
                                     

Утвърждавам:  

СТАНИМИР ПЕЕВ 

Председател на Държавна агенция  

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

                  

М Е Т О Д И К А 

за  

определяне на нивата на запасите за извънредни ситуации 

от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и 

нефтопродукти (ЗЗНН) 

и нивата на целевите запаси от нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН 

въз основа на потреблението на територията на страната, в равностойност 

на нефт 
 

   I. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: 

1.  Информацията, която се използва при изчисленията в настоящата методика обхваща 

периода от 01 януари до 31 декември на предходната календарна година, и е предоставена по 

реда на: 

1. чл. 4, ал. 2 от ЗЗНН, относно: 

1.1. продадените от производителите на територията на страната и извън нея количества 

нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и тежки горива;  

1.2. продадените и потребените от възложители на производство и преработка на 

територията на страната и извън нея количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и тежки 

горива; 

1.3. внесените при режим на внос количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и 

тежки горива; 

1.4. доставените от вътрешнообщностни пристигания (ВОП) количества нефтопродукти 

по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и тежки горива; 

1.5. наличните от производство, внос и ВОП количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗНН и тежки горива към 1 януари и към 31 декември на предходната календарна година;  

1.6. износ, вътрешнообщностни изпращания (ВОИ) и международни морски бункерни 

доставки на количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и тежки горива; 

1.7. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН от внос и ВОП, предназначени за 

запаси за извънредни ситуации (ЗИС); 

1.8. количествата нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН от внос и ВОП, продадени на 

Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавното 

предприятие „Държавна петролна компания“ и предназначени за създаване и/или 

възстановяване на държавни резерви, военновременни запаси, ведомствени военновременни 

запаси, ЗИС и целеви запаси от горива.  
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2. чл. 4, ал. 3, т. 2 от ЗЗНН, относно количествата осъществени внос, износ, 

международни морски бункерни доставки, ВОП и ВОИ на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗНН и тежки горива. 

3. чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „в“ от ЗЗНН, относно изчисленото потребление общо и по видове 

нефтопродукти в равностойност на нефт за предходната календарна година. 

4. чл. 4, ал. 6 от ЗЗНН относно количествата и видовете нефтопродукти, закупени през 

предходната календарна година за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за създаване, поддържане 

и/или възстановяване на ведомствени военновременни запаси или за въоръжените сили на 

други държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, или на международни 

организации, пребиваващи или преминаващи през територията на страната, както и за лицата, 

които са ги доставили. 

5. чл. 4, ал. 7 от ЗЗНН, относно количествата и видовете нефтопродукти, закупени през 

предходната календарна година за създаване, поддържане и/или възстановяване на 

ведомствени военновременни запаси, както и за лицата, които са ги доставили. 

6. чл. 4, ал. 9 от ЗЗНН, относно закупените и продадени запаси по видове и количества, 

както и наличностите към 1 януари и 31 декември през предходната календарна година. 

7. при изчисленията се вземат предвид и резултатите от извършени проверки в случаите 

на несъответствие между получената в агенцията информация от задължените лица и тази от 

държавните институции. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗЧИСЛЕНИЯТА 

1. Изчисляване на участието 
НПХУ  на  всяко едно задължено лице НПХ  в общото годишно 

потребление през предходната календарна година. 

Участието се изчислява по видове нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН в 

равностойност на нефт чрез умножаване с коефициент 1,2.  

Участието в равностойност на нефт се изчислява по формула (1): 

(1) 

                            2,12,1 
НПНПНПНПНПНПНП ХХХХХХХ МВОПВВППНУ                     

където: 

НПХУ  участие в равностойност на нефт на задълженото лице Х в общото годишно 

потребление; 

НПХН  количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива от 

производство, внос и ВОП, осъществени от конкретното задължено лице, които 

са налични към 1 януари; 

НПХП  количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива от 

производство, продадени от производителя на територията на страната и извън 

нея; 

НПХВП  количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива, 

продадени на територията на страната и извън нея от възложителя на 

производство и преработване, както и тези, използвани от него за собствени 

нужди; 

