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ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ - МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и 

задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна 

петролна компания“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Правилник за структурата, устройството и 

дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“.  

 На 21.07.2020 г. в брой 65 на Държавен вестник беше обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси 

(ЗИД на ЗДРВЗ). С §2 на този закон е създадена Глава втора „а“ „Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“, чиито разпоредби регламентират  

образуването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на 

държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, юридическо 

лице със седалище София. Предметът му на дейност е  създаване, съхраняване, 

опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси 

от нефт и нефтопродукти по този закон; създаване, съхраняване, обновяване и 

продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите 

от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане 

на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.  

Съгласно чл. 11а, ал.3 от ЗДРВЗ структурата, устройството и дейността на 

„Държавна петролна компания“, правомощията и задълженията на органите му за 

управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 

В предлагания проект на Правилник се предвижда органите на управление на 

предприятието да са управителният съвет и изпълнителният директор. Предвидено е 
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Управителният съвет на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ да се 

състои от 3 членове, в това число председател,  изпълнителен директор и заместник 

изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор 

на ДПДПК ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на 

Закона за публичните предприятия, Правилника за неговото прилагане и приложимото 

законодателство.  Предвижда се държавното предприятие да бъде структурирано в  

Главно управление, включващо в себе си една главна дирекция  - "Резерви и запаси 

от нефт и нефтопродукти", една дирекция  - „Административно, финансово, 

информационно и правно осигуряване“, служител по сигурността на информацията и 

финансов контрольор. Към Главната дирекция се предвиждат териториални звена - 

петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти, чийто 

брой ще се определя от управителния съвет на Държавно предприятие „Държавна 

петролна компания“. 

В проекта са разписани функциите на управителния съвет, изпълнителния 

директор, заместник-изпълнителния директор и звената в администрацията. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, 

проектът на постановление, докладът към него, частичната предварителна оценка и 

становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на 

Министерския съвет от съгласуването на оценката са публикувани на интернет 

страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени 

консултации. Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената 

към доклада справка.  

За приемането на проекта на ПМС не следва да се изготвя справка за 

съответствие с европейското право, тъй като не съдържа разпоредби, въвеждащи в 

българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на акт  ще окаже пряко въздействие върху държавния 

бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка образец 2.1 към 

чл.35, ал.1, т.4, буква „а“ от УПМСНА. 

Съгласно чл.11б, ал.5 и 6 Дейността на предприятието за изпълнението на 

основния предмет на дейност и издръжката на предприятието се финансират от : 

приходи от дейността, трансфери от държавния бюджет и други постъпления, 

определени с нормативен акт. Съгласно чл.11д, ал.3 средствата и операциите на 

предприятието се включват в консолидираната фискална програма, като средства и 

операции на други икономически обособени лица по чл.13, ал.4 от Закона за 

публичните финанси(ЗПФ) и не са част от държавния бюджет. Финансирането от 

държавния бюджет ще се извършва чрез трансфер от бюджета на МИ, предвид 

функционалната компетентност на министъра на икономиката, съгласно чл.11 г. В § 21 

на ЗИД на ЗДРВВЗ е предвидено произтичащите от структурните промени изменения 

по бюджетите на МИ и ДА ДРВВЗ да се извършат по реда на чл.110, ал.4 от ЗПФ. 
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Направени са разчети за 2020 г. и 2021 г , 2022 г. и 2023 г., като една част ще 

бъдат за сметка на бюджета на ДА ДРВВЗ за 2020 и следващите години, включени в 

тригодишната бюджетна прогноза, а останалите ще се осигурят в рамките на 

бюджетната процедура за съответната година. 

За 2020г. се предвиждат разходи за месец декември в размер на 365 100 лв., в 

т.ч. разходи за показател персонал 87 300лв. и издръжка 277 800 лв., в т.ч. материали, 

външни услуги, вода, горива и енергия, командировки в страната и др. Необходимите 

разходи за стартиране на дейността на държавното предприятие ще бъдат за сметка 

на преструктуриране на разходите по бюджета на ДА ДРВВЗ и МИ. 

За 2021г. се предвиждат разходи в размер на 49 170 300 лв., в т.ч. 2 026 100лв. 

по показател персонал, 537 800 лв разходи за издръжка на администрацията ( 

материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, наеми и др.), 

11 970 800лв. задължителни разходи за издръжка на петролните бази ( застраховки 

на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 15 033 400 

лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и 

нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, 

еднократни капиталови разходи за обезпечаване на дейността на предприятието ( 

компютри, многофункционални устройства, сървъри, автомобили, програмни продукти, 

лицензи) 821 100лв. и 18 781 100лв. за завършване на стартиралият през предходни 

години основен ремонт на петролните бази. 

За 2022г. и 2023г. се предвиждат разходи в размер на 29 470 600 лв., в т.ч. 

2 026 100лв. по показател персонал, 440 300 лв. разходи за издръжка на 

администрацията ( материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, 

наеми и др.), 11 970 800лв. задължителни разходи за издръжка на петролните бази ( 

застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 

15 033 400 лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите 

от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и 

нефтопродукти. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Правилник за структурата, устройството и 

дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“. 
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Приложения: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка към проекта на ПМС; 

3. Проект на Правилник за структурата, устройството и дейността, 

правомощията и задълженията на органите за управление на 

Държавно предприятие „Държавна петролна компания“; 

4. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справка за отразяване на становищата; 

7. Електронен носител. 

 

С уважение, 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката 


