Най-основните ни възражения са свързани със следните точки от Законопроекта:
1. Изключването на цели сектори от икономиката от приложното поле на Закона, съгласно
§1 от проекта се създават възможности за сериозни злоупотреби с енергийни продукти.
Предлаганите изключения ще дадат възможност на недобросъвестни лица да
оперират, разпространяват и търгуват с горива извън рамките на Закона. Този аргумент
е особено валиден за фирми от строителния бранш, които ще могат да зареждат и
трети лица и в този смисъл да осъществяват скрита търговия на нефтопродукти.

Въвеждането на взаимозаменяемост, в специалните условия за регистрация (§5 от проекта)
между дълготрайни активи, внесен капитал или обезпечение, не може да бъде подкрепено
от БПГА. Според нас паричната или банкова гаранция трябва да остане отделна част от
изискванията, независима от капитала или активите на дружеството. Това е необходимо с
оглед гарантиране на дейността на икономическия оператор, както и за установяване на
неговите сериозни намерения и възможности на пазара, особено с оглед факта, че става
въпрос за дейности, свързани със стоки с висок фискален риск. В допълнение голяма част
от операторите вече са предприели действия за повишаване на уставния си капитал и
осигуряване на необходимата банкова гаранция, което неминуемо е съпроводено с
направени разходи, обезсмислени от проектните текстове. В случай, че предложенията за
промяна бъдат приети е напълно възможно да се потърси и отговорността на държавата за
нанесени щети и вреди. Не на последно място обезпечението има за цел прекратяване не
практиката за избягване на задълженията за съхраняване на запаси - суровини и горива,
съгласно Закона за запасите от нефт и продукти от нефтен произход, които застрашават
националната и европейска сигурност в случай на кризисна ситуация.

2. Предлаганото намаляване на собствените бутилки за съхранение на ВНГ на 1000 бр.
също следва да бъде отхвърлено (§8, промени в чл.8, ал.6,т.2). Записаните бройки
практически обезсмислят подобно изискване и премахват пазарната логика от
въвеждането му. Както БПГА многократно е заявявала, икономически оператор с помалко от 10 000 бутилки не може да оперира на пазара, тъй като не може да покрие
разходите по дейността си.
В допълнение разрешаването за пълнене на бутилки от т.нар. газоснабдителни станции,
описано в т.3 от цитирания по горе чл.8, във връзка с промените в т.10 от
Допълнителната разпоредба (ДБ), е в разрез със Закона за акцизите и данъчните
складове, според който бутилирането на ВНГ се извършва единствено в данъчните

складове, тъй като това е акцизен енергиен продукт с нулева данъчна ставка. В
допълнение отново липсва всякаква пазарна логика, тъй като е практически
невъзможно газопълначна станция за туристически бутилки, оперираща с платен акциз,
да предложи по-ниска цена на продукта от данъчен склад, предлагащ безакцизен
продукт.
Установяването на предлагания нов ред практически ще улесни и контрабандата на
ВНГ, тъй като в реалността известна част от фирмите за дистрибуция изписват сериозни
фиктивни количества пропан-бутан с нулева ставка, които след това се пласират като
автомобилно гориво, но без платени данъчни задължения.
Комбинирани всички промени относно дейностите, свързани с пропан-бутан ще имат
за ефект легализиране на сивия сектор и ще застрашат сигурността на гражданите
поради занижаване на контрола върху пълненето на бутилки. Бих искал да припомня,
че в данъчните складове се извършват серия от контроли и тестове на съоръженията и
съдържанието им, които имат за цел предоставянето на безопасен краен продукт.

3. Един от най-съществените проблеми на Законопроекта е предвижданата промяна в
чл.25 от ЗАРИСДНПН (§16 от предлаганите промени). Той практически разрешава
зареждането на пътни превозни средства, механизация или извънпътна техника от
мобилни бензиностанции, когато горивата са отчетени по смисъла на ЗАДС. Това е
абсолютно неприемливо за БПГА поради няколко причини. На първо място в
продължение на години сдружението е изразявало твърдото си становище, че
мобилните бензиностанции са основен елемент от веригата на продажбата на
контрабандни горива, мястото, където се извършва практическата продажба на
нелегален продукт. Законопроектът фактически узаконява тази дейност. В допълнение
отчитането на горива съгласно ЗДДС се извършва по два начина. На първо място това се
случва чрез Електронни системи с фискална памет (ЕСФП), с които са

снабдени

бензиностанциите-търговски обекти, както и такива, извършващи зареждания на
собствени превозни средства. На второ място отчитане се извършва и чрез подаване на
електронни съобщения с електронен подпис през портала на Националната агенция за
приходите в 24 часов срок от извършване на операциите по доставка и получаване на
горива за индустриални крайни потребители (отопление на хотели, земеделска
дейност, парникови инсталации и др.). Проектните промени в ЗАРИДСНПН ще позволят
снабдяване и търговия с енергийни продукти за транспорта да се извърша именно чрез
този втори метод, предвиден за съвсем други цели като това на практика обезсмисля

наличието на ЕСФП на обектите за търговия на дребно, както и издаването на касови
бонове за извършената продажба.
Съвсем отделен е и въпросът за нелоялната конкуренция, която подобни мобилни
бензиностанции осъществяват на пазара, особено с оглед на факта, че в почти всички
случаи предлаганите продукти са без заплатени данъци.

4. Легализирането на мобилните обекти се затвърждава и от промяната в §19, а именно
т.7 от ДР. В нея е предвидено вътрешните обекти да бъдат модулни или преместваеми.
В допълнение Законопроектът предвижда, че от тези обекти може да се извършва
снабдяване с горива на трети лица, което улеснява неимоверно скритата им продажба.
Така и този текст ще се превърне в способ за узаконяване на обекти, които извършват
незаконни операции с енергийни продукти. Още повече, че поради своята мобилност
контролът върху тях ще бъде изключително затруднен и практически невъзможен.

В заключение, Българска петролна и газова асоциация категорично се противопоставя
на предлаганите проектни промени чрез проектния ЗИД на ЗАРИДСНПН, тъй като те ще
доведат до обезсмисляне на съществуващия текст, ще застрашат безопасността на
съоръженията под налягане, националната сигурност и практически ще легализират
контрабандата с горива.

