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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., бр. 25 и бр. 110 от 

2013 г. и доп., бр. 12 от 2014 г.) 

 

§ 1. В чл. 26и, ал. 1 след думите „от закона“ се добавя „и след подаване на 

митническа декларация”, а думата „прилага“ се заменя с „подава“. 

 

§ 2. Член 26л се изменя така: 

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

унищожават само в обекти, получили разрешение за дейности с отпадъци по Закона за 

управление на отпадъците, вкл. чрез изгаряне, компостиране, брикетиране или 

анаеробно разграждане, по начин, непозволяващ употребата им като суровина за 

производство на тютюневи изделия, независимо от тяхното качество или 

използваемост.. 

 (2) Лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 или чл. 12, ал. 5 от закона подават не по-късно от 

3 дни преди датата на унищожаване, уведомление за унищожаване на отпадъците до 

началника на митницата по местонахождението на обекта по ал. 1 и до началника на 

митницата по местонахождение на обекта, където са образувани или съхранявани 

отпадъците, по образец, съгласно Приложение № 4е. Уведомлението може да се подава 

и по електронен път. 

(3) За извършеното унищожаване се съставя констативен протокол, който се 

подписва от присъствалите лица, упълномощени от лицето, в чиито обект се извършва 

унищожаването и от лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 или чл. 12, ал. 5 от закона. Копие от 

протокола се предоставя на митническите учреждения по ал. 2.  

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

уведомлението по ал. 2.  

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

придружени със заверено от митницата копие на уведомлението по ал. 2. 

 (6) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде спазен, лицата по ал. 2 уведомяват 

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

отпадъците, за намеренията си съобразно изискванията на чл. 12, ал. 4 от закона. 

 (7) Уведомлението по ал. 6 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). 

(8) Когато унищожаването на отпадъци от тютюн се извършва чрез брикетиране 

в обектите, в които са образувани отпадъците, до 10-то число на всеки месец лицата по 

чл. 12, ал. 5, т. 1 от закона подават справка-декларация относно количествата отпадъци 

от тютюн, брикетирани през предходния месец, съгласно Приложение № 4ж. 

Справката се подава до митническото учреждение по местонахождение на обекта, 

където са образувани отпадъците. Подаването на информацията може да се извършва и 

по електронен път. 

(9) В случаите по предходната алинея не се прилагат изискванията по ал. 1-7.  

(10) Лицата по ал. 8 са длъжни да водят отчетност, която да позволява 

идентифициране и проследяване на количеството унищожени чрез брикетиране 

отпадъци от тютюн, датата на унищожаване и лицата, извършили действията. 

(11) Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2. 
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§ 3. В Приложение 4г към чл. 26и, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Точка 3 се заличава; 

2. Досегашните т. 4-6 стават съответно т. 3-5. 

 

§ 4. В Приложение 4д към чл. 26к, ал. 2 в думите „от закона и лицата“ съюзът „и“ 

се заменя с  „или от“. 

 

§ 5. Приложение 4е към чл. 26л, ал. 3, се променя на Приложение 4е към чл. 26л, 

ал. 2 и в него се правят следните изменения и допълнения:  

1. Навсякъде думата „искане“ се заменя с „уведомление“; 

2. Думата „отправям“ се заменя с „подавам“; 

3. Точка 1 се изменя така:  

„1. Вид и количество на отпадъците от тютюн: ……….. (количеството отпадъци 

се измерва в мерната единица по чл. 29, ал. 2 от закона)“. 

4. Точка 4 се изменя така: 

„4. Начин на унищожаване на отпадъците от тютюн по чл. 26л, ал. 1. 

…………………. (вкл. изгаряне, компостиране, брикетиране или анаеробно 

разграждане)“; 

5. Точка 5 се заличава. 

§ 6. Създава се Приложение № 4ж: 

  

„Приложение № 4ж към чл. 26л, ал. 8 

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

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

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

 

                              С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

За количествата отпадъци от тютюн, брикетирани през месец ……….. 

От …………………………………………. 
представляван от ............................................................................................................................., 

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

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

ИНДС………………………………………................................. 

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 .......................................................... 
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Адрес на данъчния склад или обекта, в който се образуват отпадъците от тютюн, или обекта на 

лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона: 

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

Във връзка с чл. 26л, ал. 8 ППЗАДС Ви предоставям следната информация: 

1. Количество преработен  тютюн  за месец………………….................................................………. 
2. Количество брикетирани отпадъци за месец .........………………………………………………... 

(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.“ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник“. 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

           ПЕТЪР ЧОБАНОВ 
 


