Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т
Проект!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

от ………………..2017 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на
цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83
и 92 от 2006 г., бр. 16 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 22 от 2016 г.)
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 4, ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Притежателят на правото върху търговската марка уведомява директора на
Агенция „Митници“ в случаите на оттегляне на пълномощното.“
§ 2. В чл. 4а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 се изменя така:
„5. когато уведомлението се подава от пълномощник:
а) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на
правото върху търговската марка на тютюневите изделия;
б) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило
правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия,
вписан в Държавния регистър на марките в съответствие с чл. 22, ал. 5 от Закона за
мерките и географските означения, в случаите когато притежателят на марката е дал право
търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за
изключителна лицензия.“.
2. Точка 7 се отменя.
3. Създава се т. 8:
„8. декларация от лицето получило правата върху марката по силата на
лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството
по т. 5.“
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§ 3. В чл. 4б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 - 3 след думите „Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено от
него лице“.
2. В ал. 4 думата „издаване“ се заменя с „връчване“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 4. В чл. 4в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и след думите „Агенция „Митници“ се добавя „или
оправомощено от него лице“, а думата „заличи“ се заменя с „прекрати“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите когато притежателят на търговска марка оттегли пълномощно от
упълномощено лице се прекратява съответната регистрация.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След връчване на удостоверението за регистрирана цена директорът на
Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице незабавно изпраща копие от
съответното удостоверение по чл. 4б, ал. 1 и 3 на компетентното/ите митническо/и
учреждение/ия, в което/които ще се заявяват бандеролите.“
2. В ал. 2 думите „получаване от“ се заменят с „връчване на“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на хартиен носител и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В регистъра се вписват:
1. последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие или цена на
единична бройка ръчно свити пури, за която има издадено удостоверение за регистрирана
цена, както и предходно регистрираната цена;
2. производителят, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава
членка, или вносителят и притежателят на правото върху търговската марка;
3. дата на приемо-предавателния протокол от териториалното митническо
управление за предаване на бандеролите;
4. търговска марка;
5. разновидност на продукта;
6. тип на цигарите;
7. размер на опаковката по дължината на цигарата (за цигарите);
8. описание на опаковката;
9. брой късове в опаковка;
10. дължина на една цигара без филтъра или мундщука;
11. диаметър на една цигара;
12. максимално съдържание на никотин, катран и въглероден оксид в една цигара;
13. тегло на тютюна в една опаковка тютюн за пушене.“

§ 7. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
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ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
……………………………………………………………………………………………………………
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/и митническо/и учреждение/ия, в
което/които ще се заявяват бандеролите)

Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………….………………………
Тел. ………………………………… факс: …………….. e-mail ……………………………………...
ОТНОСНО: Уведомление за продажна цена на тютюнево изделие

въглероден
оксид
(в мг)

катран
(в мг)

Съдържание в една цигара

никотин
(в мг)

нова
(в лв.)

тегло (в мг)
диаметър
(в мм)

стара
(в лв.)

тип бленд***

Характеристики на тютюневото изделие

Регистрирана цена

дължина без
филтъра или
мундщука
(в мм)

късове( брой)

описание **

размер (в мм)

Цигари тип *

Опаковка за продажба на дребно

Разновидност на
продукта

Търговска марка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
1. Цигари:

II. Производител на тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Притежател на правото върху търговската марка:
……………………………………………………………………………………………………………
V. Лице, което ще заяви бандеролите:
……………………………………………………………………………………………………………
(в случай, че се знае)

