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Във връзка с изложените мотиви към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните
резерви и военновременните запаси искам да направя следния коментар, зад който заставам с
името си и тридесет годишния ми опит в търговията с нефт и нефтопродукти и контрола на
качеството:
- направените в мотивите анализи сочат, че авторът или авторите им напълно не познават този вид
икономическа дейност и специфичните й особености на българския пазар.
- при съществуването на ДП ДПК държавният интерес е напълно защитен, тъй като се дава
възможност посредством законите на свободния пазар да се постигне овладяване на цените и
повишаване на конкуренцията в сектора.
- функционирането на ДП ДПК гарантира, че общественият интерес също ще бъде защитен, особено
в настоящия момент, тъй като ще има алтернатива на предлаганите в момента, като произход, течни
горива.
- ако следваме икономическата логика, на база на котировките на нефт сорт “Брент”, след доставка,
преработка, плащане на акциз и ДДС, цената, която ще се получи за един литър гориво за дизелови
двигатели ще бъде 2,50 лв. Това показва, че ДП ДПК не само няма да е в тежест на държавния
бюджет, а ще се самоиздържа и ще носи приходи в него.
- що се отнася до конкурентния пазар, то такъв реално в момента не съществува, тъй като
единственият източник за доставка на течни горива на всички икономически оператори, дори и за
цитираните международни корпорации, е един и същ.
- в така създадената структура и организация на работа в ДП ДПК няма никакви възможности за
злоупотреби или прояви на корупция. В действащата нормативна уредба е предвидено контролът
върху дейността на предприятието да бъде осъществяван от редица държавни органи и институции,
което дава допълнителна гаранция в тази посока.
- със създаването на държавни данъчни складове, подлежащи на регистрация по общия ред на
закона, ще се осигури равнопоставеност на всички икономически оператори. Според изискванията на
Закона за акцизите и данъчните складове всеки литър течно гориво трябва да премине през такъв
склад, на територията на който задължително става смесването на минерално с биогориво преди да
бъде пуснато за разпространение на пазара.
Във връзка с това експертното становище, което поддържам, считам че с оглед настоящата
икономическа ситуация, засягаща сериозно пазара на течни горива в страната, съществуването на
ДП ДПК е крайно необходимо. С цел защита на държавния и обществения интерес, следва
предложеният законопроект да бъде изцяло отхвърлен, като бъдат предприети действия в посока
приемане на законодателни промени, гарантиращи възможността предприятието да започне
нормалното си функциониране. Нека не повтаряме грешките, които допуснахме със закриването на
Нефтоимпекс,приватизацията на Химимпорт и Петрол, което ни постави в 100% зависимост от
търговската политика на една чуждестранна компания.

