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 Стр  от 
УКАЗАНИE
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД 
(посл. изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2020 г.) (ЗАРИДСНПНП) И НАРЕДБА № РД-04-2 от 16.07.2019 г. 
(посл. изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 2020 г.) 
(НАРЕДБАТА)
 
1. Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, подават отделно заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, а с едно заявление може да се заяви вписване на повече от един обект или транспортно средство.
 
2. При попълване на т. 5 от заявлението, съгласно чл. 17, ал.  1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП лицата трябва да попълнят данни за продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, описани словом и с кодове по актуалната Комбинирана номенклатура на Европейския съюз за 2020 г. (същата може да бъде намерена на официалната интернет страница на Националната агенция за приходите https://nap.bg/ в раздел: За бизнеса › Интрастат › Номенклатура › Комбинираната номенклатура за 2020 г.).
 
3. Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 7 от ЗАРИДСНПНП, лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ЗАРИДСНПНП следва да представят към заявлението ситуационна скица на поземлените имоти с посочване на точните GPS координати на обектите, от които ще се извършва дейността. В изпълнение на това изискване лицата могат да представят кадастрална скица с нанесени върху нея точните GPS координати на обектите, от които ще се извършва дейността.
 
4. В изпълнение изискването на чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗАРИДСНПНП, лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ЗАРИДСНПНП могат да предоставят някой от следните примерни документи:
4.1. За трайно прикрепен към недвижим имот обект, документите, които удостоверяват, че същият отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация са:
-         Разрешение за ползване за строежите от първа, втора и трета категория по Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадено от органите на ДНСК (чл. 177, ал. 2 от ЗУТ);
-         Удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите от четвърта и пета категория по ЗУТ, издадено от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ);
-         Акт за узаконяване, издаден при условията и по реда на §184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ, бр. 65 от 2003 г.);
-         Удостоверение за търпимост за строежи, които отговарят на условията на §16 от ПР към ЗУТ;
-         Акт за узаконяване, издаден при условията и по реда на §27 от ПР към ЗИД на ЗТСУ (обн. ДВ, бр. 79 от 1998 г., попр. ДВ, бр. 89 от 1998 г.);
-         Акт за държавна собственост, издаден в периода на действие на Наредбата за държавни имоти (обн. ДВ, бр. 79 от 14.10.1975 г., отм. ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г.);
-         друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ;
4.2. За преместваем обект, документът, с който се удостоверява, че същият отговаря на изискванията на ЗУТ е разрешение за поставяне на преместваем обект по реда и условията на чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ, издадено от главния архитект на общината, по местонахождение на обекта.
Административният акт следва да е с подпис и печат на компетентния орган, който го е издал, съгласно действащото законодателство към момента на издаването му, като приложеното негово копие следва да бъде заверено от заявителя.
 
5. Регистрираните лица, извършващи дейности по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗАРИДСНПНП, в случай че е налице основание за промяна в размера на предоставеното обезпечение, могат да подадат заявление за промяна на обстоятелството по реда на       чл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 12 от ЗАРИДСНПНП.
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