СПРАВКА
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 изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
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Мотиви

Поддържане чистотата на
морските води АД - Варна

Както е известно, снабдяването на всеки един
стопански субект с изискуемите съгласно новия
чл. 103в от ЗАДС средства измерване и контрол,
монтирането, калибрирането и пускането им в
експлоатация изискват технологично време, което
не е отчетено в проектите за изменение на
горецитираните подзаконови актове. Моля да
имате предвид, че става дума за специфичните
измервателни средства, които не са в масово
производство и употреба, не могат и не се
произвеждат в някакви стандартни размери, нито
по някакви масови критерии. Всеки подобен уред,
с оглед специфичните изисквания на двете
наредби, е строго индивидуална спецификация от
наша страна. Нашите най-оптимистични прогнози
са, че индивидуалното възлагане на поръчките за
изработване на тези средства за измерване и
контрол, производството им от специализираните
предприятия, монтирането и пускането им в
експлоатация, ще отнемат поне шест календарни
месеца, и то след авансово плащане в полза на
производителите на поне 25 % от цената за
индивидуалната изработка.
Ето защо, така както при първоначалното
приемане и влизане в сила на Наредба № Н1/22.01.2014г., по силата на § 2,3,4 и 5 от ПЗР на
същата, по отношение на данъчните складове
беше предвиден гратисен период от 6 /шест/
месеца за привеждане на измервателните им
средства в съответствие с изискванията на новия
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Асоциация на българските
частни пристанища

тогава чл. 103а от ЗАДС, считаме че същият
гратисен период следва да бъде предвиден и за
митническите складове и пристанищата, адресати
на нормата на новия чл. 103в от закона.
Предвид горното, предоставянето и на нас на
същия гратисен период, който вече по-рано е бил
предоставен на данъчните складове, за да имат
време да поръчат, монтират и пуснат в
експлоатация новите средства за измерване и
контрол, е абсолютно необходимо и наложително.
Моля, също, да бъде отчетен факта, че
представляваното от мен дружество има
подписани дългосрочни договори за обработка с
клиенти, по които ние ще се окажем в
неизпълнение, съответно ще понесем финансови
загуби, в случай че гратисния период по наредбата
не бъде предвиден.
Искрено се надяваме да вземете предвид всичко
гореизложено и да предвидите съответния
гратисен период в ПЗР на Наредби Н-1 и Н-7, като
най-любезно молим настоящото наше становище
да бъде обнародвано от МФ на интернет
страницата на министерството и в Портала за
обществени консултации, за да бъде подадена
необходимата гласност и за да се изслушат
становищата и на другите икономически
оператори, засегнати от измененията на наредбите.
Във връзка с въвеждането на новия чл. 103в от
ЗАДС, в сила от 1 януари 2018 г., на всички
оператори на митнически складове и пристанища
беше вменено задължението да се снабдят,
монтират и пуснат в експлоатация нови средства
за измерване и контрол на обработваните и
складирани енергийни продукти.
С оглед привеждането в съответствие на
подзаконовите нормативни актове за приложение
на ЗАДС, МФ е изработило проекти за изменение
на Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. и Наредба Н7/19.09.2016г. на Министъра на финансите, които
са на етап обществено обсъждане. В тях обаче не
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Съюз на пивоварите в
Република България

