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От Петър Чобанов –  министър на финансите 

 

 ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за 

бутилирани алкохолни напитки.  

 Приемането на предложените промени е с оглед необходимостта от удължаване на 6-

месечния срок за изчерпване на наличните в търговския оборот количества бутилирани 

алкохолни напитки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на новия образец 

на бандерол. Съгласно действащата уредба министърът на финансите може, при 

необходимост, със заповед да удължи този срок, но не с повече от 6 месеца. Практиката 

обаче показва, че във всички случаи при промяна на образеца на бандерол за алкохолните 

напитки, 6-месечният период за реализация на стоките облепени със стария образец е 

недостатъчен и се налага неговото удължаване. Това създава затруднения за лицата да 

реализират в търговската мрежа наличните количества алкохолни напитки, облепени със 

стария образец на бандерол. С оглед на това, както и с цел създаване на предвидимост за 

данъчното задължените лица се предлага да бъде фиксиран крайният срок за реализация на 

наличните количества алкохолни напитки със стария образец на бандерол на 12 месеца. 

Също така, с проекта се предлагат изменения в съответствие с Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. В чл. 4 се предлага промяна в срока, 

в който лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в митницата, от която са 

получени, а именно от 60-дневен на 30-дневен срок от датата на въвеждане на новия образец. 

Промяната ще засегне лицензираните складодържатели, лицата, които въвеждат бутилирани 

алкохолни напитки от територията на други държави членки и вносителите. Целта на 

промяната е да се уеднаквят сроковете, тъй като в момента съществува противоречие между 

разпоредбата на чл. 4 от наредбата и чл. 66, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

акцизите и данъчните складове. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за 

реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки няма да окаже 

пряко въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова 

обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
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на неговата администрация.Проектът няма да доведе и до допълнителна финансова тежест за 

лицата. 

 

 Проектът на постановление е съгласуван по реда на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и предложения 

са отразени съгласно приложената справка. 

 

Проектът на постановление не въвежда норми на европейското право, поради което не 

се налага да бъде изготвена справка за съответствиет с европейското право. 

 

Проектът на постановление и проекта на доклад към него, съгласно чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, са публикувани на Интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации.  

  

 С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският 

съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение 

на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни 

напитки. 

 

Приложение: 1. проект на постановление на Министерския съвет; 

   2.  съгласувателни становища; 

   3.  справка за отразяване на становищата; 

   4.  проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

       

       

      МИНИСТЪР: 

         ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

 


