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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 72 за награждаване на г-н Ма
рян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република Северна
Македония в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
 Указ № 73 за освобождаване на Мая
Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Белгия
 Указ № 74 за назначаване на Пламен
Любомиров Бончев на длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Белгия
със седалище в гр. Брюксел
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Министерство на икономиката
2

2

Министерски съвет
 Постановление № 55 от 30 март
2020 г. за определяне на условията
и реда за изплащане на компенсации
на работодатели с цел запазване на
заетостта на работниците и служителите при извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 Постановление № 56 от 31 март
2020 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет
с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2018 г.

2

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-04-2 от 2019 г. за
реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход

6

Национална
здравноосигурителна каса
 Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на
договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 15
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Марян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република
Северна Македония в Република България,
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
големите му заслуги и принос за развитието
на отношенията и сътрудничеството между
Република България и Република Северна
Македония.
Издаден в София на 25 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2751

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мая Николова Добрева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2752

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Пламен Любомиров Бончев
на длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Белгия със седалище в гр. Брюксел.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2753

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 30 МАРТ 2020 Г.

за определяне на условията и реда за изпла
щане на компенсации на работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) На работодател, който поради
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
със своя заповед, издадена въз основа на
заповед на държавен орган, е преустановил
работата на предприятието или на част от
предприятието, могат да се изплащат суми
съгласно § 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г., като компенсации с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите в предприятието.
(2) Компенсации по ал. 1 могат да се
изплащат и на работодател, който със своя
заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1
от Кодекса на труда, е преустановил работата
на предприятието, на част от предприятието
или на отделни работници и служители.
(3) Компенсации по ал. 1 могат да се
изплащат и на работодател, който със своя
заповед, издадена на основание чл. 138а,
ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или
в негово звено.
(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат
за целия период или за част от периода на
действие на Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., но за не повече от три месеца.
(5) Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 са в размер 60 на сто от размера на осигурителния
доход за януари 2020 г. за всеки работник и
служител, за когото е приложен режимът
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по ал. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде запазена
заетостта за допълнителен период, равен на
периода, за който се изплащат компенсации.
В случаите на установено непълно работно
време компенсацията се изплаща пропорцио
нално на неотработеното време, но за не
повече от 4 часа дневно.
(6) Компенсации не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били
в трудово правоотношение с работодателя
преди датата на обявяване на извънредното
положение;
2. работници и служители, които ползват
отпуск за временна неработоспособност, за
бременност и раждане, при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст или отглеждане на
дете до 2-годишна възраст;
3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния
бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други
публични средства.
(7) Осигурителният доход за януари 2020 г.
се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни –
среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
2. за лицата, които през цели я месец
са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане
или при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст – среднодневният размер на дохода,
от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
3. за лицата, които през целия месец са
ползвали отпуск за отглеждане на дете до
2-годишна възраст – минималната месечна
работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за
временна неработоспособност, за бременност и
раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст или отглеждане на дете до 2-годишна
възраст – среднодневният осигурителен доход,
определен по реда на т. 2 и 3, се умножава
по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били
в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4,
ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) при този работодател – минималната
месечна работна заплата за страната.
(8) Работодателят изплаща пълния размер
на трудовото възнаграждение на лицата по
ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.
Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации
по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически или юридически
лица, както и чуж дестранни юридически
лица, които осъществяват стопанска дейност
в Република България;
2. заявяват изплащане на компенсации за
работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
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3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, и за които работодателят
не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не
се намират в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация,
за период не по-малък от периода, за който
са изплатени компенсациите;
6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода,
за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност през период
от 6 месеца преди издаването на заповедта
за преустановяване на работа.
(2) За изплащане на компенсации по чл. 1,
ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията
на икономическите дейности (КИД – 2008), с
изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U,
които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1
и 3 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:
1. за л и цата, у ч реден и п ред и 1 мар т
2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през
месеца, предхождащ месеца на подаване на
заявлението за изплащане на компенсации,
спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с
не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за
изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта издава заповед за
откриване на процедура за кандидатстване на
работодатели за изплащане на компенсации
по чл. 1.
(2) Информация за реда и условията за
