
 

ПРОЕКТ! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, 

СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД  

 
(Обн. - ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 и 17 от 2019 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) В т. 3 в края се поставя запетая и се добавя „освен ако се извършва като част 

от дейностите по т. 1, т. 2, т. 4 или т. 5 от лица, регистрирани за извършването 

им по реда на този закон;“. 

б) В т. 6 в края се поставя запетая и се добавя „освен ако се извършва като част 

от дейностите по т. 1 или т. 2 от лица, регистрирани за извършването им по реда 

на този закон;“. 

в) Точка 7 се отменя. 

2. В ал. 2 се създават т. 7 и т. 8:  

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

по Закона за подпомагане на земеделските производители, в съдове и/или 

резервоари с обща вместимост не повече от 50 куб. м, оборудвани с 

противопожарни уреди, преминали техническа проверка, 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.“ 

 „8. 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.“ 

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

 „1. издава: 

а) удостоверения за регистрация или заповеди за мотивиран отказ; 

б) заповеди за вписване на промяна в обстоятелствата, при които е издадено 

удостоверението за регистрация; 
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в) заповеди за заличаване на регистрация, съответно обезсилване на издаденото 

удостоверение;“ 

 

2. Точка 8 се изменя така: 

„8. организира съхраняването на документацията във връзка с подадени 

заявления за регистрация и на регистрирани лица, считано от датата на 

подаване на документи за издаване на удостоверение за регистрация за срок не 

по-кратък от 10 години от датата на обезсилване на издаденото удостоверение 

за регистрация, съответно заличаване на регистрацията;“ 

§ 3. В чл. 5, ал. 2 след думите „Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси"“ се добавя „Дирекция за национален строителен 

контрол“. 

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) В т. 1 думите „или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за 

подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, 

ал. 1, т. 7” се заличават; 

б) В т. 4, б. „б“ се изменя така: 

„б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или 

неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради 

несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението 

за обявяване на датата на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени 

кредитори;“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 5. Член 8 се изменя така: 

 „Чл. 8. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 

1, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия: 

1. да има дълготрайни активи, или внесен уставен капитал, или обезпечение в 

размер, както следва: 
а) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 
година до 5 000 000 лв.; 

 
б) 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 

година от 5 000 000 лв. до 20 000 000 лв.; 
 
в) 1 000 000 лв. - лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 

година над 20 000 000 лв.; 
 

2. срокът, за който е учредено дружеството – заявител следва да бъде не по-

малък от две години и шест месеца, считано от датата на подаване на 

документите за регистрация. 

(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2, всяко 

лице трябва да отговаря на следните специални условия: 
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1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер, не по-малък 

от 20 000 лв. за всеки обект, или обезпечение в размер, не по-малък от 20 000 

лв. за всеки обект; 

2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да: 

а) е стационарен, трайно прикрепен към недвижим имот или преместваем 

(модулен); 

б) отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията за обект за 

зареждане с нефт и продукти от нефтен произход; 

в) отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената 

стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната 

агенция за приходите; 

3. Изпълнението на условията по т. 2, букви „а“ и „б“ се установява за всеки 

отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален 

строителен контрол; 

4. Изискването по т. 2, буква „б“ не се прилага спрямо: 

а) вътрешен обект, намиращ се в рамките на концесионна територия по смисъла 

на Закона за концесиите; 

б) вътрешен обект, обслужващ една или повече концесии за добив на подземни 

богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, правата върху които 

се притежават от един концесионер, в това число собствените на концесионера 

обекти за преработка на добитите подземни богатства; 

в) вътрешен обект на превозвач, който притежава лиценз за извършване на 

превоз на пътници или товари на територията на Република България, или 

притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или 

товари – лиценз на Общността.  

(3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3, всяко 

лице трябва да отговаря на следните специални условия: 

1. да има дълготрайни активи, или внесен уставен капитал, или обезпечение в 
размер, както следва: 

а) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 
година до 5 000 000 лв.; 

 
б) 500 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 
година от 5 000 000 лв. до 20 000 000 лв.; 

 
в) 1 000 000 лв. - лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна 

година над 20 000 000 лв.; 
 
2. срокът, за който е учредено дружеството – заявител следва да бъде не по-

малък от една година и шест месеца, считано от датата на подаване на 

документите за регистрация; 

3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или 

продукти от нефтен произход; 
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4. обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да 

отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията; изпълнението 

на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по 

служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол; 

5. дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 се осъществява само в обекти: 

а) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или 

площи за извършване на дейността, отговарящи на условията за сигурност и 

контрол, определени в т. 6; 

б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола 

на постъпващите, складираните и изведените от обекта нефт и/или продукти от 

нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията; 

в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи 

извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и/или продукти 

от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния 

собственик; 

г) за които лицата, самостоятелно и за своя сметка, са осигурили интернет достъп 

на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за 

приходите до системите за отчетност по буква "в"; 

6. обектът за съхранение: 

а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива 

извън него; 

б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника; 

в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със 

заключващи устройства; 

г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните 

в обекта дейности; 

д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, 

включително на нормите и правилата за пожарна безопасност; 

е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и 

означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на 

продукта; 

7. да притежава лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по 

друг закон. 

