ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на

Асоциация на производителите, разпространителите
и потребителите на бутилиран пропан-бутан
www.LPGassociation.bg
относно

предложено променяне и допълване
на Закона за административно регулиране
на икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход

Уважаеми ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
От наше и от името на членовете на Асоциация на производителите,
разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан с ЕИК-203382639,
поддържаме изразените още при първоначалното приемане на ЗАРИДСНПНП
позиции и възразяваме категорично срещу постъпилите предложения за последващо
изменяне и допълване на закона в частта, уреждаща условията и реда за регистрация на
дейности, свързани със съхраняването на пропан-бутан, пълненето (бутилирането) в транспортируеми
газови съоражения (бутилки) и тяхната последваща дистрибуция.
По-конкретно, възразяваме срещу следните предложения за изменяне и допълване на закона:
§5, чл. 8, ал. 3, т. 3 –
премахване на съществуващите изисквания
за минимален обем вместимости на резервоари за съхранение на пропан-бутан;
§5, чл. 8, ал. 6, т. 2 –
занижаване на съществуващите изисквания
за задължителен минимален брой собствени газови бутилки;
§5, чл. 8, ал. 6, т. 3 –
премахване на съществуващите изисквания газовите бутилки вместимост над 5,0 кг
да се пълнят единствено в лицензирани данъчни складове (съгласно изискванията на ЗАДС);
§ 19, т.3- промените в Допълнителните разпоредби към закона , променящи смисловото
значението на ,,Пълнене на втечнени нефтени газове’’. Предлагаме да се запази
смисловото значение в сега действуващият закон. Пълненето на газови бутилки с тегло
на пропан-бутан в тях над 5.0 кг, да се осъществява само в данъчни складове, съгласно
ЗАДС.
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МОТИВИ
1. Към настоящия момент се наблюдава тенденция дейностите по бутилиране на пропан-бутан за
битови и индустриални нужди да се организират преди всичко на конюнктурно-пазарен принцип,
около оператори, които вече са инвестирали в тази дейност значителни ресурси и се стремят да
работят съгласно осъщественото с приемане на закона административно регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Практика е
нововъзникващите оператори да бутилират и дистрибутират пропан-бутан в чужди газови
бутилки, поради недостатъчен брой собствени такива, като за тази цел се ползуват технически
необезопасени пълначни инсталации.
Това обезсърчава утвърдените оператори на пазара да инвестират в по-нататъшно подобряване
на бизнес-средата и подкопава сигурността на технологичните процеси, които по правило са
източник на повишен риск (съдове под налягане, взривоопасни горива, широк кръг
неспециалисти-ползватели).
2. Тъй като газовите бутилки не са собственост на операторите (не е обезпечена връзката между
конкретен оператор и конкретна газова бутилка), е налице силно занижен и често напълно
отсъства контролът върху техническото състояние на газовите бутилки, с които те осъществяват
търговската си дейност. Масово липсват вътрешнофирмени звена за мониторинг на
техническото състояние на газовите бутилки (в противоречие със ЗТИП).
Изискването на новоприетия закон за собственост на минимум 10'000 бр. газови бутилки за
битови и индустриални нужди с обем над 24 л всяка, би вменило отговорност на собственика за
полагане на уредените в ЗТИП грижи относно техническата годност на бутилките, които той
включва в пазара на бутилиран пропан-бутан. Това е логичен и необходим отговор срещу
високата степен на износване и амортизация на газовите бутилки на българския пазар, където в
оборот масово се наблюдават бутилки в експлоатация от над 35-40 г. Въпреки маркировката на
същите като „технически годни“ (акт, който в много от случаите е формален и не в съответствие
с изискванията на ЗТИП и НЕСПО), липсата на правна връзка между конкретен оператор и
конкретна бутилка неглижира отговорността в случай на инцидент, произтекъл от неправилно
констатирана „годност“.
Това снижава качеството на предоставяната услуга и отново подкопава сигурността на
технологичните процеси, които по правило са източник на повишен риск (съдове под налягане,
