източници на енергия. 

„Ние вярваме, че търсенето на течни 
горива няма да секне в дългосрочен план 
и има бъдеще за тях. Съвременните пре-
дизвикателства пред околната среда обаче 
повдигат множество въпроси, които трябва 
да бъдат адресирани своевременно от 
нефтената индустрия, правителствата и 
европейските институции. Декарбониза-
цията на транспортния сектор е например 
голямо предизвикателство и липсата на 
технологични алтернативи в авиацията, 
водния и тежкотоварния транспорт отново 

откроява съществената роля на течните 
горива в съвременния свят.”, подчерта Ва-
лентин Златев. 

Членовете на FuelsEurope и БПГА - Шел 
и Лукойл, представиха добри практики в 
развитието на нисковъглеродни техноло-
гии за течни горива и други петролни про-
дукти – внедряването на най-големия в 

света завод да водородна 
електролиза в рафинери-
ята на Шел в Райнланд, 
Германия, както и техноло-
гиите за нисковъглеродни 
горива и намаляване на 
емисиите в Лукойл Неф-
тохим Бургас. Програмата 
на събитието продължи с 
официална вечеря за по-
стоянните представители 
по енергетика на страните-
членки на ЕС. 

Европейската петрол-
на асоциация обединява 
41 нефтени компании – на 
практка 100% от рафинери-

ите в Европа и 75% от търговците на горива 
на континента. 

Членове на FuelsEurope членуват и в 
БПГА чрез своите поделения в България. 
Българската организация е единствената 
представителна за българския пазар като 
16 членове имат общ пазарен дял около 
75%. 

Ето и резюме на Визия 2050, един до-
кумент на FuelsEurope, който в момента се 
разпространява във всички държави-член-
ки на Европейския съюз:

Н

етрол АД управлява най-го-
лямата верига от бензинос-
танции на българския пазар 
и в тази си роля е сред най-
значимите работодатели и 
данъкоплатци в страната. В 
качеството си на единстве-
ното българско дружество с 

86-годишна история, опериращо на паза-
ра на горива, последователно и с необхо-
димата прозрачност, Петрол АД подкре-
пя разумни, ефективни и икономически 
обосновани нормативни промени, които 
да гарантират ограничаване на „сивата 
икономика“ в сектора.

Урегулирането, мерките за контрол и 
тяхното прилагане върху пазара на го-
рива е основен инструмент, както за ин-
ституциите, така и за всички участници в 
този бранш, които като субекти в търгов-
ско-правни отношения съблюдават нор-
мативните изисквания и добри търговски 
практики.

От друга страна, нелегитимните тър-
говци в сектора, освен че ощетяват дър-
жавната хазна, имат и сериозен косвен 
ефект върху пазара на труда, както в по-
сока социална сигурност, така и по отно-
шение на нивата на заплащане като един 
от основните разходообразуващи факто-
ри и превенция върху текучеството.

Позицията на компанията е не просто 
от страната на голяма търговска верига, 

а от позицията на стопански субект, кой-
то много често и в не малко региони на 
страната изпълнява по-скоро социална 
роля на локално ниво. Значителна част 
от действащите към днешна дата тър-
говски обекти на веригата са в слабо 
развити икономически региони с изоста-
нала инфраструктура и ниска платежос-
пособност на населението. Въпреки тези 
обстоятелства, дружеството съумява 
да запази и управлява с необходимата 
ефективност тази част от търговската си 
мрежа. Петрол АД присъства в райони, 
където останалите браншови компании 
умишлено избягват инвестиции, именно 
поради дефектите и несъвършенствата 
на съществуващото законодателство. 
Ролята на социален стълб на трудовия 
пазар в съвременните условия на въ-
трешна миграция и отсъствието на ба-
лансираност в демографско отношение 
вменява на компанията сериозна отго-
ворност, която при наличие на „сива ико-
номика“ е компрометирана. 

С въвеждането на мерките, предви-
дени с новия регистрационен режим по 
закона за административното регулира-
не на бранша, фирмите, извършващи 
стопанска дейност „на ръба“, биха из-
лели „на светло“, което предполага и по 
отношение на тях да се прилагат разпо-
редбите на търговията с акцизни стоки, 
трудовото законодателство, установени-
те нормативи на осигурителното и пенси-
онно право.

