
  

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.02.2010 Г. 
ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 
МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

АКЦИЗНИ СТОКИ (Обн.,  ДВ, бр.15 от 23 февруари 2010г.) 
 
 

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал. 1, а в т.10 накрая точката и запетаята се заменят с 

точка и се добавя второ изречение „Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за 
акцизите и данъчните складове подават обобщена информация за всички промени в 
използваните средства за търговско измерване от съответната разпределителна и/или 
преносна мрежа в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие.” 

2. Създава се ал. 2: 
„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7, 9 и от 11 до 17 не се прилагат за лицата по 

чл. 57а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.”; 
 
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2: 

„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 
Закона за акцизите и данъчните складове.” 

 
§ 3. Чл. 35 се изменя така: 

„Чл. 35.(1) Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за 
акцизите и данъчните складове ползват данни от средствата за търговско измерване – 
собственост на съответното преносно или разпределително предприятие, което определя 
вида, броя и мястото им на монтиране съгласно Закона за енергетиката, Закона за 
измерванията и подзаконовите нормативните актове за тяхното прилагане. 

(2) Лицата по ал. 1 предоставят на компетентното митническо учреждение данните 
от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ 
тримесечието. 

(3) Данните по ал. 2 се изпращат в компетентното митническо учреждение по ред, 
начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници”.” 

 
§ 4. Чл. 49 се изменя така: 

„Чл. 49. В точките за контрол по чл. 48 се използват средства за търговско 
измерване на електрическа енергия, съответстващи на Закона за измерванията, Закона за 
техническите изисквания към продуктите, Наредбата за средствата за измерване, които 
подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на средствата за измерване и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 



   

 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката с 
Решение № П-1 от 10.04.2007 г.” 

 
§ 5. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) За целите на ал. 1 лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за 
акцизите и данъчните складове представят в компетентното митническо учреждение на 
електронен носител следните данни за всички точки за контрол от съответната 
разпределителна и/или преносна мрежа: 

а) тип на средството за търговско измерване и контрол; 
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в 

експлоатация и клас на точност на средството за търговско измерване и контрол; 
в) номер на удостоверение за одобрен тип или номер на нотифициран орган, 

оценил съответствието на средството за търговско измерване и контрол със съществените 
изисквания към него; 

г) адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско 
измерване и контрол съгласно чл. 17 от Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката с 
Решение № П-1 от 10.04.2007 г.”; 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
3. Досегашната ал.3 става ал.4, а думите „по ал.2” се заменят с „по ал.3”. 
4. Досегашната ал.4 става ал.5, а думите „по ал.2 и 3” се заменят с „по ал.2, 3 и 4”. 
 


