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Изх. № 178/28.03.2018 г. 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И 

БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И 

КОНТРАБАНДАТА ПРИ 44-ТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 

 

Г-Н ПЕТЪР  КЪНЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ 

ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 

ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 

 

Относно: Законопроект за административното регулиране на икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил 

Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обсъждането на Законопроект за административното регулиране на 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, 

внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г. предлагаме на 

Вашето внимание следното 

 

СТАНОВИЩЕ  

на Асоциация на индустриалния капитал в България  

по Законопроекта за административното регулиране на икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от 

Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г. 

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България споделя целите за ограничаване 

на сивата икономика на Законопроекта за административното регулиране на 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, 

внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г., но не подкрепя 

същия в настоящата му редакция. 

Този законопроект предизвика сериозен и отрицателен обществен отзвук на редица 

браншови организации и на десетки предприятия от сектора, както и на Министерството 

на финансите. С формулировката за ограничаване на сивата икономика (което е сред 
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нашите основни приоритети) всъщност се въвеждат множество нови тежести за бизнеса, 

които са несподеляеми и могат да нанесат непоправими вреди на българската икономика 

като цяло. Такива са драстично завишените финансови изисквания за извършване на 

дейност, допълнителните скъпоструващи контролни системи и подмяната на 

съществуващите отчетни средства, изискването за необосновано голям капитал (десетки 

пъти над настоящите максимални размери за акционерно дружество по Търговския закон), 

въвеждането на изцяло нови регулаторни режими, изискванията за притежание на 

различни устройства (например минимум 10 000 собствени бутилки за LPG, но не по-

малко от половината от обема на годишните продажби, изискването за минимална 

вместимост на съдовете за съхранение на LPG – 500 куб. м., което представлява 

количество за съхраняване на минимум 275 тона LPG), изисквания на нови гаранции и пр.   

Разгледани в тяхната съвкупност тези нови задължения представляват 

административна и финансова тежест, което по никакъв начин не е европейско изискване. 

Нещо повече – очевидно е противоречието на предлаганите норми с практиката на Съда 

на Европейския съюз досежно прилагането на принципа на пропорционалността, 

свободата при упражняване на стопанска дейност, конкуренцията.  Както правилно е 

отбелязано в становището на Министерството на финансите (техен изх. № 01-00-116 от 

16.03.2018 г.) това може да има за последица наказателна процедура на Европейската 

комисия срещу България. Същевременно законодателно решение като обсъждания 

законопроект е противно на програмата на правителството за ограничаване на 

административните прегради пред бизнеса и свеждане на регулаторните режими до 

минимално изискуемите от правото на ЕС. В допълнение – законопроектът съдържа 

множество противоречия с Конституцията на Република България (чл. 4, 6, 17, 19, 20), със 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност, със Закона за насърчаване на инвестициите, с Търговския 

закон, със Закона за устройство на територията, със Закона за защита от дискриминация, 

с Кодекса на труда.  

 

Според нас изложеното е достатъчно, за да обоснове отговорното оттегляне на 

Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с 

нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група 

народни представители на 07.03.2018 г. или, алтернативно – законопроектът да бъде 

цялостно преработен в съответствие с направените в хода на обсъждането му препоръки 

с участието на всички представителни на национално равнище организации на 

работодателите. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ  

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

 


