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Проект! 

 

Правилник 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

 

(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 

2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 , бр. 100 от 2009 г., бр. 24 , 

бр. 78 от 2010 г., бр. 16 , бр. 44 от 2011 г., бр. 7 от  2012 г. и бр. 25 от 2013 г.) 

 

§ 1. В чл. 23, ал. 2, т. 1 се изменя така: 

„1. копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза или митнически 

декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване; 

 

§ 2. В чл. 23а, ал. 3, т. 1 се изменя така: 

„1. копия от документ, удостоверяващ заплащането на акциза или митнически 

декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз; 

 

§ 3. В глава първа се създава Раздел Vб с чл. 26з – 26л: 

   
„Раздел Vб 

Ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в 

обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона 

 

Чл. 26з. (1) Лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга 

държава членка отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от 

закона е длъжно да: 

1. уведоми писмено преди изпращането на отпадъците по ал. 1 от другата държава 

членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че 

възнамерява да получи стоките; 

2. получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението по т. 1; 

3. информира незабавно компетентното митническо учреждение, ако не получи 

стоките в сроковете, посочени в уведомлението, както и за причините за забавянето или 

неполучаването. 

(2) Писменото уведомление по ал. 1, т. 1 се подава по образец, съгласно приложение 

№ 4в.  

(3) Към уведомлението по ал. 1, т. 1 се прилага договор с лицето, което ще извършва 

дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона или друг документ, удостоверяващ предназначението. 

(4) Уведомлението по ал. 1, т. 1 може да се подава и по електронен път. 

(5) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на лицето, 

което въвежда отпадъците по ал. 1 и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, 

ал. 4 от закона се съпровожда с копие от писменото уведомление по ал. 1, т. 1. 

 

Чл. 26и. (1) При внасяне на територията на страната на отпадъци от тютюн, които не 

попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона към митническата декларация вносителят 

прилага декларация по образец, съгласно приложение № 4г.  

 (2) Към документа по ал. 1 се прилага и копие на договор с лицето, което ще извършва 

дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона или друг документ, удостоверяващ предназначението. 

(3) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на 

вносителя и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона се 

съпровожда с копие от декларацията по ал. 1. 
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Чл. 26к. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не 

попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона са длъжни да предприемат съответната 

дейност по чл. 12, ал. 4. 

(2) В случаите по ал. 1 лицата подават уведомление до митническото учреждение по 

местонахождение на данъчния склад/обекта по образец, съгласно приложение № 4д. 

(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилага и копие на договор с лицето, което ще 

извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона или друг документ, удостоверяващ 

предназначението. 

(4) Уведомлението по ал. 1, т. 1 може да се подава и по електронен път. 

(5) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до лицето, което 

извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона се съпровожда с копие от писменото 

уведомление по ал. 2. 

(6) Ал. 5 се прилага и в случаите на изнасяне или извеждане за друга държава членка 

на отпадъците по ал. 1. 

 

 Чл. 26л. (1) В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 2 от закона, отпадъците от тютюн се 

унищожават в присъствието на митнически органи, определени със заповед на директора 

на Агенция „Митници”. 

(2) Отпадъците от тютюн се унищожават само в обекти, получили разрешение за 

дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците по начин, непозволяващ 

повторната им употреба. 

(3) Лицата по чл.12, ал. 5 от закона подават искане за унищожаване на стоките до 

началника на митницата по местонахождението на обекта по ал. 2, по образец съгласно 

приложение № 4е. 

(4) Отпадъците от тютюн се унищожават в тримесечен срок от подаване на искането 

по ал. 3, който не може да бъде удължаван.    

(5) Отпадъците от тютюн се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, 

придружени със заверен от митническото учреждение екземпляр от искането по ал. 3. 

(6) Преди пристъпване към унищожаването отпадъците от тютюн се претеглят, като 

резултатите от измерването се вписват в протокола по ал. 7.  

(7) За извършеното унищожаване митническите органи съставят констативен 

протокол, който се подписва от присъствалите лица. 

(8) Разходите по унищожаването са за сметка на лицето по ал. 3. 

(9) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде спазен, лицата по ал. 3 уведомяват 

писмено началника на митницата по местонахождение на обекта, където се съхраняват 

стоките за намеренията си съобразно изискванията на чл. 12, ал. 4, т. 3, 4 и 5 от закона. 

