Проект!
ЗАКОН 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, бр. 80, 81, 105 и 108
от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.; бр. 36 и 106 от 2008 г.; бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009
г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.; бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.; бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.; бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016
г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 33 от
2019 г.)

§ 1. В чл. 24а, ал. 3 се създават т. 8-11:
„8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в
реално време на контрол на количества денатуриран по специален метод етилов алкохол
или енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и суровините,
материалите, произведените или складираните стоки, вписани в искането по ал. 5;
9. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите
органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 8;
10. използва средства за измерване и контрол:
а) на количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни
продукти, на местата на които ще се получават в обекта;
б) на количествата енергийни продукти в случаите на използването им за енергиен
продукт с двойно предназначение или в минералогични процеси на местата, в които
постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в
производствения процес;
в) на количества произведени стоки, на местата на които стоките се извеждат от
обекта.
11. средствата за измерване и контрол по т. 10 трябва да отговарят на изискванията
на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.“
§ 2. В чл. 47, ал. 1 се създава т. 11:
„11. използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията
на чл. 47б.“.
§ 3. Създава се чл. 47б:
„Чл. 47б (1) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват в данъчните
складове система за видеонаблюдение и контрол.
(2) Системата по ал. 1 трябва да предоставя възможност за:
1. визуален контрол в реално време;
2. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров
регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. разпознаване на регистрационните номера на транспортните средства.
(3) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, видеокамерите се
монтират стационарно:
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1. на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни
средства. Видеокамерите се разполагат по начин позволяващ безпрепятствено ясно
заснемане на идентификационните номера и табели на транспортните средства, както и
друга тяхна идентификация, като трябва да отговорят на изискването на ал. 2, т. 3;
2. на всички места, където лицензираните складодържатели са длъжни да използват
средства за измерване и контрол за отчитане на въвежданите и извежданите акцизни стоки
в/от данъчния склад. Видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено
заснемане на товаренето и разтоварването на транспортните средства, както и тяхната
безспорна идентификация;
3. на всички места, на които лицензираните складоръжатели са длъжни да използват
средства за измерване и контрол в случаите по чл. 52, ал. 1, т. 6 и ал. 2. Видеокамерите се
разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено заснемане на средствата за измерване и
контрол, както и на общото място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и
към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
а) местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад в случаите по
чл. 52, ал. 1, т. 6;
б) друг данъчен склад.
(4) В данъчните складове за производство и складиране на алкохол и алкохолни
напитки (с изключение на вино), освен видеокамерите по ал. 3, се монтират и видеокамери
на всички места, определени за влизане или напускане на хора от обекта.
(5) Видеокамерите по ал. 3 и 4 е необходимо да са влагозащитени, да са с резолюция
не по-малка от 1280х720 пиксела и да осигуряват ефективно видеонаблюдение,
включително в тъмната част на денонощието. Видеокамерите следва да разполагат с
функционалност за алармиране при настъпване на определени събития.
(6) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпва и се съхранява информация
за датата и часа на видеоизображението, идентификация и местоположение на отделните
видеокамери, както и исторически данни за датата, часа и продължителността на
прекъснатия сигнал между видеокамера и цифровия регистратор, и регистрираните други
аларми.
(7) Информацията за извършваното видеонаблюдение се съхранява върху цифровите
регистратори за срок не по-малък от 1 месец. Митническите органи могат да ограничат
достъпа до цифровите регистратори по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3.
(8) След изтичане на срока по ал. 7, информацията се архивира, като се съхранява в
данъчния склад за срок не по-малък от 2 месеца. Митническите органи могат да правят
копия на архива, когато за целите на контрола е необходим по-голям срок за съхранение на
информацията.
(9) Изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се съгласува с
митническите органи, които могат да дават предписания и/или да тестват нейната
функционалност и ефективност. Искането за съгласуване на изграждането на системата за
видеоноблюдение и контрол се подава по ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.
(10) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен
режим на работа, като следва да разполага с автономно електрозахранване за срок не помалък от 24 часа.
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(11) Лицензираните складодържатели са длъжни самостоятелно и за своя сметка да
осигурят на митническите органи и органите на Националната агенция за приходите
отдалечен достъп в реално време до видеоизображенията и възможност за отдалечен
преглед на съхраняваната в системата им информация по ал. 7.
(12) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и
контрол винаги в изправност, в съответствие с изискванията към нея и съдействат за
безпрепятствения отдалечен достъп на органите по ал. 11. Лицензираните складодържатели
са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно
въздействие върху системата и нейните компоненти.
(13) При извършване на проверки, лицензираните складодържатели са длъжни да
предоставят на органите по ал. 11 цялата съхранявана информация от системата за
видеонаблюдение и контрол.
(14) Допълнителните изисквания към системата за видеонаблюдение и контрол,
както и достъпите по ал. 11, се определят с правилника за прилагане на закона.“.
§ 4. В чл. 103 се създава ал. 8:
„(8) Снимки и видеозаписи е допустимо да се използват както като доказателствено
средство или като самостоятелни веществени доказателства.“.
§ 5. Създава се чл. 122б:
„Чл. 122б (1) Лице, което наруши чл. 47б, ал. 2-10 и ал. 13, се наказва с имуществена
санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв., като при повторно нарушение санкцията е в размер
от 2 000 до 8 000 лв.
(2) Лице, което наруши чл. 47б, ал. 1, 11 и 12 се наказва с имуществена санкция в
размер от 3 000 до 8 000 лв., като при повторно нарушение санкцията е в размер от 5 000 до
10 000 лв.“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, получили
удостоверения по чл. 24б, ал. 6 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
чл. 24а, ал. 3, т. 8-11 от закона.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове, с който се определят допълнителни изисквания към
системата за видеонаблюдение и контрол, както и достъпите по чл. 47б, ал. 11,
лицензираните складодържатели, подават искане за съгласуване на изграждането на
системата за видеоноблюдение.
(3) До влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ за
привеждане в съответствие с изискванията на чл. 47б, лицата подали искане по ал. 1
продължават дейността си като лицензирани складодържатели.“.
§ 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., Решение № 7 на Конституционния съд на Република
България от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр.
106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от
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2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97
от 2017 г. и бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 33 от 2019 г.) в чл. 118, ал. 3, изречение второ
се изменя така:
„В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на
самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални
устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна
на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на
дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал.
4.“
§ 8. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите
привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в
съответствие с него, относно чл. 118, ал. 3 изречение второ.
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