
 
У С Л О В И Я    И    Р Е Д 

 
 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЕЗСРОЧНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪГЛАСНО 

ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИДЕЛИЯ /ЗТТИ/ И НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА 

ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

(1) Кандидатите за участие в процедурата по издаване на разрешение за производство на 
тютюневи изделия подават до Експертния съвет в Министерство на финансите писмо за намерение за 
извършване на инвестиция и искане за удостоверяване на съответствието на проекта с изискванията 
на ЗТТИ. 

(2) Към писмото кандидатите прилагат проект на помещенията и оборудването за 
производство на тютюневи изделия. Проектът задължително включва строителни, конструктивни и 
архитектурни планове на производствените помещения, планове относно начина им на оборудване и 
документи относно вида и техническите и технологичните характеристики на производственото 
оборудване, а именно на: съоръженията и машините за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, 
соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машините и съоръженията за 
изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителните и климатичните инсталации; 
апаратурата и съоръженията за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията. 
Кандидатите могат да прилагат обяснителни записки и други документи. 

(3) В срок два месеца от получаване на писмото по ал. 2 Експертният съвет извършва оценка 
на представения проект относно следните обстоятелства: 
 

1. дали предвидените производствени помещения са подходящи за производство на 
тютюневи изделия; 

2. дали производствените помещения и предвиденото оборудване могат да осигурят 
технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес на 
тютюневи изделия. 
 

(4) Експертният съвет може да изиска от кандидата допълнителни разяснения по 
представения проект. 

(5) В случай че Експертният съвет установи, че представеният проект не съответства на 
изискванията, дава конкретни задължителни указания на кандидата и определя подходящ срок за 
отстраняване на несъответствията. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на 
несъответствията. 

(6) В 7-дневен срок от извършване на оценката Експертният съвет взема решение за 
удостоверяване на съответствието на проекта с изискванията на ЗТТИ, за което се уведомява 
кандидатът. Проектът е неразделна част от решението. 

Кандидатът, който е уведомен за съответствието на проекта с изискванията на ЗТТИ, може да 
подаде заявление до Експертния съвет за оценка на производствените помещения и оборудване, с 
които разполага. 

Към заявлението кандидатът прилага описание на всички производствени помещения и 
оборудване с приложени строителни, конструктивни и архитектурни планове на производствените 
помещения и разрешения за тяхното ползване по Закона за устройство на територията, планове 
относно начина на оборудване на помещенията, документи относно вида, техническите и 
технологичните характеристики на производственото оборудване, включително и сертификат за 



съответствие с техническите и технологичните изисквания на стандарт ISO 9001, оценка на 
въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, както и писмени 
доказателства, установяващи правото на собственост или друго правно основание за ползване. 

В 7-дневен срок от извършване на оценката Експертният съвет прави мотивирано 
предложение до министъра на финансите и министъра на икономиката за утвърждаване на оценката 
на производствените помещения и оборудването. 

В 7-дневен срок от предложението министърът на финансите и министърът на икономиката 
издават удостоверение за оценка на производствените помещения и оборудването. 

 

За издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия се подават писмени 
заявления до Министерския съвет чрез министъра на финансите. Заявления се подават в срок 
до 31 март на всяка календарна година. Заявленията трябва да са придружени със: 

 

1. препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебния 
регистър; 

2. удостоверение за актуално състояние на регистрацията и единен идентификационен 
код; удостоверението по тази точка трябва да е издадено не по-рано от един месец преди 
подаването на заявлението за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия; 

3. документ за данъчна регистрация на заявителя; 
4. удостоверение от териториалната данъчна дирекция по седалището на заявителя за 

дължимите държавни вземания; 
5. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху 

добавената стойност; 
6. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за акцизите; 
7. свидетелство за съдимост на едноличния търговец - заявител, а когато заявителят е 

търговско дружество или кооперация - за членовете на техните управителни органи; 
8. програма за производство на тютюневи изделия; 
9. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки на произвежданите 

тютюневи изделия; 
10. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за 

тяхното ползване; 
11. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за 

осъществяване на дейността; 
12. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за 

предходните 3 години; 
13. документ за платена държавна такса. 
 