кандидатстване се публикува на интернет
страницата на Агенцията по заетостта и на
информационните табла в дирекции „Бюро
по труда“.
Чл. 4. (1) Работодателите по чл. 1, ал. 1, 2
и 3 подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа
на работниците и служителите, заявление за
изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава
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на хартиен носител, по електронен път или с
препоръчано писмо с обратна разписка чрез
лицензиран пощенски оператор.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по
чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта
за установяване на непълно работно време по
чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2,
ал. 1, т. 5 и 6;
3. декларация от работодателя и документи,
удостоверяващи намаляване на приходите от
продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите
по чл. 1, ал. 2 и 3;
4. списък на работниците и служителите,
за които се подава заявление за изплащане
на компенсации по реда на постановлението,
съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН
или личен номер, личен номер на чужденец,
служебен номер от Националната агенция за
приходите, а за работниците и служителите
по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена
с Международен номер на банкова сметка
(International Bank Account Number – IBAN),
водена от доставчик на платежни услуги,
лицензиран от Българската народна банка,
или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията
на страната.
Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед
на директора на дирекция „Бюро по труда“,
разглежда документите по чл. 4 и извършва
проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни
дни от подаването на заявлението.
(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 4 и 7 се извършва по служебен ред.
Проверката по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се извършва въз основа на информация, предоставена
от Националната агенция за приходите, а по
чл. 2, т. 7 – въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на
компенсации.
(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда“ изпраща в Агенцията
по заетостта списък на работодателите, които
отговарят на критериите за изплащане на
компенсации, протоколите на комисията и
документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5.
(5) Агенцията по заетостта изпраща по
електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.
(6) Дирекция „Бюро по труда“ уведомява
работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на
компенсации, установено от комисията, в срок
до 2 работни дни от датата на съставянето
на протокола.
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Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на
декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5.
Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4
компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на
обобщената информация, предоставена от
Агенцията по заетостта.
Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на
работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода
на изплащане на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по
електронен път, Агенцията по заетостта в
срок 3 работни дни от датата на издаването
на заповедта за възобновяване на работа.
(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен път на
Националния осигурителен институт.
Чл. 9. (1) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, който
не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 8
и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни
данни по чл. 2, ал. 2, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното
обществено осигуряване.
(2) Работодател, полу чил компенсации
по реда на това постановление, за когото
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2 и 4
обстоят елства съгласно чл. 1, ал. 1, 2 и 3,
възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осиг уряване.
(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националния
осигурителен институ т за установените в
рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1 и 2.
Чл. 10. Изпълнението на дейностите и
обмена на информация между Агенцията
по заетостта и Националния осигурителен
институт се осъществяват при условия и по
ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта.
Чл. 11. (1) Националният осигурителен
инс титут създава и поддържа база данни за
работодателите, на които са изплатени компенсации по това постановление.
(2) Базата данни съдържа информация за
работодателя, за общата сума на изплатените
компенсации за съответния месец и за общия
брой на работниците и служителите, за които
са изплатени.
(3) Базата данни е публична, с изключение
на данните, представляващи „лични данни“ по
смисъла на Закона за защита на личните данни.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на това постановление
„компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за
запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на
предприятието, на част от предприятието или
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на отделни работници и служители или при
въвеждане на непълно работно време поради
обявено извънредно положение.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.
§ 4. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната
агенция за приходите и Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по
служебен път информация на Националната
агенция за приходите и Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, необходима за
осъществяване на контрола.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
13 март 2020 г.
§ 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат
след получаването на положително решение
от Европейската комисия или на решение, че
помощта не е държавна помощ по смисъла на
чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2,
ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на ико
номическите дейности (КИД – 2008)
Код по
КИД – 2008
47

Наименование на позицията
Търговия на дребно, без търговията
с автомобили и мотоциклети*, с
изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно
с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия;
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8 Търговия на дребно на открити
щандове и пазари;
47.9 Търговия на дребно извън
търговски обекти
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Код по
КИД – 2008

С Т Р. 5
Наименование на позицията

49.3

Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1

Пътнически въздушен транспорт

55

Хотелиерство

56.1

Дейност на ресторанти и заведения
за бързо обслужване

56.3

Дейност на питейни заведения

59.14

Прожектиране на филми

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности,
свързани с пътувания и резервации

82.30

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10

Предучилищно образование (частен сектор)

90

Артистична и творческа дейност

91

Дру ги дейности в област та на
културата

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04

Поддържане на добро физическо
състояние
Други икономически дейности – за
работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на
територията на отделни населени
места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание
чл. 63 от Закона за здравето

