
С П Р А В К А 

 

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за акцизите и данъчните складове 
 

 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

„Джапан Табако 

Интернешънъл България“ 

ЕООД 

Едно от актуалните предизвикателства в сферата 

на акцизите върху цигарите и тютюневите 

продукти у нас е предстоящото им увеличаване в 

Европейския съюз чрез ревизията на Директива 

2011/64. Това ще наложи повишаването им в 

бъдеще и у нас. От сегашната си позиция на 

страна с най- нисък акциз върху цигарите в ЕС, 

България най-вероятно ще трябва да преодолее по-

голямо номинално увеличение на ставките в 

сравнение с другите страни в Източна Европа. С 

цел да се измине пътя до следващи увеличения по 

най-плавния за потребителите, фиска и легалния 

пазар начин, смятаме, че е най-удачно 

увеличенията да започнат сега чрез въвеждането 

на календар за плавно повишаване на акциза върху 

цигарите в следващите години, както следва: 

 

Календарът задава плавно и балансирано 

 

юли 

2023 

юли 

2024 

юли 

2025 

юли 

2026 

юли 

2027 

Пропорционален акциз, % 

от продажната цена (…..)* (…..)* (…..)* 

 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
Специфичен акциз на 1000 

цигари, лева (…..)* (…..)* (…..)* 

 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
Минимален акциз на 1000 

цигари, лева 

(…..)* (…..)* (…..)* 

 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 

Не се приема С Решение № 374 от 8 юни 2022 г. 

Министерски съвет внесе за разглеждане в 

Народното събрание на Република България 

ЗИД на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. (сигнатура 47-

202-01-33/08.06.2022 г.). С параграф 23 от 

законопроекта се предвиждаше увеличаване 

на акцизните ставки на тютюна и 

тютюневите изделия с цел осигуряване на 

минимално, поетапно и балансирано 

увеличаване на акциза върху цигарите, 

тютюна за пушене, пурите и пуретите, 

нагреваемите тютюневи изделия и 

наргилета, и въвеждане на акцизна ставка за 

течностите в електронните цигари за четири 

последователни години. 

Въвеждането на такъв четири годишен 

акцизен календар целеше да осигури 

предвидимост за бизнеса, респективно и 

стабилност за потребителите.  Също така, 

предложението бе съобразено и с 

предстоящото преразглеждане на Директива 

2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. 

относно структурата и ставките на акциза 

върху обработен тютюн, с което ще бъдат 

предложени по-високи минимални нива на 
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покачване на ставките, което може да донесе 

значително покачване на приходите за период от 

няколко последователни години. Това покачване 

ще бъде максимално, ако се запази сегашният 

нисък дял на незаконната търговия с цигари без 

бандерол на българския пазар чрез фокус на 

политическо и оперативно ниво на държавните 

институции върху темата. Този фокус е ключово 

условие за постигане на ръст на приходите от 

акцизи и запазване на стабилността на пазара. 

Предложеният календар за цигарите отговаря на 

следните критерии, които са от ключова важност 

за фиска: 

•  Съвпада с принципните насоки за облагане на 

Европейската комисия преимуществено чрез 

специфичен акциз; 

•  В синхрон е с практиките в повечето страни-

членки на ЕС: 22 държави-членки на ЕС в 

последните 10 години са намалили тежестта на 

пропорционалния компонент в структурата на 

акциза върху цигарите; 

• Чрез увеличаването на специфичния акциз 

изменението на ставките обвързва приходите 

основно с обложения с данъци обем продукти и 

със стабилността на пазара; 

•  Не ощетява и не дава предимства на никой от 

играчите или сегментите на пазара, тъй като би 

довел до теоретично повишаване на цените във 

всички пазарни сегменти - както в евтиния 

сегмент, който представлява под половината от 

обема на пазара, така и в останалите ценови 

сегменти при цигарите; 

• Отчита в еднаква степен интересите на фиска, 

потребителите и индустрията чрез балансиран 

подход; 

• Приближава постепенно облагането у нас до 

бъдещи повишения на минималния акциз, които се 

очаква да бъдат изисквани от Европейската 

облагане на тютюневите изделия, доколкото 

Република България към момента прилага 

минималните нива на облагане с акциз на 

тютюневите изделия, а очакваните по-високи 

изисквания към минималните нива на 

облагане ще бъдат значителни.  

