
С П Р А В К А 

 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Наредба за определяне на ред, начин и 

формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове 

 
 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

 

„ВИТОЛ ГАЗ ЕНД  

ПАУЪР БВ“ 

 

Във връзка с процедурата по обществено 

обсъждане на проекта за Наредба бихме 

искали да изразим нашата позиция от 

името на ВИТОЛ ГАЗ ЕНД ПАУЪР БВ 

(„Витол“, „Дружеството“). 

 Считаме, че изразеното тук становище е 

принципно, защото засяга неограничен 

кръг чуждестранни, неустановени в 

България дружества, които търгуват с 

природен газ като акцизна стока в 

България и са задължени да се 

регистрират съгласно Закон за акцизите и 

данъчните складове („ЗАДС“) и да 

предоставят по електронен път 

информация за акцизните сделки, 

извършени на територията на страната. 

Витол е холандско дружество, което е 

подало искане за регистрация, съгласно 

ЗАДС в България. Като част от 

процедурата по регистрация, митниците 

изискват всички дружества (без значение 

Не се приема Считаме, че са необходими законови 

промени, по отношение на подобни 

лица. 
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дали са установени в България или не) да 

използват автоматизирана система за 

отчетност в България, която да получава 

електронно предавани данни от 

измервателни уреди, 

разположени върху газопреносната 

мрежа, така че митническите органи да 

осъществяват постоянен онлайн контрол 

върху търгуваните количества природен 

газ. 

Няма ясни указания в закона относно 

начина, по който неустановени на 

територията на страната лица следва да 

осъществят връзката и предаването на 

информация между измервателните 

уреди, разположени по газопреносната 

мрежа и своята автоматизирана система за 

отчетност и евентуално предаване на тази 

информация до митническите органи. 

След направени запитвания до 

компетентните митнически органи и 

Министерството на финансите, стана 

ясно, че практическите проблеми, 

свързани с акцизната регистрация и 

предаването на информация от 

неустановени на територията на страната 

дружества до митническите органи се 

дължи на липса изрично законодателство, 

предвиждащо процедурни разпоредби в 

тази връзка. 

Нещо повече, на практика, дори след 

регистрация по ЗАДС, неустановени на 
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територията на страната лица са длъжни 

да спазват такива изисквания, които 

практически правят наложително 

установяването им в страната, за да могат 

да бъдат изпълнени. Такива задължения 

са предвидени в Наредба № Н-1 от 

22.01.2014 г. („Наредба № Н-1“), така и в 

Проекта на Наредбата - предмет на 

обществено обсъждане. 

Съгласно чл. 42, ал. 3 от Наредба № Н-1 

лицата, които осъществяват дейност с 

природен газ над 3 млн. кубични метра 

годишно, са задължени да осигуряват 

електронно предаване на данните, 

генерирани от измервателните устройства 

към: 

•  Тяхната автоматизирана система 

за отчетност 

•  Информационната система на 

Агенция „Митници“ чрез интернет достъп 

 

Процедурата, методът и форматът, по 

които тези данни следва да бъдат 

предоставяни, е установен в Проекта на 

Наредбата. Според предложението в 

Наредбата, на практика се оказва, че за да 

бъдат постигнати по-горе изброените 

изисквания за автоматизирана връзка, 

лицата, неустановени в България, трябва 

да поддържат автоматизирана система за 

отчетност в България, за да подготвят 

така наречения технически проект за 
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инсталация на „Система за контрол и 

измерване“, да предоставят този проект и 

да го съгласуват с компетентното 

митническо учреждение, да провеждат 

тестове в реално време в присъствието на 

митнически служител и др. 

 Това означава, че неустановени на 

територията лица следва да поддържат 

персонал и системи в България, които да 

координират предаването на данни в 

страната. 

 В тази връзка Дружеството дори да 

получи указание от Агенция „Митници“ 

по време на процедурата за акцизна 

регистрация да регистрира на територията 

на България клон, за да спазва 

задълженията и изискванията на местното 

законодателство.  

Това обаче противоречи на ЗАДС, според 

който неустановени на територията на 

страната лица могат да направят акцизна 

регистрация директно без да установяват 

местно лице. 