VI. Стара цена – регистрирана с удостоверение № …………………... дата ……………………….
VII. Търговска марка – регистрирана под № ……………….., в ……………………………………
VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на
действащото законодателство.
……………
………………………………………………………………………………
(дата)
(име, длъжност, подпис и печат)
Забележки:
1. * Посочва се типът на цигарите: „Ф“ – с филтър; „БФ“ – без филтър и „АКФ“ – активен карбонов филтър.
2. ** Посочва се типът на опаковката: „ТКЗК“ – твърда кутия със затварящо се капаче, която може да е с прави,
скосени или заоблени ръбове; „ТКПК“ - твърда кутия с падащо капаче, тип „табакера, която може да е с прави,
скосени или заоблени ръбове; „МП“ – мек пакет
3. *** Посочва се типът на бленда: „АБ“ – Американ бленд; „ВБ“ – Виржиния бленд; „ОБ“ – Ориенталски бленд; „СБ“
– Специален бленд.
4. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.
5. В т. VII се посочва интернет базирания регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO online, CTMonline или ROMARIN)
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ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
……………………………………………………………………………………………………………
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/и митническо/и учреждение/ия, в
което/които ще се заявяват бандеролите)

Адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………………………
Тел. ………………………………………… факс: …………….. e-mail ……………………………...
ОТНОСНО: Уведомление за продажна цена на тютюнево изделие
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
1. Пури или пурети:
(посочва се конкретното тютюнево изделие)

Регистрирана цена Характеристики на тютюневото
изделие
за един брой ръчно
Регистрирана цена
свити пури
стара
нова
стара
нова
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

тип бленд***

диаметър
(в мм)

тегло (в г)

дължина (в мм)

пури/пурети
(брой)

описание **

Разновидност на
търговска марка

Търговска марка

Опаковка за продажба на дребно

II. Производител на тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Притежател на правото върху търговската марка:
……………………………………………………………………………………………………………
V. Лице, което ще заяви бандеролите:
……………………………………………………………………………………………………………
(в случай, че се знае)

VI. Стара цена – регистрирана с удостоверение № …………………... дата ……………………….
VII. Търговска марка – регистрирана под № ……………….., в ……………………………………
VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на
действащото законодателство.
……………
………………………………………………………………………………
(дата)
(име, длъжност, подпис и печат)
Забележки:
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1. * Посочва се типът на опаковката: „ДК“ – дървена кутия; „КК“ – картонена кутия; „МК“ – метална кутия; „ПК“пластична кутия;“ЕК“ – етуи кутия; „К“ – кутия; „Т“ – тубос; „МТ“ – метален тубос; „МП“ – мек пакет; „ИО“ –
индивидуална опаковка; „Д“ - друго описание.
2. ** Посочва се типът на бленда: например „Куба“, „Доминикана, Куба, Никарагуа“ и други.
3. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.
4. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.

5. В т. VII се посочва интернет базирания регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO
online, CTM-online или ROMARIN)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
……………………………………………………………………………………………………………
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/и митническо/и учреждение/ия, в
което/които ще се заявяват бандеролите)

Адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………………………
Тел. ………………………………………… факс: …………….. e-mail ……………………………..
ОТНОСНО: Уведомление за продажна цена на тютюнево изделие
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
1. Тютюн за пушене:
Търговска марка

Разновидност на
продукта

Опаковка за продажба
на дребно
описание
*

тегло на
тютюна в
опаковка
(в г)

Регистрирана цена

стара
(в лв.)

Тип бленд**

нова
(в лв.)

II. Производител на тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Притежател на правото върху търговската марка:
……………………………………………………………………………………………………………
V. Лице, което ще заяви бандеролите:
……………………………………………………………………………………………………………
(в случай, че се знае)

VI. Стара цена – регистрирана с удостоверение № …………………... дата ……………………….
VII. Търговска марка – регистрирана под № ……………….., в ……………………………………
VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на
действащото законодателство.
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……………
(дата)

………………………………………………………………………………
(име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)

Забележки:
1. * Посочва се типът на опаковката: „ТП“ – твърд пакет; „МК“ – метална кутия; „КК“ – кутия;“ПК“ – пластична
кутия; „МП“ – мек пакет; „Д“ - друго описание.
2. ** Посочва се типът на бленда: например „АБ“ – Американ бленд и други.
3. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.
4. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.
5. В т. VII се посочва интернет базирания регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO online, CTMonline или ROMARIN)“

