Проект!
Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
(Обн. ДВ, бр. 72 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „както и“ се добавя „на иззетите“.
2. В ал. 3 думите „включително деструкция” се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Отнетите в полза на държавата енергийни продукти могат да се предоставят
безвъзмездно при условията на чл. 124, ал. 8 от ЗАДС. Предоставянето се извършва със
заповед на министъра на финансите или на директора на Агенция „Митници“ въз основа
на мотивирано писмено искане от съответния министър или ръководител на държавно или
общинско учреждение. Когато искането се прави в полза на лица - небюджетни
организации, се прилага и изготвена по реда на чл. 21 от Закона за публичните финанси
оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите „унищожаване на” се добавя „иззети“.
§ 3. Наименованието на глава втора се изменя така: „Продажба за преработка на
акцизни стоки“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) На продажба с цел преработка на акцизни стоки по реда на тази глава
подлежат:“
2. В ал. 2 думите „алкохол и алкохолни напитки“ се заменят с „акцизните стоки по
ал. 1“;
3. В ал. 3 думата „възлага“ се заменя с думата „извършва“ и думата „на“ се заменя с
„от“.
4. В ал. 4 думите „възлага преработката на стоките“ се заменят с „продава с цел
преработка стоките“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „възлагането“ се заменя с „продажбата“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Продажбата за преработка на иззети и задържани акцизни стоки по чл. 107в от
ЗАДС се извършва от митническите органи чрез търг с тайно наддаване, като постъпилата
сума се оставя на депозит до приключване на административнонаказателното
производство”.
3. Досегашната ал. 2 става 3.
§ 6. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Комисията, назначена за организиране и провеждане на тръжните процедури,
изготвя следните тръжни документи: обява за търг, опис на стоки, тръжен лист, протокол
от търг. Тръжните документи се изготвят по образци, утвърдени от директора на Агенция
„Митници“.
§ 7. В чл. 7 след думата „касата“ се добавя „или по банкова сметка“.

