РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № . . . . . . . . . . .
от . . . . . . . . . . 2016 година
ЗА

изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г.; изм., бр. 83 и 92 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 16 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 19 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за регистриране на цените на
тютюневите изделия за вътрешния пазар, търговията с тютюневи изделия и контролът
върху търговията с тези стоки.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „директора на
Агенция „Митници“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Агенция „Митници“ със заповед оправомощава длъжностните
лица, които да извършват съответните действия по регистрацията, и определя реда за
приемане и разглеждане на уведомленията по ал. 1, както и реда за извършване на
вписванията в регистъра по чл. 6, ал. 1.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в изречение второ думите „Министерството на финансите“ се заменят с
„директора на Агенция „Митници“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „документ“ се добавя „заверен за вярност с оригинала“;
б) в. т. 5 думите „копие на пълномощното“ се заменят с „пълномощно с
нотариална заверка на подписа“;
в) в т. 7 след думата „платена“ се добавя „по сметка или в брой на касата на
Централното митническо управление на Агенция „Митници““.
2. В ал. 2 в изречение първо думите „Регистриращият орган“ се заменят с
„Преди регистрацията се“.
3. В ал. 3 думите „регистриращият орган“ се заменят с „директорът на Агенция
„Митници““.
§ 6. В чл. 4б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато уведомлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи
отговарят на изискванията за регистриране на продажна цена на тютюневото изделие,
директорът на Агенция „Митници“ издава удостоверение за регистрирана цена или за
промяна на регистрирана цена в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението.
(2) При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща се в
уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от
допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция „Митници“ изпраща

съобщение на уведомителя, като му определя срок за отстраняване на непълнотите 14
дни, считано от получаване на съобщението“.
2. В ал. 3 думите „Регистриращият орган“ се заменят с „Директорът на Агенция
„Митници“;
3. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Незабавно след всяка регистрация
оправомощените лица по чл. 3, ал. 2 извършват необходимите вписвания в регистъра по
чл. 6, ал. 1.“
4. В ал. 5 след думата „платена“ се добавя „по сметка или в брой на касата на
Централното митническо управление на Агенция „Митници”“.
§ 7. В чл. 4в думите „Регистриращият орган“ се заменят с „Директорът на
Агенция „Митници“ и думата „закона“ се заменя със „Закона за тютюна и тютюневите
изделия“.
§ 8. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „директорът на
Агенция „Митници““.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на финансите“ се заменят с „директора на Агенция
„Митници“ и думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
2. В ал. 3 в изречение второ думите „регистриращия орган и“ се заличават.
§ 10. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречения второ и трето се заличават.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 11. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 4б, ал. 1 се
изменят така:

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
...........................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска
регистрация, ЕИК, компетентно митническо учреждение спрямо лицето, което
произвежда, въвежда или внася)
ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна
цена:
1. Цигари
Търго Циг Опаковка за продажба на Произво Характеристики на тютюневото изделие
вска ари
дребно
дител/ли
марка Тип разм описа къс регистрира це, което дължи тег диаме тип съдържание в една
* ер ние** ове на цена въвежда/ на, ло тър бленд
цигара
бро стара нова вносител без
*** нико кат въглерод
или филтъ
й
тин ран
ен
притежат ра или
оксид
ел на мунд
правото щука
върху
търговск
ата
марка
(ако са
различни
)
мм
(мм)
мг мм
лв. лв.
мг мг
мг

* Посочва се типът на цигарите: „Ф“ – с филтър; „БФ“ – без филтър;
„АКФ“ – активен карбонов филтър; „РФ“ – рецес филтър; „ЧФ“ –
чаркоал филтър.
** Посочва се типът на опаковката: „ТП“ – твърд пакет; „ТПП“ – твърд пакет тип
„плочка“; „ТОП“ – твърд осмоъгълен пакет; „ТОПП“ – твърд осмоъгълен пакет тип
„пилоу“; „ОК“ – овална кутия; „МП“ – мек пакет.
*** Посочва се типът на бленда: „АБ“ – Американ бленд; „ВБ“ – Виржиния бленд; „ОБ“ –
Ориенталски бленд; „СБ“ – Специален бленд.
II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на
...............................................................................................................................................
и/или се въвеждат/внасят от
...............................................................................................................................................
Притежател на правото върху търговската марка е
......................................................................................................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно
изискванията на действащото законодателство.
...............................
..............................................................................................
(дата)
(име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)

