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З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и  

данъчните складове  

(Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., 

бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 

и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и бр. 6, 24, 44 и 95 

от 2009 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 24, ал. 3 след думата „потребители” се 

поставя точка и текстът докрая се заличава. 

§ 2. Член 25а се отменя. 

§ 3. В чл. 26 се създава ал. 3: 

„(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, 

които извършват зареждане на плавателни съдове, следва да 

използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на 

чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от 

които се извършва зареждането, като данните от тях се предават 

по електронен път до Централното митническо управление по ред, 

начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници”.”  

§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, 

определени с правилника за прилагане на закона”. 

2. Алинея 8 се изменя така: 

„(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане 

на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради 

несъответствие с нормативни изисквания или с технически и 

качествени стандарти на производителя, включително по 

отношение на потребителските опаковки, поставените върху 

опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с 

правилника за прилагане на закона.” 

3. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят. 

4. Създава се ал. 12: 

„(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават 

от митническите органи по ред и начин, определени с правилника 

за прилагане на закона.” 

§ 5. В чл. 33, ал. 1 т. 6 се отменя 



§ 6. В чл. 33а, ал. 1 думата „литра” се заменя с „кг”. 

§ 7. В чл. 59 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 2 се създава т. 6: 

„6. смесване на биогорива с горива от нефтен 

произход.” 

2. Създава се нова ал. 4: 

„(4) Не се счита за производство на енергийни продукти 

дейност, при която извън производствено предприятие или 

данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други 

енергийни продукти или други материали, при условие че: 

1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и 

2. платената сума не е по-малка от сумата, която би 

била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

§ 8. В чл. 65, ал. 5, т. 2 думите „смесване на 

биогорива с горива от нефтен произход” се заличават. 

§ 9. В чл. 93 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 

1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи 

газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на 

тези за частни развлекателни плавания, при условие че газьолът 

е маркиран.” 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по 

ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 2”. 

3. Създава се ал. 4: 

„(4) В случаите по ал. 1 и 2 във всички търговски и 

първични счетоводни документи задължително се вписва 

„маркирано гориво за отопление”, съответно „маркирано гориво 

за плавателни средства”, и № на анализния сертификат/протокол 

за маркирането на съответната партида.” 

§ 10. В чл. 104, ал. 1 след думите „по чл. 121” се 

добавя „и чл. 153, ал. 5”. 

§ 11. В чл. 114 думите „на чл. 61” се заменят с „на 

чл. 103а, ал. 1, 3, 4 и 5”. 

§ 12. Създава се чл. 122а: 

„Чл. 122а. (1) Лице, което направи опит за 

манипулиране или демонтиране или манипулира, или демонтира 

техническите устройства по  

чл. 102, ал. 3, се наказва с глоба в двойния размер на 

дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. – за физическите 

лица, и с имуществена санкция в двойния размер на дължимия 

акциз, но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и 

едноличните търговци. 



(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в 

тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв., 

а имуществената санкция в тройния размер на дължимия акциз, но 

не по-малко от 6000 лв.” 

§ 13. Параграф 18 от Заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове (ДВ,  

бр. 106 от 2008 г.) се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 14. За предадените до влизането в сила на този закон 

бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и 8 в компетентното митническо 

учреждение акцизът се прихваща или се възстановява при 

условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и 11 от същия 

член. 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г. с 

изключение на § 2 и 12, които влизат в сила от 1 януари 2011 

г. 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 

2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 
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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на  

Закона за акцизите и данъчните складове 

 

 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) е изготвен  в изпълнение на Решение № 180 на 

Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на 

заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията 

са свързани с изпълнението на част от тези мерки. Във връзка с това са 

направени следните предложения: 

- Отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като 

енергиен продукт за отопление 

Получено е положително решение на Европейската комисия за 

съвместимост на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху 

чистите биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с 

биогорива. Съгласно посоченото решение мярката за намаляване на облагането 

с акциз на биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се 

използва като моторно гориво, а не като гориво за отопление.  

- Определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от 

нефтен произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и 

данъчните складове. 

В съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-

специално на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните 

продукти и електроенергията е допълнено определението за производство на 

енергийни продукти. За производство на енергийни продукти се счита и 

смесването на енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът 

на дължимия акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече 

платения акциз за   двата продукта. Например за производство се счита 

смесването на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел 2 

процента обемни с платен акциз с гориво за дизелови двигатели със съдържание 

на биодизел от 4 до 5 процента обемни с платен акциз, което на практика 

означава, че такова смесване не може да се извърши в бензиностанция и че 

продажбата на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел от 4 

до 5 процента обемни, за което е платена намалената ставка, може да се продава 

само на отделна бензиноколонка. 

- Отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, 

облепени с бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила 

на нови акцизни ставки. Във връзка с това се предлага и отмяна на условията за 

възстановяване на платен акциз за цигарите, които не са реализирани на пазара 

в законовоустановения срок. 

Този процес създава редица административни затруднения за 

митническата администрация, както и конфликти с представителите на бизнеса. 



 

� 
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С последните изменения и допълнения на ЗАДС бе отменено задължението за 

заплащане на акциз при изтичането на 60-дневния срок от получаване на 

бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание. 

Във връзка с това се прие изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на 

базата на  средномесечното количество на освободените за потребление 

акцизни стоки, като по този начин ще се контролира този процес. С оглед на 

това отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на 

акцизните стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на 

бандерол.  

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 
 

 