(10) Уведомлението по ал. 9 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на 

срока по ал. 4, като към него се прилагат заверени копия на документи удостоверяващи 

съответното обстоятелство (договори, фактури, други). 

(11) За гарантиране изпълнението на чл. 12, ал. 4 от закона, митническите органи 

могат:  

1. да извършват проверки и да изискват допълнителни доказателства;  

2. да вземат проби за лабораторен анализ;  

3. да инсталират технически устройства по реда на чл. 102, ал. 3 от закона.”. 

 

§ 4. Създава се чл. 32а: 

„Чл.32а. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите на глава четвърта, 

Раздел IIa “Лицензиране при особени случаи” от закона, като се отчита съответната 

специфика.”.  

 

§ 5. Чл. 33в се отменя. 
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§ 6. В чл. 37б, ал. 4 накрая се добавя „в което се вписват точните адреси на местата 

на директна доставка, разположени на територията на компетентното митническо 

учреждение”. 

 

§ 7. В чл. 55б се създава ал. 4: 

„(4) За целите на прилагане на чл. 73г, ал. 3 от закона изпращачът изпраща  

уведомление по образец съгласно приложение № 7х по електронен път до началника на 

митницата на територията, на която ще се извърши разделянето най-малко 3 часа преди 

започване на разделянето. 

 

§ 8. В чл. 55в се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 думите „лицензираният складодържател” се заменят с „лицензираният 

складодържател/регистрираният получател”, а думите данъчния склад” се заменят с 

„данъчния склад/обекта”. 

2. В ал. 4 думите „лицензираният складодържател” се заменят с „лицензираният 

складодържател/регистрираният получател”. 

 

§ 9. В чл. 55е след думите „отложено плащане на акциз” се добавя „както и 

съобщението за получаване по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона”. 

 

§  10. В чл. 57,  ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 57. (1) Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за 

осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е 

установен за стоките при прилагането на режим отложено плащане на акциз в размер, 

определен в съответствие с чл. 77 от закона и разпоредбите на този раздел.  

 

§ 11. В чл. 58 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 формулата се изменя така: 

20 x АСС1 + 0 x АСС2 + 100 x АСП + 20 x АСД  

О=_____________________________________________,  

100  

2. В ал. 3 формулата се изменя така: 

20 x АСС1 + 0 x АСС2 + 100 x АСП + 20 x АСД  

А= _____________________________________________,  

100  

 

 

§ 12. В чл. 63 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавя „а в случаите когато лицето е лицензиран складодържател 

или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт – брой бандероли, който 

не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление 

акцизни стоки, облепени с бандерол. 

2. Създава се ал. 6: 

„(6) За целите на прилагане на ал. 1 лицензираните складодържатели могат да 

заявяват и получават брой бандероли който не надвишава общия размер на акциза (размера 

на акциза за всички стоки), увеличен с 15 на сто.” 

 

§ 13. В чл. 72 се създава ал. 3: 

„(3) Екземплярът от описа за лицето или негово заверено копие се съхранява в обекта, 

като се представя на митническите органи при проверка.” 
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 § 14. В глава четвърта се създава Раздел ІІІа с чл. 72в – 72е: 

„Раздел ІІІа 

Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна 

помощ за земеделския сектор 

 

 Чл. 72в. В случаите по чл. 45а, ал. 2 от закона ваучерите се предават на 

компетентното митническо учреждение с приемо-предавателен протокол по образец, 

съгласно приложение № 13а. 

 

 Чл. 72г. (1) В случаите на чл. 45б, ал. 1 от закона, проверката се извършва от 

митнически служители, вписани в списък на експертите, утвърден от директора на Агенция 

„Митници”. 

(2) Митническите служители по ал. 1 се произнасят с писмено заключение в 

двумесечен срок от съставяне на протокола по чл. 72в. 

(3) В случай, че в момента на предаването в компетентното митническо учреждение 

се установят ваучери, които липсват в електронния регистър на Министерството на 

земеделието и храните за предоставените на земеделските производители ваучери за 

гориво, митническите служители по ал. 1 се произнасят с писмено заключение в тридневен 

срок от съставяне на протокола по чл. 72в. 

(4) Възлагането и извършването на проверката за автентичност се осъществява по 

ред и начин определени със заповед на директора на Агенция „Митници”. 

