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    Shell България ЕАД 
бул. Ситняково 48 

Сердика Офиси, ет. 8 
1505 София 

  

 

 

Изх. №: 2845/11.10.2021 г.                                                                                                      До 

г-н Живодар Терзиев 
 Председател на БПГА 

 
Копие до 

г-н Андрей Делчев 
Изпълнителен директор на БПГА 

 
Копие до 

           Членовете на БПГА  

 

 

ОТНОСНО: Създаване на нормативна възможност за облекчаване на режима, свързан с 

внос и вътрешнообщностни придобивания на горива 

 

 

Уважаеми дами и господа,   

 

 

Изпращаме становището на Shell България ЕАД по някои въпроси, свързани с 

възможностите за облекчаване на режима на внос и вътрешнообщностни придобивания на 

горива. Считаме, че сега действащото законодателство поставя съществени пречки пред 

бензиностанциите и прави практически невъзможно или икономически несъстоятелно 

зареждането на бензиностанции с горива, въвеждани от други държави-членки. Според нас 

има алтернативи за разнообразяване на източниците на доставки за пазара на горива в 

България и повишаване на конкуренцията при снабдяването на бензиностанции с горива от 

доставчици на едро без това да води до разширяване на сивия сектор в търговията с горива. 

Представяме нашите конкретни предложения с молба за Вашата обратна връзка. В случай, 

че споделяте нашето виждане, предлагаме БПГА да отнесе въпроса към компетентния орган 

в лицето на Министерство на финансите.  

 

Относно въвеждането на горива от друга държава-членка от регистриран получател 

до обекта му или до място на директна доставка 

 

Българското акцизно законодателство по принцип допуска въвеждането на горива от друга 

държава-членка от регистриран получател, под режим отложено плащане на акциз, 

включително до място на директна доставка. Въпреки наличието на такава възможност 

зареждането на бензиностанции – крайни разпространители, пряко с горива от други 

държави-членки понастоящем на практика е невъзможно, поради следното: 
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На първо място, според сега действащото законодателство, за да може едно дружество, 

експлоатиращо верига от бензиностанции, да регистрира тези бензиностанции като места 

на директна доставка (в които евентуално то да получава горива от други държави-членки), 

то това дружество следва да разполага с „договор или друг документ с лицето – получател на 

енергийни продукти“1. В случаите на бензиностанции, които са крайни разпространители и 

предлагат горивата на пазара на дребно на неограничен кръг крайни потребители, няма как 

дружеството-краен разпространител да разполага с някакъв договор с краен клиент. 

Очевидно е според нас, че настоящият акцизен режим относно доставки до място на 

директна доставка е насочен предимно към търговията на едро, и не е подходящ за 

зареждане на множество бензиностанции, продаващи горива на дребно на крайни 

потребители. В тази връзка е препоръчително да бъде обмислена промяна на 

законодателството, която да позволява верига от бензиностанции, в които се продават 

горива от един икономически оператор, опериращи под общ бранд, да бъдат регистрирани 

като места на директна доставка от този оператор без да е необходимо той да представя 

договор или друг подобен документ с получател на енергийните продукти. 

 

На второ място, особено съществен проблем би представлявало и изискването, 

предвидено в чл. 55в, ал. 3 и ал. 4 от ППЗАДС. Така, според първата разпоредба при 

получаване на горивата в мястото на директна доставка, регистрираният получател следва 

да изпрати незабавно уведомление по образец до митническия орган. Според втората 

разпоредба, регистрираният получател „не може да се разпорежда с енергийните продукти, получени 

на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 3 часа от уведомлението …“. Голяма 

част от бензиностанциите в страната работят 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. За 

да се спази една такава разпоредба, следва веднага след зареждане на бензиностанция с 

горива от друга държава-членка да се преустановят продажбите на съответния тип гориво за 

три часа (тъй като само по този начин би могла да бъде спазена забраната за разпореждане 

с получените горива).Такъв подход би довел до преустановяване на работата на 

бензиностанциите за продължителни периоди от време в рамките на годината, което би 

било икономически необосновано, а и би създало значителна несигурност на доставките за 

потребителите, които не биха могли да разчитат на незабавен и редовен източник на 

зареждане през цялото време. Следователно, би трябвало да се обмисли промяна в 

ППЗАДС, така че горното изискване да отпадне по отношение на зареждане на 

бензиностанции – крайни разпространители, и същите да могат да подават уведомления за 

получените горива от други държави-членки в разумен срок, съобразен с този в Директива 

2008/118/ЕО 2. 

 

На трето място, макар че българското законодателство съдържа известни правила, 

позволяващи разделянето на транспорта на горива под отложено плащане на акциз, на нас 

ни се струва, че тези правила не са достатъчно гъвкави, за да позволят с един транспорт от 

държава-членка да бъдат заредени последователно няколко бензиностанции на 

регистрирания получател3. За да се осигурят алтернативни източници на снабдяване с 

горива на бензиностанции правилата за получаване на горива от регистрирани получатели 

и разделяне на транспорта трябва да осигуряват възможност с един транспорт да бъдат 

 
1 Чл. 57в, ал. 2, т. 17 от ЗАДС 
2 Според чл. 24, пар. 1 от Директива 2008/118/ЕО този срок може да бъде до пет дни от датата на 
получаването 
3 Чл. 91б, ал. 1 от ЗАДС 
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зареждани няколко бензиностанции, всички посочени като места на директна доставка в 

удостоверението на регистрирания получател, както и възможност за промяна на 

предназначението на горивата и насочването им към други обекти (също посочени като 

места на директна доставка) в хода на транспорта. В тази връзка би било полезно, в диалог 

с екипа на Агенция „Митници“, да бъдат изяснени възможностите и формалностите, при 

които с един транспорт от друга държава-членка да могат да бъдат зареждани 

последователно няколко бензиностанции, както и необходимите промени в 

законодателството за осигуряване на тази възможност. 