Към изброените по-горе документи се прилагат и документи, удостоверяващи 
изискванията по чл. 24, ал. 2 от ЗТТИ, както следва: 

 

1. копия от всички лицензии и разрешения за производство на тютюневи изделия в 
страната и в чужбина, които са издадени на кандидата и свързаните с него дружества и са в 
сила към датата на подаване на заявлението, включително документи, удостоверяващи 
актуалното правно състояние на кандидата, издадени от компетентен орган в съответната 
държава; 

2. копия от проверените и заверени от одитор годишни финансови отчети на 
кандидата за участие в процедурата и свързаните с него дружества за последните 3 
финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението, като съгласно 
тези годишни финансови отчети кандидатът за участие в процедурата трябва да има внесен 
капитал в размер не по-малко от 1 000 000 евро или равностойността в друга валута съгласно 
официалния курс на Българската народна банка спрямо лева за последния ден от съответната 
финансова година, предхождаща годината на подаване на заявлението, и нетни годишни приходи от 



продажби на тютюневи изделия за последната финансова година, предхождаща годината, през която 
се подава заявлението за допускане до участие в процедурата, не по-малко от 500 000 000 евро или 
равностойността в друга валута съгласно официалния курс на Българската народна банка спрямо лева 
за последния ден от съответната финансова година; 

3. писмени доказателства, които установяват, че кандидатът за допускане до участие в 
процедурата или свързани с него лица притежават пряк опит, непосредствено участие в 
производството на тютюневи изделия и обща производствена мощност за тютюневи изделия в 
страната и в чужбина с капацитет не по-малко от 2 500 000 000 къса цигари годишно; 

4. писмени доказателства, установяващи, че кандидатът за допускане до участие в 
процедурата или свързани с него лица са произвели общо в страната и в чужбина за последните 3 
финансови години, предхождащи годината, в която се подава заявлението за участие в процедурата, 
не по-малко от 5000 метрични тона тютюневи изделия, в това число 5 000 000 000 къса цигари 
годишно; 

5. удостоверение по чл. 23, ал. 7, придружено с описание на всички мощности за 
производство на тютюневи изделия на кандидата в чужбина и на производствените мощности в 
Република България, с приложени писмени доказателства, установяващи правото на собственост или 
друго правно основание за ползване, както и сертификат за съответствие с техническите и 
технологичните изисквания на стандарт ISO 9001; в описанието на производствените мощности на 
кандидата в Република България задължително се посочва максималният производствен капацитет на 
тези мощности; 

6. производствена и търговска програма на кандидата, както и предвиждан 
асортимент със спецификации на тютюневи изделия, които кандидатът възнамерява да 
произвежда с мощностите в Република България по т. 5, включително максимален 
производствен капацитет и средногодишен обем на производство и търговска реализация в 
Република България за всяко изделие за следващите 5 години; програмите трябва да 
съдържат неотменяем ангажимент за покупка на обработен тютюн, произведен в Република 
България, чийто минимален размер се определя с решение на Министерския съвет за всяка 
календарна година; 

7. най-малко 3 оригинални писмени референции от научни институти, национални 
регулаторни органи, национални или международни организации на производителите на тютюневи 
изделия относно добрата репутация на заявителя; 

8. удостоверения за актуално правно състояние на съдружници или акционери, 
притежаващи участие в кандидата, даващо право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния 
решаващ орган на кандидата, или други съответстващи документи, издадени от компетентен орган по 
седалището на тези съдружници или акционери; удостоверенията трябва да бъдат издадени не по-
рано от един месец преди подаването на заявлението за издаване на разрешение за производство на 
тютюневи изделия; 

9. удостоверение за липсата на открито производство по ликвидация и несъстоятелност 
спрямо кандидата и спрямо съдружници или акционери, притежаващи участие в кандидата, даващо 
право на повече от 50 на сто от гласовете в съответния решаващ орган на кандидата, от което да е 
видно, че спрямо кандидата и спрямо тези съдружници или акционери в кандидата не са открити 
производства по ликвидация или несъстоятелност; удостоверенията по тази точка следва да бъдат 
издадени не по-рано от един месец преди подаването на заявлението за издаване на разрешение за 
производство на тютюневи изделия. 

Освен изброените документи лицата, подали заявление за издаване на разрешение за 
производство на тютюневи изделия, могат да представят и други доказателства за съответствие с 
изискванията на ЗТТИ. 

Заявленията и приложените документи се внасят за разглеждане от Министерския съвет със 
съвместен доклад на министъра на финансите и министъра на икономиката и проект на решение не 
по-късно от 60 дни от постъпване на заявленията. 



За издаването на разрешенията за производство на тютюневи изделия се събира такса, в 
размер на 500 лева, съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗТТИ и чл. 11 от Тарифа № 12 за таксите, които се 
събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси. 

Таксите се внасят по сметка на териториалната данъчна дирекция /ТДД/ по седалището 
на заявителя в полза на републиканския бюджет. 

За справки и допълнителна информация:  

Диана Стойкова - 9859 2585 