Народните представители не приеха и 

отхвърлиха предложените изменения, 

свързани с облагането на тютюневите 

изделия. 

В тази връзка и предвид ограничените 

функции на служебното правителство, 

подобни промени свързани с акцизната 

политика, следва да бъдат предмет на 

обсъждане с редовно.  
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комисия. 

За да бъде увеличено пропорционално облагането 

на всички категории тютюневи продукти, 

предлагаме да бъде въведен и ежегоден календар 

за увеличаване на акциза върху тютюна за пушене 

и нагреваемите продукти, както следва:  

 
 

юли 

2023 

юли 

2024 

юли 

2025 

юли 

2026 

юли 

2027 

Тютюн за пушене, специфичен 

акциз на килограм 

 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
Нагреваеми тютюневи изделия, 

специфичен акциз на килограм 

 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 
 

 

(…..)* 

Комплексното въвеждане на предложените 

увеличения на акциза може да донесе годишен 

ръст на приходите в порядъка на 80-100 млн. лв. 

годишно. Предлагаме ежегодно ставките да се 

променят ефективно от месец юли, започвайки 

още от 2023 г., и да продължат от юли всяка 

година в посочения период. Подкрепяме 

увеличение на облагането на всички категории, 

включително и електронни цигари и пури/пурети. 

Ситуацията в България е изключително 

благоприятна за въвеждане на такъв акцизен 

календар, поради следните причини. Нелегалният 

пазар на цигари без бандерол е на рекордно ниски 

за България и ЕС нива, клонящи до 3% от пазара и 

плавни увеличения на цените следва да бъдат 

лесно приети от потребителите. Покупателната 

способност на пушачите е в трайна тенденция на 

подобрение. Поради това, последните увеличения 

на акциза и цените в периода 2016-2019 г. бяха 

приети без затруднения от пазара и той не 

отбеляза значителни свивания в обема продукти, 

обложени с данъци и продадени легално у нас. 

България трябва да се подготви за следващите 
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увеличения на минималния акциз върху цигарите 

в ЕС, които се очакват при предстоящите 

изменения на Директива 2011/64. Колкото по-рано 

и с повече на брой малки стъпки е увеличението, 

толкова по-лесно ще бъде прието от пазара и няма 

да се наруши динамиката на планираните приходи 

в държавния бюджет. По този начин ще се осигури 

предвидимост и стабилност за легалния пазар на 

тютюневи продукти, и на приходите от акциз, над 

50% от които се формират от тютюневите изделия. 

 
Забележка: *Данните представляват търговска тайна, 

свързана със стопанската дейност, чието запазване е в 
интерес на правоимащите. 

Българска търговско 

промишлена палата  

(БТПП) 

Изразява принципна подкрепа по ЗИД на Закона за 

акцизите и данъчните складове по отношение на 

предложените промени за намаляване на 

административната тежест и създаване на 

облекчени условия за икономическите оператори, 

включително, чрез премахване на потенциални 

пречки пред данъчно задължените лица при 

прилагането на новите режими в закона. 

БТПП изцяло подкрепя промяната на правната 

уредба, с която да се въведе режим за събирането 

на информация по служебен път и подаване на 

месечна акцизна декларация за получените 

акцизни стоки, освободени за потребление в 

рамките на друга държава членка на ЕС, което 

според нас ще облекчи, освен икономическите 

оператори и администрацията в 

документооборота.  

Подкрепя и премахването на идентичните 

текстове и дублиращи норми при прилагане на 

акцизно законодателство, както и отстраняването 

на пропуски при транспониране на Директива 

2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. 

