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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 фи-
зическите 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 лицензи-
ран 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 стра-
ницата 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-

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 акту-

ализира 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 терито-
рията 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 дей-
ността, 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 членове-
те на колективни органи 
или наименование, ако 
членовете на органите за 
управ ление са юридически 
лица:

ЕГН или ЕИК със 
седалище и адрес на 
управление и трите  
имена на лицето, ко-
ето 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, ко-
ето 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:

Адрес: 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 придо-
бивани 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 местонахож-
дението 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 местона-
хождението 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:

Адрес: ж.к., ул., №: по 
регистрация



СТР.  12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 31

Населено място: 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 ко-
декс 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, ОСЪ-
ЩЕСТВЯВАЩИ 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 законода-
телството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразу-
мението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определени-
те 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. Декларатор/и: ...................................
(подпис)“

§ 28. Приложение № 4 към чл. 28 се изменя така:


