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 ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите 

изделия 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.  

Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия е 

издадена на основание чл. 29 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.  

С предложения проект на постановление на Министерския съвет се предвиждат 

промени свързани с усъвършенстване на процедурата по издаване на удостоверенията за 

регистрирани продажни цени на тютюневи изделия. В тази връзка се предлага прецизиране 

на образците на документи, които лицата подават по реда и при условията на Наредбата. 

Предлага се да отпадне изискването за водене на хартиен носител на регистъра на 

цените на тютюневите изделия, като остава само електронната форма, която е публична и се 

публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“. 

 С цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса се 

предлага да отпаднат таксите, които се заплащат от лицата при подаване на искането за 

регистриране на продажна цена на тютюнево изделие и за издаване на удостоверението за 

регистрирана продажна цена на тютюнево изделие. 

 Проектът на нормативен акт предвижда да отпадне изискването, когато тютюневите 

изделия се въвеждат от друга държава членка или от внос,  притежателите на правото върху 

търговската марка на тютюневото изделие изрично да уведомяват директора на Агенция 

„Митници“ за упълномощеното лице, което има право да подава уведомления за 

регистриране на продажна цена на конкретно тютюнево изделие. Предложението е с оглед 

намаляване на административната тежест, тъй като към уведомлението за регистриране на 

продажната цена се прилага пълномощно с нотариална заверка на подписа от притежателя на 

правото върху търговската марка. Предвижда се в случаите, когато притежателят на 
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търговската марка оттегли пълномощното си от упълномощено лице да се прекратява 

действието на издаденото удостоверение за регистрация на продажна цена на тютюнево 

изделие.   

 С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет се предвижда да 

се намали броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на 

услугата, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадането на 

необходимостта от предоставяне на удостоверителни документи за платени държавни такси. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта 

на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление, докладът към 

него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет от 

съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието са 

публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации. По проекта, при публикуването му по реда на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, не са постъпили предложения, становища и възражения. 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията 

на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал. 

1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като 

становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка. 

 Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена 

финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

 По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието  

Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия; 

2. Съгласувателни писма; 

3. Справка за отразяване на становищата; 

4. Частична предварителна оценка на въздействието; 

5. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“; 

6. Финансова обосновка; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ   


