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

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

на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 
 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

Държавна агенция 

„Държавен резерв и 

военновременни запаси“ 

Редакцията на отменения Раздел IIа от 

Глава четвърта на ЗАДС уреждаше 

лицензиране при особени случаи, 

включващо възможността, Държавна 

агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) да 

осъществява дейността си като 

лицензиран складодържател при 

определени условия. Разделът беше 

отменен предвид създаването на 

Държавно предприятие „Държавна 

петролна компания“ (ДП ДПК), което 

трябваше да приеме в управление от ДА 

ДРВВЗ акцизните данъчни складове ПБ-

Сливен и ПБ-Поликраище. Към 

настоящия момент посочените данъчни 

складове все още са под управление на 

ДА ДРВВЗ - на основание § 19а от ПЗР 

към Закона за държавните резерви и 

военновременните запаси (ЗДРВВЗ). 

Съгласно § 18, ал. 1, изречение второ от 

ПЗР към ЗДРВВЗ до връчването на 

Приема се Предложени са съответните 

разпоредби. 
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лицензите за управление на данъчни 

складове на ДП ДПК - ДА ДРВВЗ 

осъществява дейността като лицензиран 

складодържател по досегашния ред. 

Според действащата редакция на ЗАДС и 

проекта за допълнение на ППЗАДС, ДА 

ДРВВЗ, като лицензиран складодържател 

на акцизни данъчни складове ПБ-Сливен 

и ПБ-Поликраище не е субект, за когото е 

предвидено изключение от това 

задължение и ежедневно трябва да 

уведомява АМ, посочвайки данни за 

количествата свободни складови 

капацитети с информация по код на 

акцизния продукт на акцизните стоки, 

вписани в лиценза за управление на 

данъчния склад, както и мерна единица на 

акцизните стоки. 

С оглед на обстоятелството, че в двете 

лицензирани петролни бази, които се 

управляват от ДА ДРВВЗ, се съхраняват 

акцизни стоки, частна държавна 

собственост по Закона за запасите от нефт 

и нефтопродукти, представляващи запаси 

за извънредни ситуации и по Закона за 

държавните резерви и военновременните 

запаси, имащи статут на държавни 

резерви и военновременни запаси, 

публичното оповестяване на данните за 

количествата свободен складов капацитет 

би представлявало нерегламентиран 

достъп до класифицирана информация по 



 3 

смисъла на § 1, т. 6 от ДР на Закона 

защита на класифицираната информация 

(ЗЗКИ).  

Допълнително посочвам, че с 

Постановление № 181 на МС от 

20.07.2009г. за определяне на 

стратегическите обекти и дейности, които 

са от значение за националната сигурност, 

като стратегически дейности в сектор 

„Държавно управление“ са приети 

дейностите по съхранение и управление 

на стоки, материали и суровини, 

представляващи държавни резерви и 

военновременни запаси, каквито са и част 

от съхраняваните в петролните бази 

горива. 

С оглед изложеното, реална и основателна 

би била опасността ежедневното 

предоставяне на данни за количествата 

свободни складови капацитети да доведе 

до вреда в областта на националната 

сигурност по смисъла на § 1, т. 15 от ДР 

на ЗЗКИ. 

Предвид изложеното, предлагам да бъде 

регламентирано изключение по 

отношение на ДА ДРВВЗ от 

задължението за предоставяне на данни, 

касаещи количествата свободни складови 

капацитети и тяхното публикуване в 

регистъра, изразяващо се в създаване на 

нова ал. 3 към чл. 49е от проекта на 

ППЗАДС със следния текст: 
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„(3) Ал. 2 не се прилага по отношение на 

лицензираните складове на Държавна 

агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“.“ 

Българска петролна и 

газова асоциация (БПГА) 

Във връзка с поставения на обществено 

обсъждане проект на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове. 

В цялост Българска петролна и газова 

асоциация (БПГА) подкрепя 

предвидените промени, необходими 

поради изменения в европейското 

законодателство. 

В същото време по така направеното 

предложение за създаване на чл.49е в 

ППЗАДС имаме няколко коментара и 

бележки: 

• При така формулирани т.4 и т.5 от ал.1, 

чл.49е, следва, че трябва да предоставяме 

информация за всички акцизни стоки, 

вписани в лиценза за управление на 

данъчен склад, в т.ч. суровини и 

полуфабрикати. 

• Имайки предвид написаното по-горе, 

компаниите от БПГА биха изпаднали в 

ситуация да предоставят информация за 

свободно вместимости, които да 

обхващат и всички процесии резервоари 

(тези, в които се съхраняват междинни 

продукти и суровини). 