Институциите и комисията, работещи 
по проектозакона следва да намерят ба-
лансиран подход, който да не ощетява 
малкия и средния бизнес, но и да въведе 
действащи инструменти за прилагане на 
законовите разпоредби.

Позицията ни като компания, която е 
изградила и най-голямата франчайз мре-
жа в търговията с горива на дребно, и си 

партнира с множество малки търговци, ка-
тегорично е в подкрепа на релевантен ре-
гистрационен режим, който да гарантира 
конкурентоспособността на всички учас-
тници в бранша, които спазват законите 
и способстват за развитие на икономика-
та. Партньорската мрежа, оперираща под 
търговска марка „Петрол“, е значим фак-
тор, както за компанията от гл. т. на иконо-
мическа ефективност, но и реален гарант 
пред държавата и обществото, че зако-
новите мерки в бранша по отношение на 
тези търговски субекти се прилагат и спаз-
ват ефективно. Малкият и среден бизнес, 
партниращ си с дружеството, съблюдава 
корпоративните стандарти на компанията, 
които са в съответствие с българското, и 
с европейското законодателство. Изисква-
нията за партньор на компанията, било то 
под формата на Договор за управление 
или Франчайз са еднакви с тези, които 
дружеството прилага към собствената 
търговска мрежа. Стартирайки от про-
цеса на снабдяване, преминавайки през 
въведените изисквания за съхранение и 
отчетност на течните горива, и достигай-
ки до единна корпоративна идентичност и 
толерантност при обслужване на крайния 
потребител, се прилагат с еднаква сериоз-
ност и качество. 

От години държавата в лицето на ак-
тивните браншови и правителствени ин-
ституции търси формулата за „изсветля-
ване“ на търговията с горива в условията 
на пазарна икономика и въпреки всичко 
към днешна дата въпроса за урегулира-
нето на този сектор е актуален и буди 
множество въпроси. 

Работещ в крайна сметка е този закон, 
който не само създава правила, поста-
вя изисквания, но който преди всичко се 
прилага еднакво за всички участници, без 
да прави диференциации и да предпола-
га различни процеси. 

Нов закон за икономическите дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ТЕМА НА БРОЯ

Георги 
Татарски, 
член на УС 
на Петрол АД

ЕС си поставя амбициозната цел 
да бъде световен лидер в борбата с 
климатичните промени. 

Нефтопреработвателната про-
мишленост в ЕС се ангажира да до-
принесе за постигането на тази цел, 
като продължи да намалява своите 
емисии от въглероден двуокис (СО2) 
и да осигурява на икономиката и 
гражданите нисковъглеродни горива 
и други нисковъглеродни продукти, 
от които обществото се нуждае. 

Развитието на разнообразни из-
точници на енергия и енергийни но-
сители ще осигури гъвкавост на ико-

номиката, устойчивост и възможност 
за пазара да избира оптималното 
решение за всеки сектор и употреба. 
Течните горива, с техните уникални 
характеристики, ще продължат да 
бъдат използвани в много сфери на 
транспорта. Следователно, нефто-
преработвателната промишленост в 
ЕС има важна и трайна роля в избора 
на енергии на бъдещето, като осигу-
рява нисковъглеродни течни горива 
в допълнение към нисковъглеродно-
то електричество, газ и водород като 
енергийни източници. Технологията 
и сътрудничеството между различ-

ните браншове на промишлеността 
ще улесни производството на тези 
нисковъглеродни течни горива.

Приносът на нефтопреработва-
телната индустрия в ЕС може да 
бъде насърчен от стратегията за раз-
витие на промишлеността на ЕС и 
нормативна база, които да направят 
този преход възможен, като в също-
то време позволяват на рафинери-
ите да запазят икономическа устой-
чивост в условията на намаляващо 
търсене на вътрешния пазар и все 
по-агресивна международна конку-
ренция.  

