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   Проект! 

 
 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

акцизите и данъчните складове 
 

(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г., доп., бр. 61 от 2006 г., изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 
2007 г., доп., бр. 33 от 2007 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 
от 2010 г.) 

 
§ 1. В чл.14, ал.3 се създава т.14: 
„14. Копие от издаден лиценз за производство на електрическа енергия по реда на 

Закона за енергетиката.”  
 
§ 2. В Глава трета, раздел V се отменя. 
 
§ 3. Създава се чл. 100а: 
„Чл. 100а. (1) За целите на прилагане на чл. 32, ал.1, т. 8 от закона биоетанолът се 

денатурира по специален метод. 
(2) Денатурирането на биоетанола по специален метод се извършва в данъчен склад и 

в присъствието на митнически служител. 
(3) Специалният метод за денатуриране се съгласува предварително с митницата по 

местонахождението на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането. 
(4) Искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на биоетанол се 

подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши 
денатурирането. Искането се придружава с информация относно вида и количеството на 
денатурантите и мястото, където ще се извърши денатурирането. 

(5) Митницата по ал.3 съгласува метода за денатуриране след установено съответствие 
на процедурата с изискванията на този член и положително становище от Централната 
митническа лаборатория на Агенция "Митници".”. 

 
§ 4. Създава се чл. 100б: 
„Чл. 100б. (1) Преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по 

специалния метод по чл. 100а, ал. 5, лицензираният складодържател е длъжен да уведоми 
митницата по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска 
присъствието на митнически служител. 

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва в писмена форма, като в него се посочват 
датата и часът на планираната операция по денатуриране по специалния метод. Операцията 
по денатуриране се извършва в рамките на работното време на митническото учреждение. 

(3) За целите на контрола митническите органи могат да вземат проби от биоетанола, 
предназначен за денатуриране, денатуриращите вещества и получения специално 
денатуриран биоетанол.”. 
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§ 5. В чл.114, ал.1, т.3 се отменя. 
 
§ 6. В чл.119, ал.2 се отменя.  
 
§ 7. В Приложение № 3 накрая се добавя точка 14: 
„14. Издаден лиценз за производство на електрическа енергия по реда на Закона за 

енергетиката” 
 
§ 8. В Приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Точка 8 се изменя така: 

 „8.Имената на служителите, упълномощени да подписват електронни 
административни документи и спесимени на подписите им 

      (Имената и ЕГН на служителите, упълномощени да подписват електронни 
административни документи за данъчния склад и спесимени на подписите им):”  

2. В т. 14 думите „ПАД/” се заличават. 
 
§ 9. Приложение № 19а се изменя така: 
  
§ 10. Приложение №19б се изменя така: 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 11. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите „придружителен 
административен документ”, „ придружителен административен документ или”, 
„придружителен административен документ/”, „/ придружителния административен 
документ”, „/ придружителните административен документ”, „ придружителния 
административен документ” , „ПАД” и „ПАД/”се отменят. 
 

 
§ 12. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 


