
           Проект! 
  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И 
ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

(Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г.; 
изм. и доп., бр. 63 от 2006 г. и бр.81 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 31 от 

2007 г., бр. 53 от 2007 г.) 
 

§1. В чл.2, т.4 се отменя. 
 
§2. В чл.3 се създава точка 7:  
“7. Лицата, които въвеждат на територията на страната автомобили от друга държава 

членка.” 
 
§3. В чл.4 се създава  точка 37: 
“7. ”Енергиен продукт за отопление” е енергиен продукт, който участва в процес, 

свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда 
в основната и функция.” 

 
§4. В чл.14 се създава ал.3:  
“(3) Енергиен продукт с код по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 се счита, че е в 

“наливно състояние” в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове, които са 
неразделна част от транспортното средство, както и в случаите, когато е неопакован, 
транспортиран в съдове с обем, надвишаващ 210 литра.” 

 
§5. В глава Втора, Раздел ІV се отменя. 
 
§6. В чл.20, ал.2 се създава т.20:  
“20. въвеждането на територията на страната на автомобили от територията на друга 

държава членка.” 
 
§7. В чл.21се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1, т.5 думите „и кафе” се заличават. 
2. В ал.2 се създава изречение второ: 
“Редът за възстановяване се определя, както следва: 
1. по ал.1, т.1 -  с наредба на министъра на финансите и министъра на външните 

работи; 
2. по ал.1, т.3 – с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.” 
3. Алинея 3 се изменя така: 
“(3) Редът за освобождаване по ал.1 се определя в правилника.” 
 
§8. В чл.22,  ал.3, т.4 се изменя така: 

 “4. Хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът 
и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при 
условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 л чист алкохол на 100 кг от 
шоколадовите изделия и 5 л чист алкохол на 100 кг от другите хранителни продукти”. 

 
§9. В чл.23, ал.1 т.3 се отменя. 
§10. В чл.25, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т.1 думите “административен контрол” се заменят с “контрола на митническите 

органи”.  
2. В т.4 след думата “ брак” се добавя “за акцизните стоки”. 



 
§11. В чл.28 се правят следните изменения: 
1. Точка 9 се отменя; 
2.  В т.12  думата “топлотворна” се заменя с “горна топлотворна”. 
 
§12. В чл.32 се правят следните изменения: 
1. В ал.1: 
а)  в т.2 числото „635” се заменя с „685”. 
б) в т.3 числото „535” се заменя с „600”. 
в) в т.4 числото „485” се заменя с „535”. 
г) в т.7 след думите “КН 2207 20 00” се добавя “които отговарят на изискванията по 

чл.26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата”. 
д) създават се т.8 и 9: 
„8. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 

49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на 
изискванията по чл.26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата, е от 4% до 5 %, включително– 664 лв. за 1000 литра; 
 9. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в който съдържанието на  
биодизел с код по КН 3824 90 99 и съответстващ на изискванията по чл.26 от Закона за 
възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, е от 4% до 5 %, 
включително - 582 лв. за 1000 литра.” 

2. В ал.2, т.4 след думите “КН 2207 20 00” се добавя “които отговарят на изискванията 
по чл.26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата”. 

3. в ал.7 числото „635” се заменя с „685”. 
4. в ал.8 числото „535” се заменя с „600”. 
5. в ал.9 числото „635” се заменя с „685”. 
 
§13. В чл.33, ал.1, т.7 числото „0.30” се заменя с „0.40”. 
 
§14. В чл.34а, ал.1 числото „1.00” се заменя с „1.20”. 
 
§15. Член 36 се отменя. 
 
§16. В чл.39, т.1 числото „6.50” се заменя с „14.50”; 
 
§17. В чл.45, ал.1 думите “чл.64, ал.1 и 2” се заменят с “чл.64, ал.1, 2 и 3”. 
 
§18. В чл.48, ал.2, т.8 думата „скица” се заменя с „актуална скица”.  
 
§19. В чл.57д, т. 3 думите ”данъчния склад” се заменя с “обекта”. 
 
§20. В чл.59, ал.3 думите „чл.2, т.4 и 5” се заменят с „чл.2, т.5”. 
 