 

На четвърто място, статутът на регистриран получател е свързан с множество изисквания 

към информационните и отчетните системи. Shell България ЕАД има известни 

притеснения, че адаптирането на системите към тези изисквания ще наложи значителни 

инвестиции, които могат да превишават ползите от евентуално снабдяване с горива от други 

държави-членки. В тази връзка на нас ни се струва, че би било разумно да бъде проведена 

дискусия с Агенция „Митници“, така че да бъдат търсени възможности да бъдат 

удовлетворени нуждите от контрол над получаването на горива, без това да води до 

прекомерни допълнителни разходи за изграждане на нови системи от бензиностанциите. 

Полезно би било да бъдат разгледани и най-добрите практики в други държави-членки, с 

фокус върху трансграничното зареждане на бензиностанции, като тези практики бъдат 

обсъдени с Агенция „Митници“, така че да може да бъде създаден надежден режим на 

отчетност и контрол, който да не поставя прекомерни изисквания към регистрираните 

получатели. От значителна помощ би било създаването на работна група на Агенция 

„Митници“ и представители на БПГА, които конкретно да обсъдят изискванията към 

информационните и отчетни системи и възможностите за тяхното адаптиране към модел 

на зареждане на бензиностанции с горива с пряк транспорт от друга държава-членка. 

 

Дори, обаче, горните въпроси да бъдат разрешени, налице са и някои съществени 

неакцизни пречки за директното зареждане с горива на бензиностанции от други държави-

членки. Така, не на последно място, изискванията на българското законодателство4 за 

съдържание на биогорива в горивата за транспорта, които се освобождават за потребление 

и/или се пускат за продажба от крайни разпространители (каквито са бензиностанциите), 

се различават от аналогичните изисквания в съседните държави-членки, като Гърция и 

Румъния. Вследствие на това горивата, които евентуално се въвеждат в България от такива 

съседни държави-членки, не биха могли да отговорят на нормативните изисквания за 

освобождаване за потребление и пускане на пазара. За да отговорят на тези изисквания, 

същите следва да бъдат допълнително примесени с биогорива, така че да бъде постигнато 

изискването за минимално съдържание на биогорива с горива от нефтен произход, 

приложим в България (Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол). Такава операция по смесване не може да се извършва 

извън данъчен склад и извършването й извън данъчен склад е изрично забранено от ЗАДС5. 

Това налага внесените горива задължително да постъпват в данъчен склад, където да бъде 

извършена операцията по добавяне, смесване и изпитване с допълнителни количества 

биогорива, така че да могат да бъдат удовлетворени българските национални изисквания за 

състава и качествата на горивата за транспортни цели. Наред с това регистриран получател 

 
4 Член 47 от Закона за енергията от възобновяеми източници 
5 Чл. 109, ал. 3 от ЗАДС 
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не би могъл да извършва никакви операции по складиране на стоки под режим отложено 

плащане на акциз6, включително никакви обичайни операции при складиране.  

 

Предвид на горното, към настоящия момент единствената възможност за зареждане на 

бензиностанции с горива от други държави-членки е тяхното изпращане до данъчен склад 

в България, в който да бъдат извършени операциите по смесване. Разрешаването на този 

проблем би изисквало координираните усилия на министерство на финансите и 

министерството на икономиката и съответните законодателни промени, които да 

балансират националните изисквания към състава и качествата на горивата, с този, прилаган 

на съседните пазари на ЕС.  

 

Относно въвеждане на горива, освободени за потребление в друга държава членка 

 

Българското законодателство предоставя възможност да се въвеждат в страната горива, 

които са освободени за потребление в друга държава-членка. В такъв случай, обаче, 

дружеството-вносител вече ще е заплатило акциза, дължим за тези горива в държавата-

членка на изпращането. Същевременно, при въвеждането на същите горива в България, 

дружеството-вносител следва да заплати повторно акциз и в България. Действително, 

впоследствие доставчикът на горивата би могъл да си възстанови акциза, платен в 

държавата-членка на изпращане (и евентуално, да възстанови сумата на дружеството-

вносител), но една такава процедура би отнела известен период от време. При една такава 

схема дружеството-вносител би финансирало в продължителен период от време плащания 

на акциз в две държави и в много значителен размер. Именно поради това подобна схема 

не би могла да представлява икономически смислена основа за въвеждане на горива от други 

държави и тя не се използва по този начин в другите държави от ЕС. 

 

С уважение, 

 
Камелия Славейкова 

Изпълнителен директор  

Shell България ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 
6 Добавянето на биогорива в горива от нефтен произход представлява обичайна операция, част от 
складиране на акцизни стоки съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗАДС, а разпоредбата на чл. 4, т. 28 от ЗАДС 

регистрираният получател не може да складира акцизни стоки под режим с отложено плащане на 
акциз, нито да извършва подобни операции по сместване в свой склад, който не е данъчен склад 
 


