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Проект! 

 

 

 

М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 

 Промените, които се предлагат с проекта на акт са свързани с  приетите 

изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 101 

от 22 ноември 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.).  

Във връзка с измененията и допълненията в чл. 12 от ЗАДС по отношение на 

„отпадъците от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа) се създава ред за тяхното 

унищожаване. В тази връзка с проекта се предлага създаването на нов раздел Vб, който 

регламентира реда и начина за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които 

не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона. С предложените текстове се цели 

създаване на ясна и приложима процедура, както за лицата, така и за администрацията, 

в случаите на дейности с отпадъците от тютюн, както и ограничаване чрез превенция 

на възможността за използване на същите в нарушение на разпоредбите на ЗАДС.   

Във връзка със създадената законова възможност Държавната агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“ да се лицензира по реда на ЗАДС за 

осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и 

военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, 

поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране, са 

определени условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад 

за базите на агенцията. 

Предложения проект предвижда ред за разделяне на движението на енергийни 

продукти под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения, съгласно 

приетите изменения в ЗАДС. Мярката е насочена към лицата, които осъществяват 

дейности по доставка/снабдяване с корабни горива (бункероване) и цели да даде 

законодателно решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, 

изведено от данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под 

режим износ не може да се получи от получаващия кораб поради липса на вместимост. 

Създаването на ред за разделяне на движението на енергийните  продукти на две или 

повече движения ще осигури в необходимата степен правна сигурност и предвидимост 

за икономическите оператори. 

 Във връзка с предоставената в закона възможност освен лицензираните 

складодържатели и регистрираните получатели да могат да получават енергийни 

продукти  на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в 

който се получават и разтоварват стоките, в проекта е предвидена процедура за тези 

случаи.  

 Във връзка с направените промени в ЗАДС, свързани с облекчаване на дейността 

на лицензираните складодържатели по отношение на обезпеченията при режим 

отложено плащане на акциз е предложена промяна във формулата за определяне на 

размера на обезпечението.   

В проекта са предложени и съответните изменения относно одобрената схема за 

подпомагане на земеделските производители, регистрирани по реда на Закона за 

подпомагане на земеделските производители и създадената законодателна възможност 

за прилагането на облекчени условия за използваното от тях гориво при 

производството на първични селскостопански продукти, чрез прилагане на намалена 

акцизна ставка за газьол, посредством ваучери за гориво.  
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С проекта се предлага ред  по отношение на заявяването на бандероли, когато на 

пазара се пуска нов продукт.  

 Предложената  промяна в чл. 93 е с цел внасяне на допълнителна яснота по 

процедурите, свързани с денатурирането по специален метод за целите на чл. 22, ал. 2 

от ЗАДС, както за митническите органи, така и за операторите. 

Във връзка със законовата делегация в чл. 108б от ЗАДС, с проекта се предлага 

специален ред, когато на територията на страната се транспортират с войскови 

транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за 

гориво-смазочни материали на Министерство на отбраната до поделенията или 

обектите на Българската армия. 

 Предложени са и промени с редакционен и правно-технически характер, които 

целят прецизиране на разпоредбите. 

 


