
     

 

 

      МОТИВИ 

към проекта на Наредба за определяне на условията и реда за подаване на документи 

по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път 

 

 

Проекта на Наредба за определяне на условията и реда за подаване на документи по 

Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път е изготвен в изпълнение на § 88 

от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.). Предложеният проект e изготвен с 

цел издаване на нормативен акт, който да урежда обществените отношения свързани с 

условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС) пред митническите органи по електронен път, и който да отговаря на актуалните 

изисквания на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

(ЗЕДЕУУ), с които българското законодателство се привежда в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). В проекта са отразени и последните 

изменения в действащото законодателство в областта на акцизите. Същевременно проектът е 

съобразен със степента на развитие на електронните системи в Агенция „Митници“. 

Проектът на наредба е ориентиран към ефективното използване на информационните 

и комуникационните технологии. Предвидените правила и процедури целят облекчаване на 

преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, 

администриращи акциза. 

Конкретните цели, които проектът на нормативен акт си е поставил, са свързани с 

регламентирането на условията, реда за подаване на документи по електронен път чрез 

използването на средства за електронна обработка на данни между информационните 

системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори.  

В чл. 2 от проекта на наредба се определя, че подаването на документи по електронен 

път се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни 

между информационните системи на Агенция „Митници“ и лицето, чрез директен обмен на 

съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната 

система на лицето, чрез предварително изградена връзка тип „система - система“ или чрез 

въвеждане на информация в информационните системи на Агенция „Митници“, чрез уеб 

интерфейс на Е-портал на Агенция „Митници“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от проекта за обмена на информация посредством 

използването на средства за електронна обработка на данни е необходимо лицето да прилага 

квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г и 

ЗЕДЕУУ и да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством 

използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“ по 

определен в наредбата ред.  

Чл. 4 от проекта предвижда, че обменът на документи по електронен път се 

осъществява по спецификации, утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“. 

Спецификацията се публикува на Е-портал на Агенция „Митници“ и на входа на 

информационната система. 

В чл. 10 от проекта е уредено, че на регистрация за подаване на документи по 

електронен път подлежат всички лица, които ще подават документи по ЗАДС пред 

митническите органи по електронен път.  

В чл. 20 от проекта е предвидено заявлението за регистрация да се подава само по 

електронен път, като при подаването му се извършват необходимите проверки. При 

наличието на технологична възможност е предвидено проверките да се извършват 



автоматизирано чрез средата да служебен автоматизиран достъп до регистри с първични 

данни RegiX и да приключват с изпращане на отговор до заявителя, че електронното 

заявление е успешно прието, или че не е прието, ако са констатирани несъответствия, в 

случай че е посочена електронна поща.  

С обмена на информация по електронен път между митническата администрация и 

икономическите оператори дейността на последните силно се облекчава и прави възможно 

да се поддържа връзка в реално време. Принципите на електронния обмен на информация 

между икономическите оператори и митническите учреждения, заложени в проекта на 

наредба, са унифицирани с тези, прилагани за целите на митническото законодателство, като 

са съобразени с промените в ЗЕДЕУУ при електронни трансакции на вътрешния пазар. 

Предвидени са възможности с въвеждането на нови програмни продукти в областта на 

акцизите този обмен на информация допълнително да се обогатява и улеснява, в 

съответствие с измененията на действащото законодателство. 

Проектът на наредба не предвижда финансови разходи за бюджета.  

Финансови разходи за икономическите оператори не се предвиждат с оглед на 

обстоятелството, че икономическите оператори, както в обичайната си дейност така и при 

досегашните си взаимоотношения с административните органи, в голяма степен са 

изпълнили изискванията относно необходимостта самостоятелно и за своя сметка да 

комплектуват информационните си системи с необходимите апаратни, системни, мрежови и 

телекомуникационни средства. Също така са осигурили необходимите програмни и 

технически средства за защита на информацията, както и софтуерно и хардуерно са 

комуникационно  обезпечени,   

Един от основните очаквани резултати от прилагането на наредбата ще бъде 

същественото намаляване на разходите за хартия, архивохранилища, както и други разходи, 

свързани с хартиения носител. За икономическите оператори ще бъдат спестени 

човекочасове време предвид отпадане на нуждата от физическо присъствие за подаване на 

документи в митническите учреждения.  

С проекта на наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, 

поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.  

 

 