НПХВ  количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива, 

внесени при режим на внос; 
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НПХВОП  количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива, 

доставени от ВОП; 

НПХМ     общо количество нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 от ЗЗНН и тежки горива 

от осъществени от всяко едно задължено лице продажби от производство и 

преработване, внос и ВОП, които през предходната календарна година са били 

предназначени за: 

  1. за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за създаване, 

поддържане и/или възстановяване на ведомствени военновременни запаси или 

за въоръжените сили на други държави – членки на Европейския съюз, или на 

трети държави, или на международни организации, пребиваващи или 

преминаващи през територията на страната, както и за лицата, които са ги 

доставили. 

2. създаване, съхраняване и възстановяване на ведомствени военновременни 

запаси, създавани от Министерство на вътрешните работи; 

3. създаване, съхраняване и възстановяване на държавни резерви, 

военновременни запаси, ЗИС и целеви запаси, създадени от Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“,  

4. създаване, съхраняване и възстановяване след отпускане за ползване на ЗИС 

от задължените лица; 

5. международни морски бункерни доставки; 

6. износ и ВОИ; 

7. количества нефтопродукти от внос, ВОП и производство, които са налични 

към 31 декември на предходната календарна година. 

При изчисляване на участието с котелно гориво се вземат предвид и количествата тежки 

горива. 

2. Изчисляването в процент на дела на участието на всяко едно задължено лице спрямо 

общото участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и ВОП в страната през 

предходната календарна година се извършва по формула (2): 

(2) 

Ух% = (
НП

XY  : ∑Узл) * 100 

където: 

       Ух% 
процент на дела на участието на всяко едно задължено лице Х спрямо 

общото участие на всички задължени лица; 

∑Узл обща сума от индивидуалните участия на всички задължени лица. 

3. Изчисляване на общото ниво на запаси за извънредни ситуации (ЗИС) от нефт и 

нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които следва да се поддържат за периода от 01 юли на 

текущата до 30 юни на следващата календарна година от задължените лица и от Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“.  

Изчисленията се извършват общо за нефта и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН по 

формула (3): 

(3) 



стр. 4/6 

ОЗИС = СДП * 61                             

където: 

ОЗИС  

общо ниво на ЗИС от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които следва 

да се поддържат от задължените лица и от Държавно предприятие 

„Държавна петролна компания“ от 1 юли на текущата до 30 юни на 

следващата календарна година; 

СДП 

среднодневно потребление – изчисленото годишно потребление в 

равностойност на нефт (агрегиран показател), представено по реда на чл. 

4, ал. 5, т. 2, буква „в“, разделено на броя дни на предходната календарна 

година (365 или 366 за високосна година). 

61 брой дни,  съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН. 

Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН общото количество запаси от нефт и нефтопродукти, 

които следва да се поддържат от Република България трябва да съответства най-малко на по-

голямата от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос и ВОП или 61 дни среднодневно 

потребление на територията на страната. В случай, че общото ниво на ЗИС от нефт и 

нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, изчислено по настоящата методика е по-голямата от 

двете величини, нивата на ЗИС, които следва да се поддържат от Държавно предприятие 

„Държавна петролна компания“ и от задължените лица се определя по тази методика. 

4. Изчисляване на общото ниво на ЗИС от нефт и нефтопродукти за Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“. 

Поради факта, че Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ не участва във 

формирането на нетния внос и ВОП на нефт и нефтопродукти, изчисленията се извършват 

общо за нефта и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН по формула (4): 

(4) 

ЗИСДП =  СДП * 20 

                                                            

където: 

ЗИСДП 

общо ниво на ЗИС от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които Държавно 

предприятие „Държавна петролна компания“ следва да поддържа за съответния 

период; 

20 брой дни,  съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН. 

За изчисляване на количествата крайни нефтопродукти, които ще обезпечават 

определеното му ниво на ЗИС се използва процентното съотношение между представеното по 

реда на чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „в“ от ЗЗНН годишно потребление по видове нефтопродукти 

спрямо общото годишно потребление на всички нефтопродукти. Сумата от получените 

количества нефтопродукти трябва да бъде равна на съответното количество ЗИС, което 

обезпечават. 

