
 

 

 
 

ДО 

Г-н Лъчезар Кръстев, 

Заместник директор на Агенция „Митници“ 

 

Изх. № 682-БПГА / 25.11.2021г 

      

 

     Уважаеми г-н Кръстев, 

 

 

 

 На първо място бих искал да Ви благодаря за обстойния и бърз отговор на нашето писмо, 

свързано с промени в тарифирането на втечнените нефтени газове (ВНГ).  

 Българската петролна и газова асоциация (БПГА) е съгласна и разбира предвидените 

методи за класифициране на стоката, а именно че при съдържание на пропани над 75% следва 

ВНГ да бъдат тарифирани под КН 2711 12 97, както и че при съдържание на бутани над 50% следва 

да се използва код 2711 13 97. Също така е ясно от Вашия отговор, че смесите или „междинните 

случаи“ следва да бъдат вписвани по КН 2711 19 00.  

 Все пак поради спецификата на продукта и множеството  му вариации, секторът има нужда 

от допълнителни разяснения и становище по конкретен пример, представляващ сериозна част от 

обемите, внасяни и търгувани в страната. За повече яснота прилагам като приложение №1 към 

настоящето писмо и анализен сертификат на ВНГ. 

 

 По-конкретно нашите питания са от следното естество: 

 

1. Обръщаме се с молба към Вас да потвърдите, че описаното във Вашия отговор процентно 

съдържание на вещества С3 и С4 в продукта е тяхното масово, а не обемно съотношение. 

2. В практиката има редица случаи, при които анализните сертификати показват обобщени 

групи ВНГ- съдържание на бутани / бутилени и пропан/пропилени. Много често съдържанието на 



 

 

бутан и бутилени е над 50%, но под 55% (както е и в приложения към писмото сертификат).  В 

тази ситуация не може еднозначно да бъде прието, че "бутаните" са над 50%, което води до извода, 

че кодът по КН следва да се определи като 2711 19 00. Предвид, че много рядко, съдържанието на 

бутилени превишава 5 масови процента, може да се приеме, че при констатирано съдържание на 

бутани / бутилени над 55%, присъствието на бутани е 50% или повече. В тази връзка, а и за да 

улесним внос на подобни смеси и да уеднаквим практиките на митническите служители и нашите 

компании-членове на Сдружението, моля да потвърдите, че: 

2.1. При внос на смеси от пропани и бутани, когато съдържанието на бутани / бутилени е 

представено в анализния сертификат общо за групата и стойността е над 55 масови процента, 

кодът еднозначно се определя на 27111397! 

2.2. При внос на смеси от пропани и бутани, когато съдържанието на бутани / бутилени е 

представено в анализния сертификат общо за групата и това съдържание е над 50%, но не 

превишава 55 масови процента, продуктът следва да се тарифира в 27111900. 

 

С оглед на гореизложеното моля и за Вашето експертно становище относно 

определянето на код по КН на продукта, описан в приложения към писмото сертификат. 

 

 Надявам се отново на бърз отговор от Ваша страна, за да може практиките да бъдат 

уеднаквени от страна на администрацията и индустрията. Също така се обръщам с молба към Вас  

решението относно тарифирането на ВНГ да бъде сведено до всички компетентни митнически 

служители с оглед избягване на затруднения при операциите по внос и дистрибуция на енергийния 

продукт. 

 

25.11.2021      С уважение: 

гр. София        Живодар Терзиев 

(Председател на БПГА) 

 

 

     
 

 

 

 


