
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за
специфичните изисквания и контрола, осъществяван от

митническите органи върху средствата за измерване на акцизни
стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп.,

бр. 3 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2012 г.)
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя "освен ако в тази наредба не е предвидено друго".

2. Точка 2 се изменя така:

"2.  получават  предварително  определено  количество  готово  опакован  продукт,  етикетиран,
поставен  в  опаковки  от  какъвто  и  да  е  характер,  с  които  обичайно  се  представя  на  пазара,  и
количеството,  което  се  съдържа  в  опаковката,  не  може  да  бъде  променяно,  без  опаковката  да  бъде
нарушена, отворена или да претърпи осезаема промяна;".

§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава буква "д":

"д)  средство  за  измерване  и  контрол  -  система  за  електронно  преброяване  и  идентификация  на
тютюневи изделия."

§ 3. В чл. 10 се създава ал. 3:

"(3)  За  целите  на  прилагане  на  ал.  1,  т.  10  и  11  лицата  подават  уведомление  по  образец  съгласно
приложението. Уведомлението може да се подава и по електронен път."

§ 4. В чл. 16 думите "етилов алкохол по смисъла на чл. 9 от  Закона за акцизите и данъчните складове"
се заменят с "етилов алкохол по обем 80 % vol или повече и дестилати".

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Лицата, произвеждащи етилов алкохол по обем 80 % vol или повече и дестилати чрез процеси на
дестилация  и  ректификация  (поотделно  или  в  последователност),  в  точка  за  контрол  на  изхода  на
събирателните  съдове  след  дестилационните  съоръжения  отчитат  чрез  средства  за  измерване  и
контрол:

1.  едновременно  обема,  приравнен  към  сравнителна  температура  20  °С,  и  алкохолно  съдържание,
изчислено при температура 20 °С, или

2. поотделно обема при условия на измерване и алкохолното съдържание, изчислено при температура
20 °С."

2. В ал. 2 думата "Средството" се заменя със "Средствата", а думата "предава" се заменя с "предават".

3. В ал. 3 думите "етилов алкохол" се заменят с "алкохолна напитка с код по КН 2208".

4.  В  ал.  5  думите  "преди  поставения  разходомер"  се  заменят  с  "преди  поставените  средства  за
измерване и контрол".



§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения:

1.  В  ал.  1  думите  "етилов  алкохол"  се  заменят  с  "етилов  алкохол  по  обем  80  %  vol  или  повече  и
дестилати".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2)  Точката  за  контрол  е  мястото  след  съдовете  по  ал.  1,  където  чрез  средства  за  измерване  и
контрол,  които  предават  данни  по  електронен  път  към  автоматизираната  система  за  отчетност  на
лицата и към информационната система на Агенция "Митници", се отчитат:

1.  едновременно  обемът,  приравнен  към  сравнителна  температура  20  °С,  и  алкохолно  съдържание,
изчислено при температура 20 °С, или

2. поотделно обемът при условия на измерване и алкохолното съдържание, изчислено при  температура
20 °С."

3. Създава се нова ал. 3:

"(3)  Тръбните  връзки  от  съдовете  до  разходомера  се  пломбират  и  при  необходимост  се  осигурява
възможност лицата да вземат проба за контрол."

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§  7.  В  чл.  19  думите  "преминалият  след  разходомера  етилов  алкохол  постъпва"  се  заменят  с  "
преминалите етилов алкохол по обем 80 % vol или повече и дестилати постъпват".

§ 8. В чл. 28 се създава ал. 3:

"(3) В точките за контрол по чл. 27, т. 4 и 5 се използват  средства за измерване и контрол - система
за  електронно  преброяване  и  идентификация,  които  предават  данни  по  електронен  път  към
автоматизираната  система  за  отчетност  на  лицата  и  към  информационната  система  на  Агенция
"Митници"."

§ 9. В чл. 55, ал. 2 думите "Националният център за анализ на риска на Агенция "Митници" се заменят
с "Териториалният координационен център на компетентното митническо учреждение".

§ 10. Създава се приложение към чл. 10, ал. 3: 

"Приложение

към чл. 10, ал. 3

Вх. № .............. ДО

Дата ……....... г. ...............................

