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ОТ 

ЛИЛИЯ ИВАНОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

 

 

ОТНОСНО: проект на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще 

извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, 

продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на 

машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), с чл. 25, 

ал. 1, въвежда изискване за лицата, които ще извършват внос, въвеждане на 

територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или 

възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на 

тютюневи изделия, да подават уведомление до министъра на икономиката. На 

основание чл. 25, ал. 2 и 3 от ЗТТСТИ Министерството на икономиката създава и 

поддържа публичен регистър на лицата, осъществяващи тези дейности, като реда за 

водене на регистъра се определя с наредба на министъра на икономиката. Със същата 

наредба се определя и образец на уведомление, което се подава до министъра на 

икономиката от лицата, извършващи дейностите по чл. 25, ал. 1 от ЗТТСТИ. 

В съответствие с горното е изготвен проект на Наредба за водене на публичен 

регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, 

производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране 

на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. 

С проекта на Наредба се предвижда създаването и поддържането на публичен 

регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, 

производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране 

на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. Предвижда се в 

регистъра да се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за 

производство на тютюневи изделия: след проведена публична продан или от лице, 

което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи 

изделия като лицензиран складодържател. 



Изпълнението на проекта на Наредба ще бъде в рамките на утвърдения бюджет 

на Министерството на икономиката. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на 

Наредба e публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и на 

Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни за предложения и становища. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

Във връзка с гореизложеното, представяме на Вашето внимание за подпис 

проект на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват 

внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, 

предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за 

производство на тютюневи изделия. 

 

Приложение: проект на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, 

които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, 

продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини 

и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

ЛИЛИЯ ИВАНОВА 

Заместник-министър 