 

Чл. 72д. (1) За целите на чл. 45а, ал. 1 от закона с номиналната стойност на приетите 

ваучери за гориво се погасява изцяло или частично дължимия акциз по акцизна декларация 

за съответния данъчен период.  

(2) Ваучери, които липсват в електронния регистър на Министерството на 

земеделието и храните за предоставените на земеделските производители ваучери за 

гориво могат да се използват за погасяване на задължение за акциз по акцизна декларация, 

след потвърждение от Държавен фонд „Земеделие“, че са издадени от фонда и след 

заключение за автентичност на ваучерите . 

(3) За целите на прилагане на чл. 45а, ал. 1 от закона данъчнозадълженото лице се 

уведомява за установените неистински или подправени  ваучери и тяхната номинална 

стойност в три дневен срок от приключване на проверката. 

 

Чл. 72е. След извършената проверка за автентичност на получените ваучери същите 

се съхраняват по ред и начин определени със заповед на директора на Агенция „Митници”. 

 

§ 15. В чл. 73, ал. 3 думите „изключение на тези” се заменят с „изключение на 

лицензираните складодържатели, притежаващи лиценз за безмитна търговия и лицата”. 

 

§ 16. В чл. 76 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 се създава т. 14: 

„14. - по реда на чл. 73б, ал. 10 от закона.”  

2. създават се ал. 9 и 10: 

„(9) Информацията по ал. 5, т. 3 не се посочва за бандеролите, облепени върху 

акцизни стоки и за липсващи бандероли. 

 (10) Извън случаите по ал. 9 информацията за бандеролите по ал. 5, т.3 може да се 

посочва от серия и №… – до серия и №...”.  

 

§ 17. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 15 накрая се добавя „или преди регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1-3 

от закона да подадат акцизна декларация по чл. 87, ал. 1 от закона.”. 

2. Създават се ал. 22, 23 и 24: 
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(22) Регистрираните електронни акцизни данъчни документи, издадени на 

основание чл. 20, ал. 2, т. 9 и 19 от закона се анулират и когато съдът спре предварителното 

изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници“ за прекратяване действието 

на лиценза за управление на данъчен склад или решението на началника на компетентната 

митница за прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен 

потребител. Анулирането се извършва от данъчнозадълженото лице на датата на 

съобщаване на акта на съда за спиране предварителното изпълнение на решението на 

директора на Агенция „Митници“ за прекратяване действието на лиценза за управление на 

данъчен склад или решението на началника на компетентната митница за прекратяване 

действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител. 

(23) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона след анулиране на издадения електронен 

акцизен данъчен документ по чл. 20, ал. 2, т. 9 за стоките, изведени от данъчния склад се 

издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номера на анулирания данъчен 

документ.  

(24) В случаите по чл. 84, ал. 18 от закона след анулиране на издадения АДД по чл. 20, 

ал. 2, т. 19 за стоките, потребени за цели различни от посочените в удостоверението се 

издават нови акцизни данъчни документи, в които се вписва номера на анулирания данъчен 

документ.  

 

§ 18. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се т. 17а: 

 „17а. 401 – стоки, освободени за потребление съгласно чл.20, ал.2, т.1а от закона;” 

2. Точка  62 се изменя така: 

„62. 95 – сделка между лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗАДС; 

 § 19.  В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашния текст става ал. 1; 

2. Създава се ал. 2: 

 „(2) Денатурирането на етиловия алкохол по специален метод е процедура, при 

която се прилага формула, различна от общия метод, поради установен неблагоприятен 

ефект, който има денатуранта по общия метод върху качествата и характеристиките на 

конкретен продукт или група подобни продукти, с оглед на конкретната им употреба.”. 

 

 

 § 20. В чл. 98, ал. 4 се създава второ изречение „Съгласуваният специален метод се 

отнася само за крайните продукти, описани в искането по ал. 2.”. 

 

  § 21. Създава се чл. 108б: 

„108б. (1) За целите на прилагане на чл. 93, ал. 8 от закона транспортирането на 

маркирани енергийни продукти до поделенията или обектите на Българската армия 

длъжностните лица, контролиращи ефективното използване на войсковия транспорт 

предоставят на компетентното митническо учреждение информация за: 

1. поделенията или обектите, в които се получават и потребяват маркирани 

енергийни продукти;  

2. войсковите транспортни средства, които се използват за транспортиране на 

маркирани енергийни продукти от базите за гориво-смазочни материали на Министерството 

на отбраната до местата на доставка и потребление на Българската армия; 

3. правилата за транспортиране на маркирани енергийни продукти, предназначени за 

отопление на поделения/обекти на Българската армия. 

