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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  
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ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите 

изделия 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.  

Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия е 

приета  на основание чл. 29 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.  

Предложените с проекта на постановление на Министерския съвет промени в 

наредбата са изготвени във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за акцизите и 

данъчните складове (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г. и ДВ, бр. 33 от 2019 г.) относно отпадане на 

изискването за отпечатване на продажната цена на тютюневите изделия върху бандерола и 

отпечатването й върху опаковката, с изключение на пурите и пуретите. 

 С цел намаляване на административната тежест се прецизира процедурата по 

регистриране на продажната цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрираната 

цена, както и вписването на информацията в електронния регистър, воден от Агенция 

„Митници“. Проектът на нормативен акт предвижда цената да става публична от датата на 

връчване на удостоверението за регистрирана цена.   

 Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление, докладът към 

него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет от 

съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието са 

публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации.  

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 
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проведените обществени консултации е публикувана на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията 

на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал. 

1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като 

становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка. 

 Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена 

финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

 По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието  

Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на постановление на Министерския съвет.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия; 

2. съгласувателни писма; 

3. справка за отразяване на становищата; 

4. частична предварителна оценка на въздействието; 

5. становище на дирекция „Модернизация на администрацията“; 

6. финансова обосновка; 

7. проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

                         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ   


