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Проект! 

 

НАРЕДБА  

 

за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания 

и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване 

на акцизни стоки  

 

 

(обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.) 

 

§ 1. В чл. 1 се създава т. 3: 

„3. контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за 

измерване и контрол, използвани от регистрираните по Закона за акцизите и данъчните 

складове лица.”. 

 

§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „дневно и при промяна в тях” се заменят с „при 

всяка промяна в тях”. 

 

 § 3. Член 14 се изменя така: 

  „Чл. 14. (1) Точка за контрол е мястото, където на територията на обекта се 

въвеждат или извеждат алкохол и алкохолни напитки, като обемът се отчита чрез 

средство за измерване и контрол - разходомер.  

   (2) При въвеждане или извеждане на територията на обекта на продукти по чл. 9 

от Закона за акцизите и данъчните складове със средството за измерване и контрол по 

ал. 1 едновременно се отчитат обемът, приравнен към сравнителна температура 20°С и 

алкохолното съдържание, измерено при температура 20°С. 
   (3) Средството за измерване и контрол по ал. 1 следва да предава данни по 

електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към 

информационната система на Агенция  „Митници”. 
  (4) При въвеждане или извеждане на територията на обекта на бира, алкохолното 

съдържание и екстрактът, изразен в градуси Плато, се определят в точка за контрол 

лаборатория.  

  (5) При въвеждане или извеждане на територията на обекта на тихи, шумящи 

вина, други ферментирали напитки и междинни продукти, алкохолното съдържание се 

определя в точка за контрол лаборатория.”. 

 

 § 4. В чл. 17, ал. 1 думите „показател обем чрез средство за измерване и контрол 

– разходомер” се заменят с „чрез средство за измерване и контрол – разходомер 

едновременно обемът, приравнен към сравнителна температура 20°С и алкохолното 

съдържание, измерено при температура 20°С.”. 

  

 § 5. В чл. 18, ал. 2 думите „където показател алкохолно съдържание, измерено 

при температура 20 ºС се определя в точка за контрол лаборатория, а обемът се отчита 

cъс средство за измерване и контрол разходомер” се заменят с „където едновременно сe 

отчитат обемът, приравнен към сравнителна температура 20°С и алкохолното 

съдържание, измерено при температура 20° С чрез средство за измерване и контрол – 

разходомер.”. 

 

§ 6.  Член 27 се изменя така: 
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„Чл. 27. Точките за контрол при получаването, производството или 

складирането на тютюневи изделия, са: 

1. местата, където на територията на обекта се въвеждат или извеждат суровини 

за производство на тютюневи изделия (необработен тютюн, тютюнево фолио и жили) и 

тютюн за пушене;  

2. местата, където суровините участващи в производствения процес са 

преминали през всички етапи на производство и представляват готов и нарязан тютюн 

за пушене (тютюнев бленд); 

3. на първото място, където произведените от цигарено-филтърните агрегати или 

от цигарено-опаковъчните машини цигари се опаковат, като се отчитат брой късове или 

потребителски опаковки; 

4. на изхода на цеховете за пакетиране или на входа на складовото помещение.” 

 

§ 7. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  ал. 1 след думите  „чл. 27, т. 1”, се добавя  „и т. 2”; 

2. В  ал. 2 думите  „чл. 27, т. 2”, се заменят с„ чл. 27, т. 3 и  4”.  

 

§ 8.  В чл. 30 думите „топлотворна способност” се заменят с  „гигаджаули”. 

 

§ 9. В чл. 35 се правят следните  допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „Лицата по ал. 1” се поставя запетая и се добавя „които 

осъществяват дейности с електрическа енергия”; 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) В случай, че през определените точки за контрол се извежда природен газ за 

битови и стопански нужди в обеми под 3 млн. нормални кубически метра годишно, 

лицата по ал. 1 предоставят на компетентното митническо учреждение данните от 

средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ 

тримесечието. ”; 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „по ал. 2” се добавя „и        

ал. 3”. 

 

§ 10. Създава се чл. 35а: 

„Чл. 35а. В случаите, когато данъчен склад е разположен на територията на 

повече от едно митническо учреждение, като точки за контрол за въвеждане и 

извеждане се определят всички места, на които се въвеждат или извеждат енергийни 

продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода към прилежащите му складови 

бази.”. 

 

§ 11.  Член 44 се изменя така: 

„Чл. 44. Точките за контрол на обекта или мрежата, от която на територията на 

съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажба на природен 

газ за стопански нужди или за моторно гориво, или потребление на природен газ за 

свои собствени нужди, са:   

1. местата за въвеждане; 

2. местата за извеждане на природен газ за моторно гориво; 

3. местата за извеждане на природен газ за битови и стопански нужди;  

4. най-близката възможна точка след системите за сепариране и корекция на 

налягането на добитите количества газ; 

5. местата за съхранение; 
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6. местата за извеждане на природен газ използван за моторно гориво (за 

стационарни двигатели) в компресорните станции на газопреносната система.”. 

 

§ 12. Член 45 се изменя така: 

„Чл. 45. (1) В точките за контрол по чл. 44, т. 1, 2 и 4 се използват средства за 

измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната 

система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция 

„Митници”. 

(2) В точките за контрол по чл. 44, т. 3 и т.6 се използват средства за измерване и 

контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за 

отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници” при 

условие, че обемът на изведените количества е над 3 млн. нормални кубически метра 

годишно. 

(3) В точките за контрол по чл. 44, т. 5 се използват средства за измерване и 

контрол, включително калибрирани съдове за съхранение, снабдени с калибровъчни 

таблици, издадени от акредитирана лаборатория. 

(4) В точките за контрол по чл. 44 се използват средства за търговско измерване 

на природен газ, съответстващи на Закона за измерванията, Закона за техническите 

изисквания към продуктите, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 

метрологичен контрол и Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на средствата за измерване.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 13. Наредбата влиза в сила от 31 март 2013 г. 

 

 

 

 