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от .................................................................................................................................................,

представляван от ........................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ .....................................................................................................................................,



ЕИК .............................................................................................................................................,

ИНЛС ..........................................................................................................................................,

ИНДС ..........................................................................................................................................,

ИН ...............................................................................................................................................,

Адрес на обекта 

Държава .......................................................................................................................................,
 

Област .........................................................................................................................................,

Община ......................................................................................................................................., 

Населено място .........................................................................................................................., 

Пощенски код .............................................................................................................................,

Улица ..........................................................................................................................................,

Номер .........................................................................................................................................,

Телефон ......................................................................................................................................., 

Мобилен  ......................................................................................................................................,
 

Факс ............................................................................................................................................,

Е - mail .........................................................................................................................................

Уеб адрес .....................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление 

Държава ......................................................................................................................................, 

Област ........................................................................................................................................, 

Община ......................................................................................................................................,

Населено място ..........................................................................................................................,

Пощенски код .............................................................................................................................,

Улица ..........................................................................................................................................,

Номер ........................................................................................................................................., 

Телефон ......................................................................................................................................,

Мобилен .....................................................................................................................................,



Факс ............................................................................................................................................,

Е - mail ........................................................................................................................................, 

Уеб адрес ....................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция

Държава ......................................................................................................................................, 

Област .........................................................................................................................................

Община .......................................................................................................................................,

Населено място ..........................................................................................................................,

Пощенски код ............................................................................................................................., 

Улица ..........................................................................................................................................,

Номер .........................................................................................................................................,

Телефон ......................................................................................................................................, 

Мобилен .....................................................................................................................................,

Факс ............................................................................................................................................,

Е - mail ........................................................................................................................................, 

Уеб адрес ...................................................................................................................................,

Лице за контакти: ......................................................................................................................,

Телефон .....................................................................................................................................,

Мобилен ...................................................................................................................................., 

Факс ............................................................................................................................................,

Е - mail ........................................................................................................................................, 

Уеб адрес .....................................................................................................................................

На  основание  чл.  10,  ал.  1,  т.  10  и  11  от  Наредба  №  3  от  2010  г.  за  специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване
на акцизни стоки Ви уведомявам за следното:

Дейности Дата на осъществяване на
дейностите

Извършване на промени в точките за контрол

Извършване  на  промени  в  използваните  средства
за измерване и контрол



Осъществяване  на  дейности,  изискващи
премахване на пломби, поставени  по реда на чл.  51  от
наредбата

.....................................

(име, подпис, печат)

„Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни
и нормативните актове, регламентиращи  защитата на информация, и  се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.

Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г.
С. Раковски“ № 4.“

  "

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 11. В срок до 1 юли 2013 г. лицата привеждат дейността си  в  съответствие с направените изменения

в наредбата.

§ 12. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван  от митническите органи  върху средствата за измерване  на  акцизни  стоки  (ДВ,  бр.
76 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 3 относно чл. 14:

а)  в  ал.  1  думите  "алкохол  и  алкохолни  напитки" се  заменят  с  "бира,  тихи  вина,  шумящи  вина,  други
ферментирали напитки, междинни продукти и алкохолни напитки с код по Комбинираната номенклатура
(КН) 2208";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) При въвеждане и извеждане на територията на обекта на етилов алкохол по обем 80 % vol или
повече и дестилати със средства за измерване и контрол се отчитат:

1.  едновременно  обемът,  приравнен  към  сравнителна  температура  20  °С,  и  алкохолно  съдържание,
изчислено при температура 20 °С, или

2.  поотделно  обемът  при  условия  на  измерване  и  алкохолното  съдържание,  изчислено  при
температура 20 °С.";

в)  в  ал.  3  думите  "Средството  за  измерване  и  контрол  по  ал.  1"  се  заменят  със  "Средствата  за
измерване и контрол по ал. 2", а думата "предава" се заменя с "предават";

г) в ал. 5 думите "и междинни продукти" се заменят с "междинни продукти и алкохолни напитки с код
по КН 2208".

2. Параграфи 4 и 5 се отменят.

3. В § 6 относно чл. 27:

а)  в  т.  1  накрая  се  добавя  "който  постъпва  или  се  извежда  като  суровина  за  производство  на



тютюневи изделия";

б) създава се т. 5:

"5. местата, където на територията на обекта се въвеждат или извеждат тютюневи изделия."

4. В § 7, т. 2 думите "по чл. 27, т. 3 и 4" се заменят с "по чл. 27, т. 3".

5. Параграф 14 от заключителната разпоредба се изменя така:

"§ 14. Наредбата влиза в сила от 31 март 2013 г., с изключение на § 3,

§ 6 и § 7, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2013 г."

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