Еволюция на нефтопреработвателната 
промишленост и течните горива Визия 2050

П
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 Според нашата Визия, гражда-
ните и бизнесът на Европа ще получа-
ват течни горива и продукти, които са с 
все по-ниска въглеродна интензивност, 
използват се във все по-ефикасни пре-
возни средства, залагайки дългосрочния 
път към устойчива нискоемисионна ико-
номика. 
 Според нашата Визия, Рафине-

рията на Бъдещето, ще се възползва 
от предимствата, които й дава найното 
технологичното ноу-хау и гъвкави ин-
фраструктури, и ще използва все повече 
нови суровини, като възобновяеми източ-
ници на енергия, отпадъци и уловен CO2 
в един високоефективен производствен 
център, интегриран в клъстер от произ-
водства, в синергия с други сектори, като 
химическа промишленост, топлофика-

ция, производство на екологично чисти 
био горива, и енергетика. Тези клъстери 
ще преработват и обменят разнообразни 
суровини и полуфабрикати, като възоб-
новяем водород, отпаден въглерод, еко-
логична био маса, отпадъци, остатъчна 
топлина, конвенционален и синтетичен 
нефт и възобновяема енергия.  
 Нашата Визия е амбициозна, но 

постижима. Тя се основава на устано-
вени и възникващи технологии и на мо-
дели на промишлено сътрудничество, 
изградени на принципите на кръговата 
икономика и ефективното използване на 
ресурсите. За реализацията й, обаче, е 
необходимо създаването на благоприят-
на нормативна база.
 Нашата Визия, в съчетание с на-

растващо ефикасната употреба на нис-

ковъглеродни продукти в транспортната 
и други промишлености, ще даде на ЕС 
средствата за постигане на целите си за 
смекчаване промяната на климата.
 Нашата Визия представлява 

промишлена възможност за Европа да 
разработи нисковъглеродни технологии 
и да ги предложи на света като част от 
глобалното решение на въпроса за кли-
мата.

Изцяло подкрепяме и се ангажираме 
да работим в сътрудничество с други 
отрасли на промишлеността и законот-
ворците, за да осъществим Визията си и 
да бъдем основен фактор в дългосроч-
ното промишлено и енергийно решение 
за Европа, което да осигури лидерство в 
областта на климата и да допринесе за 
икономическия просперитет. 

Визията за ниско въглеродни течни горива за Европа 

 Вече повече от сто години, въгле-
водородните течни горива остават без 
конкуренция за употреба в транспор-
та благодарение на изключителната си 
енергийна плътност; те просто са най-до-
брата форма за съхранение и доставка 
на преносима енергия. Цели сектори от 
транспорта и промишлеността не могат 
да функционират без тях. 
 Достигането на целите на ЕС и 

глобалните цели за смекчаване про-
мяната на климата, при непрекъснато 
осигуряване на достъпна мобилност, 
която е от жизнено важно значение за 
гражданите и промишлеността, ще има 
нужда както от „нисковъглеродно” елек-
тричество така и от „нисковъглеродни“ 
горива. Докато електричеството предла-
га приложима алтернатива за леките и 
лекотоварните автомобили в градовете, 
течните горива ще са все така необходи-
ми, особено за тежкотоварните превози 
на големи разстояния, за авиацията и 
морския транспорт, както и за суровини 
за нефтохимията, за смазочни масла и 
други продукти. 
 Нисковъглеродните течни горива 

могат да бъдат сред най-рентабилните 
опции за съкращаването на емисиите от 
CO2 в транспорта. Отчасти това се дължи 

на големите и надеждни инфраструктури 
за дистрибуция, които вече съществуват 
и представляват едно очевидно предим-
ство в сравнение с други енергийни ре-
шения, изискващи изграждането – често 
с обществени средства – на нови инфра-
структури. 
 Нисковъглеродните горива ще да-

дат своя принос за прехода към ниское-
мисионен пътен транспорт,  чрез намаля-
ването на емисиите от всички използвани 
превозни средства, докато постепенното 

навлизане на нови алтернативни техно-
логии изисква много повече време за по-
лучаване на значителни резултати. 
 Много технологии ще са необходи-

ми за производството на нисковъглерод-
ни течности с потенциал за осигуряване 
на мобилност с ниски емисии през целия 
жизнен цикъл във всички транспортни 
сектори, като например екологично чисти 
биогорива, CCS/CCU , възобновяем водо-
род и технологии за съхраняване на енер-
гия в течности (energy-to-power).

