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УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА 

ПО РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН 

ПРОИЗХОД (ЗАРИДСНПНП) И НАРЕДБА № РД-04-2 от 16.07.2019 г. 

(НАРЕДБАТА) 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 

нефтен произход, подават отделно заявление за първоначална регистрация или 

промяна на обстоятелствата по регистрация за всяка от дейностите по чл. 2,            

ал. 1 от ЗАРИДСНПНП.  

При искане за първоначална регистрация или промяна на обстоятелствата по 

регистрация за дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 или т. 4 от ЗАРИДСНПНП, с едно заявление 

може да се заяви вписване на повече от един обект или транспортно средство. 

Забележка: Когато лицето подава едновременно повече от едно заявление, 

документите, доказващи изпълнението на общите условия на ЗАРИДСНПНП, се 

подават само към едно от заявленията. 

 

2. При попълване на т. 5 от заявлението, лицата трябва да попълнят данни за 

продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността по чл. 2, ал. 1 от 

ЗАРИДСНПНП, описани словом и с кодове по актуалната Комбинирана номенклатура на 

Европейския съюз за съответната година (същата може да бъде намерена на официалната 

интернет страница на Националната агенция за приходите https://nra.bg/, като от „Меню“ 

изберете: Интрастат › Номенклатура). 

 

3. За установяване на съответствие с общите условия за регистрация на лицата, 

осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, заявителят 

прилага следните документи:   

3.1. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗАРИДСНПНП;   

3.2. декларация, съгласно образец - Приложение № 3 към чл. 14, т. 2 от Наредбата 

от дружеството-заявител; 

3.3. декларация, съгласно образец - Приложение № 4 към чл. 14, т. 3 от Наредбата 

от всяко от следните лица: едноличен собственик, всеки мажоритарен 

собственик на капитала, управител, прокурист, член на органите за управление 

или надзор на лицето;   

3.4. декларация, съгласно образец - Приложение № 5 към чл. 14, т. 4 от Наредбата, 

когато някое от изброените в т. 3.3. лица е юридическо лице. 

 

II. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТИ: 

 

1. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП: 

1.1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната 

календарна година; 

Забележка: вземат се предвид приходите на дружеството в цялост, от 

всички извършвани от него икономически дейности. 

1.2. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП 

внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към 

месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението; 



2 
 

1.3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия 

съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя 

оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на 

лицето, удостоверяващ размера на капитала му и срока за учредяване на юридическото 

лице, ако има такъв; 

1.4. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата 

гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение. 

 

2. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП: 

2.1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП 

внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към 

месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;   

2.2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия 

съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя 

оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на 

лицето, удостоверяващ размера на капитала му и срока за учредяване на юридическото 

лице, ако има такъв;   

2.3. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, т. 7 и т. 8 от ЗАРИДСНПНП; 

2.3.1. Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 7 от ЗАРИДСНПНП, лицата, осъществяващи 

икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗАРИДСНПНП следва да 

представят към заявлението ситуационна скица на поземлените имоти с посочване на 

точните GPS координати на обектите, от които ще се извършва дейността или кадастрална 

скица с нанесени върху нея точните GPS координати на обектите, от които ще се 

извършва дейността. 

2.3.2. В изпълнение изискването на чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗАРИДСНПНП, лицата могат 

да предоставят например: 

а) За трайно прикрепен към недвижим имот обект, документите, които 

удостоверяват, че същият отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация са: 

- Разрешение за ползване за строежите от първа, втора и трета категория по Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), издадено от органите на ДНСК (чл. 177, ал. 2 от ЗУТ); 

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите от четвърта и пета 

категория по ЗУТ, издадено от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от 

ЗУТ); 

- Акт за узаконяване, издаден при условията и по реда на §184 от ПЗР към ЗИД на 

ЗУТ (обн. ДВ, бр. 65 от 2003 г.); 

- Удостоверение за търпимост за строежи, които отговарят на условията на §16 от 

ПР към ЗУТ; 

- Акт за узаконяване, издаден при условията и по реда на §27 от ПР към ЗИД на 

ЗТСУ (обн. ДВ, бр. 79 от 1998 г., попр. ДВ, бр. 89 от 1998 г.); 

- Акт за държавна собственост, издаден в периода на действие на Наредбата за 

държавни имоти (обн. ДВ, бр. 79 от 14.10.1975 г., отм. ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г.); 

- друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ. 

