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 ОТНОСНО: Проект на Правилник за организацията на работа и състава на 

Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, 

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

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 В изпълнение разпоредбите на чл. 5, ал. 5 от Закона за административното 

регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход (ЗАРИДСНПНП) министърът на икономиката издава Правилник, с който се 

определят организацията на работа и съставът на Консултативния съвет за 

сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (наричан по-нататък „проекта 

на Правилник“). 

 С проекта на Правилник се определят съставът и функциите на Консултативния 

съвет. Членове на Съвета са по един представител на Министерството на енергетиката, 

Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на 

земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция 

"Железопътна администрация", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Борба с 

организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна 

агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция 

"Митници", Националната агенция за приходите и на представителни браншови 

организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от Закона 

за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход. 

Също така се определят редът и организацията на работа и провеждане на 

заседанията на Съвета, като съгласно чл. 9, ал. 1 заседанията на Съвета са редовни и 

извънредни, като редовните се свикват по веднъж на три месеца.  



 

Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от 

присъстващите на заседанието членове. С цел оперативност в чл. 12, ал. 5 е предвидена 

възможността, по изключение, Съветът да може да обсъди и приеме решения 

неприсъствено. 

С оглед на разнообразието на икономическите дейност, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход, за решаване на възникнали проблеми се предвижда 

възможността за сформиране на експертни работни групи по предложение на всеки един 

член на Съвета. 

 

Проектът на Правилник няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета на 

Министерството на икономиката.  

 

С проекта на Правилник не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

 

Проектът на Правилник е публикуван на интернет страницата на Министерството 

на икономиката и на Портала за обществени консултации, съгласно чл. 26 ал. 2 от 

Закона за нормативните актове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 

Във връзка с гореизложеното, представям на Вашето внимание за подпис проект 

на Правилник за организацията на работа и състава на консултативния съвет за 

сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

 

 Приложение: Съгласно текста 

   

С уважение, 

 

 

 

 

ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА 

Директор на дирекция „Регулиране на икономически дейности“ 

   


