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МОТИВИ 
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните 

изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за 

измерване и контрол на акцизни стоки( обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.;изм. и доп., бр. 39 и 58 от 

2015 г. и бр. 75 от 2016 г.) 

 

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 

2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи 

върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки („наредбата“) е свързан с 

необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 103в  от 

Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). ,С тази разпоредба, в сила от 1 януари 

2018 г., е определено, че всички лица, независимо дали са данъчно задължени по ЗАДС, 

които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища 

и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 

103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния 

обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта.  

Със създаването на ал. 3 в чл. 2 от наредбата се конкретизира, че същата не се 

прилага за стоките, превозвани с морски и речен транспорт (ферибот), предварително 

натоварени на автомобилни и железопътни превозни средства и преносни средства, които 

няма да се претоварват в пристанища и митнически складове, съгласно чл. 103в от ЗАДС. 

Това изключение е въведено с оглед на обстоятелството, че движението на посочените 

стоки се съпровожда с документи при сухопътен транспорт. 

Промяната на чл. 3, т. 1 от наредбата е обусловена от необходимостта да бъде 

ясноразписано, че в понятието „обект“ по смисъл на наредбата са включени и местата, 

където се приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от 

пристанища и митнически складове по смисъла на чл. 103в от ЗАДС, с оглед 

обстоятелство, че в цитираната разпоредба на закона лимитативно са изброени тези места. 

Промяната в чл. 6, ал. 6 от наредбата е от правно-технически характер  и е свързана  

със създаването на второ приложение към наредбата. Със създаването на ал. 7 в чл. 6 от 

наредбата е определено, че в случаите по чл. 103в от ЗАДС, когато е предвидено данните 

от средствата за измерване и контрол за енергийните продукти да се предават към 

информационната система на Агенция „Митници“, лицата са задължени да подават 

уведомление до компетентното митническо учреждение с данните съгласно нормативно 

утвърден образец, като уведомлението се подава незабавно, но не по-късно от 24 часа от 

момента, на приключване на дейностите по въвеждането или извеждането на количествата 

енергийни продукти по съответните митнически документи. Промяната е обусловена от 

необходимостта да бъдат ясно регламентирани правата и задълженията на лицата, кога и в 

какъв срок следва да подадат уведомлението, както и да се създаде нормативно утвърден 

образец на уведомлението. 

Целта на промяната в чл. 26 е да бъде създадена дерогация за случаите, когато при 

доставяне на енергийни продукти, предназначени за зареждане на плавателни съдове 

(бункероване) да не се извършва повторно измерване от икономическите оператори, 

когато количеството на енергийните продукти е измерено в случаите на чл. 103а или 

чл. 103в от ЗАДС. При бункероване се използват транспортни средства, на които са 
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инсталирани глобална система за позициониране (GPS), описана в Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. 

В чл. 47, ал. 1 са добавени дейностите, свързани с „приемане“ и „разтоварване“, с 

цел да бъдат обхванати в цитираната разпоредба всички дейности, изброени в чл. 103в от 

ЗАДС. 

В чл. 55 промяната е обусловена от необходимостта за създаване на възможност за 

лицата, задължени по чл. 103в от ЗАДС, да наблюдават работоспособността на 

интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол. 

Необходимите разходи за реализиране на проекта на наредба ще бъдат в рамките на 

утвърдения бюджет на Агенция „Митници“.  

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет.  

От предложените промени произтичат допълнителни разходи за лицата, тъй като 

разходите за лицата са в кориолисова зависимост от обусловени разходи от промяната, 

въведена с разпоредбата на чл. 103в от ЗАДС.  

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не е изготвен анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.  

 

Предложеният проект на наредба е публикуван за обществени консултации на 

интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени 

консултации съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

 