(2) Маркираните енергийни продукти по ал. 1 задължително се придружават от  

копия на документ, удостоверяващ начисляването на дължимия акциз и документ, 

удостоверяващ предназначението на маркираните енергийни продукти. 
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§ 22. Създават се приложения № 4в, 4г,  4д и 4е: 

„Приложение № 4в 

                                                                                                                        към чл. 26з, ал. 2 

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

 Дата ..............г.                                                                                            НАЧАЛНИКА НА 

                                                                                                                      МИТНИЦА .......... 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за получаване на  отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 

от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

 

от ............................................................................................................................................. 

представляван от ................................................................................................................... 

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

ЕИК ................................................................. 

 

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

 

Лице за контакти: ……………………………………………………………… 

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

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

 

     Във връзка с чл. 26з, ал. 1 от ППЗАДС Ви предоставям следната информация: 

1. …………………………………………………………………………… 
(дата на изпращане на отпадъците по чл. 26з,  ал. 1, т. 1 от другата държава членка) 

2. …………………………………………………………………………………………………. 
(описание на маршрута от държавата членка на изпращане до Република България) 

3. …………………………………………………………………………………………………. 
(описание на отпадъците по чл. 26з,  ал. 1 и тяхното количество) 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 
(име/наименование и адрес на изпращача и превозвача) 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 
(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26з,  ал. 1 на територията на 

страната) 

6. ………………………………………………………………………………………………………………… 
(срока, в който отпадъците по чл. 26з,  ал. 1 трябва да бъдат получени и разтоварени на 

територията на страната) 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 
(предназначение на отпадъците по чл. 26з,  ал. 1) 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 
(име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по чл. 12, ал. 

4 от закона) 
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Към уведомлението прилагам:  

…………………………………………………………………………………………….. 

(копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг 

документ, удостоверяващ предназначението както и  други относими към уведомлението 

документи по преценка на лицето) 

 

                                                                                                                                                                                      

(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": София, 

ул. Г. С. Раковски 47." 
 

 

Приложение № 4г 

                                                                                                                       към чл. 26и, ал. 1 

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

 Дата ..............г.                                                                                            НАЧАЛНИКА НА 

                                                                                                                      МИТНИЦА .......... 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

при внасяне на  отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от 

Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

 

от ............................................................................................................................................. 

представляван от ................................................................................................................... 

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

ЕИК ................................................................. 

 

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

 

Лице за контакти: ……………………………………………………………… 

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

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

 

     Във връзка с чл. 26и, ал. 1 от ППЗАДС Ви предоставям следната информация: 

1. …………………………………………………………………………… 

(номер на митническата декларация) 
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2. …………………………………………………………………………… 

(място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26и, ал. 1 на 

територията на страната) 

3. …………………………………………………………………………… 

(срока, в който отпадъците по чл. 26з,  ал. 1 трябва да бъдат получени и 

разтоварени на територията на страната) 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

(предназначение на отпадъците по чл. 26и,  ал. 1) 

5. …………………………………………………………………………… 

( име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по 

чл. 12, ал. 4 от закона) 
 

Към декларацията прилагам:  

………………………………………………………………………………………. 

(
копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, друг 

документ, удостоверяващ предназначението както и  други относими към декларацията 

документи по преценка на лицето) 
 

                                                                                                                                                                                      

(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": София, 

ул. Г. С. Раковски 47." 
 

 

 

Приложение № 4д 

                                                                                                                        към чл. 26к, ал. 2 

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

 Дата ..............г.                                                                                            НАЧАЛНИКА НА 

                                                                                                                      МИТНИЦА .......... 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат в 

обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

 

от ............................................................................................................................................. 

представляван от ................................................................................................................... 

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

ЕИК ................................................................. 

ИНДС………………………………………. 

 

Седалище и адрес на управление 

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

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

Телефон........................... Мобилен............. ………Факс.................................... 
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Е - mail................................................ Уеб адрес.................................................................. 

