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1. Дефиниране на проблема:
В ДВ, бр. 62/27.07.2018 г. (в сила от 28.01.2019 г.) е обнародван Закон за
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).
С Решение № 313 от 07.03.2019 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е приела
секторен анализ, извършен на конкурентната среда - различните нива от пазара на
горива. От направеното проучването са идентифицирани проблеми, насочени срещу
правилата на свободния пазар и конкуренцията:
- въвеждане на високи финансови и други изисквания - за минимален уставен
капитал и предоставяне на обезпечение, за минимален капацитет на складовете за
съхранение на нефтени продукти;
- поставяне на съществени административни и инвестиционни бариери пред нови
участници на пазара;
- налагане на административни процедури, водещи до създаване на монополи и
картелни споразумения, нарушаване на принципите на пазарната икономика;
- ограничаване на възможността крайни потребители от малките населени места
да зареждат с гориво на близко разстояние.
За преодоляване на констатираните проблеми, КЗК предлага да бъдат предприети
нормативни и организационни промени, съобразени с европейското и националното
законодателство.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
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В Министерството на икономиката бяха проведени срещи и консултации с
представители на браншовите организации, чиито членове осъществяват дейности,
регулирани със ЗАРИДСНПНП. Постъпиха множество бележки и предложения от
сдружения и организации на търговците с горива, Камарата на строителите в
България, КРИБ, АИКБ, Българската минно-геоложката камара, Националната
асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на земеделските производители в
България, с които се идентифицират проблеми и непълноти в текстове на
ЗАРИДСНПНП, които е необходимо да бъдат коригирани - неотчетени специфики на
определени икономически дейности, които водят до невъзможност за изпълнение на
законовите норми, както и до необосновано увеличаване на административната и
финансова тежест на част от структуроопределящи за икономиката на страната
икономически оператори1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на
съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат
приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се
реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията
на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например
съвместни инспекции между няколко органа и др.).
В цитирания секторен анализ, изготвен от КЗК се акцентира върху следните проблеми
в ЗАРИДСНПНП:
- въвеждане на високи изисквания за минимален уставен капитал и предоставяне
на обезпечение, за минимален капацитет на складовете за съхранение на нефтени
продукти, което би довело до изваждане от пазарите на част от участниците, до трудност
на някои от операторите да продължат своята дейност;
- поставяне на съществени административни и инвестиционни бариери пред нови
участници на пазара, което от своя страна води до високи първоначални разходи за
започване на дейността, силната конкуренция, работеща под бранда на международни
фирмени марки, притежаващи голям финансов ресурс;
- налагане на административни процедури с високи изисквания към субектите и
взаимодействието между тях, които биха могли да доведат до нарушаване на
принципите на пазарната икономика, създаване на монополи и картелни споразумения;
- невъзможността на някои лица, осъществяващи търговия на дребно с горива в
малките населени места да се регистрират, което ще е пречка за крайните потребители
да зареждат с гориво в бензиностанции, намиращи се на близко разстояние, което ще
доведе до увеличаване на техните транспортни и времеви разходи.
В приетия закон са констатирани, също така, празноти и неясноти, като липса на
дефиниция за „краен промишлен потребител“, двусмислени дефиниции и припокриване
на дейности по закона (напр. на дейностите „търговия на дребно“ и „съхраняване на
нефт и продукти от нефтен произход“) и т. н., както и колизия с норми от други
действащи закони (напр. Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти), което на практика би довело до затруднения при
изпълнението му от страна на лицата, подлежащи на регистрация. Констатираните
проблеми не могат да бъдат решени в рамките на действащите към момента законови
текстове, както и с приетата на основание чл. 4, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП Наредба № РД04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ. бр.
58 от 2019 г., в сила от 26.07.2019 г.).
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1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани, тъй като ЗАРИДСНПНП е нов закон и не е изтекъл 5-годишният
срок от влизането му в сила, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за
нормативните актове.
2. Цели:
С предложения проект ще се осигурят нормативни гаранции за спазване на правилата
на свободния пазар и конкуренцията при административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Подцели:
- създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на горива в страната, чрез
подобряване и създаване на еднакви условия за икономическата дейност;
- намаляване на административната и финансова тежест на икономическите субекти,
осъществяващи дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, в това число на
земеделските производители, чиято дейност не е целогодишна, а сезонна и кампанийна
и на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите;
- въвеждане на обезпечението като алтернатива на изискването за наличие на
капитал/имущество/активи;
- облекчаване на условията за регистрация за някои от икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в това число и дистрибуцията и
пълненето на втечнен нефтен газ;
- прецизиране на законовите текстове, създаване на яснота и предвидимост при
извършване на дейността по регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересовани страни от предлагания проект на Закон за изменение и
допълнение на ЗАРИДСНПНП са:
1. Държавата;
2. Министерството на икономиката;
3. Икономическите оператори, извършващи дейности с нефт и продукти от нефтен
произход – търговци на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
превозвачи на нефт и продукти от нефтен произход; земеделски производители, които
използват продукти от нефтен произход за собствената си дейност, строителите,
вписани в Централния професионален регистър на строителите и др., като по
информация на КЗК само търговците на едро и дребно са около 3400.