се установява гратисен период (за разлика от
данъчните складове, за които беше предвиден 6
месечен гратисен срок) за въвеждане и пускане в
експлоатация на измервателните средства, което
считаме за пропуск. Такъв гратисен период
считаме за необходим защото снабдяването със
средства за измерване и контрол, монтирането,
калибрирането и пускането в експлоатация, както
е известно, изискват технологично време, особено
с оглед обстоятелството, че става въпрос за
специфични такива средства, които не са в масова
употреба и са строго индивидуални. В тази връзка
някои от нашите членове ще понесат съществени
загуби, с оглед обстоятелството, че няма да могат
да изпълняват вече сключени от тях договори до
момента на реална възможност за пускане на
изискуемите измервателни средства, което според
тях би отнело в най-оптималния срок поне 6 /шест/
календарни месеца.
Считаме, че някои от разпоредбите в Раздел II
„Точки за контрол при въвеждане, производство,
складиране и извеждане на бира“ следва да бъдат
прецизирани и допълнени:
В частност, имаме предвид, че би следвало да се
допълни текстът на чл. 15 на сега действащата
Наредба Н-1/2014г., за да бъде напълно ясно и
недвусмислено указано, че само лицата, получили
удостоверение за регистрация на независима
малка пивоварна, извършващи единствено
продажби на бира за консумация на мястото на
производство не попадат в хипотезата на чл. 13 и
чл. 14. В сега съществуващия текст на чл. 15
липсва уточнението, че под „място“ се има
предвид „мястото на производство“, което създава
колебание и неяснота за кои лица се отнасят
разпоредбите на чл. 15 и респективно – какви
уреди за измерване и контрол трябва да използват.
В Раздел II би следвало да се създаде и нова
разпоредба, с която се регламентират средствата
за измерване и контрол, използвани в случаите,

протокол.
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Отразено в чл. 15 и чл. 15а от проекта на
Наредба.
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индустриалците в България

при които се извършва въвеждане на бира в
наливно състояние в предприятие за бутилиране и
извеждането на бирата от същото предприятие,
след како то е извършило бутилиране на продукта
в бутилки, кенове, кегове. Целта на този текст е да
бъдат конкретно регламентирани задълженията на
лицата, които само бутилират бира и които би
следвало да бъдат обхванати от Наредба № Н1/2014г.
С разпоредбата на новия чл. 103в от ЗАДС в сила
от 1 януари 2018 г. е предвидено изискване всички
оператори на митнически складове и пристанища
да се снабдяват, монтират и пуснат в експлоатация
нови средства за измерване и контрол на
обработваните и складирани от тях енергийни
продукти.
Прави впечатление, че по отношение на данъчните
складове беше предвиден 6-месечн гратисен
период за закупуване, монтиране и въвеждане в
експлоатация на въпросните измервателни
средства в съответствие с изискванията на новия
тогава чл. 103а. Този срок е оптимален и
технологически необходим за изработването на
средствата за измерване и контрол, монтирането и
пускането им в експлоатация.
Предвиждането на такъв срок е наложително и по
отношение на митническите складове, т.е.
необходимо е да се предвиди идентичен гратисен
период и за операторите на митнически складове и
пристанища, за да могат да се снабдят, монтират и
пуснат в експлоатация нови средства за измерване
и контрол. Само при такава възможност ще бъдат
изпълнени изискванията на новия чл. 103в от
ЗАДС.
Изработването на средствата следва да се извърши
след индивидуално възлагане на поръчки за
изработване, тъй като всеки подобен уред, с оглед
специфичните изисквания на двете наредби, е
строго индивидуален и може да бъде произведен
само след възлагане с изрична индивидуална
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спецификация на оператора.
Мнението на дружествата, специализирани в
такава дейност, е че целият процес от възлагането
до пускането в експлоатация ще отнеме най-малко
6 календарни месеца.
Освен това практиката, сочи че при такива
поръчки се извършва авансово плащане в полза на
производителите в размер на поне 25 % процента
от стойността на всяка отделна поръчка.
Горните съображения действително обосновават
необходимостта от предвиждането на такъв
период, без който няма практически да е възможно
операторите да се приведат в съответствие с
изискванията на закона и те изобщо няма да са в
състояние да осъществяват стопанската си
дейност.
Според БПГА липсата на гратисен период за
снабдяване, калибриране и пускане в експлоатация
на средствата за измерване и контрол по
отношение на операторите на митнически
складове е пропуск при изготвянето на проекта.
Считаме, че е необходимо да се въведе такъв срок
от 6 месеца.
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