(4) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 всяко 

лице трябва да отговаря на следните специални условия: 

1. за дейност по автомобилни превози: на изискванията на Закона за 

автомобилните превози, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна 

агенция "Автомобилна администрация", а в случаите, в които се изисква от друг 

нормативен акт, и на Закона за измерванията, което се удостоверява по 

служебен ред от Българския институт по метрология; 
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2. за дейност по железопътни превози: на изискванията на Закона за 

железопътния транспорт, което се удостоверява по служебен ред от 

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация". 

(5) За извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 всяко лице трябва да отговаря 

на следните специални условия: 

1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер, не по-малък 

от 20 000 лв., или обезпечение в размер, не по-малък от 20 000 лв.; 

2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен 

към недвижим имот и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на 

територията за обект за зареждане на нефт и продукти от нефтен произход; 

3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да отговаря на 

изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията под налягане.  

(6) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 всяко лице следва да отговаря 

на следните специални условия: 

1. да има дълготрайни активи или внесен уставен капитал в размер, не по-малък 

от 20 000 лв., или обезпечение в размер, не по-малък от 20 000 лв.; 

2. да разполага с минимум 1 000 собствени бутилки за съхранение на втечнен 

нефтен газ (LPG); 

3. в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен 

нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с 

втечнени нефтени газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност 

по чл. 2, ал. 1, т. 5 или с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад 

по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва 

пълненето. 

§ 6. В чл. 9, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход, при подаване на заявление за регистрация могат 

да предоставят обезпечение по чл. 8.“   

§ 7. В чл. 10, ал. 4 се изменя така: 

„(4) В 14-дневен срок преди изтичане на срока по ал. 3 регистрираното лице е 

длъжно да предостави ново обезпечение или да докаже, че отговаря на 

специалните изисквания за наличие на дълготрайни активи или внесен уставен 

капитал по чл. 8, съобразно извършваната от него икономическа дейност по чл. 

2, ал. 1.“ 

§ 8. Член 11 се изменя така: 

„Чл. 11 Размерът на обезпечението е определен в специалните изисквания по 

чл. 8.“ 

§ 9. В чл. 14, ал. 4 се изменя така: 
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„(4) При усвояване на обезпечението, изцяло или частично, и при наличие на 

условията за регистрация по този закон, лицето е длъжно в 14-дневен срок от 

усвояването му да предостави ново обезпечение или да докаже, че отговаря на 

специалните изисквания за наличие на дълготрайни активи или внесен уставен 

капитал по чл. 8, съобразно извършваната от него икономическа дейност по чл. 

2, ал. 1.“ 

§ 10. В чл. 16, ал. 4 думите „трите имена и единен граждански номер (личен 

номер или личен номер за чужденец) на лицето/лицата, представляващо/и 

заявителя“ се заличават.  

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, т. 5 думите „и транспортните средства, с които ще се извършва превоз“ 

се заличават. 

2. В ал. 2: 

а) В т. 3, в края думите „а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят 

документи за собственост/ползване и схема или ситуационна скица на 

поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази 

дейност, или декларация за тяхното местоположение, с посочване на точните 

GPS координати на обектите и съоръженията“ се заличават. 

б) точка 4 се изменя така: 

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

гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение - в случай че 

заявителят е предоставил обезпечение.“ 

в) в т. 7, в края думите „както и на лица, извършващи дейности по третиране на 

отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците, с посочване на 

точните GPS координати на обектите и съоръженията“ се заличават. 

§ 12. В чл. 18, ал. 3 след думите „работни дни“ се добавя „от приключване на 

проверката по ал. 1 или“. 

§ 13. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. Точка 6 се изменя така: 

„6. размер на внесения уставен капитал на дружеството или размер на 

дълготрайните активи, или вид и размер на предоставеното обезпечение, а в 

случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция - и дата, 

до която е валидна;“. 

