МОТИВИ
към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за
разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)
С Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза
на държавата акцизни стоки (Наредба № 7 от 2010 г.), издадена от министъра на
финансите, се уреждат условията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и
изоставени в полза на държавата акцизни стоки по Закона за акцизите и данъчните
складове, както и на иззетите и задържаните акцизни стоки по чл. 107в от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Съгласно чл. 124, ал. 4 от ЗАДС (с последно
допълнение, ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.), министърът на финансите
издава наредба, с която определя условията и реда за разпореждане и транспортиране на
иззетите и задържаните отнетите и изоставените в полза на държавата стоки по ал. 1, 2 и
3 и акцизните стоки по чл.107в.
С разпоредбата на чл. 124, ал. 5 от ЗАДС (с последно допълнение, ДВ, бр. 97 от
2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.) е разписано, че иззетите и задържаните, отнетите и
изоставените в полза на държавата акцизни стоки са под контрола на митническите
органи и подлежат на продажба, преработка или унищожаване. Отнетите и изоставените
в полза на държавата стоки, които подлежат на продажба или преработка, се смятат за
поставени под режим отложено плащане на акциз. Съгласно чл. 124, ал. 6 от ЗАДС се
предвижда продажбата на акцизни стоки по ал. 5 да се извършва от митнически
служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ или на
оправомощено от него лице, по ред, определен с наредбата по чл. 124, ал. 4 от същия
закон.
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни
стоки е изготвен във връзка с чл. 124 от ЗАДС и е съобразен със специфичните
изисквания при разпореждане с иззети и задържани, както и с отнети и изоставени в
полза на държавата акцизни стоки. Измененията и допълненията имат за цел да
прецизират и актуализират досегашните текстове в съответствие с измененията в ЗАДС,
а също така и да се създадат ред и условия за продажбата на акцизни стоки.
С цел своевременна реализация на акцизните стоки са предложени разпоредби за
подобряване на процедурите за провеждане на търговете. Предвижда се възможността
при отваряне на офертите от комисията, назначена със заповед по чл. 5 от Наредбата, да
присъстват кандидатите или упълномощени от тях лица.
В проекта на Наредбата се създава нова глава – глава втора „а“, която урежда реда и
условията за продажба на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата
енергийни продукти, които са годни за употреба и могат да се използват като краен
продукт. Предвидено е продажбата им да се извършва по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
В съответствие с чл. 240, във връзка с чл. 239, ал. 9 от Закона за митниците е
предвидено от сумите, постъпили от реализацията на иззетите и задържаните, отнетите и
изоставени в полза на държавата стоки, да се заплащат разходите, направени от
митническите учреждения по превозването и съхраняването им, както и разходите по
оценяването и извършването на продажбите им, като след приспадане на направените
разходи сумите се внасят като приход в централния бюджет.
Предвид разпоредбата на чл. 239, ал. 9 от Закона за митниците (редакция към ДВ,
бр. 58 от 26.07.2016 г.), се предвижда с Наредба № 7 от 2010 г. да се определят и
условията и реда за разпореждане с изоставени и отнети акцизни стоки по Закона за
митниците.
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В проекта на акт се предлага отпадане на изискването, посочено в чл. 6, ал. 2 от
Наредбата условията за провеждане на търга с тайно наддаване за продажба и
преработка на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки да се обявяват в
един централен и/или местен ежедневник. Предвижда се условията за провеждане на
търга да се обявяват на видно място в сградата на митническото учреждение, както и на
интернет страницата на Агенция „Митници“. Промяната е продиктувана от липсата на
нормативно изискване в ЗАДС условията за провеждането на търг с тайно наддаване да
бъдат обявени в един централен и/или местен ежедневник. Разпоредбите на Глава
двадесет и шеста от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс „Публична продан“
също не предвиждат изискване съобщението за публичната продан да бъде разгласено
чрез публикуване на съобщението в един централен и/или местен ежедневник.
Публикуването на условията за провеждане на търга в един централен и/или местен
ежедневник води до значителни разходи за митническата администрация и затруднява
излишно процедурата по реализация на стоките.
Предлага се изменение на чл. 16 от Наредба № 7 от 2010 г., като се предвижда
унищожаването на енергийни продукти да се осъществява, когато са изчерпани всички
възможности за продажбата им по реда на глава втора и глава втора „а“.Предвижда се
унищожаването да не се прилага за алкохолни напитки с изтекъл срок на годност, като те
подлежат на директно унищожаване, а това обстоятелство се удостоверява в заповедта
по чл. 17, ал. 1 от Наредба № 7 от 2010 г.
Предлагат се изменения в § 1 от преходните и заключителните разпоредби на
Наредба № 7 от 2010 г., като се предвижда Агенция „Митници“ да продава отнетите в
полза на държавата средства-собственост на нарушителя, послужили за извършване на
нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, както и съоръженията,
използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 от Закона за акцизите и
данъчните складове по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвидено
е при изчерпване на всички възможности за продажбата им по реда на ДОПК,
съоръженията, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 ЗАДС, да се
унищожават по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 7 от 2010 г.
С § 50 и § 64, първо изречение от преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98
от 2018 г.), се извършват промени в Закона за митниците и се предвиждат структурни
промени в Агенция „Митници“. Разписано е, че Агенция „Митници“ е структурирана в
Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция
е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически
пунктове. Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор.
Съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите, на
основание чл. 8 от Закона за митниците.
Направените предложения в Наредба № 7 от 2010 г. са и във връзка с промените в
структурата на Агенция „Митници“, съгласно чл. 7, ал. 2 и 4, чл. 8 и чл. 9, ал. 4 от Закона
за митниците (в сила от 7 януари 2019 г.).
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ (посл.
изм. с ДВ, бр. 2 от 2019 г.), Агенцията е структурирана в Централно митническо
управление и в териториални дирекции. Съгласно чл. 29, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, териториалната дирекция е административно звено в
структурата на Агенцията, като се ръководи и представлява от директор (чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Агенция „Митници“).
С предложените промени се прецизират текстове от Наредба № 7 от 2010 г., като
навсякъде в наредбата думите „началника на съответното митническо учреждение“,
„началникът на съответното митническо учреждение“, „началникът на митницата“,
„началника на митницата“, „началник на митница“ и „митница“ се заменят съответно с
„директора на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“, „директорът
на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници“, „директорът на
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териториалната дирекция на Агенция „Митници“, „директора на териториалната
дирекция на Агенция „Митници“, „директор на териториална дирекция на Агенция
„Митници“ и „териториална дирекция на Агенция „Митници“.
С предложените промени в Наредба № 7 от 2010 г. не се възпрепятства дейността,
не се увеличават разходите и не се създава допълнителна административна тежест за
икономическите оператори. Предложените промени в Наредбата няма да доведат до
необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не
се налага по акта да бъде изготвен анализ за съответствие с европейското право.
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