СПРАВКА
За отразяване на становищата, получени след провеждане на обществени консултации на проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, по чл. 26, ал. 5 от ЗНА
Организация/
Портал за
обществени
консултации
Българска
петролна
газова
асоциация

Предложение

Приема/не
приема
предложени
ето

Мотиви

1. Да остане изискването за представяне на Приема
се Предложението е отразено в нова редакция на §§
и обяснителна записка, придружаваща технологичната по принцип
11 и 12 от проекта на Наредба
схема на обектите за търговия на дребно с горива, тъй
като
тя
предоставя
изключително
необходима
допълнителна информация на контролните органи,
като се създаде нова т. 4 към чл. 16:
„4. обяснителна записка към технологичната схема,
съдържаща най-малко вида на съхраняваното гориво
във всеки от описаните в технологичната схема
резервоари, както и информация за всеки резервоар,
тръбопровод, колонка за гориво или кантар за
продажба на ВНГ, наличен на територията на обекта,
който не се използва в дейността на обекта.“
2. Да се уточни терминът „търговско плащане“, Приема
се Предложението е отразено в нова редакция на §
свързан с регистрирането на транспортни средства, по принцип
13 от проекта на Наредба
превозващи горива, като се промени §13 от проекта на
Наредбата:
В чл.18, т.1, б. в) думите „търговско плащане“ се
заменят с „при които се извършва търговско
измерване на мястото на доставка";
В приложение № 7 към чл. 18 се правят същите
промени.
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3. Вече започнатите процедури по регистрация Не
(съгласно новия ред на ЗАРИДСНПНП) следва да се приема
довършат без излишно административно затрудняване
на икономическите оператори,, Администрацията е
редно да изисква единствено документите, които са
предвидени по новия законов ред, свързани с
фактически
нови
изисквания
(като
например
ситуационна схема за търговските обекти на дребно;
документи за собственост или облигационно право,
които биха засили контрола и улеснили работата на
органите). Предвидените в проекта на Наредба нови
заявления, както и нови декларации от задължените
лица, следва да се изискват единствено за подадените
след 25 януари 2020г. искания за регистрация.
Асоциация на
българските
търговци,
производители,
вносители и
превозвачи на
горива

Мотиви

се Предложението не касае текстове от проекта на
Наредба

1. В § 11 от Проекта да бъде създадена т. 4 към Приема
се
чл. 16 от Наредбата, формулирана по следния начин:
по принцип
„4. Документи по чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗАРИДСНПНП,
относно трайно прикрепени обекти са:
а. Разрешение за ползване на строеж от първа, втора и
трета категория по смисъла на Закона за устройство на
територията, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ;
б. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежите от четвърта и пета категория по смисъла на
ЗУТ, издадено от органа, издал разрешителното за
строеж, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ;
в. Акт за узаконяване, издаден при условията и по
реда на § 184 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 65
от 2003 г.);
г. Удостоверение за търпимост на строежи, които
отговаря на условията на § 16 от ПР на ЗУТ;
д. Акт за узаконяване, издаден при условията и по
реда на § 27 от ПР към ЗИД на ЗТСУ (обн., ДВ, бр. 79 от
1975 и отм., ДВ, бр. 82 от 1996 г.);

Текстовете в проекта на Наредба са предложени
съобразно дадената от ЗАРИДСНПНП делегация и
предвид разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Закона
препращат към изискуемите от него документи.
Предвид горното, считаме че изричното им
изброяване не е предмет на Наредбата, а следва
да бъде направено в указания към заявителите,
които да се публикуват на интернет страницата
на МИ
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е. Акт за държавна собственост, издаден в периодата
на действие на Наредбата за държавните имоти (обн.,
ДВ, бр. 79 от 1975 и отм., ДВ, бр. 82 от 1996 г.);
ж. или друг документ, съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията.
з. За преместваеми обекти – Разрешение за поставяне
на преместваем обект по реда и условията на чл. 56 от
ЗУТ или друг предвиден в закона ред.“
2. В § 11 от Проекта на Наредбата да бъде Не
създадена т. 5 към чл. 16 от Наредбата, формулирана приема
по следния начин:
„5. За обекти, в процес на въвеждане в експлоатация
или придобиване на статут на търпим обект,
заявителят уведомява Министерството на икономиката
за съответното обстоятелство и след приключване на
процеса
по
въвеждане
в
експлоатация
или
придобиване на статута на търпим обект подава
заявление за регистрация по реда на Наредбата.“

се Тъй като в ЗАРИДСНПНП не е предвиден
специален ред за описаните в предложението
случаи, създаването на такъв от нормативен акт
от по-ниска степен, какъвто е Наредбата ще е в
нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона на
нормативните актове

3. Във връзка с предходното предложение да се Приема
се Същите аргументи като в т. 1
изменят разпоредбите на § 12 и § 14 от Проекта на по принцип
Наредбата, като думите „изискуеми по чл. 17, ал. 2, т.
5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП“, съдържащи се в т. 4,
респективно т. 3 на цитираните параграфи от Проекта
се заменят с думите: „изискуеми по чл. 16, т. 4 и 5 от
Наредбата.“
4. В § 10 от Проекта на Наредбата, касаещ чл. 15, Не
предлагаме следното изменение:
приема
Чл. 15, т. 1 да се измени така:
„1. Декларация за размера на нетните приходи от
продажба на едро, съответно от продажби на дребно за
предходната календарна година, съобразно заявената

се Тъй като в ЗАРИДСНПНП изискуемият от лицата
размер на капитала/активите, като условие за
регистрацията им, респективно на изискуемото
от тях обезпечение се определят в зависимост от
размера на нетните им приходи от продажби за
предходната
календарна
година,
като
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разграничение на обхвата на нетните приходи
променя нормата на закона. Такава промяна с
нормативен акт от по-ниска степен, какъвто е
Наредбата ще е в нарушение на чл. 15, ал. 1 от
Закона на нормативните актове
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