ДО
ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ
„МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска
регистрация, ЕИК, компетентно митническо учреждение спрямо лицето, което
произвежда, въвежда или внася)
ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на
цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на
следната продажна цена:
2. Пури и пурети
Търго Тип
Опаковка за продажба Регистри Производите Характеристики на
вска разновид
на дребно
рана л/лице, което тютюневото изделие
марка ност описан пури/пу регистри цена въвежда/внос дълж тег диаме тип
ител или
ие*
рети
рана за един
ина ло тър блен
брой притежател
брой
цена
д**
ръчно на правото
свити
върху
пури търговската
стар нов стар нов марка (ако са
различни) мм г мм
а
а
а
а
лв. лв. лв. лв.

* Посочва се типът на опаковката: „ДК“ – дървена кутия;
„КК“ – картонена кутия; „МК“ – метална кутия; „ПК“ –
пластична кутия; „ЕК“ – етуи кутия; „К“ – кутия; „Т“ – тубос;
„МТ“ – метален
тубос;
„МП“ – мек
пакет,
„ИО“ –
индивидуална опаковка или друго описание.
** Посочва се типът на бленда, например „100 на сто кубински тютюн“, и други.
II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на
................................................................................................................................................
и/или се въвеждат/внасят от
................................................................................................................................................
Притежател на правото върху търговската марка е
...............................................................................................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно
изискванията на действащото законодателство.
...............................
...............................................................................................
...............................
(дата)
(име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)

ДО
ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ
„МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, търговска
регистрация, ЕИК, компетентно митническо учреждение спрямо лицето, което
произвежда, въвежда или внася)
ОТНОСНО: уведомление за продажна цена на тютюневи изделия
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на
цените на тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на
следната продажна цена:
3. Тютюн за пушене (за лула и цигари)
Търговска
Тип/
Опаковка за Регистрирана Производител/лице,
Тип
марка разновидност продажба на
цена
което
бленд**
дребно
въвежда/вносител или
притежател на правото
описание* тегло стара нова
върху търговската
г
лв.
лв.
марка (ако са
различни)

* Посочва се типът на опаковката: „П“ – пакет; „ТП“ – твърд пакет; „МК“ –
метална кутия; „К“ – кутия; „МП“ – мек пакет или друго описание.
**Посочва се типът на бленда, например „АБ“ – Американ бленд, и други.
II. Предлаганите марки тютюневи изделия са производство на
............................................................................................................................................
и/или се въвеждат/внасят от
.............................................................................................................................................
Притежател на правото върху търговската марка е
...........................................................................
III. Етикетиране на тютюневи изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно
изискванията на действащото законодателство.
.................................
(дата)

.................................................................................
(име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)

Приложение № 2
към чл. 4б, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
Удостоверение за регистрирана цена
№ ……………….......
София, ................г.
Настоящото удостоверение се издава на :
Адрес: ……………………………............................................................................................................................
Търговска регистрация: ф.д. …………………………… ЕИК: .............................................................................
Компетентно митническо учреждение, спрямо лицето, което произвежда, въвежда или внася,
.....................................................................................…………., на основание раздел II от Наредбата за
условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия и във връзка с уведомление No ……..
/…………г.
В регистъра е вписана следната информация:
1. Производител /лице, което въвежда/вносител и притежател на
правото върху търговската марка на изделията
2. Търговска марка на тютюневото изделие
3. Описание на тютюневото изделие:
3.1. Дължина, мм /за цигари – без филтъра или мундущука/
3.2. Тегло, мг
3.3. Диаметър, мм
3.4. Тип бленд
3.5. Тип/разновидност пури / пурети/тютюн за пушене
3.6. Съдържание на никотин в една цигара, мг
3.7. Съдържание на катран в една цигара, мг
3.8. Съдържание на въглеродан оксид в една цигара, мг
4. Размер на потребителската опаковка на тютюневото изделие,
включително за тютюневите изделия в опаковката:
4.1. Брой на цигарите
4.2. Брой на пурите / пуретите
4.3. Грамаж на тютюневото изделие (тютюн за пушене)
5. Описание на потребителската опаковка
6. Регистрираната продажна цена на тютюневото изделие е, лв.:
7. Регистрираната продажна цена на един брой ръчно свити пури е, лв.

ДИРЕКТОР:
(ПОДПИС, ПЕЧАТ)“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 12. Постановлението влиза в сила от ----------- 2016 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Росен Желязков
___________________________________________________________________________
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ:
Таня Георгиева
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”:
Диана Драгнева

