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ДО 

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, МИНИСТЪР НА ТРУДА 
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Г-ЖА РОСИЦА-ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА, 

Във връзка с представения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите 

и данъчните складове (ЗАДС) и проведено на 28.09.2022 г. заседание на Комисията по бюджетна 

политика към НСТС, Българската стопанска камара (БСК) изразява следното становище:  

1. БСК подкрепя предложените изменения, свързани с въвеждане на разпоредби на 
европейското законодателство и отстраняване на несъответствия между българското и 

европейското законодателство. 

2. Предложеният проект на ЗИД на ЗАДС е с цел намаляване на административната тежест 

и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително 

премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на 

новите режими в ЗАДС, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г.: 

• Изменение и допълнение на законови разпоредби, свързани с прецизирането им с цел 

избягване на неясноти и възможностите за разнопосочно данъчно тълкуване, както и за 

отстраняване на констатирани проблемни области при прилагането на закона 

• Предвидено е въвеждане на задължение за лицата със статут на сертифицирани получатели 

да подават една акцизна декларация 

• Създаден е административен ред Агенция „Митници“ да води регистър на издадените 

годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от 

независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител  

• Разширява се обхватът на нормата по отношение на изискуемите документи, необходими за 

издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия  

• Въвеждат се облекчени условия за икономическите оператори, които извършват зареждане 
с втечнен нефтен газ (LPG). Предложена е законова промяна, с която се увеличава от 10m3 

на 25m3 обема на съдовете за съхранение на втечнени въглеродни газове в случаите на 
зареждане на газови инсталации и съоръжения за отопление в обществено обслужващи, 

административни, жилищни и офис сгради. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК 

 

mailto:office@bia-bg.com
http://www.bia-bg.com/
http://www.facebook.com/BusinessBulgaria