* С работно място в търговски обект на територията на търговски център.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 31 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за защита на лица, застра
шени във връзка с наказателно производство,
приет с Постановление № 242 на Министерския
съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 94 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 17:
„17. организира осъществяването на охраната на прокурори и следователи;“
б) досегашната т. 17 става т. 18.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При изпълнение на функциите си директорът на Бюрото по защита се подпомага от
заместник-директори, чийто брой се определя
с длъжностното разписание на служителите в
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структурите на Бюрото по защита по Закона
за Министерството на вътрешните работи.
Заместник-директорите заместват директора
при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при
други случаи на негово отсъствие.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Директорът определя със заповед ресорните функции на заместник-директорите.“
§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. подпомагане на организацията и осъществяването на охраната на застрашени
прокурори и следователи.“
2. В ал. 5 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „и на Главна
дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2760

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията
за водене на регистър на лицата, осъщест
вяващи икономическ и дейности, свърза
ни с нефт и продукти от нефтен произход
(ДВ, бр. 58 от 2019 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. създаването, организацията, съдържанието, воденето, съхраняването и образеца на
регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) на лицата,
осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(„регистъра“);
2. условията и реда за подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП и
образеца на декларации за изпълнението на
общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1,
т. 1, 2, 4 и 6 от ЗАРИДСНПНП, както и на
специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6
от ЗАРИДСНПНП;
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3. реда за усвояване на обезпеченията, които
се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП
и образеца на банкова гаранция;
4. условията и реда за водене на списъка
по чл. 23, ал. 7 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „при физическите лица –
данни за контакт: адрес, телефон и/или адрес
на електронна поща“ се заличават.
2. В т. 3 думите „съответно постоянен
адрес на физическото лице на територията
на страната“ се заличават, а думите „лицето
е чуждестранен гражданин“ се заменят с „е
чуждестранно лице“.
3. В т. 10 буква „ж“ се отменя.
4. В т. 11 думата „регистрация“ се заменя
с „вписване“, а думите „тези данни не се попълват в регистъра при вписване на дейност
по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП“ се
заличават.
§ 4. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) О т к а з з а вп ис в а не в р ег ис т ъра ,
промяна на обстоятелствата по чл. 17 от
ЗАРИДСНПНП, прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра се извършва
със заповед на министъра на икономиката или
на изрично оправомощен от него заместникминистър.“
§ 6. Член 9 се отменя.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Заповедите по чл. 7, ал. 2 подлежат
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подавано“ се добавя
„лично или чрез пълномощник“, а след думата
„икономиката“ се поставя запетая и се добавя
„чрез лицензиран пощенски оператор“.
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Когато заявлението се подписва от
пълномощник, към него се прилага копие на
пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(4) Копи я та на док у мен т и на хар т иен
носител се заверяват с „Вярно с оригинала“
и се подписват от заявителя или от пълномощника му.
(5) Когато заявлението и приложените към
него документи се подават по електронен
път, същите се подписват с квалифициран
електронен подпис (КЕП) на заявителя или
неговия пълномощник, с изключение на дек
ларацията по чл. 14, т. 3, която се подписва с
персоналния КЕП на декларатора.
(6) Всички документи в производствата
по тази глава се представят на български
език. Когато документите са съставени на
чужд език, същите се представят преведени
по установения ред съгласно Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).“
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§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. За установяване на съответствие
с общите условия за регистрация на лицата,
осъществяващи икономически дейности по
чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, заявителят
прилага следните документи:
1. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2,
т. 1, 3 и 4 от ЗАРИДСНПНП;
2. декларация съгласно образец – приложение № 3, удостоверяваща, че заявителят:
а) е търговец, регистриран по Търговския
закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
в) няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално
определените му нива на запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти, установени
с влязло в сила наказателно постановление,
освен ако същите са платени към момента
на подаване на заявлението;
3. дек лараци я съгласно образец – приложение № 4, от следните лица: едноличен
собственик, всеки мажоритарен собственик
на капитала, управител, прокурист, член на
органите за управление или надзор на лицето,
удостоверяваща, че същите:
а) не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер;
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 в несъстоятелност,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
г) не са били собственици или членове на
ръководни или надзорни органи в дружество,
което към момента на подаване на заявлението
за регистрация и/или през предходната година
има неизпълнени задължения за създаване или
съхраняване на индивидуално определените
му нива на запаси по Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти, установено с влязло
в сила наказателно постановление;
4. когато някое от лицата по т. 3 е юридическо лице, се подава декларация съгласно
образец – приложение № 5, като в нея се декларират само обстоятелствата по т. 3, букви
„б“ и „г“.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършва не на дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 1 о т
ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните
документи:
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1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната календарна
година;
2. когато заявителят няма изискуемия
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП
внесен уставен капитал, същият представя
опис на активите по балансова стойност към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен
уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното
законодателство по регистрация на лицето,
удостоверяващ размера на капитала му и
срока за учредяване на юридическото лице,
ако има такъв.“
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 2 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършва не на дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 2 о т
ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните
документи:
1. когато заявителят няма изискуемия
съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП
внесен уставен капитал, същият представя
опис на активите по балансова стойност към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно
чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен
уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното
законодателство по регистрация на лицето,
удостоверяващ размера на капитала му;
3. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2,
т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП, съобразно заявените обекти за вписване;
4. обяснителна записка на технологичната
схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП,
в която да бъде обяснена технологичната схема
на работа на заявения обект, кои съоръжения
ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход
или нефт ще работят съответните съоръжения