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заявленията и офертите получават регистрационен номер с дата и час на
постъпване“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „лично“ се добавя „в деловодството на
съответната митница“;
б) в изречение второ след думата „пълномощно“ се поставя запетая и се добавя
„разрешение, регистрация или лиценз за дейността“.
3. В ал. 4, изречение второ думите „специална книга-дневник по чл. 9“ се заменят с
„протокол“.
§ 9. В чл. 9, ал. 1, изречение първо се изменя така:
„След изтичане на крайния срок за подаване на офертите, деловодството ги предава
на секретаря на комисията”.
§ 10. В чл. 12, ал. 4 думата „възложена“ се заменя с „продадена“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „възлагане“ се заменя с „продажба“;
2. В ал. 2 думата „възложени“ се заменя с „продадени“;
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато стоките не бъдат продадени за преработка, в срок до три месеца от
последния търг началникът на митницата по своя преценка може да издаде заповед за
започване на нова тръжна процедура при начална тръжна цена, не по-ниска от цената на
последния търг.“.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предаването, приемането и транспортирането на продадените за преработка
стоки се удостоверява с протокол съгласно приложение № 1, подписан от определеното
материалноотговорно лице в съответното митническо учреждение, и лицето, на което са
продадени стоките.“;
2. В ал. 2 думата „възлагането“ се заменя с „продажбата“;
3. В ал. 4 думата „възложени“ се заменя с „продадени“;
4. В ал. 7, изречение първо думата „възложени“ се заменя с „продадени“;
5. В ал. 8 думата „възложени“ се заменя с „продадени“;
6. Създава се ал. 10:
„(10) Протоколът по ал. 1 се съставя и в случаите на безвъзмездно предоставяне на
годни за употреба енергийни продукти, в два еднообразни екземпляра, съгласно
изискванията на чл. 23“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и отпадъци от тютюн“;
2. В ал. 2 думата „възлагането“ се заменя с „продажбата“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „отнети“ се добавя „и изоставени“;
2. В ал. 3 след думите „Централното митническо управление“ се добавя „на
Агенция „Митници“.
§ 15. В чл. 18, ал. 2 след думите „Централното митническо управление“ се добавят
думите „на Агенция „Митници“.
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§ 16. В чл. 19 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За акцизните стоки и за средствата и съоръженията, които са иззети и
задържани, отнети и изоставени в полза на държавата съгласно ЗАДС, се води
регистър на складовите разписки, съгласно вътрешни правила, утвърдени със заповед
на директора на Агенция „Митници”.
(4) Съхранението на отнети или изоставени в полза на държавата еднотипни
акцизни стоки (алкохол и алкохолни напитки, както и енергийни продукти) може да
става чрез окрупняването им в подходящи за целта съдове, когато стоките са в малки
количества и опаковки с малка вместимост“.
§ 17. Създава се Глава пета:
„Глава пета
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТНЕТИ В ПОЛЗА
НА ДЪРЖАВАТА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ
Чл. 21. (1) Отнети в полза на държавата енергийни продукти могат да се
предоставят безвъзмездно, когато са годни за употреба и могат да се използват като краен
продукт.
(2) Годни за употреба са енергийните продукти, за които в митническото
учреждение има становище или експертиза от компетентен държавен орган, че отговарят
на определени стандарти и не представляват опасност за живота и здравето на хората или
за околната среда.
(3) Преди предоставянето им еднородните енергийни продукти може да се
окрупняват по партиди и по видове, когато са в малки количества.
(4) Агенция „Митници” предоставя информация в Министерството на финансите за
отнети в полза на държавата енергийни продукти, които са годни за употреба по смисъла
на ал. 2, по количества и видове. Информацията се изготвя въз основа на постъпили данни
от митническите учреждения за всяко шестмесечие.
(5) Данните се обобщават в Централното митническо управление и се изпращат
като справки (в табличен вид) в електронен формат съгласно приложение № 2 на посочен
електронен адрес в Министерството на финансите, както следва:
1. до 15 юли – с данни за първото полугодие на текущата година;
2. до 15 януари – с данни за второто полугодие на предходната година.
Чл. 22. (1) На предоставяне по реда на тази глава подлежат енергийни продукти, за
които в Агенция „Митници“ има постъпило мотивирано искане от Министерството на
труда и социалната политика – за социални заведения и хора с увреждания или крайно
нуждаещи се лица, от Министерството на здравеопазването – за лечебни заведения, от
Министерството на образованието и науката – за детски градини и училища, а в
останалите случаи - от ръководителите на
съответните държавни и общински
учреждения.
(2) В случаите по ал. 1, когато искането се прави в полза на бюджетни организации,
лицата задължително посочват целите, за които ще се използват енергийните продукти
енергийните продукти, както и дали чрез тях ще се осъществява икономическа дейност. В
тези случаи Агенция „Митници“ извършва предварително съгласуване с Министерството
на финансите за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.
(3) Когато искането по ал. 1 се прави в полза на лица – небюджетни организации се
прилага и изготвена по реда на чл. 21 от Закона за публичните финанси оценка за
съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.
(4) Енергийните продукти по чл. 21, ал.1 се предоставят безвъзмездно за ползване
със заповед на директора на Агенция „Митници“, след задължително съгласуване с
министъра на финансите за реда за удовлетворяване на исканията.
(5) Заповедта по ал. 4 съдържа:
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1. описание на безвъзмездно предоставените акцизни стоки;
2. количество на предоставените акцизни стоки;
3. дължимия акциз;
4. номер на акта, с който акцизните стоки са отнети в полза на държавата и
органът, който го е издал;
5. местонахождение на акцизните стоки и номер на складовата разписка;
6. срок, в който акцизните стоки трябва да се изведат от съответния склад;
7. експертиза или становище за годност, издадени от компетентен държавен орган.
(6) Енергийните продукти по чл. 21, ал.1 могат да се предоставят безвъзмездно за
ползване на Агенция „Митници“ със заповед на министъра на финансите.
(7) Заповедта по ал. 6 съдържа:
1. описание на безвъзмездно предоставените акцизни стоки;
2. количество на предоставените акцизни стоки;
3. номер на акта, с който акцизните стоки са отнети в полза на държавата и
органът, който го е издал;
4. местонахождение на акцизните стоки и номер на складовата разписка;
5. срок, в който акцизните стоки трябва да се изведат от съответния склад;
6. експертиза или становище за годност, издадени от компетентен държавен орган.
(8) Дължимият акциз за енергийните продукти по ал. 6 се начислява и внася от
Агенция „Митници“.
Чл. 23. (1) Предаването на акцизните стоки се извършва след като се удостовери,
че дължимият акциз е заплатен от получаващата страна, освен в случаите, когато акцизът
е платен от лицето, от което са отнети в полза на държавата енергийните продукти.
(2) Предаването, приемането и транспортирането на безвъзмездно предоставените
енергийни продукти се удостоверява с протокола по чл. 14, подписан от
материалноотговорното лице в съответното митническо учреждение и упълномощено
длъжностно лице на получателя. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра –
по един за всяка от страните.
(3) Копие от протокола се изпраща в Централното митническо управление на
Агенция „Митници”.
Чл. 24. В случаите, когато след предаване на акцизните стоки по чл. 23, ал.1
акцизът се заплати от лицето, от което са отнети в полза на държавата енергийните
продукти, същият се възстановява по инициатива на Агенция „Митници“ на получаващата
страна като недължимо внесен.
Чл. 25. Транспортирането на предоставените енергийни продукти се извършва от
или за сметка на получаващата страна, включително в случаите на чл. 22, ал. 6.“
§ 18. В § 2 на преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 124, ал. 4”
се добавя „и ал. 8“.
§ 19. Приложението към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
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Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1
A Удостоверяване на предаването