5. Изчисляване на общото ниво на ЗИС от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН на всички 

задължени лица. 

Изчисленията се извършват общо за нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН по формула 

(5): 

(5) 
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ЗИСЗл =  СДП * 41 

където: 

ЗИСЗл  
общо ниво на ЗИС от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които  всички 

задължени лица следва да поддържат за съответния период; 

41 брой дни,  съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН. 

6. Изчисляване на индивидуалното ниво на ЗИС за всяко задължено лице X , поотделно. 

На основание чл. 12 от ЗЗНН се определя нивото на ЗИС, което следва да създаде и 

поддържа всяко едно задължено лице.  

На основание чл. 22, ал. 2-5 от ЗЗНН, нивото на ЗИС по видове нефтопродукти по чл. 2, 

ал. 1 от ЗЗНН за всяко едно задължено лице се определя пропорционално на участието му 

спрямо общото участие на всички задължени лица, в общото потребление на територията на 

страната през предходната календарна година. 

Изчисленията се извършват за всяко задължено лице X , поотделно по формула (6): 

                                                                 (6) 

 

ИЗИСЗл Х нп = Ух% * ЗИСЗл  

                                                                                                   

където:  

ИЗИСЗл Х нп 
  изчислен ЗИС от видове нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН на 

конкретно задължено лице X ; 

Ух% 
изчисления по формула (2) процент на дела на участието на всяко едно 

задължено лице Х спрямо общото участие на всички задължени лица; 

  ЗИСЗл  

изчисленото по формула (5) общо ниво на ЗИС от нефтопродукти по 

чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които  всички задължени лица следва да 

поддържат за съответния период. 

 

7. Изчисляване на нивата на целеви запаси от нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН за 

Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. 

На основание чл. 13, ал. 1 от ЗЗНН, нивата на целевите запаси по видове нефтопродукти 

по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН, които по Решение на Министерския съвет се създават и поддържат от 

Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, се изчисляват въз основа на 

равностойността в нефт на среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от 

ЗЗНН на територията на страната през предходната календарна година.  

Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗЗНН, целевите запаси може да включват един или повече 

нефтопродукти, посочени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН, чиято равностойност в нефт е равна най-малко 

на 75 на сто от потреблението на територията на страната през предходната календарна година. 

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗЗНН при определяне нивата на целевите запаси се взема 

предвид информацията, получена по реда на чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „в“  от ЗЗНН - изчисленото 

потребление по видове нефтопродукти в равностойност на нефт за предходната календарна 

година. 

 Изчисленията се извършват поотделно за всеки вид избран нефтопродукт по формула (7): 
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(7) 

            

   ЦЗДПНП = (СДПНП *d)                                        

където: 

       ЦЗДПНП целеви запас за Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ по 

избраните видове нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН; 

        d брой дни за Държавно предприятие „Държавна петролна компания“,  

съгласно влязло в сила Решение на Министерския съвет на Република 

България. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата методика е изготвена и утвърдена на основание чл. 8, ал. 2, т. 1-3, във 

връзка с чл. 12, чл. 13 и чл. 15§ и 34 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗНН със 

Заповед № РД-10-214/04.08.2020 г. на председателя на ДА ДРВВЗ и отменя методика за 

изчисляване на равностойността в нефт на среднодневното потребление на нефтопродуктите 

и определяне на нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 

от ЗЗНН и нивата на целевите запаси от нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН, утвърдена със 

Заповед № РД-10-61/18.03.2014 г.  на председателя на ДА ДРВВЗ. 

§ 2. Изчисленията по настоящата методика се извършват за количествата нефтопродукти 

по чл. 2 от ЗЗНН и тежки горива в тонове, с точност до третия знак след десетичната запетая.  

§ 3. Количествата ЗИС и целеви запаси се отчитат съгласно техния действителен тонаж. 

§ 4. Съгласно чл. 2, ал. 4 от ЗЗНН, в методиката не се включват нефтопродуктите, 

посочени в чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, които са доставени в страната в промишлени опаковки с нетно 

тегло до 1 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


