
          Проект! 

 
Наредба 

 
ЗА изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните 

изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата 

за измерване на акцизни стоки 

 

(обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.; изм. 

и доп., бр. 76 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 10 се създава ал. 3: 

 „(3) За целите на прилагане на ал. 1, т. 10 и т. 11 лицата подават уведомление по 

образец съгласно приложението”. Уведомлението може да се подава и по електронен 

път. 

 

§ 2. В чл. 14, ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“. 

 

 § 3. Създава се приложение към чл. 10, ал. 3: 

 

                                                            „Приложение към чл. 10, ал. 3                                                                         

 

Вх. №..............                                                                                   ДО 

Дата ……..год.                                                                                   ……………………….. 

                                                                                                                              

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

 

от ...................................................................., 

представляван от ......................................................, 

ЕГН/ЛНЧ..................................................................., 

ЕИК ..................................................................., 

ИНЛС ……………………………… 

ИНДС ……………………………… 

ИН...................................................... 

Адрес на обекта 

Държава………Област………Община ……...Населено място …..........Пощенски Код… 

Улица..........................................................Номер..........   

Телефон........................... Мобилен............. ………Факс.................................... 

Е - mail................................................ Уеб адрес.................................................................. 

Седалище и адрес на управление  
Държава………Област………Община ……...Населено място …..........Пощенски Код… 

Улица..........................................................Номер..........   

Телефон........................... Мобилен............. ………Факс.................................... 

Е - mail................................................ Уеб адрес.................................................................. 

Адрес за кореспонденция 

Държава………Област………Община ……...Населено място …..........Пощенски Код… 

Улица..........................................................Номер..........   

Телефон........................... Мобилен............. ………Факс.................................... 

Е - mail................................................ Уеб адрес.................................................................. 
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Лице за контакти: ……………………………………………………………… 

Телефон........................... Мобилен............. ………Факс.................................... 

Е - mail................................................ Уеб адрес.................................................... 

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 и 11 от НАРЕДБА № 3 от 2010 г. за 

специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху 

средствата за измерване на акцизни стоки, Ви уведомявам за следното: 

 

дейности 

дата на 

осъществяване на 

дейностите 

извършване на промени в точките за контрол   

извършване на промени в използваните средства за измерване и 

контрол   

осъществяване на дейности, изискващи премахване на пломби, 

поставени по реда на чл. 51 от наредбата   

 

......................................................................... 

(име, подпис, печат) 
“Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните 

актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на 

установените със закон функции на  Агенция “Митници” 

Адрес на Централното митническо управление на Агенция “Митници”: гр. София, ул. “Г. С. 

Раковски” № 4“ 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 април 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


