
 

Проект! 

  

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.) 

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „чл. 103а“ се добавя „и 103в“. 

2. В ал. 2 думите „чл. 3, т. 6“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6“. 

3. Създава се ал. 3: 

„(3) Наредбата не се прилага за стоки, 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 Закона за акцизите и данъчните складове.“ 

§ 2. В чл. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и местата, където се 

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

митнически складове по смисъла на чл. 103в от Закона за акцизите и данъчните складове“. 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 6 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1“. 

2. Създава се ал. 7: 

„(7) В случаите по чл. 103в от Закона за акцизите и данъчните складове, 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 

приложение № 2. Уведомлението се подава по електронен път по ред, начин и във формат, 

определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Заповедта се публикува на 

интернет страницата на Агенция „Митници“. 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.“ 

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2:  

„(2) Тази глава не се прилага при доставянето на енергийни продукти, предназначени за 

зареждане на плавателни съдове, които са измерени в случаите на чл. 103а или 103в от Закона 

за акцизите и данъчните складове.“ 

§ 5. В чл. 47, ал. 1 след думите „В обектите за“ се добавя „приемане, разтоварване,“. 

§ 6. В чл. 55 след думите „акцизното законодателство“ се поставя запетая и се добавя 

„както и на лицата по чл. 103в от Закона за акцизите и данъчните складове“. 

§ 7. Приложението към чл. 6, ал. 6 става  „Приложение към чл. 6, ал. 6“ приложение № 

1 към чл. 6, ал. 6“. 

§ 8. Създава се приложение № 2 към чл. 6, ал. 7: 

 
„Приложение № 2  

към чл.6, ал.7 

 

Рег . № ...................                                                                                                                                            ДО 

Дата .................  г.                                                                                                                                              ......................... 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

от ................................................................................................................................................................................................, 

представляван от ......................................................................................................................................................................, 

ЕГН/ЛНЧ ..................................................................................................................................................................................., 

ЕИК ............................................................................................................................................................................................, 

Уникален идентификационен номер на обект .......................................................................................................................,  



   

 

Стр.2  

 

Адрес на управление/Адрес по седалище 

държава ..........................., област .............................. , община ………..............., населено място ....................................., 

пощенски код …………..., улица ............................................... ............................. номер ..................... .............................,  

телефон ...................................., мобилен ........................ , факс ......................................, е-mail ........................................., 

уебадрес ..............................................................................  

Адрес за кореспонденция: 

държава ..........................., област .............................. , община ………..............., населено място ....................................., 

пощенски код …………..., улица ............................................... ............................. номер .................................................., 

телефон ...................................., мобилен ........................ , факс ......................................, е-mail ........................................., 

уебадрес ..............................................................................  

 

На основание чл. 6, ал. 7 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от 

митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки Ви уведомявам за следното: 

 

I. Данни от представените документи, съпровождащи стоката: 

1. Вид на митнически документ: 2. Номер на документа:  

3. Вид на предшестващ документ:  4. Номер на документа:  

5. Наименование на 

получателя/изпращача: 

6. ЕИК/ИН на титуляр на режима:   

7. Стока номер: 8. Код по КН:  

9. Търговско описание:  

10. Код на акцизен  продукт: 11. Количество:  

12. Нетно тегло: 13. Бруто тегло:  

 

II. Данни за измерените количества енергийни продукти от средствата за измерване и контрол: 

14. Уникален идентификатор на точка за 

контрол: 

15. Продуктов код: 16. Количество: 

17. Номер на транзакция: 18. Дата и час: 19. Посока: 

 

III. Данни за количеството енергийни продукти, определено от независима инспектираща организация: 

20. Количество:  21. Мерна единица: 22. Плътност при 15° С: 

 

IV. Данни за количество енергийни продукти, определено от независима инспектираща организация, в 

случаите на чл.53, ал.4: 

23. Количество:  24. Мерна единица: 25. Плътност при 15° С: 

......................................  

(име, подпис, печат) 

 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните 

актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на 

установените със закон функции на Агенция „Митници". Адрес на Централното митническо управление на 

Агенция „Митници": гр. София, ул. Г. С. Раковски 47. 

 

Забележки: 



   

 

Стр.3  

 

1. В поле „1. Вид на митнически документ“ се попълва вида на митническия документ, с който са 

декларирани данните за количествата на енергийните продукти, измерени чрез средства за измерване и контрол 

от лицата по чл. 103в от ЗАДС, като: Декларация за временно складиране (ДВС), Митническа декларация за 

внасяне (МДВ), Допълнителна декларация (ДД), Митническа декларация за износ (МДИ), Декларация за реекспорт 

(ДР), Уведомление за реекспорт (УР), Обобщена декларация за напускане (ОДН), Електронен административен 

документ (е-АД) и др. В поле „2. Номер на документа“ се попълва основният референтен номер (МРН) на 

съответния митнически документ или АРК номер на съответния е-АД.  

До 01.10.2018 г. за Уведомление за реекспорт се попълва уникален номер на документа, а след тази дата се 

попълва МРН на документа. 

2. В поле „3. Вид на предшестващ документ“ се попълват данните от кл.40 на митническия документ, 

посочен в поле „1. Вид на митнически документ“.  

3. В полета „5. Наименование на получателя/изпращача“ и „6. ЕИК/ИН на титуляр на режима“ се 

попълват данните от кл.2/кл.8 от съответния митнически документ или данните от е-АД. 

4. За идентифициране на стоките се попълват: стока номер (пореден номер на стоката), код по КН 

(първите 8 цифри), търговското описание, код на акцизен продукт (само при е-АД). 

5. В поле „11. Количество“ се попълват данните за количеството стока, вписано в представените 

документи, изразено в литри, литри при 15°С, литри при 20°С или кг. 

6. В поле „14. Уникален идентификатор на точка за контрол“ се формира по следния начин: Уникален 

идентификационен номер на обекта + номер на точка за контрол (6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 

цифри за пореден номер на точката за контрол, уникален в рамките на съответния ИКУНК). 

7. В поле „15. Продуктов код“ се попълват продуктовите кодове съгласно приложената номенклатура, 

еднакви за всички обекти, както следва: 01 - суров нефт (литри), 02 – бензин (литри при 15°С), 03 – газьол (литри 

при 15°С), 04 – керосин (литри при 15°С), 05 - тежко гориво (кг), 06 - втечнен нефтен газ (кг), 07 - тежки масла 

(кг), 08 - тежки масла (литри), 09 - смазочни масла (кг), 10 - други енергийни продукти (кг), 11 - други енергийни 

продукти (литри при 15°С), 12 – биоетанол (литри при 20°С), 13 – биодизел (литри при 15°С). 

8. В поле „16. Количество“ се попълват данните за количествата стока, измерени от средствата за 

измерване и контрол, изразени в литри, литри при 15°С, литри при 20°С или кг. 

9. В поле „17. Номер на транзакция“ се попълва поредният номер, а в поле „18. Дата и час“, датата и часа 

на завършване на съответната транзакция от измерване. 

10. В поле „19. Посока“ се попълва посоката за вход или изход. 

11. Данните за количеството енергийни продукти, в полета от 20 до 25 се попълват от представен 

документ (като: генерален акт, акт известие, сертификат за количество, протокол от проверка или др.), 

определено при контрол от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация.“ 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 9. От датата на обнародването на тази  наредба в „Държавен вестник“, за  привеждане в 

съответствие с изискванията, лицата по чл. 103в от Закона за акцизите и данъчните складове 

могат да подават заявление за одобряване на разположението на точките за контрол за всеки 

обект до компетентното митническо учреждение.  

 

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

 

 

                        МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