§21. В чл.60 се правят следните допълнения: 

 1. В ал.1 накрая се добавя “за производство и складиране”. 
 2. Създава се ал.7: 

 “(7) С правилника могат да се определят обработки и производствени операции, които 
е допустимо да се извършват и в данъчен склад за складиране.”   

 
§22. В чл.62, ал.1 думите “и керосин” се заменят с „керосин, биодизел и биоетанол”.  
 



§23. Член 63 се отменя. 
 
§24. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.2, т.3  се изменя така: 

 “3. във временен или митнически склад по смисъла на митническото 
законодателство.” 
 2. Създава се ал.10: 
 ”(10) Разпоредбите на този член не се прилагат  в случаите по чл.21, ал.1, т. 1 – 6.” 

 
§25. В чл.65, ал.1 се изменя така: 
“(1) Складиране на акцизни стоки  включва съхраняване на акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз в данъчен склад за складиране или в данъчен склад за 
производство и складиране.” 

 
§26. В чл.68, ал.5 думите “удостоверение за освобождаване от задължение за 

заплащане на акциз” се заменят със “сертификат за освобождаване от акциз”. 
 

 §27. В чл.74 се правят следните изменения: 
 1. В т.1 думите “когато до 15-то число на месеца, следващ месеца” се заменят с 
“когато до 45 дни от датата”. 
 2. В т.2 думите “когато до 15-то число на месеца, следващ месеца на извеждането на 
стоките от склада, вторият екземпляр е получен в компетентното митническо учреждение по 
местонахождението на склада” се заменят с “когато до 45 дни от датата на извеждането на 
стоките от склада складодържателят е получил третият екземпляр на придружителния 
административен документ, заверен от изходното митническо учреждение”; 
 3. В т.3 думите “когато до 15-то число на месеца, следващ месеца” се заменят с 
“когато до 45 дни от датата”. 

 
 §28. В чл.76а, ал.3 и 9 се отменят.  
 
 §29. В чл.76в се създава ал.7: 
 “(7) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат в случаите, когато се въвеждат акцизни стоки 
на територията на страната, които в съответната държава членка не се облагат с акциз.”  

 
§30. В чл.76гсе правят следните изменения: 
1. В ал.1 думите „чл.2, т.4 и 5” се заменят с „чл.2, т.5”. 
2. Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Декларацията по ал.1 се подава пред компетентното митническо учреждение по 

постоянен адрес, съответно по седалище, на лицето в 14-дневен срок от въвеждането на 
стоките. Декларацията се подава преди първоначалната регистрация на автомобила в 
Република България.” 

 
§31. В чл.77, ал.1 накрая се добавя “включително и за предоставените бандероли”. 

  
§32. В чл.78, ал.1, т.2, б. “а” думите “включен в код по КН 2208 20 40, произведен в 

същия склад” се заличават. 
 
 §33. В чл.80, ал.1 се създава изречение второ: “Образецът на банкова гаранция се 
определя с правилника”. 
 
 §34. В чл.84, ал.2 се изменя така: 



 “(2) Акцизен данъчен документ се издава на датата, на която акцизните стоки са 
освободени за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, с изключение на случаите по чл.20, 
ал.2, т.5, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 20”. 
 
 §35. Създава се чл.91а: 
 “Чл. 91а. Забранява се производството и складирането на акцизни стоки в данъчен 
склад, които не са включени в обхвата на лиценза за управление на данъчния склад.”   
 
 §36. В чл.99, ал.1 след думата “облепването” се поставя запетая и се добавя 
“съхраняването, превозването и продажбата”. 
 
 §37. В чл.101, ал.4 накрая се добавя “включително”. 

  
 §38. Създава се чл. 109а: 

“Чл. 109а. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл.91а се наказва с глоба в размер 
от 500 до 2000 лв. – за физически лица, и с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 
лв. - за юридическите лица и едноличните търговци. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 4000 лв., а 
имуществената санкция – от 2000 до 6000 лв.” 
  
 §39. В чл. 110 се правят следните изменения: 
 1. В ал. 1 думите “чл. 87, ал. 2” се заменят с “чл. 76г или по чл. 87”. 
 2. Алинеи 3 и 4 се заличават.  
 
 §40. В чл.111, ал.1 след думата “обстоятелствата” се добавя  “при които е издаден 
лицензът за управление на данъчен склад или удостоверението за регистрация по този 
закон”. 
 
