
Указания  
за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 

декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със 

система за проследяване на тютюневи изделия 

 

ЧАСТ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. С цел ограничаване на разпространението на незаконни тютюневи изделия, 

включително незаконния им внос в Европейския съюз, и за привеждане в съответствие 

с изискванията на чл. 15 от Директива 2014/40/ЕС и чл. 35п от Закона за тютюна и 

тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) е въведено изискване  

потребителските опаковки на тютюневите изделия  да бъдат маркирани с уникален 

идентификатор и  тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно 

наблюдението и проследяването на тези изделия в рамките на Съюза. Разпоредбите се 

прилагат за тютюневи изделия произведени в Европейския съюз, както и за тютюневи 

изделия произведени извън границите на Съюза, които са предназначени за пазара на 

Съюза или са пуснати на него. 

 

2. Съгласно чл. 3, т. 1, от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията 

от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със 

система за проследяване на тютюневи изделия (Регламент (ЕС) 2018/574), всяка 

държава членка определя субект („издател на идентификатори“), отговарящ за 

генерирането и издаването на уникални  идентификатори. Съгласно  чл. 35ф, ал. 1 от 

ЗТТСТИ, за издател на идентификатори по смисъла на чл. 3, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) 2018/574 за Република България е определена Печатницата на Българската 

народна банка АД. 

 

3. За целите на функциониране на системата за проследяване на тютюневите 

изделия от производителя или вносителя, през веригата на доставки до първия търговец 

на дребно, издателят на  идентификатори издава: 

3.1. Идентификационни кодове на: 

3.1.1. Икономическите оператори, които участват в производството, вноса  и 

търговията с тютюневи изделия; 

3.1.2. Обектите, използвани от тях за производство, съхранение, обработка и 

продажба; 

3.1.3. Машините, използвани от тях за производство, разположени на 

територията на ЕС и извън територията на ЕС в случаите на внос на цигари и 

тютюн за пушене, предназначени за продажба на територията на ЕС. 

3.2. Уникални идентификатори за маркиране на: 

3.2.1. Всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, 

предназначени за пускане на пазара в Република България; 

3.2.2. Всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, 

произведените в Република България когато са предназначени за износ извън 

Европейския съюз; 

3.2.3. Потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени 

за пускане на пазара на територията на държава – членка на ЕС (в случай, че 

държавата членка не се е възползвала от дерогация по чл. 4 от Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2018/574); 
та членка не се е  
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3.2.4 Големи опаковки (стекове, кашони или палети) при условие, че 

наблюдението и проследяването на всички потребителски опаковки остава 

възможно. 

 

4. Издателят на идентификатори създава и поддържа Регистър на всички 

икономически оператори, които участват в производството и търговията с тютюневи 

изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за производство, 

съхранение и обработка на продуктите им, на които са издадени идентификационни 

кодове. 

 

  5. Издателят на идентификатори предава данните от регистрите по електронен 

път, посредством маршрутизатора по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2018/574 (устройство, 

което предава данни между различните компоненти на системата от хранилища на 

данни), до вторичното хранилище на данни по чл. 27 от Регламент (ЕС) 2018/574 

(съдържащо копие от всички данни във връзка с проследяването, съхранявани в 

първичното хранилище на данни), където се създава общ за целия Европейски съюз 

регистър на икономически оператори, за производство и разпространение на тютюневи 

изделия. 

 

6. Издателят на идентификатори създава и поддържа Регистър на издадените от 

него уникални идентификатори за маркиране на опаковки на цигари и тютюн за 

пушене. 

 

7. Издателят на идентификатори създава електронна платформа за дейността 

по регистрация на икономическите оператори, които участват в производството и 

търговията с тютюневи изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за 

производство и за дейността по заявяване и предоставянето на уникални 

идентификатори за маркиране на тютюневите изделия. 

 

 

 

ЧАСТ II 

ИЗДАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОПЕРАТОРИ, НА ОБЕКТИ И НА МАШИНИ 
 

Раздел I 

Общи разпоредби 
 

8. Съгласно чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/574, за вписване в 

Регистъра по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/574 (Регистъра) 

икономическите оператори, включително операторите на търговски обекти на дребно 

подават искане за идентификационен код на икономически оператор от компетентния 

издател за България - Печатница на БНБ АД, при условие че извършват дейност в  най-

малко един обект на територията на страната. Искането се подава по електронен път и 

включва всички необходими данни за извършване на регистрацията, определени в 

Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 2018/574.  
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Раздел II 

Искане за издаване на идентификационен код на производители  

и/или вносители на тютюневи изделия 

 

9. Издателят на идентификатори издава идентификационни кодове на 

производител и/или вносител, по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а”,  вписан в регистрите на 

Агенция „Митници“ за издадените лицензи за управление на данъчен склад, 

удостоверение за регистрации и разрешения по чл. 45з от Закона за акцизите и 

данъчните складове. Когато в регистрите по чл. 45з липсват данни за вносителя, 

издателят на идентификатори изисква цялата му необходима информация от лицето, 

включително документи за потвърждаване на данните. Сканирани копията на 

документите се прилагат (прикачват) към заявлението и автентичността им се 

потвърждава  с квалифициран електронен подпис. 