в обекта.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 3 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършва не на дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 3 о т
ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните
документи:
1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната календарна
година;
2. когато заявителят няма изискуемия
съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП
внесен уставен капитал, същият представя
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опис на активите по балансова стойност към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно
чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен
уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното
законодателство по регистрация на лицето,
удостоверяващ размера на капитала му и
срока за учредяване на юридическото лице,
ако има такъв;
4. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2,
т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП;
5. обяснителна записка на технологичната
схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП,
в която да бъде обяснена технологичната схема
на работа на заявения обект, кои съоръжения
ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход
или нефт ще работят съответните съоръжения
в обекта;
6. копия на документи, удостоверяващи,
че заявителят разполага със собствени или
наети съдове и/или резервоари за съхранение
на нефт и/или продукти от нефтен произход;
7. декларация съгласно образец – приложение № 6, че обектът, от който се извършва
дейността, отговаря на специалните изисквания на чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП;
8. копие от лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по друг закон.“
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 4 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност
по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП при
извършване на:
1. дейност по автомобилни превози заявителят прилага следните документи:
а) с п и с ъ к п о ч л . 17, а л . 2 , т. 5 о т
ЗАРИДСНПНП, в който за всяко ППС се
посочват: марка и/или модел, регистрационен номер, идентификационен номер (VIN),
описание на транспортното средство, номер
на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, и срок
на неговата валидност;
б) копие на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република
България или на лиценз за извършване на
международен превоз на товари – лиценз на
Общността (ако има такъв);
в) декларация съгласно образец – приложение № 7, че при извършване на дейност по чл. 2,
ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП с транспортни
средства, които не са с монтирани средства
за измерване, отговарящи на изискванията
на Закона за измерванията и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, същите
не се използват за зареждания, при които се
извършват търговски плащания на основание търговско измерване от транспортното
средство;
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2. дейност по железопътни превози заявителят прилага следните документи:
а) списък с индивидуализиращи данни на
всички транспортни средства, с които ще се
извършва дейността, и документи за собственост/ползване върху транспортните средства;
б) списък с индивидуализиращи данни за
лицензи, регистрации и други административни документи, позволяващи извършването на
транспортната дейност с всяко едно транспортно средство и документите, описани в него.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. За установяване на съответствие
със специалните условия по чл. 8, ал. 5 от
ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършва не на дей нос т по ч л. 2 , а л. 1, т. 5 о т
ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните
документи:
1. когато заявителят няма изискуемия
съгласно чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП
внесен уставен капитал, същият представя
опис на активите по балансова стойност към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно
чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен
уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното
законодателство по регистрация на лицето,
удостоверяващ размера на капитала му;
3. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2,
т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. когато заявителят няма изискуемия
съгласно чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП
внесен уставен капитал, същият представя
опис на активите по балансова стойност към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно
чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен
уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното
законодателство по регистрация на лицето,
удостоверяващ размера на капитала му;“.
2. В т. 3 числото „10 000“ се заменя с „1000“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. копие на договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице,
регистрирано за извършване на дейност по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, или с лице,
получило лиценз за управление на данъчен
склад по смисъла на Закона за акцизите и
данъчните складове, в който се извършва
пълненето, или копие на лиценз, в случай че
заявителят притежава такъв.“
§ 16. Членове 21 и 22 се отменят.
§ 17. В чл. 24 думите „обстоятелства по
регистрацията“ се заменят с „обстоятелствата
по чл. 17 от ЗАРИДСНПНП“.
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§ 18. В чл. 25, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „за юридическите лица,
съответно трите имена и адрес за физическите
лица“ се заменят с „на заявителя“.
2. В т. 3 думите „регистрираното лице“ се
заменят със „заявителя“, а думите „при физическите лица – данни за контакт – адрес,
телефон и/или адрес на електронна поща“ и
точката и запетаята пред тях се заличават.
3. Точка 4 се отменя.
4. В т. 6 и 7 думата „регистрираните“ се
заменя с „вписаните“.
§ 19. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Удостоверението за регистрация
се връчва лично на заявителя или на негов
пълномощник срещу подпис или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на
посочен точен адрес. Когато удостоверението
се връчва на пълномощник, същият представя
копие на пълномощно с нотариална заверка
на подписа.“
§ 20. Заглавието на глава пета се изменя
така:
„ Г л а в а
п е т а
СПИСЪК ПО ЧЛ. 23, АЛ. 7
ОТ ЗАРИДСНПНП“.
§ 21. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Списъкът по чл. 23, ал. 7 от
ЗАРИДСНПНП се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни за обекта:
вид, адрес, номер на поземлен имот, в който
се намира, или други индивидуализиращи
обекта данни;
2. идентификационни данни за собственика/
ползвателя на обекта към момента на влизане
в сила на наказателното постановление: наи-
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менование и правна форма на юридическото
лице, ЕИК по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, съответно идентификационен номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава, и седалище и адрес на управление
на юридическото лице и едноличния търговец;
3. начална и крайна дата на срока по чл. 29,
ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 22. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Специализираното звено актуализира списъка по чл. 28, ал. 1 най-късно
до края на работния ден, следващ деня на
уведомлението по чл. 37 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 23. Членове 30, 31, 32 и 33 се отменят.
§ 24. В чл. 34, ал. 2 цифрата „5“ се заменя
с „8“.
§ 25. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Колона „Данни за контакт на ФЛ – адрес,
телефон и/или адрес на електронна поща“ се
заличава.
2. В колона „Адрес на лицето на територията на страната за връчване на призовки и
съобщения на ФЛ“ накрая се поставя тире и
се добавя „чуждестранен гражданин“.
3. Колона „Обект за извършване на дейността, с посочване на адрес и точни GPS
координати на обектите и съоръженията,
поземлен имот, в който се намира обектът
(Попълва се за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7
от ЗАРИДСНПНП)“ се заличава.
4. В колона „Данни за нефта и продуктите
от нефтен произход, с които ще се осъществява
дейността, подлежаща на регистрация, описани
словом и с кодове по актуалната за годината
на регистрацията Комбинирана номенклатура“
думата „регистрация“ се заменя с „вписване“.
§ 26. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1

