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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на финансите 

Агенция „Митници“ 

Централно митническо управление 

 
 

Информация във връзка с прилагане на Закон за контрол по прилагане на 

ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи 

положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). 

Във връзка с прилагането от 05.02.2023 г. на ЗКПОМОДРДПУ и предвид Решение на 

Министерски Съвет № 100/02.02.2023 г., лицата попадащи в обхвата на закона, следва да 

имат предвид: 

Декларациите, посочени в чл. 3, ал. 5 от ЗКПОМОДРДПУ, утвърдени със Заповед 

№ ЗМФ - 95/02.02.2023 г. на министъра на финансите се попълват, както следва: 

 Декларацията, по чл. 3, ал. 1 от ЗКПОМОДРДПУ за удостоверяване 

обстоятелството дали нефтопродуктите с код по КН 27 10 са или не са получени от суров 

нефт, внесен въз основа на дерогацията, предоставена съгласно член 3м, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 833/2014, се издава от лицата, които извършват трансфер и транспорт към 

други държави членки или трети държави, както и при продажбата на купувачи в други 

държави членки или в трети държави на нефтопродуктите, за всяка отделна доставка. 

 Декларацията, по чл. 3, ал. 2 от ЗКПОМОДРДПУ за удостоверяване 

обстоятелствата, че предназначението на продуктите е само за употреба в Украйна и с 

продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните, се 

издава от лицата, които извършват продажба, доставка, трансфер, и износ за Украйна на 

нефтопродуктите, изброени в приложение XXXI от Регламент (ЕС) № 833/2014, получени 

от суров нефт, внесени съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, за които 

е разрешена дерогация от Министерския съвет по член 3м, параграф 7 от същия регламент. 

 Декларацията, по чл. 3, ал. 3 от ЗКПОМОДРДПУ за удостоверяване на 

обстоятелствата, че с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне 

на забраните и продуктите не могат да бъдат съхранявани на територията на страната, 

поради рискове за околната среда и за безопасността, се издава от лицата, които продават, 

доставят, трансферират, и изнасят към трети държави нефтопродукти, изброени в 

приложение XXXII от Регламент (ЕС) № 833/2014, получени от суров нефт, внесен съгласно 
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член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, в рамките на квотите за обем на износа, 

посочени в същото приложение, за които е разрешена дерогация от Министерския съвет по 

член 3м, параграф 7 от същия регламент. 

Декларациите по чл. 3, ал. 1 - 3 от ЗКПОМОДРДПУ са за целите на прилагане на закона 

на територията на страната. В тази връзка: 

1. Лицата, които извършват трансфер и транспорт към други държави членки или 

трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети 

държави на нефтопродукти с код по КН 27 10, за целите на прилагане на ЗКПОМОДРДПУ 

следва, считано от 05.02.2023 г.: 

-    В е-АД, клетка 17r „Търговска марка на продуктите“ („Brand Name of 

Products“) да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3, ал. 1 - 3 от 

ЗКПОМОДРДПУ; 

-    В е-АДД, поле „Номер на анализен сертификат/протокол за съответната 

партида“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от 

ЗКПОМОДРДПУ. В е-АДД се попълва № на Декларация по чл. 3, ал. 1 - 3 от 

ЗКПОМОДРДПУ само в случаите, при които стоките, освободени за потребление ще бъдат 

изнесени от територията на страната. 

2. Декларациите по чл. 3, ал. 1 - 3 от ЗКПОМОДРДПУ се посочват в кл. 44 на 

митническата декларация за износ, като се използват национално създадените кодове за 

съответния документ, а именно: 

- Декларация, по чл. 3, ал. 1 от ЗКПОМОДРДПУ – код на документ 1DIZ; 

- Декларация, по чл. 3, ал. 2 от ЗКПОМОДРДПУ – код на документ 1DIA; 

- Декларация, по чл. 3, ал. 3 от ЗКПОМОДРДПУ – код на документ 1DIE. 

 

В случай на продажба, доставка, трансфер и износ за Украйна по чл. 3, ал. 2 от 

ЗКПОМОДРДПУ, освен декларацията по чл. 3, ал. 1 от ЗКПОМОДРДПУ се изисква и 

предоставяне на Декларация по чл. 3, ал. 2 от ЗКПОМОДРДПУ.  

В случай на продажба, доставка, трансфер и износ към трети държави на 

нефтопродукти, изброени в приложение XXXII от Регламент (ЕС) № 833/2014, получени от 

суров нефт, внесен съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, в рамките 

на квотите за обем на износа, посочени в същото приложение, за които е разрешена 
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дерогация от Министерския съвет по член 3м, параграф 7 от същия регламент, освен 

декларацията по чл. 3, ал. 1 от ЗКПОМОДРДПУ се изисква и предоставяне на Декларация 

по чл. 3, ал. 3 от ЗКПОМОДРДПУ. 

Екземпляр от декларацията/ите се задържа и съхранява в митническото учреждение 

на износа, втори екземпляр от декларацията/ите съпровожда стоките и трети екземпляр 

остава на съхранение в лицето, издало декларацията/ите. 

На основание чл. 3, ал. 4 от ЗКПОМОДРДПУ декларациите по ал. 1 - 3 

ЗКПОМОДРДПУ съпровождат стоките, като екземпляр от тях се предоставя на контролните 

органи. Екземплярът от декларацията/ите, който/които съпровожда/т стоките се задържа от 

митническите служители в митническото учреждение или ГКПП при напускане на стоките 

на територията на страната. 

3. Управлението на количествата от предвидените в Приложение XXXII на Регламент 

(ЕС) № 833/2014 на Съвета квоти за обем на износа, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3, т. 

3 и чл. 5 от ЗКПОМОДРДПУ се осъществява от Работна група, определена със Заповед 

№ ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 г. на директора на Агенция „Митници“. 

Износът може да бъде разрешен за количеството, за което лицето е уведомено.  

 

Приложения: 

1. Решение на Министерски Съвет № 100/02.02.2023 г.; 

2. Заповед № ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 г. на директора на Агенция „Митници“, 

ведно с Приложение № 2 и № 3 към нея. 

 

 