 

Адрес за кореспонденция 

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

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

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

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

 

Лице за контакти: ……………………………………………………………… 

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

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

 

     Във връзка с чл. 26к, ал. 2 от ППЗАДС Ви предоставям следната информация: 

1. …………………………………………………………………………… 

/описание на отпадъците по чл. 26к,  ал. 1 и тяхното количество/ 

2. …………………………………………………………………………… 

/име/наименование и адрес на превозвача/ 

3. …………………………………………………………………………… 

/място на получаване и разтоварване на отпадъците по чл. 26к,  ал. 1 на 

територията на страната/ 

4. …………………………………………………………………………… 

/срока, в който отпадъците по чл. 26к,  ал. 1 трябва да бъдат получени и 

разтоварени на територията на страната/ 

5. …………………………………………………………………………… 

/предназначение на отпадъците по чл. 26к,  ал. 1/ 

6. …………………………………………………………………………… 

         /име/наименование и адрес на лицето, което ще извърши съответната дейност по 

чл. 12, ал. 4 от закона/ 

 

Към уведомлението прилагам:  

………………………………………………………………………………………. 

/копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, 

друг документ, удостоверяващ предназначението както и  други относими към 

уведомлението документи по преценка на лицето/ 

 

                                                                                                                                                                                      

(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": София, 

ул. Г. С. Раковски 47." 

 

 

         Приложение № 4е 

         към чл. 26л, ал. 3 

 

 

 

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

Дата .......................год.  НАЧАЛНИКА НА 

 МИТНИЦА ............................... 

 

Искане за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) 

 

 

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

 

Представляван от ……………………..……………………………......................................., 

 

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

 

ЕИК ................................................................... 

 

ИНЛС ................................................................. 

 

ИНДС ................................................................. 

 

Адрес на данъчния склад/обекта, където се съхраняват отпадъците:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Лице за контакти: ........................................................................ 
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Телефон .............................. Мобилен ............................ Факс .................................. 

 

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

 

За прилагане на разпоредбите на чл. 12, ал. 4, т. 1 от ЗАДС отправям искане за 

унищожаване на отпадъци от тютюн, като Ви предоставям следната информация: 

 

1. Фракционен състав и количество на отпадъците от тютюн: ………………………. 

 

(отпадъците се посочват с големина на фракционните им частици в мм, с търговско 

наименование, продуктов код и количества в мерната единица по чл. 29, ал. 2 от закона) 

 

2. Адрес и вид на обекта, където ще се унищожават отпадъците от тютюн: 

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

 

3. Разрешение за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците 

………………………………………….…….. 

 

4. Обосновка на необходимостта от унищожаване на отпадъците от тютюн (поле със 

свободен текст): ................................................................................................. 

 

5. Описание на технологичния процес, при който са образувани отпадъците (поле със 

свободен текст): ………………………………………………………………………. 

 

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

           (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 Централно митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. „Г. 

С. Раковски“ № 47.” 
 

 

 

§ 23. Създават се приложения 7г, 7д и 7е: 

 

 

                                                                                                                   „Приложение № 7г 

                                                                                                                   към чл. 37б, ал. 1  

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

                                                                                                                   НАЧАЛНИКА 

Дата ........г.                                                                                               НА МИТНИЦА …         

 

И С К А Н Е 

за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) 

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

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



 12 

ЕГН ..............................................................., 

ЕИК ............................................................... 

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

Лице за контакти: ........................................................................ 

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

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

На основание чл. 57в, ал. 1 моля да бъда регистриран като регистриран получател. 

Предоставям Ви следната информация:  

1. вида на акцизните стоки, които ще се получават 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена); 

2. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим отложено 

плащане на акциз: 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена); 

3. вида на предоставеното обезпечение: 

.................................................................................................................................; 

4. имената и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват електронни 

административни документи: 

(трите имена и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват електронни 

административни документи); 

5. точно местонахождение на обекта, в който се получават и разтоварват стоките 

(посочва се точният адрес на обекта – улица №, населено място, община, област, 

телефон, факс);  

5а.  Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка: 

 (посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на 

обекта, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка 

при условията на директна доставка). 

 

6. лице, изключено от обхвата на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на 

акцизни стоки: 

  [_] Да   [_] Не  

7. данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и 

контрол в точките за контрол, както следва: 
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а) наименование и тип на средството за измерване и контрол – ....................................; 

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в 

експлоатация – .... ...................................................; 

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените 

изисквания към средството за измерване и контрол – .....................................................; 

г) сертификат за калибриране – .......................................................; 

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол – ........................................; 

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима 

грешка, разделителна способност и др. – .........................................................................; 

ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за 

измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата – ................. 