Входящ № и дата на подаване на
заявлението:
(попълва се от Министерството на
икономиката)

З А Я В Л Е Н И Е
за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ:
1.1. Наименование и правна форма:
1.2. ЕИК или № на чуждестранна регистрация:
2. АДРЕС:
2.1. Седалище и адрес на управление по регистрация:
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Седалище:
Адрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел. №:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

2.2. Седалище и адрес на управление на клоновете
(ако има такива):

(Брой клонове)

Седалище на клон:
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел. №:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел. №:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

(Точка 2.2. се попълва за всеки отделен клон)
3. ПРИ ЗАЯВИТЕЛ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
3.1. Органи на управление на заявителя:
Трите имена на членовете на колективни органи
или наименование, ако
членовете на органите за
управление са юридически
лица:

ЕГН или ЕИК със
седалище и адрес на
управление и трите
имена на лицето, което го представлява:

3.2. Заявителят се представлява от:
Трите имена на лицата,
които го представляват,
или наименование, ако
членовете на органите за
управление са юридически
лица:

ЕГН или ЕИК със
седалище и адрес на
управление и трите
имена на лицето, което го представлява:

3.3. Начин на представляване:
3.4. Срок, за който е учре
дено юридическото лице:

3.5. Размер на вне
сения уставен ка
питал или на ак
тивите:

3.6. Адрес на територията на страната за връчване на призовки и съобщения:
А дрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел.:

Телефон:

Факс:

e-mail:

4. ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУ
ЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН
ПРОИЗХОД (ЗАРИДСНПНП), ЗА КОЯТО СЕ ИСКА РЕГИСТРАЦИЯ
1. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.



2. Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход.



3. Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни
складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла
на Закона за акцизите и данъчните складове.
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4. Транспорт на нефт и продукти от нефтен произход.



5. Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни
складове.



6. Дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).



(За всяка дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се попълва и подава отделно заявление)
5. ДАННИ ЗА НЕФТ И ПРОДУКТИТЕ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД, С КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТ
ВЯВА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТ ЗАРИДСНПНП, ОПИСАНИ СЛОВОМ И С КОДОВЕ ПО
АКТУАЛНАТА КОМБИНИРАНА НОМЕНКЛАТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ РЕГЛАМЕНТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1006/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2658/87 НА СЪВЕТА ОТНОСНО
ТАРИФНАТА И СТАТИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА И ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА (ОВ,
L 282/1 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2011 Г.)
ОПИСАНИЕ СЛОВОМ СЪГЛАСНО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА НА ЕС

КОД ПО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА НА ЕС

6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Режими по Закона за митниците, в резултат на
които ще бъдат придобивани нефт и продукти
от нефтен произход. (В случай че не се прилагат
такива режими, се попълва „неприложимо“)
Режими по Закона за акцизите и данъчните
складове, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продукти от нефтен произход.
(В случай че не се прилагат такива режими, се
попълва „неприложимо“)
Внос и вътрешнообщностни пристигания.
(В случай че не се извършват такива, се попълва
„неприложимо“)
Обекти на търговия. (Попълват се местонахождението на обектите/съдовете/съоръженията
съгласно подадените данни към НАП за дейности
по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗАРИДСНПНП)
Обекти на съхранение. (Попълват се местонахождението на обектите/съдовете/съоръженията
съгласно подадените данни към НАП за дейности
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП)
7. ВИД НА ОБЕКТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОГАТО ЗАЯВЕНАТА ДЕЙ
НОСТ Е ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 от ЗАРИДСНПНП
бензиностанция



вътрешен обект

8. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КОНТАКТИ СЪС ЗАЯВИТЕЛЯ
Адрес за кореспонденция:
А дрес: ж.к., ул., №: по
регистрация
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Пощенски код:

Мобилен тел. №:

Лице/а за контакт: (При заявяване за регистрация на три или повече обекта)
Трите имена:
Телефон/Мобилен
тел. №:

e-mail:

9. ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1. Промяна на обстоятелства по чл. 17 от ЗАРИДСНПНП:



9.2. Нови обстоятелства:



(Към заявлението се прилагат документите, доказващи съответното обстоятелство)

ДЕКЛАРИРАМ/Е истинността на заявените обстоятелства и приложените към заявлението
документи.
Известна ми/ни е наказателната отговорност, която нося/им по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
(Описват се всички приложени към заявлението документи)

............................................................................

(име, фамилия и подпис на лицето/ата,
представляващи заявителя)“

§ 27. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 14, т. 2
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 2 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите......................................................................... ,ЕГН:........................................... ,
притежаващ/и лична карта № .................... , изд. от МВР – ............................на ......................... г.,
постоянен адрес: гр. ....................... , ул. ....................................................... №............ , в качеството
си на представляващи ............................................................................ (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
лицето, което представлявам/е:
1. е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в
сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на
заявлението.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.
§ 28. Приложение № 4 към чл. 28 се изменя така:

Декларатор/и: ...................................
(подпис)“
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„Приложение № 4
към чл. 14, т. 3
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 3 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният ....................................................... , ЕГН: .............................., притежаващ лична
карта № ............................, изд. от МВР – ............................... на ..................... г., постоянен адрес:
гр. ....................................., ул..................................................... № ..................... , в качеството си на
...................................................................................................... (едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органи за управление или надзор)
на .............................................................................................................. (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
2. Не съм или не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен
съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори.
3. Не съм поставен под пълно или ограничено запрещение.
4. Не съм бил собственик или член на ръководен или надзорен орган в дружество, което към
момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на
запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно
постановление.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.
§ 29. Създава се ново приложение № 5 към чл. 14, т. 4:

Декларатор: .......................................
(подпис)“
„Приложение № 5
към чл. 14, т. 4
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 4 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите ............................................................... , ЕГН: ........................ , притежаващ/и
лична карта № ................. , изд. от МВР – ............................ на ....................... г., постоянен адрес:
гр. ................................... , ул.......................................................................... № ........, в качеството си
на представляващ/и........................................................................ (наименование на лицето), което е
.............................................................(едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала,
управител, прокурист, член на органи за управление или надзор) на ...................................................
(наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
лицето, което представлявам/е:
1. не е или не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен
съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
2. не е било собственик или член на ръководни или надзорни органи в дружество, което към
момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неиз-
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пълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на
запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно
постановление.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.
§ 30. Създава се приложение № 6 към чл. 17, т. 7:

Декларатор/и: .......................................
(подпис)“
„Приложение № 6
към чл. 17, т. 7
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 17, т. 7 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите ...................................................... , ЕГН: ...................., притежаващ/и лична
карта № ...................... , изд. от МВР – ......................................... на ............... г., постоянен адрес:
гр. .......................... , ул. ............................................ № ............, в качеството си на представляващ/и
................................................................ (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
представляваното от мен/нас лице извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП в
обект/и, които отговаря/т на специалните изисквания на чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.

Декларатор/и: .......................................
(подпис)“
§ 31. Създава се приложение № 7 към чл. 18, т. 1, буква „в“:
„Приложение № 7
към чл. 18, т. 1, буква „в“
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 18, т. 1, буква „в“ от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ
НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите .............................................................................. , ЕГН: ................................ ,
притежаващ/и лична карта № ....................... , изд. от МВР – .............................. на ................... г.,
постоянен адрес: гр. .............................., ул. .................................................. №.........., в качеството
си на представляващ/и .......................................................................... (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
при извършване на дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП представляваното от мен/
нас лице използва следните транспортни средства, които не се използват за зареждания, при
които се извършват търговски плащания на основание търговско измерване от транспортното
средство, и които не са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на
Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:.......................
.....................................................................................................................................................................
(марка и/или модел и регистрационен номер на транспортните средства)
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.

Декларатор/и: .......................................
(подпис)“
§ 32. Приложение № 5 към чл. 34, ал. 2 става приложение № 8 към чл. 34, ал. 2 и в него
думите „не по-малко от една година и шест месеца считано от датата на влизането є в сила“
се заменят с „не по-малко от една година и шест месеца считано от датата на подаване на
заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП“, а думите „Приемане на гаранцията от Министерството на икономиката: Гаранцията е приета на: (подпис и печат)“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
2718
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната меди
цина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, запла
щани напълно или частично от НЗОК (ДВ,
бр. 28 от 2019 г.)
Националната здравноосигурителна каса
и Българският фармацевтичен съюз чрез
своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с
Решение № РД-НС-04-24 от 14.02.2020 г. на
Надзорния съвет и Решение на УС на БФС
от 19.02.2020 г., приемат следните изменения
и допълнения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК (условия и ред):
§ 1. В чл. 10 ал. 4 се изменя така:
„(4) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания
от група IА, отпускани по протокол, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК,
без оглед на тяхното месторазположение или
избора на изпълнител на ПИМП от ЗОЛ.“
§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят
с „31.03.2021 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2020 г.“ се
заменят с „31.03.2021 г.“.
§ 3. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани
напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се
правят следните изменения:
1. В чл. 42, ал. 1, т. 3 се заличават думите
в края на изречението: „чл. 27, ал. 5, т. 2“.
2. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2020 г.“ се
заменят с „31.03.2021 г.“.
3. В чл. 45, т. 2 думите „31.03.2020 г.“ се
заменят с „31.03.2021 г.“.
§ 4. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели се удължава чрез подписване
на допълнително споразумение до сключване
на нов договор, но не по-късно от 31.03.2021 г.
Образецът на допълнително споразумение е
в приложение към настоящите условия и ред.
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§ 5. Допълнителните споразумения към
сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от
1.04.2020 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на
влизане в сила на настоящото изменение на
условията и реда.
Допълнителните споразумения следва да
бъдат подписани в срок до 31.05.2020 г.
§ 6. Сключените преди влизане в сила на
настоящите условия и ред договори с търгов
ците на дребно се прекратяват от 1.06.2020 г.,
ако търговецът не е сключил допълнително
споразумение за удължаване срока на договора си.
§ 7. При неподписване на допълнително
споразумение в срок до 31.05.2020 г. се сключва
срочно допълнително споразумение за перио
да от 1.04.2020 г. до 31.05.2020 г., след което
договорът се счита за прекратен.
§ 8. Настоящите Условия и ред за изменение
и допълнение на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК влизат в сила от 1.04.2020 г.
За НЗОК:

