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ДО 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 
 

 

 

Д О К Л А Д 

ЗА РАБОТАТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА СЪС 

ЗАПОВЕД №  РД-16-1053/11.09.2018 г. 

 

 

 

ОТНОСНО: Изготвяне на Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за 

водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с 

нефт и продукти от нефтен произход 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 
 

В ДВ, бр. 62/27.07.2018 г. (в сила от 29.01.2019 г.) е обнародван Закон за 

административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). 

Със закона се въвежда регистрационен режим за икономическите оператори. Той 

позволява да се идентифицират операторите на пазара и ще спомогне за извършване 

на контролните дейности на компетентните органи, тъй като те ще са в състояние да 

правят точни и бързи справки относно правото на определен субект да оперира на 

пазара с нефтопродукти, кога той се е включил в него и какви са задълженията му. 

Несъмнено това ще допринесе за подобряване на контрола и за по-висока събираемост 

на данъчни и митнически задължения. 

Законът предвижда шест дейности, които следва да подлежат на регистрация: 

1. Внос и вътрешнообщностни пристигания на нефт и продукти от нефтен 

 произход; 

2. Износ и вътрешнообщностни изпращания на нефт и продукти от нефтен 

произход; 

3. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход; 

4. Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове 

по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове; 
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5. Търговия на дребно на продукти от нефтен произход; 

6. Транспорт на продукти от нефтен произход; 

7. Бутилиране и дистрибуция на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) 

За всяка от тях са предвидени общи условия за регистрация (свързани с 

регистрация по Търговския закон и предоставяне на обезпечение) и специални условия 

за регистрация (свързани с наличието на определен от закона размер на внесения 

уставен капитал или притежаваните активи, образователен ценз на законните 

представители на дружеството, съответно едноличния търговец, наличие на обект, от 

който ще се извършва икономическата дейност, трайно прикрепен към недвижим имот, 

отговарящ на изискванията за устройство на територията). 

В съответствие с чл. 4, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП, министърът на икономиката 

издава наредба, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на 

лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход. В изпълнение на тази разпоредба от закона, с Ваша Заповед № РД-16-

1053/11.09.2018 г. беше създадена работна група, която разработи проект на Наредба 

за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

С проекта на Наредба се определят: 

- създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на 

регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход; 

- воденето, съхранението и утвърждаването на образец на специалния регистър, 

който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на 

земеделските производители; 

- образецът на банкова гаранция и редът за усвояване на обезпеченията, които 

се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП. 

- създава се образец на заявлението за регистрация по закона на лицата, 

осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход; 

- подробно са описани документите, които лицата, осъществяващи икономически 

дейности по чл. 2, ал. 1 от закона следва да прилагат към заявлението и с които се 

установява съответствие с общите и специалните условия за регистрация по закона. 

С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско законодателство. 

Проектът на Наредба беше публикуван за обществено обсъждане съгласно чл. 26 

ал. 2 от Закона за нормативните актове. Направените в хода на общественото 

обсъждане бележки и предложения наложиха внасяне на промени в първоначалния 

проект на Наредба преди изтичане на 30 - дневния срок.  

Направените промени не водят до съществени изменения в проекта на Наредба, 
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но предвид прекратяване на процедурата по чл. 26, ал. 2 преди изтичане на 

законоустановения срок, проектът на Наредба е публикуван повторно за обществено 

обсъждане за срок от 14 дни, по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Влизането в сила на 

ЗАРИДСНПНП на 28.01.2019 г. и необходимостта от спазването на законоустановените 

в него срокове обосновава наличието на изключителен случай по смисъла на чл. 26, 

ал. 4 от ЗНА. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 

Във връзка с гореизложеното Ви представяме за подпис проект на Наредба, с 

която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

 

Приложения: 1. Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за 

     водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически 

     дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; 

 2. Получени становища от общественото обсъждане. 

 

С уважение, 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

И ЧЛЕНОВЕ: 