2. В т. 10 думите „а за лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 - 

данни за обектите, чрез които се извършва дейността“ се заличават. 

3. В т. 11 думите „като лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, не 

предоставят тези данни“ се заличават. 

4. Точка 15 се отменя. 

§ 14. В чл. 23, ал. 4 се изменя така: 
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„(4) В случай на прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на 

лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, Специализираното звено 

е длъжно незабавно да уведоми Държавната агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ за предприетите действия по ал. 2 и 3.“ 

§ 15. Член 24 се изменя така: 

„Чл. 24. (1) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни 

превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез 

вътрешен обект.  

(2) Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари 

и/или средства за измерване на разход/обем с бензиностанция. 

(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект: 

1. обслужва една или повече концесии за добив на подземни богатства по 

смисъла на Закона за подземните богатства, правата върху които се притежават 

от един и същ концесионер на територията на една административна област, и 

съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на 

трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на 

услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ или на 

обекта за преработка на добитите подземни богатства;  

2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или 

обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за 

устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна 

техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности 

или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно 

сключен договор във връзка с концесията или строежа.“ 

§ 16. Член 25 се изменя така: 

„Чл. 25. (1) Забранява се зареждането на пътни превозни средства или 

извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни 

превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с продукти 

от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за данъка върху 

добавената стойност. 

(2) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане 

с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за 

акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон 

пунктове за пълнене на бутилки. 

§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

  

1. В ал. 2 се създават точки 7 и 8: 

„7. да извършват проверки и при установяване на нарушения да съставят акт за 

установяване на административно нарушение по компетентност; 

8. да получават съдействие от органите на Министерството на вътрешните 

работи, общините и кметствата при, или по повод изпълнение на служебните си 

задължения съгласно този закон.“ 
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2. В ал. 3 след думите „констативни протоколи“ се добавя „по компетентност“. 

 

§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) При неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 28, ал. 

1, лицата се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1000 

до 5000 лв.“ 

 

§ 19. В параграф 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. Точка 3 се изменя така: 

„3. "Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход" означава физическо 

съхранение и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и 

предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически 

складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове 

по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови 

вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са 

предназначени за задоволяване на битови и технологични нужди.“ 

2. В т. 5, б. „б“, накрая се добавя „и от строител, вписан в Централния 

професионален регистър на строителите.“ 

3. Точка 7 се изменя така: 

„7. "Вътрешен обект" е съоръжение или обект, който е стационарен, трайно 

прикрепен към недвижим имот или преместваем (модулен), с предназначение за 

зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, 

използвани за собствени нужди, и/или за зареждане на съответните пътни 

превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица в 

допустимите от закона случаи.“ 

4. Точка 10 се изменя така: 

„10. "Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG)" е пълнене на 

транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG), 

собственост на физически или юридически лица, в газоснабдителни (пълначни) 

станции и пунктове за пълнене на бутилки.“ 

5. Точка 12 се изменя така: 

„12. "Трайно прикрепен обект" е изградена конструкция, която е закрепена 

(фиксирана) към недвижим имот и не може да бъде отстранена, без това да 

наруши целостта ѝ или съоръжение, което е закрепено (фиксирано) към 

недвижим имот и не може да бъде отстранено без разрушаване на изградените 

връзки с обекта.“ 

6. Точка 13 се изменя така: 
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„13. "Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, 

регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители" 

е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са 

собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или 

ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение с 

обща вместимост не повече от 50 куб. м с монтирани средства за измерване на 

изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11, 12 

и 13 на Наредба H-18 от 13.02.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговски обекти или по реда на чл. 118, ал. 10 от 

Закона за данъка върху добавената стойност, и оборудвани с противопожарни 

уреди, преминали техническа проверка, с цел да използва продуктите само за 

зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание 

земеделска техника, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез 

технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни 

средства до 1000 л.“ 

7. Създава се т. 16: 

„16. "Краен промишлен потребител" е краен клиент, промишлено предприятие, 

което купува нефт или продукти от нефтен произход от лице, регистрирано по 

този закон и което ги използва за зареждане на собствени пътни превозни 

средства или извънпътна техника или механизация, и/или за зареждане на 

съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация 

на трети лица, използвани съгласно договор само за извършване на дейности 

или предоставяне на услуги в полза на промишления потребител, собственик на 

вътрешния обект, единствено в рамките на територията, на която се извършва 

промишлената дейност.“ 

Законът е приет от 44-то Народно събрание на ....................... 2019 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: (Цвета Караянчева) 


