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СПРАВКА 

 

за отразяване на становищата, получени след междуведомственото съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет 

предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с 

оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна  

 

 

 Лице/Организация Предложение Приема/  

не приема 

предложението 

Мотиви 

1  Българска петролна и 

газова асоциация 

(БПГА) 

На първо място за индустрията е от 

изключителна важност приемането на едно 

подобно решение на Министерския съвет (МС), 

тъй като то гарантира доставките на горива в 

страната в труден момент за българската 

икономика. Според  нас правителството 

предприема стъпки в правилната посока, даващи 

възможност да се избегне критична за 

обществото ситуация. Все пак предлаганият 

текст в т.1 от проектното решение, а именно: 

„автомобилни горива“ (като основа за 

изключението), е  ограничителен и ще постави 

сериозни въпросителни около прилагането му. 

Според БПГА с настоящата редакция 

дерогацията ще се прилага единствено за 

доставки на горива за транспорта и от обхвата ѝ 

ще са изключени енергийните продукти за 

отопление, за индустриални нужди, както и за 

други различни производствени процеси. Това 

не следва да се допуска, тъй като би създало 

проблеми във всички икономически процеси: от 

използването на нефтопродукти в добива на 

природни богатства, строителството и 

Приема се по 

принцип. 

 

Предложението е твърде общо 

формулирано, поради което на този 

етап не може да бъде отразено в 

настоящия проект на Решение. 

На първо място, забраната по чл. 5к от 

Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 

касае само обществени поръчки, 

възложени на лицата по пар. 1 от 

същата разпоредба. В този смисъл, 

притеснението на БПГА, свързано с 

доставките за индустрията, когато 

визираните икономически оператори не 

са възложители, е неоправдано, тъй 

като частните субекти не са ограничени 

от Регламента, доколкото не възлагат 

обществени поръчки. 

По отношение на забележката, че 

дерогацията следва да обхваща и 

обществени поръчки с предмет 

доставка на  други нефтопродукти, като 

напр. горива за отопление, дерогация за 

посочените поръчки следва да бъде 

предмет на отделно решение на 
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химическата индустрия до отоплението на 

детски градини и училища. За да се избегне тази 

потенциална пречка пред българската 

икономика, според нас е необходимо думите 

„автомобилни горива“ да се заменят с 

„нефтопродукти“, като т. 1 от проектното 

решение придобие следния вид:  

„1. Разрешава възлагането и продължаването 

на изпълнението до 31.12.2024 г. на рамкови 

споразумения и договори за обществени 

поръчки с предмет доставка на 

нефтопродукти.“ 

 

Министерския съвет, доколкото 

вносителят на настоящото решение не е 

изследвал, нито е включил в мотивите 

за приемането му информация за 

засегнатите от действието на 

Регламента възложители, обемите и 

стойностите на тези поръчки, техните 

изпълнители и произхода на горивата.  

Решение на Министерския съвет за 

дерогация на други стоки (напр. 

определени видове нефтопродукти) 

следва да включва посочване на 

конкретни категории нефтопродукти, 

конкретни групи възложители, както и 

подробни мотиви, обосновка и правно 

основание на предложената дерогация.   

 

 