С оглед на гореизложеното правим 

Не се приема Не подкрепяме предложението 

относно допълнението на т. 4 и 5 от 

проекта на правилник. Съгласно 

разпоредбата на чл. 49д от ППЗАДС 

предвижда задължение за 

лицензираните складодържатели да 

подават информация за свободния 

складов капацитет за съхранение на 

енергийни продукти, вписани в 

лиценза, въз основа на 

предоставената информация за 

съхраняване на акцизни стоки – по 

видове стоки и акцизни ставки по чл. 

48, ал. 2, т. 13, буква „г“ от ЗАДС. В 

този смисъл, не е налице 

необходимост от допълнително 

пояснение. 
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следните предложения за промяна на 

текстовете на т. 4 и т. 5 от ал.1, чл.49е, 

както следва:  

1. Предложение за допълнение по т. 4: 

"Код на акцизния продукт и код по КН на 

акцизните стоки, които са краен продукт 

и са вписани в лиценза за управление на 

данъчния 

склад". 

В т. 4 сегашната редакция е: "Код на 

акцизния продукт и код по КН на 

акцизните стоки, вписани в лиценза за 

управление на данъчния склад"; 

2. Предложение за допълнение по т. 5: 

„Данни за количествата свободни 

складови капацитети с информация по 

код на акцизния продукт на акцизните 

стоки, които са краен продукт и са 

вписани в лиценза за управление на 

данъчния склад, както и мерна единица 

на акцизните стоки." 

В т. 5 сегашният текст е: „Данни за 

количествата свободни складови 

капацитети с информация по код на 

акцизния продукт на акцизните стоки, 

вписани в лиценза за управление на 

данъчния склад, както и мерна единица 

на акцизните стоки;" 

Редакциите по никакъв начин не влияят 

на смисъла и целите на промените в ПП 

на ЗАДС. Те биха създали конкретика за 

кои акцизни стоки следва да се 
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предоставя информация. По смисъла на 

чл.4, т.54 от ЗАДС, определението за 

„Краен продукт" е: „Продукт в 

окончателния си качествен и количествен 

състав, преминал през всички етапи на 

производствения процес, включително 

опаковането в крайна опаковка и 

етикетирането му, с която е представен на 

пазара и е достъпен за крайния 

потребител." 

„Булмаркет ДМ“ ЕООД Във връзка с влизане в сила от 01.01.2023 г. на 

разпоредбите на чл. 65, ал.11, 12, 13 и след 

запознаване с качената на сайта спецификация, 

възникнаха някои въпроси, които си позволявам да 

поставя тук. 

1. Какво трябва да се разбира под всеки, работен 

ден. Всеки работен за склада ден или по принцип 

работен ден (изкл. се събота, неделя, празнични 

дни, които по КТ се водят неработни). Някои 

складове работят и в почивните дни като събота и 

неделя, други не. 

2. В проектозакона на ППЗАДС чл.49е, т.5 , гласи, 

че се подават данни за количествата свободни 

складови капацитети с информация по код на 

акцизния продукт на акцизните стоки, вписани в 

лиценза за управление на данъчния склад, както и 

мерна единица на акцизните стоки. 

В ръководството за икономическите оператори на 

стр. 136 е отбелязано като пример  

за Е 500 - мерна единица КГ, 

за Е 430 - мерна единица - литър при 15 градуса 

Целзий, 

за Е 490 - мерна единица - литър при 15 градуса 

Целзий. 

Каква трябва да бъде мерната единица - тази, в 

която е определена данъчната основа съгласно 

Приема се  
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ЗАДС. И тук възникват няколко въпроса: 

1. Aко свободния капацитет за втечнен нефтен газ 

LPG се подава в кг, то трябва ли да се съобрази 

законовото изискване, че запълняемостта на тези 

резервоари във връзка с пожарна безопасност е 85 

% от фактическия обем на резервоара. 

2. Тъй като поискахме от системния ни интегратор 

СОФТСИСТЕМС ООД да ни съдейства за 

автоматично извличане на тази информация, по-

долу Ви прилагам отговора, който ни притесни и 

провокира и този мейл към Вас. 

"Нивомерите които използвате в данъчните си 

складове измерват само ниво и през 

калибрационната таблица на резервоара се 

изчисляват литри при реална температура. Как да 

бъдат изчислени литри при 15 градуса или 

килограми на нещо което е заето от въздух - т.е. 

свободен обем? 

Моля да ми посочите конкретна методика и начин 

на тези преизчисления. В противен случай не 

можем да изготвим справка, съответно да 

генерираме XML файл, който да прикачите в 

БАЦИС. 

Всичко което можем да направим е единствено и 

само за реални литри. Това е вярната и точна 

информация." 

 

 