За БФС:

Милена Цонева,
Анжела Мизова –
главен експерт,
магистър-фармацевт
дирекция „ЛПМИДХ“
Валентин Петков –
Зоя Вълева,
магистър-фармацевт
директор дирекция
Димитрия Стайкова –
„ФСД“ и главен
магистър-фармацевт
счетоводител на НЗОК
Димитър Маринов –
Вирджиния Вълкова,
магистър-фармацевт
началник-отдел,
Йордан Славчев –
дирекция „ЛПМИДХ“
магистър-фармацевт
Евгения Стойчева,
Любима Бургазлиева –
главен експерт,
магистър-фармацевт
дирекция „БФП“
Маргарита Грозданова –
Антон Величков,
магистър-фармацевт
главен експерт,
Ростислав Курдов –
дирекция „ИТСЗОП“
магистър-фармацевт
Ваня Илиева,
Светослав Крумов –
главен юрисконсулт,
магистър-фармацевт
дирекция „Правна“
Мария ЛудневаВасилева,
главен юрисконсулт,
дирекция „КАПДЗЗО“
Жанета ВеликоваАпостолова,
главен експерт,
дирекция „КАПДЗЗО“
София Георгиева,
главен експерт,
дирекция „КАПДЗЗО“
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Приложение
към § 4
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/………… 2020 г.
ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………........ 2020 г., в гр. ………............ между
Н А Ц ИОН А Л Н А Т А З Д РА В НО О С И Г У Р И ТЕЛНА К АСА, София 1407, ул. Кричим № 1,
БУЛСТАТ 121858220, представлявана на осно
вание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ……………………
………………………………...............................................….. –
д и рек т ор на Ра йон на зд ра внооси г у ри т ел на
каса – гр. ……………………………..........................….....…..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. .....................,
ул. ........................................................... № .................,
тел. ..............., факс: ............, e-mail ............................,
наричана за к рат кост по-дол у „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ“ – от една страна,
и ...................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило
разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти)
представляван от …...................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на …..............…………………....…….....,
ЕИК ........................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество)
Банкова сметка: ........................................................
Банка: ………… Адрес на банката: …………………….......
BIC ……………… IBAN ………………..…............................,
открита на името на: ………………………………….......…..
Тел./факс № …........……, e-mail …………………….....…….,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека
№/дата ........................, издадено от ……………………..
Адрес на аптеката: ...................................................,
област ............................., община ...........................,
населено място: гр./с. ..............................................,
ул. ........................................................ № ...................,
тел. ........................, факс: .........................................,
ръководител на аптеката: магистър-фармацевт
........................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката ..................................................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ………
…………............................................................................
Телефон …………....…, факс: ………………………....…………,
E-mail ……………………, моб. телефон ……...………………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ……………,
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нари ча н по -дол у за к рат ко с т „ИЗП Ъ Л Н ИТЕЛ“ – от друга страна, на основание чл. 45,
ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от
2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на
отстъпки и възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК (ДВ, бр. 24 от 2009 г.; посл. изм., бр. 19
от 2020 г.) и в съответствие със съгласуваните
между НЗОК и БФС изменения в образец на
типов договор – приложение № 3 от Условия и
ред за сключване на индивидуални договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 46,
ал. 1 от договора СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО
ДОП ЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУ МЕНИЕ КЪМ
ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на опи
саните по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 42, ал. 1, т. 3 се заличават думите в
края на изречението: „чл. 27, ал. 5, т. 2“.
2. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
3. В чл. 45, т. 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
4. Действието на договорите за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукт и в
хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели
се удължава чрез подписване на допълнителни
споразумения до сключване на нов договор, но
не по-късно от 31.03.2021 г.
5. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2020 г. – за
търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото
изменение на условията и реда.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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