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М  О  Т  И  В  И 

 

КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ 

СКЛАДОВЕ 

 
  

Предлаганите изменения са направени с цел да се осигури административно 

приложима и работеща процедура по унищожаването на производствените отпадъци 

като същевременно се осигури стриктен контрол, както от страна на Агенция 

„Митници“, така и от страна на лицата извършващи дейността по унищожаване. 

 Предложената промяна в чл. 26и, ал. 1 е с цел при подаване на декларация по 

образец, съгласно Приложение № 4г да бъде вписан и номерът на подадената вече 

митническата декларация. 

 С предложените промени в чл. 26л се разширяват възможностите за 

унищожаване на отпадъците от тютюн по начин, който да предотврати  употребата им, 

като „тютюн за пушене“. Освен физическото изгаряне са допълнени и дейности, като 

биологично третиране на отпадъците и брикетиране.  Брикетирането е дейност, с която 

се нарушават физическите характеристики на отпадъците от тютюн. При биологичното 

третиране, отпадъците от тютюн се смесват с други видове биоразградими отпадъци, с 

което също се нарушават характеристиките им на „тютюн за пушене“.  

Предложена е промяна вместо искане за унищожаване да се прилага 

уведомление за унищожаване. При отправяне на искане до компетентното митническо 

учреждение е необходимо за всеки един случай на унищожаване то да се извършва в 

присъствие на митнически органи, определени със заповед на директора на Агенция 

„Митници”. Това предполага дълги и тежки административни процедури, което 

предвид регулярното образуване на производствени отпадъци е оперативно 

неприложимо. Предлаганата промяна ще доведе до облекчаване на административната 

процедура, без да затрудни обичайните производствени процеси. 

Предвиден е и специален ред за унищожаване, чрез брикетиране на тютюневите 

отпадъци за случаите, в които производителите на тютюневи изделия или 

преработвателите на тютюн разполагат с мощности за брикетиране. 

Тъй като дейността по брикетиране може да бъде организирана така, че да бъде 

извършвана успоредно с производствения процес по преработка на тютюн или за 

производство на тютюневи изделия, целесъобразно и ефективно е да се предвиди 

възможност за ежедневен контрол на унищожаваните чрез брикетиране отпадъци от 

тютюн посредством водената от лицата отчетност. 

 С изменението на Приложение 4д се дава възможност уведомлението до 

митническото учреждение да се подава от лицето, което към момента на подаване на 

уведомлението е притежател на отпадъците - лицето по чл. 12, ал. 4, т. 1 или от лицето 

по чл. 12, ал. 5, т. 1. Целта е да се отстрани неяснотата, която се създава при 

действащата редакция и да се изясни, че не е необходимо подаване на уведомления и от 

двете лица. Така се оптимизира броят на уведомленията до митническото учреждение. 

Предоставя се възможност за едно и също количество “отпадъци от тютюн“ да се 

подава само едно уведомление или от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 или от лицето по чл. 

12, ал. 5, т. 1; 

При отправяне на искане във връзка с Приложение 4е е необходимо да бъде 

дадено разрешение, което не се изисква в случаите при подаване на уведомление. Ето 
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защо се предлага искането да бъде заменено с подаване на уведомление, което не  

предполага отговор от страна на компетентния орган.  

Приложение 4е се привежда в съответствие с измененията в чл. 26л. 

  Във връзка с новосъздадените разпоредби в чл. 26л, ал.8, се създава ново 

Приложение № 4ж за количествата отпадъци от тютюн, брикетирани през съответния 

месец. 

  