Eвропа и светът ще се нуждаят от течни горива и 
продукти в продължение на много десетилетия 

Рафинерията на бъдещето и нейният принос за енергийния преход
 Рафинериите в ЕС са в отлична 

позиция да станат центрове за ниско-
въглеродно производство, интегрирани 
в индустриални клъстери – те вече раз-
полагат с много технологии, които могат 
да бъдат комбинирани с цел оптимизи-
ране на химичния състав на продуктите. 
Широкоразпространената интеграция на 
рафинерии и нефтохимически компле-
кси  демонстрира как тези 
индустриални синергии по-
вишават конкурентоспосо-
бността на промишления 
клъстер. 
 Рафинерията на бъ-

дещето ще има възможност 
за допълнително разширя-
ване на това промишлено 
сътрудничество, като участ-
ва в съвместни инициативи 
за разработване на инова-
ционни нисковъглеродни 
технологии за намалява-
не на общите емисии на 
клъстера и на неговите про-
дукти.
 Тя ще работи за до-

пълнително подобряване на 
въглеродната ефективност 
на нейните производства 
чрез усъвършенстване на 
системата си за управление 
на енергиите и усвояване на 
нови технологии.
 Тя ще продължи да 

подкрепя инвестициите в 
производството на ниско-
въглеродни горива и други 
нисковъглеродни продукти.
 Тя ще участва в 

разширяването, задълбо-

чаването и развитието на проекти за 
сътрудничество с други браншове на про-
мишлеността с цел намаляване на еми-
сиите по цялата верига на създаване на 
добавена стойност.

По време на енергийния преход, и 
след него, нефтопреработващата про-
мишленост ще доставя нисковъглеродни 
продукти за обществото, като продължи 
да осигурява квалифицирани работни 

места, и дава своя научен и финансов 
принос в икономиката на ЕС. Тази Визия 
ще осигури диверсификация и сигурност 
на енергийните доставки в ЕС. Сътруд-
ничеството между различни браншове на 
промишлеността ще осигури на ЕС гло-
бално технологично лидерство в прехода 
към нисковъглеродна икономика, създа-
вайки възможности за експорт на техно-
логии и бизнес модели.

Политики които да помогнат за реализация на визията
Призоваваме ЕС и неговите държави-членки да помогнат на нефтопрерабо-

телната промишленост на ЕС да превърне тази Визия в реалност чрез: 
 Интегриране на тази Визия в промишлената и технологичната стратегия 

на ЕС и програмите за изследвания и развитие на Европа с цел силна под-
крепа за разработването и внедряването на технологиите, които ще направят 
възможно производството на нисковъглеродни течности и продукти, и съдей-
ствие за задълбоченото промишлено сътрудничество, необходимо за мащаб-
ното им прилагане. 
 Внедряване на нормативна база, осигуряваща на инвеститорите стабил-

ност, предсказуемост, и запазване на технологичния неутралитет с цел успеш-
на реализация на тази стратегия за преход в дългосрочна (20+ години) перс-
пектива.
 Въз основа на настоящите технологии и очакваното време, нужно за раз-

витието и изучаването им, цената на внедряването на нисковъглеродни ре-
шения вероятно ще е висока. Затова ще са необходими подходящи мерки за 
защита на международната конкурентоспособност на европейската промиш-
леност и предотвратяване на прехвърлянето на производствени дейности в 
държави с по-скромни амбиции по отношение на борбата с измененията на 
климата, което би довело до увеличаване на вноса на продукти и намаляване 
сигурността на доставките.  
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ВЕСТИ

По време на приключилия през май ка-
питален ремонт на рафинерията „ЛУКОЙЛ 
Нефтохим Бургас“ АД бе извършена пълна 
профилактика на производствените ин-
сталации, което ще обезпечи надеждната, 
ефективна и безопасна работа на съоръ-
жения през следващия експлоатационен 
цикъл. С цел обезпечаване на високото 

качество на продуктите бяха подменени 
каталитичните системи. Пълното спиране 
на производството даде възможност за 
реализация на ред проекти, повишаващи 
общата енергийна ефективност и еколо-
гичност на предприятието, оптимизирана 
бе общата технологична схема на завода. 
Това бе първият ремонт за суперсъвремен-

ния Комплекс за хидрокрекинг на гудрон, 
въведен в експлоатация през 2015 г. 

След ремонта отново заработи инста-
лация „Битумна“ с годишен капацитет от 
250 хил. тона. Произвежданите битуми с 
пенетрационни класове 50/70 и 70/100 се 
реализират основно на вътрешния пазар и 
се използват за пътни настилки.

