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МОТИВИ 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 

г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи 

върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки  

 

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 

2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи 

върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки („наредбата“) е свързан с 

необходимостта от уреждане на изрична хипотеза в разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от 

наредбата, с цел избягване на различно тълкуване спрямо кои лица се прилага наредбата, с 

оглед на законово разписани изисквания в чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС), че всички лица, независимо дали са данъчно задължени по 

ЗАДС, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от 

пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и 

контрол по чл. 103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти 

в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта. 

С оглед на промените в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на средствата за измерване, приета на основание чл. 7, ал. 1  от Закона за 

техническите изисквания към продуктите, в която са транспонирани изискванията на 

Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за 

хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на 

средства за измерване, са създадени нови изисквания спрямо измервателни системи за 

непрекъснато и динамично измерване на количеството течности, различни от вода, като е 

определено, че средството за измерване – „разходомер“, което се пуска първоначално на 

пазара след 1 януари 2016 г. е част от „измервателни системи за непрекъснато и 

динамично измерване на количеството течности, различни от вода“ и същото подлежи на 

оценяване на съответствието. Във връзка с което в разпоредбите на чл. чл. 11, 14, 15, 15а, 

17, 18, 19, 20, 22, 34 от наредбата е създадена нормативна възможност в съответните точки 

за контрол измерванията да се извършват както чрез разходомер от одобрен тип, така и 

чрез измервателна система за течности различни от вода, която е с оценено съответствие, 

с цел да се извършват метрологични проверки на средства за измерване и контрол на 

акцизни стоки.  

В изпълнение на Регламент (ЕО) 715/2009 на Европейския парламент и Съвета 

относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ от Комисията за 

енергийно и водно регулиране е разработена и утвърдена Методика за определяне на цени 

за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на 

газопреносно дружество и е създаден нов входно-изходен тарифен модел. Въз основа на 

новия модел газопреносните оператори са въвели нов договор за предоставяне на услугата 

достъп и пренос на природния газ по газопреносната мрежа. Методиката за определяне на 

цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, регламентира 

начинът за преизчисляване на количеството природен газ от обемни в енергийни единици 

kW за ден или kW за час, като тя се прилага считано от 1  януари 2017 г. 
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 Във връзка с което в разпоредбите на чл. 30 от наредбата се предлагат ал. 3 и 4, с 

цел регламентиране на нормативно установен начин за преобразуване на горната 

топлотворна способност, изразена в киловати, в горна топлотворна способност, изразена в 

гигаджаули, за целите на акцизното законодателство.  

В обектите за компресиран природен газ, количеството компресиран природен газ 

извеждан в транспортируеми съоръжения трейлъри за битови или стопански нужди или 

моторно гориво се измерва и фактурират само в мерна единица - куб. метър., което 

фигурира и във формата за предаване на данни от средство за измерване и контрол към 

информационната система на Агенция „Митници“ съгласно приложение 10 от Наредба № 

Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от 

средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове, а в мерна единица „кг“ се измерва и фактурира само количеството природен газ 

измерено от газоколонки за зареждане на моторно гориво. Във връзка с което в 

разпоредбите на чл. 30 от наредбата е създадена ал. 5 в която са диференцирани мерните 

единици за съответните случаи. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет.  

Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от 

допълнителни финансови средства за икономическите оператори. 

С проекта на нормативен административен акт не се въвеждат норми на правото на 

Европейския съюз.  

Предложеният проект на наредба е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно 

разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 


