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МОТИВИ 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането 

на проби и методите за анализ за целите на  контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 

2006 г.) 

 

С Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на  

контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.), издадена от министъра на финансите, се 

определя редът за вземане на проби от акцизни стоки, включително от тези под режим отложено 

плащане на акциз, за лабораторен анализ за целите на контрола върху акцизните стоки. С 

наредбата се определят и методите за изпращане за анализ на взетите проби. Наредбата се 

прилага за акцизните стоки: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия и енергийни 

продукти. 

Вземането на проби от акцизни стоки се извършва от митническите органи за целите на 

осъществявания от тях контрол по Закона за акцизите и данъчните складове. С цел улесняване 

вземането на проби от митническите органи за целите на контрола на акцизни стоки са 

предложени нови текстове, съгласно които митническите органи могат да вземат проби в 

отсъствие на проверяваното лице при точно определени обстоятелства. 

Предложените изменения и допълнения с проекта на акт имат за цел подобряване на 

правната уредба, отстраняване несъвършенства и непълноти в съществуващата към момента 

нормативна уредба, прецизиране разпоредбите с оглед практическото им прилагане. 

Актуализират се текстове, като предложенията са съобразени с разпоредбите на Закона за 

акцизите и данъчните складове.   

Посочени са лицата, от които митническите органи имат право да вземат проби от стоките 

за извършване на анализ за целите на акцизния контрол. Допълват се разпоредби, като се добавя 

текст относно представителите на данъчнозадължените лица по ЗАДС. Прецезират се местата, от 

където митническите органи имат право да вземат проби. Прецизиран е текстът относно 

компетентните митнически лаборатории, където се изпитват взетите проби от акцизните стоки. 

Прецизират се текстове относно реда за вземане на проби от митническите органи, формиране на 

проби, вида на опаковките и начинът на опаковане на пробите с цел запазване на целостта им и 

качествените характеристики на стоките. С тази цел е създадено ново приложение № 5 към чл. 11 

от наредбата, в което са описани видовете опаковки на проби за изследване на акцизните стоки, 

съобразени с вида на съответната стока. Прецизиран е текстът относно съхранението на взетите 

проби, с оглед структурните промени в Агенция „Митници“. 

С цел улесняване вземането на проби от митническите органи за целите на контрола на 

акцизни стоки са предложени нови текстове, които митническите органи могат да вземат проби в 

отсъствие на проверяваното лице, когато не е открито на адреса, посочен при извършване на 

проверка по реда на чл. 102, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, или не се е явил в 

указания срок, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина 

Предложени са нови редакции на приложения № 1-3, съответно към чл. 12, ал. 1, чл. 13, 

ал. 1 и чл. 14 от наредбата, с цел съобразяване с административните структури в Агенция 

„Митници“, унифициране и прецизиране на документите, които се създават от митническите 

органи в процеса на вземане на проби, опаковането им и изпращането им за анализ в 

митническите лаборатории – образец на протокол за вземане на проби, етикет на проба, заявка за 

анализ или експертиза. С промените в приложение № 4 към чл. 21 от наредбата, се добавят 

видове акцизни стоки, от които могат да се вземат проби от митническите органи, както и 

количеството в една опаковка проба, за целите на анализа.     
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Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на нормативно 

установени правомощия на митническите органи, съобразени с разпоредбите на акцизното 

законодателство и новите икономически условия в страната, прецизност и актуализиране на 

нормативната уредба във връзка с определяне на реда за вземане на проби от стоки и реда и 

методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки. 

С предложените промени в Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за 

анализ за целите на  контрола върху акцизните стоки не се възпрепятства дейността, не се 

увеличават разходите и не се създава допълнителна административна тежест за икономическите 

оператори.  

Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни 

финансови средства за бюджета.  

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

се налага по акта да бъде изготвен анализ за съответствие с европейското право. 

 

 

 

 

 

 