Приключи ремонтът в 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.
Рафинерията възобновява производството на битуми

Нови възможности за обучение на бъдещи нефтохимици в Бургас

OMV с две нови бензиностанци на 
ключови локации на АМ „Струма“

Ново меню от VIVA и шеф Андре Токев OMV събра над 500 неповторими гледки 
от България с игра във Facebook

Развитието на 
технологиите в неф-
топреработването 
поставя все по-ви-
соки изисквания към 
квалификацията на 
работещите в отра-
съла, но и открива 
нови перспективи. 
Миналото, настояще-
то и бъдещето на нефтената промишленост станаха тема на 
откритите уроци, в които технолози-химици от „ЛУКОЙЛ Неф-
тохим Бургас“ АД представиха предимствата на професията 

пред ученици от 6 и 7 
клас в град Бургас. От 
учебната 2018/2019г. 
желаещите да градят 
кариера в нефтопрера-
ботвателната промиш-
леност могат да започ-
нат нефтохимическото 
си образование в нова-
та паралелка по „Техно-

логия на нефта, газа и твърдите горива“, която се открива в 
Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н.Д. 
Зелинский“ - гр. Бургас.

Веригата на OMV България се разрасна с два нови модерни обекта в последната 
половин година. Така броят на бензиностанциите на компанията в страната достигна 
92. Новите обекти се намират на 2 км от ГКПП „Кулата“ в двете посоки на Автомаги-
страла „Струма“. Двете станции са издържани изцяло в най-новия дизайн на компа-
нията и предлагат пълния й пакет услуги, включително центровете OMV Services и 
магазините VIVA с богатите си менюта от сандвичи и напитки.

„Продължаваме да развиваме инвестиционните си планове за изграждане на нови 
обекти с цел стратегическо оптимизиране на веригата. Стремим се да покриваме 
ключови локации в цялата страна, като разбира се, взимаме предвид тенденциите за 
пътуване и предпочитаните дестинации на българите“, каза Петър Величков, управи-
тел на OMV България. 

Трета година OMV продъл-
жава сътрудничеството си с 
шеф Андре Токев. През април 
стартира новото сандвич меню, 
което може да бъде намерено в 
комплексите VIVA на бензинос-
танции OMV в страната. Кли-
ентите на компанията могат да 
избират от седем разнообразни 
нови продукта. 

Над 500 души изпратиха снимки от 
неповторими кътчета от България за иг-
рата „Улови момента с OMV” в социална-
та мрежа Facebook този април. Кадърът, 
избран с томбола, е от Рилските езера. 
Той ще бъде част от международен ал-
бум със забележителности от всички 12 
пазара, на които оперира OMV.  

Събитието "Чиста енергия за всички европейци: Регулации 
срещу реалността?", организирано в сътрудничество между сп. 
Politico и Shell, се проведе на 18 април 2018г. Събитието е част от 
дневния ред на Българското председателство на Съвета на ЕС и 
събра заедно висши европейски и национални политици и пред-
ставители на бизнеса и обществото в София в деня преди нефор-
малната среща на Енергийния съвет. Разговора се фокусира вър-
ху пътя на Европа към нисковъглеродна икономика в контекста на 
пакета за чиста енергия и реалността за напред. 

ВЕСТИ

Overdrive racing team, с пилот ангел караньотов 
и основен спонсор shell българия, представиха 

плановете си за състезателния сезон
overdrive Racing Team с пилот Ангел Караньотов беше пред-

ставен на 3 май, 2018 г. на официално събитие, организирано 
в търговски комплекс „Shell Изток“ на бул. „Цариградско шосе“. 
Младият състезател, който е 4-кратен европейски шампион по 
Супермото и 2-кратен вице-световен шампион в Купата на нации-
те, избра да се състезава с мотор Ducati Panigale R, зареден с го-
риво Shell V-Power и масло Shell Advance. Наскоро Ангел направи 
запомнящото се участие в първите два кръга от BMU EUROPEAN 
ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2018, при което постави нов ре-
корд за най-бърза обиколка в състезателен формат на пистата в 
„Серес“.

Eldrive и Shell България в стратегическо партньорство

„Чиста енергия за всички европейци: 
Регулации срещу реалността?” 

Eldrive и Shell България подписа-
ха споразумение за изграждане на 16 
станции за зареждане на електрически 
автомобили в търговските комплекси 
Shell в България. Те ще бъдат разполо-
жени на основни пътища и магистрали 
в страната. Първите станции за бързо 
зареждане са инсталирани в Shell Ве-
лико Търново, Shell Любимец Запад и 
Ямбол Север. Останалите точки за за-
реждане се очаква да бъдат пуснати в 
експлоатация през 2018 г.