Съгласни сме и по отношение на облекчените 

условия за икономическите оператори по чл. 92 ал. 

Приема се  
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2 от Закона, а именно като се увеличи обема на 

съдовете за съхранение на втечнени въглеродни 

газове за зареждане на газови инсталации и съдове 

за отопление, което предвид усложнената 

икономическа обстановка е от съществена 

важност за увеличаване на резервите от LPG в 

хранилищата в страната. 

Въпреки изразената принципна подкрепа за 

Проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за акцизите и данъчните складове, считаме 

че в рамките на предоставените кратки срокове за 

становище по законопроекта е невъзможно да 

запознаем своите членове и браншови 

организации с предложените изменения. 

Обръщаме внимание, че направените в раздел III. 

Финансови и други средства, необходими за 

прилагането на проекта на нормативен акт и 

раздел IV. Очакваните резултати от прилагането 

на проекта на нормативен акт кратки изложения 

не представляват сериозен правен анализ за 

прилагането на нормите, придружен с финансови 

разчети и оценка на въздействието. БТПП счита, 

че за да се избегнат последващите несъответствия 

в тълкуването и невъзможността за прилагането на 

нормите в определени случаи, с което се 

накърняват правата на икономическите оператори 

е необходимо да се подходи по-детайлно и след 

общественото обсъждане. 

  

Съюз за стопанска инициатива 

(ССИ) 

 

Приема предложените промени в Закон за 

изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове. 

Приема се  

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И 

ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 

(КРИБ) 

КРИБ принципно подкрепя предложения проект 

на ЗИД на ЗАДС. 
Приема се  

Българска петролна и газова Предложение за създаване на чл. 92б: Приема се  Предложена е редакция на разпоредбата. 



 6 

асоциация  

(БПГА) 

Чл. 92б (1) Ставката по чл. 33, ал. 1 се прилага за: 

1.  втечнен нефтен газ (LPG), използван за 

отопление за битови нужди в газови инсталации и 

съоръжения със съдове за съхранение (резервоари) 

съгласно чл. 92, ал. 2, 

2. втечнен нефтен газ (LPG), използван за 

отопление за стопански и битови нужди в газови 

инсталации и съоръжения със съдове за 

съхранения (резервоари) без ограничения в 

размера, когато получателят не е физическо лице, 

3. в бутилки за втечнен нефтен газ (LPG), 

предназначен за отопление за стопански и битови 

нужди. 

(2) Съдовете, инсталациите и бутилките за 

втечнен нефтен газ (LPG) следва да отговарят на 

изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и нормативни актове, 

свързани с устройството и безопасната 

експлоатация на съдове, работещи под налягане. 

 

Мотиви: Промяната е необходима с оглед 

нарастващото търсене на втечнения нефтен газ, 

като заместител на природния газ в 

индустриалното производство. Нормативните 

текстове към настоящия момент са неясни и 

препращат към чл. 92 от ЗАДС, който се отнася за 

изключенията от забраната за търговия на дребно 

от данъчен склад, което създава възможности за 

неправилно тълкуване от административния орган. 

Според нас, особено с оглед трудния зимен период 

за индустрията, е необходимо да се създаде 

предлагания специфичен текст, който да реши 

празнотата по въпроса в законодателството. 

БПГА 

2-ро допълнително 

предложение 

Предложения на БПГА и мотивите към тях: 

По отношение на § 18, с който в чл. 92, ал. 2 

думите „с обем до 10 m3" се заменят с „с обем до 

25 m3“, предлагаме следната редакция: 

1. В чл. 92, ал. 2 да се измени така: 

Приема се Предложени са съответните изменения в 

разпоредбите. 
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„(2) Алинея 1 не се прилага за: 

1. лицензирани складодържатели, които извършват 

зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, 

различни от бутилките за газови уредби на 

автомобили; 