Рег. Индекс ……………………………
ДАТА: ……………...……. 20……… г.
МУ……………………………………...
ПРОТОКОЛ
за
предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки
Днес, …………… 20……… г., в гр./с. …………………………………………………..
Община ………………………………………., област …………………………………………
долуподписаният:…………………………………………………………………………………
……………...…… на длъжност ……………………………………………….…………….... в
Агенция „Митници”, Митница …..………………………………………………………..……,
предадох на:…………………………………….…………………………………………………
в качеството му на ……………………………………………………………………………....
на …………………………………………………….... с ЕИК/Код на МУ……………..………
и седалище и адрес на управление:..……………………………………………………………
(посочват се данни за лицето, на което акцизните стоки са продадени за преработка,
лицето получаващо безвъзмездно за ползване енергийни продукти или митническия
служител, определен да съпровожда подлежащи на унищожаване акцизни стоки)
следните акцизни стоки:.…………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези –
вместимост и вид на опаковката, физико-химични показатели, други отличителни
белези. При недостатъчно място се изготвя опис, неразделна част от протокола за
предаване, приемане и транспортиране на акцизните стоки)
………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………...……………………
Акцизните стоки са предадени на основание чл. …………… от Наредба № 7 от
02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни
стоки.
Екземпляр или заверено от митническото учреждение копие на протокола задължително
съпровожда акцизните стоки при тяхното транспортиране с:
……………………………………………………………………………………………………
(посочва се марка, модел, регистрационен номер или други отличителни белези на
превозното средство)
до …………………………………………………………………………………………………..
(посочва се точният адрес или местонахождание на мястото за складиране,
преработване или унищожаване на акцизни стоки, или точен адрес на мястото за
потребление на безвъзмездно предоставени енергийни продукти)
……………………………………………………………………………………………………..,
където същите ще бъдат …………………………………………………………………………
(складирани, преработени, унищожени или потребени)
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Настоящият протокол се състави в ……………… еднообразни екземпляра, по един
за всяка една от страните.
ПРЕДАЛ: ……………………………..…..
(подпис, печат)

ПРИЕЛ: …………………………………..
(подпис, печат)

Б. Удостоверяване на получаването*
Днес, …………… 20……… г., долуподписаният:
…………………………………………………………………………………………...…………
на длъжност ………………………………………... в
………….…………………………..……... с ЕИК ………………..………… и седалище и
адрес на управление:
……………………………………………………………………………………………………
приех акцизните стоки по опис, като не установих/установих несъответствия
……………………………………………………………………………………………………
(кратко описание на несъответствията, като при недостатъчно място
компетентното митническо учреждение се уведомява и писмено)
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………
……………...…
Акцизните стоки са заведени в отчетността със следните документи:
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Преработката на акцизните стоки е възможна на ………………. 20……….. г.
………………………………
(подпис, печат)
* Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка
В. Контрол от митническите органи

Г. Заверка от компетентното митническо учреждение*
Рег. Индекс и дата:
………………………………………………………………………………….
(печат)
Вторият и третият екземпляри от настоящия протокол за предаване, приемане и
транспортиране на акцизни стоки са заверени в ……………………………………………….
(посочва се митническото учреждение, заверило екземплярите)
Екземплярът за митническото учреждение е приложен към архив.
* Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка
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§ 20. Създава се приложение № 2 към чл. 21, ал. 5:
Приложение № 2 към чл. 21, ал. 5
СПРАВКА
за годни за употреба енергийни продукти (ЕП), отнети в полза на държавата за нарушения
по…………………………………………………………… към ………………... г.
МИТНИЦА
……………………..………
№ на
складова
разписка

Тип
№ на НП енергиен
продукт

подробно
описание на ЕП

Становище за
годност от
Количест
Местонахожде
Мярка
компетентен
во
ние
държавен
орган

Забележ
ка

подробно
описание на ЕП

Становище за
годност от
Количест
Местонахожде
Мярка
компетентен
во
ние
държавен
орган

Забележ
ка

МИТНИЦА
………………………..
№ на
складова
разписка

Тип
енергие
№ на НП
н
продук
т

Изготвили справката:

Съгласувал:

(справката се изготвя от служител и съответния началник на отдел)

(началник на митница)“

М И Н И С Т Ъ Р:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
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