ДО
ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
УВЕДОМЛЕНИЕ
от
……………………………………………………………………………………………………………
(наименование на уведомителя, седалище и адрес на управление, ЕИК, компетентно/и митническо/и учреждение/ия, в
което/които ще се заявяват бандеролите)

Адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………………………
Тел. ……………………….……………… факс: …………….. e-mail ……………………………..
ОТНОСНО: Уведомление за продажна цена на тютюнево изделие
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. На основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия Ви уведомяваме, че желаем регистрация на следната продажна цена:
1. Други тютюневи изделия (в скоби се посочва конкретното наименование на тютюневото
изделие, напр. бездимни тютюневи изделия и др.):
Търговска марка

Разновидност на
продукта

Опаковка за продажба
на дребно
описание
*

тегло на
тютюна в
опакова
(в г)

Регистрирана цена

стара
(в лв.)

Тип бленд**

нова
(в лв.)

II. Производител на тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
III. Лице, което въвежда от друга държава членка или внася тютюневото изделие:
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Притежател на правото върху търговската марка:
……………………………………………………………………………………………………………
V. Лице, което ще заяви бандеролите:
……………………………………………………………………………………………………………
(в случай, че се знае)

VI. Стара цена – регистрирана с удостоверение № …………………... дата ……………………….
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VII. Търговска марка – регистрирана под № ……………….., в ……………………………………
VIII. Етикетиране на тютюневите изделия:
Декларираме, че описаните тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на
действащото законодателство.
……………
………………………………………………………………………………
(дата)
(име, длъжност, търговско наименование, подпис и печат)
Забележки:
1. * Посочва се типът на опаковката: „ТП“ – твърд пакет; „МК“ – метална кутия; “ПК“ – пластична кутия; „МП“ –
мек пакет; „Д“ - друго описание.
2. ** Посочва се типът на бленда: например „АБ“ – Американ бленд и други.
3. В т. 1 се посочва конкретното тютюнево изделие.
4. В т. IV данните за притежателя на търговската марка се вписват, както са посочени в съответния регистър.
5. В т. VII се посочва интернет базирания регистър, в който е регистрирана търговската марка (BPO online, CTMonline или ROMARIN)“

§ 8. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 4б, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
„АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ“
Удостоверение за регистрирана цена
№ ……………………………
София, ……………………..
Настоящото удостоверение се издава на основание раздел II от Наредбата за условията и
реда за регистриране на цените на тютюневите изделия и във връзка с уведомление
№ …………………./………… г.
на …………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
…………………………………………………………………
ЕИК: ………………………………
Компетентно/и митническо/и учреждение/ия, в което/които ще се заявяват бандеролите
1. Производител/лице, което въвежда/вносител и притежател на правото върху търговската марка
2. Търговска марка
3. Описание на тютюневото изделие (цигари/пурети/пури/тютюн за пушене/други тютюневи
изделия):
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3.1. Дължина, мм (за цигари – без филтъра или мундщука)
3.2. Тегло, мг
3.3. Диаметър, мм
3.4. Тип бленд
3.5. Разновидност на продукта
3.6. Съдържание на никотин в една цигара, мг
3.7. Съдържание на катран в една цигара, мг
3.8. Съдържание на въглероден оксид в една цигара, мг
4. Размер на потребителската опаковката на тютюневото изделие, включително за тютюневите
изделия в опаковката:
4.1. Брой на цигарите
4.2. Брой на пурите/пуретите
4.3. Тегло в една опаковка (за тютюн за пушене и други тютюневи изделия)
5. Описание на потребителската опаковка
6. Регистрирана продажна цена на тютюневото изделие в левове
7. Регистрирана продажна цена на един брой ръчно свити пури в левове
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“:
(подпис и печат)
Дата на връчване:
Забележка: Когато описанието на тютюневото изделие е „Други тютюневи изделия“ в скоби се посочва
конкретното наименование“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. В Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18,
37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2
от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от
2006 г., бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 14 от 2012
г., бр. 12 и 80 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) чл. 11а се отменя.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:
(ТАНЯ ГЕОРГИЕВА)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:
(ДИАНА ДРАГНЕВА)
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