2. лицензирани складодържатели, които извършват 

зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) за 

отопление по смисъла на чл. 4, т. 37 в газови 

инсталации и съоръжения, които отговарят на 

изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и нормативни актове, 

свързани с устройството и безопасната 

експлоатация на съдове, работещи под налягане.“ 

Предлагаме да се отмени ал. 2 на чл. 33 от Закона 

за акцизите и данъчните складове, поради 

следните съображения: Разпоредба на чл. 33, ал. 2 

гласи „Ставката по ал. 1 т. 4 се прилага за втечнен 

нефтен газ (LPG) в съдове, отговарящи на 

изискванията, определени в правилника за 

прилагане на закона", а чл. 109, ал, 1 от ППЗАДС 

има препратка към чл. 92, ал. 2 от ЗАДС относно 

изискванията за обем. 

Мотиви: 

С предложената промяна ще отпадне изискването 

за определен обем на съдовете за съхранение и ще 

се постигне яснота в уредбата, тъй като 

изискванията за ползване на ставката за втечнен 

нефтен газ за отопление ще бъдат регламентирани 

в един нормативен акт. Акцизът е налог върху 

потреблението и при условие, че втечненият 

нефтен газ е ползван за отопление, то същият 

следва да се обложи със ставката за отопление, без 

да има изискване за обем към съдовете за 

съхранение, както е по аналогия и към ползваната 

природна газ за отопление. 

II. Допълване на разпоредбите относно 

задължителната регистрация по чл. 57а, спрямо 

лица, които внасят или въвеждат компресиран 
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природен газ, транспортиран със специализирани 

съдове: 

1. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения: 

а) в т. 8 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 и 

6" се заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 6 

и 7“; 

б) в т. 17 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 2, 3, 3а, 5 и 6" се 

заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 2, 3, 3а, 5, 6 и 7“; 

в) в т. 18 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5 и 6" с 

думите „чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5, 6 и 7“. 

2. В чл. 43, ал. 1, т. 3 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 

и 3" се заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 

6 и 7“. 

3.В чл. 57а се правят следните изменения и 

допълнения: 

а) В ал. 1 се създава т. 7: 

„7. които внасят или въвеждат компресиран 

природен газ, транспортиран със специализирани 

съдове" 

б) В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 3б, 5 и 6" се заменят 

с „ал. 1, т. 1 – 3б, 5 - 7“; 

в) В ал. 4, т. 6 се изменя така: 

„6. точно местонахождение на обекта или 

мрежата, от която на територията на съответното 

компетентно митническо учреждение се 

извършват продажби на природен газ за битови 

или стопански нужди и за моторно гориво, с 

изключение на случаите по ал. 1, т. 7“ 

в)В ал. 8 думите „ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 и 6" се 

заменят с „ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 -7“; 

4. В чл. 57б, ал. 1 думите „чл. 57а, ал. 1, т. 1-3" се 

заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 1-3 и 7“. 

5. В чл. 84, ал. 20 думите „чл. 57а, ал. 1, т.6" се 

заменят с „чл. 57а, ал.1, т.6 и 7“. 

 6" се заменят с „чл. 57а, ал. 1, т. 6 и 7“. 

Мотиви: 

Допълване на разпоредбите относно 

задължителната регистрация по чл. 57а, като 



 9 

обхваната хипотезата и за лицата, които внасят 

или въвеждат на територията на страната 

компресиран природен газ, транспортиран със 

специализирани съдове. 

„ВИЛАД ГРУП“ ООД Предложението касае малки и средни предприятия 

в сферата на производството. 

Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, освобождават 

се от облагане с акциз енергийни продукти 

използвани за цели, различни от моторно гориво 

или гориво за отопление. Това са случаите, в които 

акцизните продукти се използват за 

производствени цели. 

В края на 2019 г., в чл. 24а, ал. 3 от ЗАДС (ДВ, бр. 

96 от 06.12.2019 г.), се въведе т. 10, според която 

удостоверение за освободен от акциз краен 

потребител се издава на лице, което в случаите по 

чл. 24, ал. 2, т. 4 използва средства за измерване и 

контрол: 

а) на количествата енергийни продукти с код по КН 

2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се 

получават в обекта; 

б) на количествата енергийни продукти с код по КН 

2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в 

съответната производствена инсталация в обекта 

и/или се влагат в производствения процес; 

в) на количествата произведени стоки на местата, 

на които стоките се извеждат от обекта. 