Shell Eco-marathon е 
състезание за енергийна 
ефективност на пътя, в 
което участват студенти 
и ученици от цял свят. 
България традиционно 
ще има силно присъст-
вие на международното 
състезание Shell Eco-
marathon 2018 – тази 
година 5 български от-
бора ще премерят сили 
в Лондон през лятото. 
Отборите на Технически-
те университети София 
и Варна и нов отбор на 
Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ ще се 
състезават в категорията 
„Градски тип“. Автомоби-
лът на дългогодишния 
отбор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и този на от-
бора на Професионалната гимназия по селско, горско стопан-
ство и туризъм „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе са в категория-
та „Прототипи“, задвижвани с електрическа батерия.

Шест български отбора 
ще участват в Shell  
eco-marathon 2018 г.
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България беше 
домакин на 
международна  
бизнес презентация на 
Hellenic Petroleum Group с участието на FuelsEurope

Hellenic Petroleum Group 
ще инвестира 9 млн. лв. в 
България през 2018 година

Между 8 и 9 милиона лева  ще инвестира в България Hellenic 
Petroleum до края на 2018 г. Компанията, която притежава 89-те бен-
зиностанции ЕКО в страната, планира да отвори три нови свои обекта.  

Изпълнителният директор на ЕКО България Алексис Атанасопулос  
обяви, че две от тях ще бъдат в София и се планира едната да работи 
на самообслужване след 19 часа. Бензиностанцията ще бъде денонощ-
на, а горивото ще бъде на по-ниска цена. Това стана ясно по време на 
посещение на българския менджмънт на компанията и журналисти в 
рафинерията на  Hellenic Petroleum в Солун, където те имаха възмож-
ност да се запознаят отблизо с най-новите технологии в сферата.  

През изминалата година ЕКО България отвори нови бензиностанции 
в Казанлък и Дунавци. Политиката по отваряне на нови обекти е прио-
ритет за Hellenic Petroleum Group, която е лидер в енергийния сектор на 
Югоизточна Европа. Освен в Гърция, където има 1700 бензиностанции, 
оперира в България, Сърбия, Кипър, Черна гора, Албания.

ВЕСТИ

ЕКО България беше до-
макин на регионална среща 
на висшия мениджмънт на 
Hellenic Petroleum Group на 
Балканите, която се проведе 
на 17 април в хотел „Интер-
континентал“ в гр. София.

Групата представи бъде-
щите си плановете в навече-
рието на конференцията на 
Българската Петролна и Газо-
ва асоциация и FuelsEurope 
"Стратегия на рафиниращата 
индустрия до средата на века 
и преходът за течни горива - 
индустриална възможност".  
На събитието присъстваха 
журналисти от всички държа-
ви, на чиято територия компа-
нията развива бизнеса си. Гост на събитието беше генерални-
ят директор на FuelsEurope – г-н Джон Купър, който представи 
очакванията за развитието на пазара до 2050 г.  От страна на 
Hellenic Petroleum презентации изнесоха:
 Г-жа Лиана Гута – Директор Енергийна политика и 

Международни взаимоотношения в Hellenic Petroleum;

 Г-н Диомидис Ста-
мулис – Старши Директор 
Стратегическо планиране на 
индустриалните дейност и 
участия в Hellenic Petroleum;
 Г-н Вук Радович – Из-

пълнителен директор, ЕКО 
Сърбия;
 Г-н Алексис Атанасо-

пулос – Изпълнителен ди-
ректор, ЕКО България;
 Г-жа Лидия Витанова 

– Ръководител Маркетинг и 
Обучения, ЕКО България; 

Изпълнителният дирек-
торът на ЕКО България – г-н 
Алексис Атанасопулос пред-
стави и бъдещата визия на 

бензиностанциите на веригата, чиято цел е да ги направи по-
удобни  и разпознаваеми за своите клиенти. 

Ключова роля в успешното позициониране на компанията на 
българския пазар имат дейностите по програмите за корпора-
тивно-социалната отговорност. Трябва да инвестираме в след-
ващото поколение – нашето бъдеще, заявяват от ЕКО България. 