С оглед на гореизложеното, се обръщаме 

към Вас с предложение в обсъждания 

проект на Наредбата да бъде предвидена 

процедура, съгласно която неустановени 

на територията на страната лица да могат 

практически да изпълняват изискванията 

за електронно предаване на информация, 

без това да налага установяване на местен 

офис или персонал, които в момента 
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националното законодателство макар 

индиректно изисква. 

В допълнение към горното, ако счетете, 

че коментарите в това писмо се отнасят не 

само към Наредбата, подложена на 

публично обсъждане, но и към 

процедурите, предвидени в Наредба № Н-

1 и/или други подзаконови нормативни 

актове, моля, да вземете предвид това 

писмо и като относимо спрямо 

публичните дискусии към другите 

нормативни актове. 

 

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ 

ЕАД 

 

По чл. 23 – думите „измерени при“ в 

текста на чл. 23 и в текста на чл. 23, т.1 да 

се заменят с „приведени към“. 

Мотиви: Стандартните условия (20ºС; 

0,101325 МРа) са само условия за 

сравняване на измерените при реални 

условия количества природен газ. За 

целта измерените при реални условия 

количества се привеждат към 

стандартните условия. 

 

 

Приема се  

 

 

БЪЛГАРСКИ 

ИНСТИТУТ ПО 

МЕТРОЛОГИЯ 

Българският институт по метрология 

(БИМ) съгласува проекта на Наредба за 

опредлеяне на ред, начин и формат за 

изпращане на данните от средствата за 

измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от 

ЗАДС със следните коментари: 

1. Въвеждане на единна 

терминология по отношение на 

 Т. 1 - Приема се – в проекта на 

наредба е въведена единна 

терминология - „средства за 

измерване и контрол“.; 

Т. 2 – не се приема - в чл. 30, ал. 3 и 4 

са предвидени мерки за контрол.; 

Т. 3 – не се приема – не се допуска 

„зануляване“ от лицата по чл. 2 от 
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средствата за измерване съгласно 

действащото законодателство – в много 

от разпоредбите на предлагания проект се 

използват различни термини  за тяхното 

обозначаване – измервателни уреди, 

измервателни средства и др. В 

действащия Закон за измерванията и 

подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му е въведен терминът 

„средства за измерване“ (т. 27, §1, ДР). 

2. Чл. 30, ал. 2 – необходимостта към 

средства за измерване, използвани в 

данъчни акцизни складове, които не 

поддържат цифрово изпращане на данни, 

да бъдат добавяни специфични 

устройства за конвертиране към цифрово 

изпращане би могло в някои случаи да 

доведе до изменение на одобрения тип на 

средството за измерване, т. е. до 

необходимост от допълване на неговите 

характеристики с нови функционалности, 

което изисква нова процедура за 

одобряване на типа му или оценяване на 

неговото съответствие с изискванията към 

него. Дори и да не се наложат такива, то 

във всички случаи трябва да се помисли 

за някакъв вид  контрол върху 

устройството за конвертиране с цел да се 

установи коректното предаване на данни. 

3. Чл. 30, ал. 6 – при изчерпване на 

дължината на реда всеки брояч се нулира 

автоматично. Това не е ли в противоречие 

наредбата.; 

Т. 4 – не е нужна промяна в текста на 

чл. 30, ал. 11.  
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със забраната за зануляване?  

4. Чл. 30, ал. 11 – не е ясно какво се 

има предвид под „система от сензори и 

сумиращо устройство“. Дали става въпрос 

за система от измервателни сензори, 

система от сензори за наблюдение или 

нещо друго? Сензорът в общия случай 

представлява първичният преобразувател, 

който преобразува дадена величнина в 

подходящ електрически сигнал. 

Съществуват системи с паралелно 

свързани средства за1. измерване, 

работещи едновременно, но съществуват 

и такива, при които към общ електронен 

блок са свързани няколко системи и всяка 

една от тях се разглежда като 

самостоятелна система. 

За термина „калибриране“ в страната е 

въведена точна дефиниция съгласно 

международните речници по метрология 

и националното законодателство – 

съвкупност от действия, които при 

определени условия установяват 

зависимостта между стойностите на 

величината, показани от средство за 

измерване, или стойностите, представени 

от мярка или сравнителен материал и 

съответните стойности, реализирани от 

еталоните. Това ли се има предвид под 

термина „калибриране на цялата 

система“? 
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