В ал. 2 на § 38 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закон за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(Обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 

01.01.2020 г.) е предвидено “В тримесечен срок от 

влизането в сила на измененията и допълненията в 

наредбите по ал. 1 лицата, получили удостоверения 

Приема се Предложена е редакция на разпоредбите на 

чл. 24а. 
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по чл. 24б, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните 

складове, привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от същия 

закон, като за целта подават уведомление до 

директора на териториалната дирекция по 

местонахождението на обекта.“. 

В последствие с изменение на ал. 2 на § 38 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 

96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (Изм. - 

ДВ, бр. 84 от 2020 г.), срокът е удължен до 

31.12.2020 г. 

Мотивите, с които е прието изменението на ЗАДС 

са от увеличаване на възможностите за ефективен 

контрол на приходната администрация върху 

акцизните стоки, както и минимизирането на риска 

от неправомерно ползване от лицата, на правата по 

връченото им удостоверение за ОАКП. 

Следва да се вземе предвид, че и преди въвеждане 

на посоченото изискване на чл. 24а, ал. 3, т. 10 от 

ЗАДС, лицата получили УОАКП са били 

задължени да водят стриктна отчетност, като 

отчитат цялото доставено им гориво и 

произведеното количество продукция. Отчитането 

на доставката на гориво се извършва и от 

доставчика, като доставчика отчита мястото на 

разтоварване посредством GPS, а разтовареното 

количество посредством измервателен уред на 

транспортното средство. Така посочените мерки 

гарантират отчитане на полученото и 

изразходеното гориво. Използването на горивото за 

други цели извън тези, за които е издадено УОАКП 
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веднага би довело до разминаване между 

представените пред митническите органи разходни 

норми, отчетената пред НАП и митническите 

органи произведена продукция и доставеното 

гориво, което се отчита от лицето получило 

УОАКП (пред митнически органи и НАП) и от 

доставчика (отново пред митнически органи и 

НАП). 

Изискването, лицата получили УОАКП да въведат 

допълнителни измервателни уреди, неминуемо 

води до административна и финансова тежест. Тази 

тежест обаче, не би следвало да доведе до резултат 

различен от този, който би бил налице при спазване 

на действащите изисквания за отчетност (посочени 

най-общо по-горе). Напротив, лицата получили 

УОАКП биват задължени да вложат значителни 

средства в изграждането на системите за измерване 

и контрол (т.е. да извършат един значителен 

разход), които средства няма да увеличат 

производителността или конкурентоспособността 

им (т.е. разходът няма доведе до приход). 

Така въведеното задължение за лицата получили 

УОАКП не отговаря и на никакви европейски 

стандарти по отношение на пропорционалност на 

националните разпоредби в областта на данъчния и 

акцизния контрол, тъй като разходите, които ще 

трябва да направят икономическите оператори за 

прилагането на тези правила биха надхвърлили 

многократно допълнителните приходи, които би 

събрала държавата от прилагането на подобна 

мярка. 

Все в тази насока следва да се обърне внимание, че 

лицата получили УОАКП не са със статут на 
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данъчни складове и не се ползват от правата, 

предвидени за данъчните складове (за складиране и 

производство). В тази насока са несъстоятелни и 

мотивите, изложени при приемане на 

горепосоченото изменение на ЗДАС, а именно: 

„Целта на направените нормативни предложения е 

да се въведат мерки за еднакво третиране на 

икономическите оператори получили или желаещи 

да получат удостоверение за ОАКП с другите 

регистрирани лица по ЗАДС, спрямо които вече са 

въведени изисквания за автоматизирани системи за 

отчетност, както и на средства за измерване и 

контрол.“. Така действително би стигнало до 

еднаква тежест за икономическите оператори 

получили или желаещи да получат удостоверение 

за ОАКП с другите регистрирани лица по ЗАДС, но 

правата, с които те разполагат са различни. 

