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ОТНОСНО:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия,
приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от
1994 г.
Съгласно § 37 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
Министерският съвет, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, следва да приведе в
съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Член 35б, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
(ЗТТСТИ)

предвижда

производителите,

вносителите

и

лицата,

които

въвеждат

на

територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз тютюневи изделия
да предоставят данните и информацията по ал. 1 и 2 на същия член по електронен път при
условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Член 35б, ал. 2, т. 2 от ЗТТСТИ предвижда с правилника за прилагане да бъде
определен и приоритетния списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за
ръчно свиване на цигари, предмет на задължение за разширено уведомяване.
Директива

2014/40/ЕС1

предоставя

на

Европейската

комисия

изпълнителни

правомощия по отношение създаването на приоритет списък на добавките за разширено

1

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки
относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за
отмяна на Директива 2001/37/ЕО.

2
уведомяване, определяне на формата за уведомяване за съставките и емисиите на
тютюневите изделия, установяване на общ формат за уведомяване относно електронни
цигари

и

контейнери

механизмите

за

за

многократно

зареждане

за

тези

пълнене

изделия,

и

техническите

точното

стандарти

разположение

на

относно

здравните

предупреждения на тютюна за ръчно свиване на цигари в калъф и други правомощия.
В съответствие с горното, чрез актове за изпълнение2, Европейската комисия е
определила формата за представянето на информацията за съставките и емисиите на
тютюневите изделия и за обема на продажбите, общия формат за уведомлението за
електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, точното разположение на
общото предупреждение и на информационното съобщение върху тютюна за ръчно свиване
на цигари, предлаган на пазара в калъф, както и техническите стандарти за механизма за
зареждане на електронни цигари.
Предвид изложеното и с оглед привеждане на националното законодателство в
съответствие с правото на Европейския съюз, предлагам на Вашето внимание проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с ПМС № 39 от 1994 г.
С проекта на Постановление се предвижда
- отпадане

на

разпоредбите,

регламентиращи

издаването

на

разрешение

за

търговия с тютюневи изделия. Условията и реда за издаване на разрешение за търговия с
тютюневи изделия, са определени със Закона за акцизите и данъчните складове и
Правилника за негово прилагане.
- препращане към разпоредбите на актовете за изпълнение на Европейската
комисия, регламентиращи формата за представянето на информацията за съставките и
емисиите

на

тютюневите

изделия

и

за

обема

на

продажбите,

общия

формат

за

уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, точното
разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху тютюна
за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в калъф, и техническите стандарти за
механизма за зареждане на електронни цигари. Актовете за изпълнение на Европейската
комисия са задължителни в своята цялост и са пряко приложими за държавите членки.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия няма
да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на Постановлие е публикуван на Интернет страницата на Министерство на
икономиката за обществено обсъждане, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните
2

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за установяване на
формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (ОВ, L 312/5 от 27
ноември 2015 г.). Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 година
за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно
пълнене (ОВ, L 309/15 от 26 ноември 2015 г.). Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1735 на
Комисията от 24 септември 2015 година относно точното разположение на общото предупреждение и
на информационното съобщение върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в
калъф (ОВ, L 252/49 от 29 септември 2015 г.). Решение за изпълнение (ЕС) 2016/586 на
Комисията от 14 април 2016 година относно техническите стандарти за механизма за зареждане на
електронни цигари (ОВ, L 101/15 от 16 април 2016 г.).

3
актове (ЗНА). Проектът на Постановление бе публикуван и на Портала за обществени
консултации.
Проектът на Постановлнеие е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник

на

Министерския

съвет

и

на

неговата

администрация

(УПМСНА),

като

направените целесъобразни бележки са отразени, съгласно приложената таблица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия,
приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника

за

прилагане

на

Закона

за

тютюна

и

тютюневите

изделия,

приет

с

Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.
2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване.
3. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.
4. Съгласувателни писма.
5. Справка

за

отразените на

становища, получени по реда

на

чл. 33

от

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
6. Справка за отразените становища, получени по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове.
7.

Становище на Работна група 25 „Търговска и външноикономическа политика”.
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