 §41. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В ал. 1 думите “чл.64, ал.1, 2 и 3” се заменят с “чл.64, ал.1, 2, 3 и 4”. 
 2. Създава се ал.5: 
 “(5) Лица, които съхраняват, пренасят или превозват употребявани акцизни бандероли 
в нарушение на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му се 
наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лева – за физическите лица и имуществена санкция 
в размер от 2000 до 6000 лева – за юридическите лица и едноличните търговци.”  
 
 §42. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В ал.1 думите “или превозва” се заменят с “превозва или пренася”.  
 2. Създава се нова ал. 7: 
 “(7) Алинея 6 не се прилага, когато акцизните стоки са поставени под режим 
митническо складирани или  са под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад.” 
 3. Досегашната ал.7 става ал.8.  
  
 §43. В чл.124 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В ал. 1 след числото “117” се заменя с “117, 118,”, а думите “и 123” се заменят с 
“123 и 126”.   
 2. Създава нова ал.2: 
 “(2) Стоките, по ал.1  се отнемат  в полза на държавата и в случаите, когато 
извършителят е неизвестен.” 
 3. Досегашната ал.2 става ал.3 като думата “умишлено” се заличава. 
 4. Създава се ал. 4: 



  “(4) Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл.109, ал.1  се 
отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.”  
 5. Досегашната ал.3 става ал.5. 

 
 §44. В чл.126 след думата “глоба” се добавя “за физическите лица или с имуществена 
санкция за юридическите лица и едноличните търговци”.  
  

 §45. В чл.126а след думата “закон” се добавя “или на нормативните актове по 
неговото прилагане”.  
 
 §46. В чл.126б  думите “и 123” се заменят със “123, 126 и 126а”. 
 

§47. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В § 2а се създава ал. 3: 
“(3) Срокът по ал.2 не се прилага за акцизните стоки по ал.1, т.1”; 

 2. В § 12, т. 3 думите "1 януари 2008 г." се заменят с "1 януари 2009 г.” 
 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§48. В Закона за митниците (Обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 от 1998 г.; изм. и 
доп., бр. 153 от 1998 г.; бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., 
бр. 110 от 2001 г.; доп., бр. 76 от 6.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 
2003 г.; доп., бр. 38 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.; доп., бр. 91 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; 
изм., бр. 59 от 2007 г.) в чл.14, ал.2 след думата престъпления се поставя запетая и се добавя 
“за участие в разкриването на нарушения на акцизното законодателство”. 

§49. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., 
бр. 30 от 2006 г., бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и 
доп., бр.63 от 2006 г.; изм. бр.73 от 2006г., изм. ДВ, бр.82 от 2006г., изм. ДВ, бр.86 от 2006г., 
изм. бр.95 от 2006г., изм. ДВ, бр.105 от 2006г., изм. ДВ, бр.46 от 2007г., изм. бр.52 от 2007г., 
изм. ДВ, бр.57 от 2007г., изм. ДВ, бр.59 от 2007г. ) се правят следните допълнения: 

1. В чл.162 се създава ал. 5: 
“(5) Публични вземания са вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения 

на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и 
Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на 
изпълнение на основание чл.256 от Договора за създаване на Европейската общност.” 

2. В чл.209, ал.2, т.6 след думите “Европейската комисия” се добавя “на Съвета на 
Европейския съюз, на Съда на Европейските общности и на Европейската централна банка”. 
 §50. В чл.85, ал.1 от  Закона за събиране на държавните вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996г., бр. 51 от 1997 г., бр.59 от 1998г., бр.103 от 1999г., бр. 29 от 
2000 г. – Решение №2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм. бр. 63 от 2000 г., бр. 111 от 
2001г., бр. 28 и 46 от 2002г., бр. 105 от 2005г., изм. ДВ, бр.105 от 2006г., изм. ДВ, бр.59 от 
2007г.) се създава т.7: 

„7. осъществява обмен на информация с Европейската комисия и други институции 
при приложението на чл.256 от Договора за създаване на Европейската общност и 
осъществява обезпечаването и принудително събиране на вземания по решения на 
Европейската Комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и 
Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на 
изпълнение на основание чл.256 от Договора за създаване на Европейската общност.”  

 
§51. Законът влиза в сила на 1 януари 2008 г. 