Недопустимо е, както от юридическа, така и от 

икономическа гледна точка, лицата получили 

УОАКП да бъдат приравнявани на данъчни 

складове. Именно затова, въведеното задължение за 

лицата получили УОАКП не отговаря и на никакви 

европейски стандарти по отношение на 

пропорционалност на националните разпоредби в 

областта на данъчния и акцизния контрол. 

Много фирми след промените в закона за акцизите 

и отнемането на УОАКП (Удостоверение за 

освободен от акциз краен потребител) ще спрат да 

работят поради невъзможност да се справят със 

ситуацията. Други ще работят единствено за 

заплатите на своите работници, но няма да могат да 

инвестират в иновации и развитие на дейността им. 

Например „Вилад груп“ ООД, осигурява 40 
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работни места, спазва стриктно действащото 

законодателство и надлежно плаща дължимите 

данъци и осигуровки. В нито един момент не сме 

били санкционирани от Агенция Митници. В 

периода, в който разполагахме с УОАКП, въпреки 

многократните проверки (почти винаги 

осъществявани съвместно от контролни органи на 

различни институции) не е констатирано 

неспазване на ЗАДС или данъчното 

законодателство.  

По време на пандемична ситуация, по време на 

епидемична обстановка, ние нито веднъж не сме 

пропуснали да платим данъци, осигуровки или 

заплати. Не сме поискали и помощ от държавата, 

тоест по никакъв начин не сме били в тежест на 

държавата. Сега се получава така, че законът се 

променя не в полза на бизнеса. 

За нас инвестицията, необходима да покрием 

изискванията за измервателни уреди, е непосилна 

(над 200 000 лв.). Както се посочи, това е 

инвестиция, която не може да бъде възвърната или 

да донесе приход в нито един момент. 

Включването на тази инвестиция, в крайната цена 

на произвежданите продукти, би направило 

производството ни неконкурентоспособно и реално 

би довело до загуба на клиенти и фалит. 

Ние „Вилад Груп“ ООД сме производство от малък 

и среден тип. Доставчик сме на Либхер в сферата 

на стиропорни форми. Дори сме един от основните 

доставчици на стиропорни форми в Либхер. 

Фирмата се е развивала в годините постепенно, не е 

ползвала евро фондове и помощи от никъде. 

Доказали сме се пред нашите клиенти с качество. 
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Либхер Хаусгерете Марица е завод ,който 

произвежда повече от 5000 хладилника на ден , и го 

обслужват много малки и средни фирми като нас, 

които сами по себе си събират количество на 

работници, включая и Либхер, около 7000-8000 

човека. Това е една работеща и обвързана система, 

където ако някой по веригата се налага да 

преустанови производствения си цикъл , може да се 

получи срив за всички работещи , не само фирми а 

и хора за определено време. Един такъв фактор е 

невъзможността на производствените фирми да 

ползват УОАКП или да са освободени от акциз. 

При нас горивото е един от основните 

енергоизточници за производство на пара. Чрез 

пара в автоматични машини формоваме 

стиропорни форми. Тоест закупуваме и ползваме 

продукт с акциз , а произвеждаме и продаваме 

продукт който е не акцизен. И в същото време сме 

третирани,  като данъчен склад , а не като 

производствено предприятие краен потребител. 

С оглед на горното считаме, че за да бъде 

подкрепен малкия и среден бизнес чл. 24а, ал. 3, т. 

10 от ЗАДС в сила от 01.01.2020 следва да бъде 

отменена, наред с измененията в нормативните 

актове свързани с прилагането на ЗАДС, 

включително ППЗАДС и Наредба № Н-1 от 

22.01.2014г. за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от митническите органи 

върху средствата за измерване и контрол на 

акцизни стоки. Това ще даде право на 

производители, като нас, да ползват Удостоверение 

за освободен от акциз краен потребител. 

 