б) За преместваем обект, документът, с който се удостоверява, че същият 

отговаря на изискванията на ЗУТ е разрешение за поставяне на преместваем обект по 

реда и условията на чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ, издадено от главния архитект на 

общината, по местонахождение на обекта. 
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Административният акт следва да е с подпис и печат на компетентния орган, който 

го е издал, съгласно действащото законодателство към момента на издаването му, като 

приложеното негово копие следва да бъде заверено от заявителя. 

в) декларация по чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗАРИДСНПНП, само когато се иска 

вписване на вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория 

или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на 

подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства или 

обслужва дейността на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните 

превози, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или 

товари на територията на Република България, или лиценз за извършване на 

международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността;  

2.4. обяснителна записка на технологичната схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от 

ЗАРИДСНПНП, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения 

обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои 

продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта. 

 

3. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП: 

3.1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната 

календарна година; 

Забележка: вземат се предвид приходите на дружеството в цялост, от 

всички извършвани от него икономически дейности. 

3.2. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП 

внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към 

месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;   

3.3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия 

съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя 

оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на 

лицето, удостоверяващ размера на капитала му и срока за учредяване на юридическото 

лице, ако има такъв;   

3.4. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата 

гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение. 

3.5. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, т. 7 и т. 8 от ЗАРИДСНПНП.  

Забележка:  

Виж т. 2.3.1. и т. 2.3.2., буква „а“. 

3.6. обяснителна записка на технологичната схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от 

ЗАРИДСНПНП, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения 

обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои 

продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта; 

3.7. копия на документи, удостоверяващи, че заявителят разполага със собствени 

или наети съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен 

произход; 

3.8. декларация, съгласно образец - приложение № 6, че обектът, от който ще се 

извършва дейността, отговаря на специалните изисквания на чл. 8, ал. 3, т. 5 и т. 6 от 

ЗАРИДСНПНП;   

3.9. копие от лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по друг 

закон. 
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4. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП: 

4.1. За дейност по автомобилни превози заявителят прилага следните 

документи:   

а) списък по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, в който за всяко ППС се посочват: 

марка и/или модел, регистрационен номер, идентификационен номер (VIN), описание на 

транспортното средство, номер на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи 

определени опасни товари, и срок на неговата валидност;   

б) копие на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република 

България или на лиценз за извършване на международен превоз на товари - лиценз на 

Общността (ако има такъв);   

в) декларация, съгласно образец - приложение № 7, че при извършване на дейност 

по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП с транспортни средства, които не са с монтирани 

средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, същите не се използват за 

зареждания, при които се извършват търговски плащания на основание търговско 

измерване от транспортното средство;   

4.2. За дейност по железопътни превози заявителят прилага следните 

документи:   

а) списък с индивидуализиращи данни на всички транспортни средства, с които ще 

се извършва дейността, и документи за собственост/ползване върху транспортните 

средства;   

б) списък с индивидуализиращи данни за лицензи, регистрации и други 

административни документи, позволяващи извършването на транспортната дейност с 

всяко едно транспортно средство и документите, описани в него. 

 

5. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП: 

5.1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП 

внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към 

месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението; 

5.2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия 

съгласно чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя 

оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на 

лицето, удостоверяващ размера на капитала му;  

5.3. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата 

гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение; 

5.4. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП. 

Забележка:  

Виж т. 2.3.1. и т. 2.3.2., буква „а“. 

 

6. За дейност по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗАРИДСНПНП: 

6.1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП 

внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към 

месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;   

6.2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия 

съгласно чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя 

оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на 

лицето, удостоверяващ размера на капитала му;   
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6.3. копия на фактури, доказващи, че заявителят е собственик на минимум 1000 

бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG);   

6.4. сертификат за съответствие от производителя съгласно изискванията на 

Директива 2010/35/ЕС относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна 

на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета 

(ОВ L 165, 30.06.2010) - за бутилки, попадащи в обхвата на чл. 2, т. 2 от Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото 

оборудване под налягане (приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 

2011г. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.);   

6.5. удостоверение за ново оценяване на съответствието на транспортируемо 

оборудване под налягане съгласно приложение № 1, т. 3 от Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под 

налягане - за бутилки, попадащи в обхвата на чл. 2, т. 3 от Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под 

налягане;   

6.6. копие на договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с 

лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, или с 

лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите 

и данъчните складове, в който се извършва пълненето, или копие на лиценз, в случай че 

заявителят притежава такъв; 

6.7. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата 

гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение. 

 

 

Дирекция „Регулиране на икономически дейности“ 


