
Проект! 

М О Т И В И 

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход 

 

На 27.07.2018 г. в брой 62 на Държавен вестник беше обнародван Закон за 

административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), като същият е в сила от 28.01.2019 г. и 

има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи 

дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на 

българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни 

задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на 

горива в страната. 

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

1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;   

2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;   

3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни 

складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона 

за акцизите и данъчните складове;  

4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход; 

5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни 

складове; 

6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG); 

7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран 

по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени 

продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на 

регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, 

предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които 

не подлежат на последваща продажба. 

За всяка от гореизброените дейности са предвидени общи условия и специални 

условия за регистрация. 

С Решение № 313 от 07.03.2019 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 

е приела секторен анализ, извършен на конкурентната среда - различните нива от 

пазара на горива (търговци на дребно, търговци на едро и/или складодържатели), в 

т. ч. производството и реализацията на автомобилен бензин и дизелово автомобилно 

гориво. Повече от половината участници в проучването са изразили негативно 

становище относно закона, като считат, че е насочен срещу правилата на свободния 

пазар и конкуренцията и идентифицират следните проблеми: 



-  въвеждане на високи финансови и други изисквания, като внесен минимален 

уставен капитал, предоставяне на обезпечение, изискване за минимален капацитет 

на складовете за съхранение на нефтени продукти; 

-  поставяне на нови и съществени административни бариери пред навлизането 

на пазара на нови участници, свързани със значителни първоначални инвестиции; 

- налагане на такива административни процедури, които създават и подкрепят 

монополи, унищожават пазарната икономика и конкуренцията, както и позволяват 

цените на продуктите, условията и правилата за търговия да се диктуват от 

монополистите; 

-  изваждане на дребните и средни търговци на горива и оставане само на 

големите, които ще диктуват условията, което е предпоставка за картелни 

споразумения; 

-  ограничаване на възможностите на крайните потребители за зареждане с 

гориво на близко разстояние в малките селища. 

В заключение КЗК предлага да бъде сформирана работна група с представители 

от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в 

сектора, в рамките на която да бъдат обсъдени тези предложения и в разумен срок да 

бъдат приети специфичните нормативни и организационни мерки за преодоляване на 

конкурентните проблеми, при съобразяване на законодателството на национално 

ниво и на законодателството на Европейския съюз. 

Във връзка с горното бяха проведени срещи и консултации с представители на 

браншовите организации, чиито членове осъществяват дейности, регулирани със 

ЗАРИДСНПНП, в резултат на които е изготвен проект на ЗИД на ЗАРИДСНПНП, в който 

се предвиждат следните основни промени: 

1. Изваждане от приложното поле на закона на лицата, осъществяващи 

дейности по: 

- временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран 

по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени 

продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на 

регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, 

предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които 

не подлежат на последваща продажба и  

- зареждане на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна 

техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален 

регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, 

извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на 

дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със 

строежа.  



Предложението е направено от асоциациите на земеделските производители и 

Камарата на строителите в България, предвид спецификата на дейностите на 

земеделските производители и строителите, техният сезонен и кампаниен характер и 

фактът, че регистрацията по ЗАРИДСНПНП ще увеличи несъразмерно 

административната тежест за земеделските производители спрямо целения резултат. 

2. Облекчаване на изискванията за регистрация, чрез: 

а) въвеждане на обезпечението като алтернатива на изискването за минимален 

капитал или активи  като изискуемо условие за извършване на съответната дейност, 

с което ще се облекчи процеса по регистрация, респ. упражняване на дейност на по-

широк кръг лица, осъществяващи икономически дейност с нефт и продукти от нефтен 

произход. 

б) създаване на възможност вътрешният обект, от който ще се извършва 

дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП да не е само трайно прикрепен към 

недвижим имот, а и да бъде стационарен или преместваем (модулен). Това 

предложение отчита спецификата при извършване на дейности в значими за 

икономиката браншове, като минна промишленост, строителство, пристанищни 

дейности, и др., при които в много случаи е обективно невъзможно изграждането на 

трайно прикрепен вътрешен обект. 

3. Прецизиране на текстовете на чл. 24 и 25 от закона, с оглед ясното 

дефиниране на въведените от закона забрани. 

4. Прецизиране и допълване текстовете по отношение на контролната дейност, 

с оглед яснота и предвидимост при нейното извършване. 

5. Предложена е дефиниция на „краен промишлен потребител“, което е от 

изключителна важност с оглед точното прилагане на изключението при дейността 

„съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход“, както и са прецизирани 

дефинициите по т. 3, 5, 7, 10, 12 и 13 от параграф 1 на Допълнителната разпоредба 

на ЗАРИДСНПНП.  

Предложените с проекта на ЗИД на ЗАРИДСНПНП изменения и допълнения ще 

допринесат за ясното и точно прилагане на закона, както и ще спомогнат за 

ненарушаване на конкурентната бизнес среда на пазара на горива.    
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