Прилагам следните документи: 

1. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон; 

2. документ за собственост или договор за наем на този обект; 

3. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗАДС, а 

ако лицата не са български граждани – декларация; 

4. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗАДС;  

5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за 

задължителни осигурителни вноски; 

6. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 5 ЗАДС;  

7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 

8. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да 

подписват електронните административни документи, спесимени на подписите и 

удостоверения за електронен подпис; 

9. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с 

техния обем, както и местоположение на измервателните уреди; 

9а. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите 

на получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от 

местонахождението на обекта; 

9б. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата 

за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти; 

 

10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в 

обекта; 

11. декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в 

точките за контрол. 

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

(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“: София, ул. Г. С. 

Раковски 47. 

                                                                                                                    Приложение № 7д 

                                                                                                                    към чл. 37б, ал. 3  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 

ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

….............................. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАН ПОЛУЧАТЕЛ 

№ …............... 

Въз основа на подадено искане вх. №...............от .............................и на основание чл. 

57г, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за 

регистриран получател на 

................................................................................................................................................., 

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

ЕИК: .............................................  

Седалище и адрес на управление  

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ............. 

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........  

Местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки: 

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

Точен адрес на мястото на директна доставка: 

…………………………………………………………….. 

 

Видове акцизни стоки Код по КН 

    

Вид на обезпечението: .................................................. 

Размер на обезпечението: ............................................. 

Дата:                                                                                    Началник на митница: 

Дата на връчване: .................. 

 

                                                                                                                      Приложение № 7е 

                                                                                                                      към чл. 37б, ал. 6  

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

                                                                                       НАЧАЛНИКА 

Дата ........г.                                                                   НА МИТНИЦА …………………..            

 

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на регистриран получател 

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

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

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

ЕИК ............................................................... 

Седалище и адрес на управление  

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ............. 

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........  

Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс .................................... 
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Е-mail ................................................ Уеб адрес .................................................................. 

Адрес за кореспонденция 

Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ............. 

Пощенски код ... Улица .......................................................... Номер ..........  

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

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

Лице за контакти: ........................................................................ 

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

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

На основание чл. 57д, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви 

уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за 

регистрация на регистриран получател № ............, както следва: 

1. вида на акцизните стоки, които ще се получават: 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена); 

2. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим отложено 

плащане на акциз: 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – 

алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена); 

3. вида на предоставеното обезпечение:..................................................................................; 

4. имената и ЕГН/ЛНЧ на служителите, упълномощени да подписват електронни 

административни документи: 

(трите имена и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват електронни 

административни документи); 

5. точно местонахождение на обекта, в който се получават и разтоварват стоките. 

(посочва се точният адрес на обекта – улица №, населено място, община, област, 

телефон, факс);  

5а.  Точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка:  

(посочва се точният адрес на мястото/местата, различно/и от местонахождението на 

обекта, където ще се получават акцизните стоки, изпратени от друга държава членка 

при условията на директна доставка). 

6. лице, изключено от обхвата на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на 

акцизни стоки: 

 [_] Да    [_] Не  

7. данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и 

контрол в точките за контрол, както следва: 

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол ............................................; 

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в 

експлоатация ………………………………………………......................................................; 

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените 

изисквания към средството за измерване и контрол .............................................................; 

г) сертификат за калибриране ..................................................................................................; 

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол ..................................................; 

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима 
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грешка, разделителна способност и др. ..................................................................................; 

ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за 

измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата ....................; 

8. други промени, непосочени по-горе: 

(поле със свободен текст). 

Прилагам следните документи: 

1. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон; 

2. документ за собственост или договор за наем на този обект; 

3. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ ЗАДС, а 

ако лицата не са български граждани – декларация; 

4. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗАДС;  

5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и на задължения за 

задължителни осигурителни вноски; 

6. декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 5 ЗАДС;  

7. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 

8. списък с трите имена и единен граждански номер на лицата, упълномощени да 

подписват електронните административни документи, спесимени на подписите и 

удостоверения за електронен подпис; 

9. план на помещението с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с 

техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;  

9а. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите 

на получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от 

местонахождението на обекта;  

9б. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата 

за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти; 

10. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в 

обекта; 

11. декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в 

точките за контрол; 

12. други документи във връзка с уведомлението: 

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

                (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“: София, ул. Г. С. 

