
Приложение към чл. 14, ал. 1 
А.        Удостоверяване на предаването  
 

 
 ИЗХ. № ……………………… 
 ДАТА: …………….20……..г. 
 ТМУ………………………….. 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

за предаване, приемане и транспортиране 
 

на акцизни стоки 
 

 
 
  Днес, …………….20…….г., в гр./с. ………………………….……………………...…. 
 общ. …………………………………………., обл. …………………………………………….. 
 подписаният: 
 ……………………………………………………………………………………...……………... 
 на длъжност ………………………………..….. в Митница ……….…………………………., 
 материалноотговорно лице на склад за иззети и отнети стоки, предадох на   
 ……………………………………………………………………………………………….......... 
 представляващ ….………………………………………………………………………….......... 
 с ЕИК по БУЛСТАТ ..………………………………...…. и седалище и адрес на управление 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 следните акцизни стоки: 
 ……………………………………………………………………………………………………..
 /посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези – вместимост  и вид на 

 ……………………………………………………………………...…………………………...…
 опаковката,  алкохолно съдържание или регистрирана продажна цена, други отличителни белези. В случай, че мястото за попълване  

 ……………………………………………………………………………………………...…...…
 е недостатъчно или акцизните стоки са облепени с бандероли, се изготвя опис, неразделна част от  

 ……………………………………………………………………………………………..........…
 протокола за предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки/  
  ……………………………………………………………………………………………..........…
 ……………………………………………………………………………………………..........…
 …………………………………………………...…………………………………………...…… 
 

  Стоките са предадени на основание чл. 14 от Наредба № …. от ……….20…г. за 
 разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки. Екземпляр 
 от протокола задължително съпровожда  стоките при тяхното транспортиране до   
  .....................................................…………………………………………………….………....…
  /посочва се точният адрес или местонахождение на мястото за складиране, преработване или унищожаване/ 

 …………………………………………………...……………………………………………......,  
 където същите ще бъдат ……………………………………………………………………...…  

                                                                         /складирани, преработени или унищожени/ 

 
  Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, от които  един за 
 митницата, изпращаща акцизните стоки, един за компетентната митница при 
 получаване на стоките и един за лицето. 
 
 
 
  Предал: ……………………………..                  Приел: ………………………………. 
      /подпис, печат/      /подпис, печат/ 
 
 



Б.  Удостоверяване на получаването  
 

 
  Днес, …………….20…….г., долуподписаният  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 на длъжност …………………………………….. в …………………………….……………… 
 с ЕИК по БУЛСТАТ ..………………………………...…. 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/ 

 …………………………………………………………………………………………………..…
 …………………………………………………………………………………………………..…
 …………………………………………………………………………………………………..…
 …………………………………………………………………………………………………..…
 …………………………………………………………………………………………………..… 
  Стоките са заведени в отчетността със следните документи: 
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 …………………………………………………. 
   /подпис, печат/ 
 
 

В.       Контрол от митническите органи     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.  Заверка от компетентната митница 
 

 
  Настоящият протокол за предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки 
 е представен за заверка в Митница ……………………………….. Екземпляр от същия е 
 предоставен на митническото учреждение и заведен в  деловодството   
  
 
 

 
/входящ номер, печат/ 


