
 
 
 

 

Проект 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ – МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с 

тях 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 от Министерския съвет на 

проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с 

Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия има за цел 

привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за тютюна, 

тютюневите и свързаните с тях изделия.  

Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, с чл. 35п, ал. 1 и 2, 

въвежда изискване потребителските опаковки на тютюневите изделия, предназначени за 

пускане на пазара, да бъдат маркирани с уникален идентификатор, който трябва да дава 

възможност за определяне и на датата и мястото на производство. Разпоредбата на чл. 

35п от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е в сила от 20 май 2019 

г. за производството и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, а за 

производството и продажбата на тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за 

ръчно свиване на цигари – от 20 май 2024 г, съгласно § 40, т. 2 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна 

и тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.). Съгласно чл. 52 от Закона за тютюна, 

тютюневите и свързаните с тях изделия, контролът по спазване на разпоредбите на 

същия закон, регламентиращи системата за наблюдение и проследяване на тютюневите 

изделия, е възложен на Агенция „Митници“. 
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Същевременно, съгласно чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, потребителската опаковка на 

тютюневите изделия трябва да се маркира по подходящ начин, чрез който се осигурява 

идентификация на мястото и времето (датата) на производство на съответното изделие. В 

случаите, когато потребителските опаковки съдържат цифров и/или буквен код на 

мястото и времето (датата) на производство, както и при промяна на този код, 

производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава – членка на 

Европейския съюз, или от държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария тютюневи изделия, следва 

да представят в Министерството на икономиката информация за цифрите и/или буквите 

от кода, идентифициращи датата на производство. Тази информацията следва да се 

предоставя не по-късно от 14 дни преди пускането на пазара на съответното тютюнево 

изделие – чл. 52, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия. 

Предвид гореизложеното с проекта на Постановление се предвижда: 

- изискването за маркиране по подходящ начин, чрез който се осигурява 

идентификация на мястото и времето (датата) на производство, на потребителските 

опаковки на тютюнево изделие да се запази само за тютюневите изделията, различни от 

цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари. По отношение на цигарите и тютюна за 

ръчно свиване на цигари – информацията относно датата и мястото на производство на 

съответното изделие е осигурена чрез поставянето на уникалния идентификатор върху 

потребителските опаковки на тези изделия; 

- производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава – 

членка на Европейския съюз, или от държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария тютюневи 

изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, да представят в 

Министерството на икономиката информация за цифрите и/или буквите от кода, 

идентифициращи датата на производство. Тази информацията следва да бъде 

представена не по-късно от 14 дни преди пускането на пазара на съответното тютюнево 

изделие. 

С проекта на Постановление не се въвеждат норми на европейското 

законодателство, поради което не е изготвена и представена таблица за съответствието с 

правото на Европейския съюз. 

Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на 

Министерството на икономиката. В тази връзка, към проекта на Постановление е 

приложена финансова обосновка за актове, които не оказват въздействие върху 

държавния бюджет, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

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

Постановление на Министерския съвет, докладът, частичната предварителна оценка на 
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въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ при 

Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката, както и на Портала за обществени консултации със срок за бележки и 

предложения 30 дни. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е съгласуван 

по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме проект на Постановление на Министерския 

съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. 

 

Приложение: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с 

Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. 

2. Финансова обосновка. 

3. Частична предварителна оценка на въздействието. 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския 

съвет. 

5. Справка за отразяване на постъпилите по реда на чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, становища. 

6. Постъпили становища. 

7. Справка за отразените становищата, получени по реда на чл. 26, ал. 3 и 4 от  

Закона за нормативните актове. 

8. Постъпили становища по реда на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните 

актове. 

9. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

С уважение, 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 