Раковски 47.“ 

Забележка. Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към 

промяната.” 

 

§ 24. Създава се приложение № 7х: 

Приложение № 7х 

                                                                                                     към чл. 55б, ал. 4 

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

Дата ..............г.                                                                        НАЧАЛНИКА НА 

                                                                                                  МИТНИЦА .......... 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

за разделяне на движението    

от ................................................................................................................................................ 

представляван от ....................................................................................................................... 

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

ЕИК ................................................................. 

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

Лице за контакти: ........................................................................ 

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

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

За целите на прилагане на чл. 55б, ал. 4 от ППЗАДС Ви предоставям следната информация: 

1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен 

номер; 

2. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти 

(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, 

количества в мерната единица по чл. 28 от закона) 

3. количество на енергийните продукти; 

4. точен адрес на мястото на разделяне на движението; 

6. дата и час на разделяне на движението. 

7. държава/и на получаване след разделянето. 

(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“: София, ул. Г. С. 

Раковски 47.“ 

 

§ 25. Приложение № 9д се изменя така: 

 

Приложение № 9д 

                                                                                                     към чл. 57, ал. 3  

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  

за режим отложено плащане на акциз  

I. Задължение на поръчителя  
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1. Ние, банка..........................................................................  

представлявана от..................................................................  

със седалище..........................................................................  

ставаме солидарен поръчител пред Централното митническо управление на Агенция 

“Митници”  

до максималната сума от ............................................. лева,  

за изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от лицензирания 

складодържател…………………………………………………………………………………….. 

при управлението на данъчен склад на адрес ...............................................................................,  

лиценз № ...................…, като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, 

произтичащи от неговото събиране.  

2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок, считано от датата на първото писмено 

искане от Централното митническо управление, дължимите суми до определения в 

гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или 

установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз ведно с 

лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението, освен ако 

преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред 

митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено. 

Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата 

на пощенското клеймо.  

Централното митническо управление може по искане на банката и по други причини, 

признати за основателни, да продължи 7-дневния срок, считано от датата на искането за 

заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. 

Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, 

трябва също да бъдат заплатени от банката.  

3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от Централното 

митническо управление на Агенция “Митници”.  

4. Гаранцията е безсрочна или за срок до................................................................................. 

5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на 

срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.  

Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до 

тази гаранция, които й се изпращат.  

Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го 

промени, да информира предварително за това Централното митническо управление на 

Агенция “Митници”.  

Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за Банката и 

един за Централното митническо управление на Агенция “Митници”.  

Съставена в................................... на....................................  

“Гаранция за сумата от................................................... лв.”  

(всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)  

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

 (подписи и печат на банката)  

II. Приемане на гаранцията от Централното митническо управление на Агенция “Митници”  

Гаранцията е приета на:.........................................................  

 (подпис и печат)  

 

§ 26. Създава се приложение № 13а: 
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Приложение № 13а 

  към чл. 72в  

ТМУ: …………………………………………………. 

П Р И Е М О – П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н  П Р О Т О К О Л 

№……………… 

Днес, …../…../ ……… г., бяха предадени ваучери за газьол в ТМУ ……………от: 

Наименование на лицето …………………………………………………………………… 

ЕИК .............................................................................................. 

Идентификационен номер: ………………………………………... 

(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или  
идентификационен номер на временно регистриран получател) 

Адрес:………………………………………………………………………………………… 

(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или  на обекта на временно регистриран получател)  

следните ваучери: 

№ 

 

Се

ри

я 

на 

вау

чер

а 

№ на 

ваучера 

Наименование на 

земеделския 

производител-

получател 

ЕИК / 

ЕГН 

Литри 

газьол, 

за които 

се полза 

отстъпк

а на 

акциз 

Номинал

на 

стойност 

на 

ваучера 

Година

, за 

която 

се 

предос

тавя 

отстъп

ката на 

акциза 

Код, 

идентиф

ициращ 

етапа, за 

който е 

предост

авен 

ваучера 

Регистр

иран/Не

регистр

иран 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

Обща сума на номиналната стойност на ваучерите:………… (.........................................). 

           
словом 

Дата на подписване:                        

 Предал:                                                                     Приел: 

(от името на заявителя – име и длъжност)      (компетентен служител – име и длъжност)   

 
 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 27. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

        ПЕТЪР ЧОБАНОВ 


