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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона 

за акцизите и данъчните складове 

 

 

Промените, които се предлагат с проекта на Правилник за допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с 

промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени с § 15 от 

Преходните и заключителните разпоредби към на Закона за държавните резерви и 

военновременните запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.). 

Предложението за създаване на чл. 49д е свързано с регламентирането на реда и 

начина за определяне на складовия капацитет и достъпа до него от лицата по чл. 47,  ал. 

12 от ЗАДС. По този начин се създава правна рамка за лицата, които желаят да 

използват предоставената законова възможност за ползване на определена част от 

складовия капацитет на лицензираните складодържатели.   

В преходните и заключителни разпоредби е предложено прецизиране на 

параграф 40 от Преходни и заключителни разпоредби към Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

(ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) с цел да се обхванат всички 

хипотези при издадените обезпечения под формата на срочна банкова гаранция. С цел 

избягване на затруднение при тълкуването на текстовете на банковата гаранция ясно е 

регламентирано, че става въпрос за действащи срочни банкови гаранции. 
За изпълнението на дейностите по прилагането на предложения проект на акт няма 

да бъдат необходими финансови средства, тъй като не е налице необходимост от 

извършване на разходи от икономическите оператори.  

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на 

нормативно установените изисквания на акцизното законодателство, което ще оптимизира 

възможностите за осигуряване на ефективен административен контрола, без да се 

възпрепятства дейността на икономическите оператори. 

Предложените промени в проекта на нормативен акт няма да доведат до 

въздействие върху държавния бюджет. 

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.  

Предложеният проект на правилник е публикуван за срок от 30 дни 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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