
МОТИВИ 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-7 от 

2016г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данни от средствата за 

измерване и контрол по чл. 103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове  
 

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-7 от 

2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данни от средствата за 

измерване и контрол по чл.103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

е свързан с необходимостта от привеждането на нормативния акт в съответствие с 

последните изменения в ЗАДС (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.). В сила от 1 януари 2020 г. е 

въведено изискване към освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) да използват 

автоматизирани системи за отчетност, които да позволяват извършването в реално време 

на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в 

обектите им, в т. ч. и на суровините, материалите, произведените или складирани стоки. В 

случаите, когато лицата по чл. 24, ал. 2, т. 4 от закона получават и използват в обекта си 

енергийни продукти с код по КН 2710 12 и 2710 20, същите са длъжни да осигурят 

интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност, 

както и да използват средства за измерване и контрол. В тази връзка с наредбата са 

уредени реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и 

контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС в случаите на чл. 5, ал. 5 от Наредба № H-1 от 2014 г. 

за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху 

средствата за измерване и контрол на акцизни стоки. Допълва се разпоредбата на чл. 3 от 

наредбата, като се разширява кръгът на задължените лица с освободените от акциз крайни 

потребители по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато получават и използват в обекта си 

енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 271020. Данните от средствата за измерване и 

контрол, изпращани по електронен път, постъпват в информационната система на 

Агенция „Митници“. 

За изпълнението на дейностите по прилагането на предложеният проект на акт ще 

бъдат необходими финансови средства, тъй като разходите свързани с привеждането на 

лицата в съответствие с допълнителните изисквания ще бъдат за сметка на 

икономическите оператори. Предложеният проект на акт се очаква да доведе до 

положително въздействие върху държавния бюджет. 

С проекта на нормативен акт не се въвеждат норми на правото на Европейския 

съюз.  

Предложеният проект на наредба е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно 

разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 
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