Бензиностанции ЕКО ще изградят безплатни 
зарядни станции за електромобили на 

избрани обекти от веригата

ЕКО България подкрепя Мартин Чой 
за 8-ма поредна година 

Бензиностанции ЕКО ще изградят безплатни 
зарядни станции за електромобили на 

избрани обекти от веригата

ВЕСТИ

Нов обект на 
Лукойл до 
ГКПП Кулата

Пътуващите към Гър-
ция вече могат да се въз-
ползват от специални 
цени и персонално об-
служване на най-новата 
бензиностанция ЛУКОЙЛ, 
разположена до ГКПП Ку-
лата. Веригата отбеляза 
откриването ѝ с акция 
„Щастлива седмица”, 
която продължи от 18 
до 25 май. На 18 и 19 май 
клиентите на обекта бяха 
обслужвани от мениджъ-
ри от Дирекцията по тър-
говските въпроси на ком-
панията. Те представиха 
удобствата на търговския 
комплекс и преимущест-
вата на новия премиум-
бензин ЕКТО 100. 

Новият комплекс на ЛУ-
КОЙЛ предлага всички ви-
дове гориво (без метан), 
цялата гама премиум го-
рива ЕКТО, както и AdBlue. 
Той е с повече удобства 
за почивка – външна ка-
фе-зона с водна мъгла 
за разхлаждане в жегите, 
безплатен WiFi, зона за 
зареждане на мобилни ус-
тройства, специални са-
нитарни зони за инвалиди 
и майки с деца, както и 
детски кът с интерактивен 
тъч-скрийн монитор. 

На обекта работи и рес-
торант на международна-
та верига за бързо хра-
нене Hesburger. Приемат 
се разплащания и в евро, 
всички фирмени карти 
на „Лукойл“, кредитните 
и дебитни банкови кар-
ти VISA, MASTERCARD, 
Maestro/Cirrus, БОРИКА. 
А притежателите на карти 
от програмата „ЛУКОЙЛ 
Клуб” ще могат да се 
възползват от специал-
ни промоционални цени 
за редица стоки от мини-
маркета, указани с жълти 
етикети. 

За осма поредна година ЕКО България 
подкрепя най-добрият Български мотоцикле-
тист в клас 1000cc Мартин Чой. На старта на 
сезон 2018, на специална пресконференция, 
от компанията пожелаха успех на Чой в пред-
стоящите му състезания и изразиха увере-
ност, че пилотът на EKO BMW Motorrad Racing 
Team отново ще ги накара да се гордеят с по-
стиженията му. 

Мартин Чой не ги разочарова и още с пър-
вите си два старта доказа, че ще оправдае 
доверието на ЕКО България и своите фенове. 

Мартин записа престижна победа и се наложи 
още в първия старт от Републиканския шам-
пионат на писта, а веднага след това завърши 
и най-голямото изпитание в Световния Ен-
дюрънс шампионат – „24h на LE MANS”. 

Най-добрият български мотоциклетист и 
тази година ще бъде част от социално отго-
ворните инициативи на ЕКО, насочени към 
подобряване на пътната безопасност в Бъл-
гария. Наред с натоварената си състезателна 
програма, Чой ще проведе и традиционното 
мото-училище „EKO MOTO SCHOOL“. 

Две инсталации за зареждане на електри-
чески автомобили ще заработят на бензинос-
танциите на ЕКО България през 2018 г. Една-
та от тях ще бъде на магистрала „Тракия”, на 
122-ри километър в близост до Пловдив. Дру-
гата бензиностанция, която ще бъде снабдена 
със зарядно за електромобили, е тази на сто-

личния булевард „България”. 
Зареждането ще бъде безплатно за клиен-

тите на ЕКО България, а инсталирането на за-
рядните станции е в отговор на повишения ин-
терес към тях и философията на компанията, 
че всеки клиент трябва да се чувства добре в 
бензиностанции ЕКО. 



email: bpga.eurolex@gmail.com   bpga@bpga.net   
web:   http://bpga.net blog:   http://bpga.wordpress.com 

www.gastradebg.com www.eko.bg www.zara.bg

www.shell.bg

www.sng.bg

www.litexjsc.com
www.lukoil.bg

www.rompetrol.bgwww.prista-oil.com/bg

www.petrol.bg www.omv.bg
www.bg.nis.eu/bg

www.neftochim.Lukoil.com

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

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ tel.: +359 (2) 943 33 84

www.bulmarket.bgwww.bentoil.com
www.v-gas.bg