(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
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област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 0 „Без действие“:
Вариант „Без действие“ ще доведе до задълбочаване на посочените в Раздел 1 проблеми
и оттам до невъзможност за изпълнение на законовите норми, както и до необосновано
увеличаване на административната и финансова тежест на част от
структуроопределящи за икономиката на страната икономически оператори,
извършващи икономическа дейност, свързана с нефт и продукти от нефтен произход.
Този вариант ще задълбочи проблемите, свързани със събираемостта на данъчни и
митнически задължения в бранша и ще бъде пречка за осъществяване на ефективен
контрол от компетентните органи по спазване на изискванията на закона, тъй като много
от лицата, осъществяващи икономически дейности с нефт и продукти от нефтен
произход към момента на влизането на закона в сила няма да могат да изпълнят
изискванията за капитал или имущество/активи за да се регистрират и продължат да
извършват дейността си. Това основно са представители на малкия и среден бизнес,
които са от важно значение за икономиката на страната и трябва да бъдат стимулирани
и подкрепяни, а не да бъдат тласкани към сивата икономика.
Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона
за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход“:
При този вариант на действие Министерският съвет ще приеме Решение за одобряване
на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход, което ще доведе до:
- създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на горива в страната, чрез
подобряване и създаване на еднакви условия за икономическата дейност;
- намаляване на административната и финансова тежест на икономическите субекти,
осъществяващи дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, в това число на
земеделските производители, чиято дейност не е целогодишна, а сезонна и кампанийна
и на строителите вписани в Централния професионален регистър на строителите;
- въвеждане на обезпечението като алтернатива на изискването за наличие на
капитал/активи;
- облекчаване на условията за регистрация за някои от икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в това число и дистрибуцията и
пълненето на втечнен нефтен газ;
- прецизиране на законовите текстове, респективно до яснота и предвидимост при
извършване на дейността по регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Препоръчителен вариант 1.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
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5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 0 „Без действие“:
Икономически негативни въздействия:
- Създаване на условия за разрастване на сивия сектор, предвид високите финансови
изисквания за регистрация, които се явяват бариера за навлизане на нови оператори,
както и на законосъобразното функциониране на сега действащите такива;
- Възникване на съществени проблеми в процеса по регистрация на лицата, извършващи
дейности свързани с нефтопродукти;
- Създаване на условия за разрастване на нелоялната конкуренция на пазара на горива в
страната.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона
за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход“:
Не са идентифицирани потенциални икономически, социални и екологични негативни
въздействия по отношение на държавата, общините и населението.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 0 „Без действие“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични положителни
въздействия.
Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона
за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход“:
- Ще се постигне балансирано и ефективно регулиране на сектора, чрез прецизиране на
условията за идентифициране на икономическите оператори, извършващи дейности
свързани с нефт и продукти от нефтен произход и създаване на ясни и точни правила за
регулиране на сектора;
- Постигане на по-ефективен процес на регистрация на икономическите оператори в
сектора ще допринесе за подобряване на контрола, тъй като въвеждането на ясни и
точни правила и равни условия ще насърчи изсветляването на бизнеса в този бранш;
- Ще се постигне намаляване на сивия сектор в бранша, чрез облекчаване на
изискванията за регистрация и насърчаването на ефективна конкуренция, която от своя
страна ще стимулира неизрядните участници в бранша да приведат своята дейност в
съответствие със закона.
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- Ще се постигне усъвършенстване на законодателството в областта на търговията и
превоза на горива и създаване на пазарни отношения, основани на лоялност,
равнопоставеност и свободна конкуренция.
- Ще се създадат условия за изпълнение на задълженията на Министерството на
икономиката, произтичащи от ЗАРИДСНПНП, във връзка с регулирането на
икономическите дейности с нефт и продукти от нефтен произход.
- Създаване на равнопоставени условия за всички икономически оператори в бранша, с
което ще се създадат условия за значително намаляване на нелоялната конкуренция на
пазара на горива в страната.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели).
7. Потенциални рискове:
Не приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход ще възпрепятства ефективният процес на регистрация на
икономическите оператори, а оттам и на цялостното прилагане на Закона за
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход. Това от своя страна няма да доведе до създаване на
условия за: намаляване на сивия сектор в този бранш на българската икономика,
повишаване на събираемостта на митнически и данъчните задължения от тези дейности
и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☒ Ще се намали
☐ Няма ефект
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход отпада регистрационния режим за земеделските производители, както и за
строителите, вписани в Централния професионален регистър.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход не се създават нови регулаторни режими. Засяга се съществуващият режим за
регистрация на земеделските стопани, като отпада регистрационният режим за тях.
9. Създават ли се нови регистри?
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НЕ
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☒ Актът засяга пряко МСП
С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход отпада административната тежест за регистрация на земеделските
производители и се намаляват изискванията за капитал и/или активи при регистриране
на малките и средните фирми, чрез диференциране на тези изисквания.
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации, като проектът на Закон за
изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, докладът
към него, частична предварителната оценка на въздействието и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на
икономиката.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☒ Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
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14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Дата: 26.08.2019 г.

Подпис:
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