взривоопасни горива, широк кръг неспециалисти-ползватели).
3. Предложеното изменяне и допълване на легалното определение за „пълнене на втечнени
нефтени газове“ би позволило газови бутилки за пропан-бутан с вместимост над 24 л да се
пълнят в лицензирани пунктове, които са технически подготвени и са получили разрешение за
пълнене на пропан-бутан в бутилки до 5.0 л. Такива обекти не са технологично оборудвани да
осъществяват безопасен процес на запълване с пропан-бутан, технически надзор и
освидетелствуване на големообемни (над 24 л) газови бутилки; и не разполагат с изискуемата
структура за вътрешен технически контрол по чл. 34а от ЗТИП.
Това създава предпоставки за неконтролируемо пълнене на всякакъв обем газови бутилки в
пунктове, несъответствуващи на изискванията за безопасност на ЗТИП и отново, за пореден път
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подкопава сигурността на технологичните процеси, които по правило са източник на повишен
риск (съдове под налягане, взривоопасни горива, широк кръг неспециалисти-ползватели).
4. Членовете на нашата асоциация, а и други отговорни към упражняваната стопанска дейност
оператори са направили, в изпълнение на изискванията по новоприетия ЗАРИДТНПНП,
значителни допълнителни инвестиции, за да спазят сроковете за регистрация на своите
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Последващите
предложения за изменяне и допълване на закона в частта, относима към съхраняването,
обработката (бутилирането) и дистрибуцията на бутилиран пропан-бутан, не на последно място
неглижират понесената съгласно волята на Законодателя икономическа тежест от коректните
оператори и принизяват възможностите за осъществяване на реален и ефективен контрол
върху дейностите, свързани с пълнене и дистрибуция на газови бутилки, и такъв върху тяхното
техническо състояние и безопасност.
Това създава предпоставки за осъществяването на нелоялна конкуренция между операторите,
които са привели в указаните срокове дейностите си в съответствие с изискванията на
новоприетия ЗАРИДТНПНП и тези, които не са сторили това, въпреки изтичащите срокове; и
създава предпоставки за занижаване (заличаване) на възможностите за упражняване на
контрол върху дейности и процеси, които представляват източник на повишен риск – както за
фиска (възможности за отклоняване на акцизни задължения), така и за сигурността (работа със
съдове под налягане, взривоопасни горива, широк кръг неспециалисти-ползватели).
Предложеното отстъпление от въведените със ЗАРИДТНПНП изисквания за регистрация на дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, не създава предпоставки за иновативно развитие и
технически безопасни условия за съхраненяването, бутилирането и дистрибуцията на пропан-бутан,
като поставя в неблагоприятна позиция добросъвестните оператори, които са инвестирали в това да се
съобразят с вменените от Законодателя изисквания относно техните дейности. Силно се принизяват
критериите за осъществяване на този вид дейности, като се създават допълнителни неблагоприятни
условия на пазара на бутилиран пропан-бутан за предлагането и ползването на технически
необезопасен продукт. Компроментира се сигурността на технологичните процеси, които по правило са
източник на повишен риск (съдове под налягане, взривоопасни горива, широк кръг неспециалистиползватели) и се поставят в повишен риск интересите на фиска.
Не на последно място, предложеното отстъпление от въведените със ЗАРИДТНПНП изисквания не е
съобразено нито с европейските стандарти и практики във връзка с дейностите по съхраняване,
бутилиране и дистрибуция на пропан-бутан, нито с икономическия ефект – както от току що влезлите в
сила норми на новоприетия ЗАРИДТНПНП, така и от евентуалното приемане на новопредложените
изменения и допълнения. Горното поставя под съмнение действителната необходимост за променяне
на един закон, който нито е приложен в стопанския оборот, нито е изпитан на практика, за да се отчетат
евентуалните му слабости – освен че с него изрядните оператори са били поставени в необходимост да
осъществят значителни допълнителни инвестиции, тежестта от които в крайна сметка ще понесе
обикновеният потребител.
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