Проект!
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 13.12.2006 г. за
прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез
Единния административен документ
(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5
и 30 от 2009 г.; изм., бр. 45, 92 и 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г.; доп., бр. 67
от 2010 г.; изм., бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.; изм., бр. 36 и 64 от 2011
г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 4 и 63 от 2013 г.; доп., бр. 30 и 52 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 2014 г.; изм., бр. 69 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 40 думите „приложение № 18” се заменят с „приложение № 17”.
2. В т. 41 думите „приложение № 17” се заменят с „приложение № 18”.
§ 2. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „чл. 6, т. 22, 40 и 41“ се заменят с „чл. 6, т. 22, 39 и 41“.
2. В т. 1 „Митнически учреждения в Република България“:
а) след ред „Нефтопристанище Митнически пункт BG001013” се добавят нови
редове:
„Жп гара Свиленград Митнически пункт BG001014”;
„Капитан Андреево Митнически пункт BG001015”.
б) след ред „Радиново Митническо бюро BG003009” се добавят нови редове:
„Свиленград Митническо бюро BG003010”;
„Кърджали Митническо бюро BG003011”;
„Хасково Митническо бюро BG003012”.
в) заличават се следните редове:
„Свиленград Териториално митническо управление BG003100”;
„Жп гара Свиленград Митнически пункт BG003102”;
„Капитан Андреево Митнически пункт BG003103”;
„Кърджали Митническо бюро BG003104”;
„Свободна зона Свиленград Митническо бюро BG003106” ;
„Хасково Митническо бюро BG003107”.

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 11 януари 2016 г.
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