
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА И Н С Т Р У К Ц И Я 

ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД 

МЕЖДУ 

ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, АГЕНЦИЯ 

„МИТНИЦИ“, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ 

ЗАПАСИ“, ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И 

БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за административното регулиране 

на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 

(ЗАРИДСНПНП) редът и начинът за осъществяване на взаимодействието на контролните 

органи по този закон се определят със съвместна инструкция между ръководителите на 

Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната 

агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и 

Българския институт по метрология. 

В изпълнение на законовите изисквания е изготвен проект на Инструкция, с който 

се регламентира следното: 

1. Определени са начинът и редът за комуникация и обмен на информация във 

връзка с прилагането на ЗАРИДСНПНП и осъществяването на съвместната контролна 

дейност (чл. 3 от проекта). 

2. Определени са обхватът и способите на взаимодействие между контролните 

органи (чл. 4 и 5). 

3. Предвидени са две нива на организация и координация на съвместните проверки 

– обща и оперативна организация. Общата организация по взаимодействието се 

осъществява от ръководителите на съответните ведомства или оправомощени от тях 

лица (чл. 7), а оперативната организация и координацията на взаимодействието между 

контролните органи се осъществява от ръководителя на ведомството, инициирало 

съвместната проверка или от определени от него длъжностни лица (чл. 8, ал. 1).  

4. Определят се редът и начинът на взаимодействие при извършване на съвместни 

проверки, които са детайлно разписани в чл. 10. Определено е кои органи и по какъв 

начин могат да инициират съвместна проверка, начините на документиране на 

проверките, отговорностите на всяко ведомство при извършването на съвместна 

проверка. 

5. За по-добрата ефективност при осъществяване на контрола е разписан и ред за 

обмен на информация относно съставените актове и издадените наказателни 

постановления за нуждите на общата и/или индивидуалната оценка на риска на лицата, 

задължени по ЗАРИДСНПНП. 



6. Създадена е допълнителна разпоредба, в която е дадена дефиниция на 

„успоредна компетентност“, с цел определяне на действията на контролните органи в 

случаите, при които повече от един контролен орган има компетентност за установяване 

на едно и също нарушение по закона.  

С проекта на Инструкция се създават необходимите условия и ред за 

осъществяване на съвместни проверки и взаимодействие между контролните органи по 

ЗАРИДСНПНП. 

Приемането на проекта на Инструкция ще доведе до подобряване условията за 

извършване на комплексните проверки и резултатите от тях в сектора на търговия с 

горива и оттам до положителен ефект за спазването на приложимата нормативна уредба. 

Предложеният проект на Инструкция няма да доведе до допълнителни разходи за 

бюджета на ведомствата.  

С проекта на Инструкция не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

 Предложеният проект на Инструкция е публикуван на интернет страницата на 

Портала за обществени консултации, както и на интернет страниците на съответните 

ведомства, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. 

 

  


