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ВСИЧКИ КЛИЕНТИ 

НА САКСА ООД 

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за 
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход в сила от 25.01.2020 г. 
 
       Уважаеми Клиенти, 
 
На 22.01.2020 г. в Народното събрание на Република България е приет на второ 
четене Закон за изменение и допълнение на Закона за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход. С пълният текст на закона можете да се запознаете на следният 
интернет адрес: 

 
 

https://parliament.bg/bg/bills/ID/157273/ 
 
Основните промени са свързани с: 
1.  Отпадане на задължителната регистрация на земеделските стопани, 

регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители 
2. Намаляване на изискванията за капитал/активи и размера на 

обезпеченията за регистрация за търговия на едро с нефт и продукти от 
нефтен произход и 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. 
 
По отношение на капитал/активи изменението е: 
 
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2,  
ал. 1, т. 1, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия: 
1. да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва: 
а) 50 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година до 5 000 000 лв.; 
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б) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.; 
в) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.; 
г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.; 
д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година над 50 000 000 лв.; 
2. в случай че е дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде 
не по-малък от две години и шест месеца, считано от датата на 
подаването на заявлението за регистрация.“ 
 
По отношение на обезпечнията изменението е: 
 
§ 5. В чл. 11  т. 1 се изменя така: 
„1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, както следва: 
а) 15 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година до 5 000 000 лв.; 
б) 30 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.; 
в) 60 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.; 
г) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.; 
д) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната 
календарна година над 50 000 000 лв.;”. 
 

В § 28 от Преходни и заключителни разпоредби от закона е записано, че той 
влиза в сила от 25.01.2020 г., което е преди карйният срок за подаване на 
заявления за регистрация 26.01.2020 г. 

 
С § 26. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на 

икономиката привежда НАРЕДБА № РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и 
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически 
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към Закон за 
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход в съответствие с него. 

 
С § 27. В 2-месечен срок от влизането в сила на този закон задължените 

лица по чл. 3, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него. 
 



 

 

Новият краен срок за подаване на заявленията за регистрация по Закон за 
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход до Министерството на икономиката 
("МИ") най-късно до 26.06.2020 г. 

 
 

С уважение, 

 

                  Атанас Димов - Управител 