 

10. За идентификация/допускане за работа в електронната платформа по т. 7, 

производителят и/или вносителят предоставя телефонен номер за контакт и адрес на 

актуална електронна поща, (подлежи на верификация в системата), който ще се 

използва за предоставяне на необходимата информация за вписване в регистъра по т. 4, 

за последващи промени в регистъра, за заявяване на уникални идентификатори и за 

друга двустранна кореспонденция при необходимост.  

10.1. Икономическият оператор определя лицето/лицата, които имат достъп до 

електронната поща по (законен представител на производителя/вносителя или 

упълномощено лице). 

 

11. За вписване в Регистъра по т. 4 и за получаване на идентификационен код на 

икономически оператор, производители и/или вносители на тютюневи изделия, подават 

искане до издателя на идентификатори. 

 

12. Искането за издаване на идентификационен код се заявява чрез електронната 

платформа по т. 7, като се предоставят необходимите за вписването в Регистъра по т. 4 

данни, определени в Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 

2018/574. 

 

13. При необходимост, издателят на идентификационни кодове може да изисква 

от заявителя документи за потвърждаване на данните по т. 12. Достоверността на 

предоставените данни се удостоверява с квалифициран електронен подпис (на законния 

представител на дружеството или на упълномощеното лице). 

 

14. При заявяване на искането за вписване в Регистъра т. 4 заявителят прилага 

(прикачва) в електронната платформа договора по т. 58, подписан с квалифициран 

електронен подпис (на законния представител на дружеството или на упълномощено 

лице). 

 

15. Издателят на идентификатори подписва договора с квалифициран 

електронен подпис на дружеството и го предоставя на заявителя, заедно с издадения 

идентификационен код за икономически оператор. 

 

16. Когато документите са заверени с персонален електронен подпис на 

упълномощено лице, в електронната платформа се прилага (прикачва) и сканирано 

копие на пълномощното, съгласно приложения образец като автентичността се 

потвърждава с електронен подпис. 
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17. Всеки производител/вносител, регистриран от компетентен издател на 

идентификатори, определен за държава-членка, може да притежава повече от един 

електронен адрес за достъп до системата, като допълнителните електронни адреси се 

обявяват в електронната платформа от представителят на дружеството. 

 

18. Допуска се едно лице да представлява повече от един икономически 

оператор, регистриран от компетентен издател на идентификатори. При работа в 

информационната система за всеки конкретен случай, лицето избира икономически 

оператор, който представлява. 

 

19. Преди първоначално вписване в Регистъра по т. 4 издателят на 

идентификатори по служебен път извършва необходимите справки за потвърждаване 

на предоставените по т. 12 със заявлението данни, като проверява: 

 

19.1. Автентичността и валидността на квалифицирания електронен подпис. 

Квалифицираният електронен подпис на представителя на дружеството и на 

упълномощеното лице трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции 

на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. 

 

19.2. Данните, вписани в Търговския регистър за икономическия оператор – 

издателят на идентификатори извършва проверка в Европейския портал за електронно 

правосъдие, в публично достъпните данни от търговските регистри на държавите-

членки относно регистрацията (правна форма, седалище, представители). Когато в 

Европейския портал за електронно правосъдие не са намерени данни за съответното 

дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило искането за 

издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи справка от 

електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството, придружено с 

превод на български език. Лицето, представило справката потвърждава съответствието 

на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис.  

 

19.3. Данъчната регистрация на икономическия оператор – проверката се 

извършва в Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС. Когато в 

Европейския портал за потвърждение на номер по ДДС не са намерени данни за 

съответното дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило 

искането за издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи 

справка от електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството. 

Лицето, представило справката потвърждава съответствието на оригинала с 

прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис. 

  

19.4. валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката 

се извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED. Когато в 

Европейската система не са намерени данни за съответното дружество, издателят на 

идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен 

код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в 

която е регистрирано дружеството. Лицето, представило справката потвърждава 

съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран 

електронен подпис.  
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Раздел III 

Искане за издаване на идентификационен код на икономически оператори, 

различни от производителите и вносителите, и на операторите на търговски 

обекти за продажба на дребно 
 

20. Издателят на идентификатори издава идентификационни кодове на 

икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и на 

операторите на търговски обекти за продажба на дребно, вписани в регистъра по чл. 

119 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (Регистъра 

на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници“). 

 

21. Искането за вписване в Регистъра по т. 4 и за издаване на идентификационен 

код на икономически оператор за икономическите оператори, различни от 

производителите и вносителите, и за операторите на търговски обекти за продажба на 

дребно, се заявява от представител на дружеството или упълномощено лице, чрез 

електронната платформа по т. 7. 

 

22. Подателят на искането се идентифицира в електронната платформа чрез 

квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги (изискванията на  чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) 

№ 910/2014). 

  

23. Когато искането т. 21 е заявено от упълномощено лице, което се е 

идентифицирало в електронната платформа чрез персонален квалифициран електронен 

подпис, лицето посочва кое дружество представлява и предоставя адрес на електронна 

поща и телефонен номер за контакт. В електронната платформа, лицето, което подава 

искането,  прикачва сканирано копие на пълномощното и удостоверява автентичността 

му с квалифициран електронен подпис. 

 

24. В искането по т. 21, заявено от представител на дружеството, който се е 

идентифицирал в електронната платформа чрез квалифициран електронен подпис на 

съответното дружество, лицето предоставя адрес на електронна поща и телефонен 

номер за контакт с икономическия оператор.  

 

 25. В искането подателя попълва необходимите за вписване в регистъра по т. 4 

данни, определени в Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 

2018/574. 

 

 25.1. В случаите по т. 24 издателят на идентификатори по служебен път 

осигурява данните, необходими за вписване в Регистъра по т. 4 (от регистрите на 

Агенция "Митници" за издадените лицензи за управление на данъчен склад, 

удостоверение за регистрации и разрешения по чл. 45з от Закона за акцизите и 

данъчните складове, националната Информационната система на Търговския регистър, 

Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС, Системата за обмен на 

данни за акцизни стоки – SEED). 

 

26. При необходимост, издателят на идентификационни кодове може да изисква 

от заявителя документи за потвърждаване на данните по т. 26. Достоверността на 

предоставените данни се удостоверява с квалифициран електронен подпис (на законния 

представител на дружеството или на упълномощеното лице). 
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https://web.apis.bg/p.php?i=11714&b=0&crypt=0&ot=%C7%C0%CA%CE%CD+%C7%C0+%C5%CB%C5%CA%D2%D0%CE%CD%CD%C8%DF+%C4%CE%CA%D3%CC%C5%CD%D2+%C8+%C5%CB%C5%CA%D2%D0%CE%CD%CD%C8%D2%C5+%D3%C4%CE%D1%D2%CE%C2%C5%D0%C8%D2%C5%CB%CD%C8+%D3%D1%CB%D3%C3%C8&search=%C7%C0%CA%CE%CD+%C7%C0+%C5%CB%C5%CA%D2%D0%CE%CD%CD%C8%DF+%C4%CE%CA%D3%CC%C5%CD%D2+%C8+%C5%CB%C5%CA%D2%D0%CE%CD%CD%C8%D2%C5+%D3%C4%CE%D1%D2%CE%C2%C5%D0%C8%D2%C5%CB%CD%C8+%D3%D1%CB%D3%C3%C8&srch_stat_id=6100661#ss_0
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=580664#p5523246
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=580664#p5523246


 

27. Преди първоначално вписване в Регистъра по т. 4 издателят на 

идентификатори по служебен път извършва необходимите справки за потвърждаване 

на предоставените по т. 26 със заявлението данни, като проверява: 

27.1 автентичността и валидността на квалифицирания електронен подпис, с 

който е подписано заявлението и предоставени данни и документи (квалифицираният 

електронен подпис на представителя на дружеството и на упълномощеното лице трябва 

да отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги (изискванията на  чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014); 

27.2 данните, вписани в Търговския регистър за икономическия оператор – 

проверката се извършва в националната Информационната система на Търговския 

регистър, поддържана Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието; 

27.3 данъчната регистрация на дружеството – проверката се извършва в 

Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС. 

27.4. валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката 

се извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED. Когато в 

Европейската система не са намерени данни за съответното дружество, издателят на 

идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен 

код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в 

която е регистрирано дружеството. Лицето, представило справката потвърждава 

съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран 

електронен подпис. валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката се извършва в Системата за  

 

28. Регистрираните икономически оператори, различни от производителите и 

вносителите, и операторите на търговски обекти за продажба на дребно, могат да 

определят повече от едно лице за работа в електронната платформа, като за целта 

определеното лице се идентифицира чрез квалифициран електронен подпис.  

 

29. Допуска се едно лице да представлява повече от един икономически 

оператор, регистриран от компетентен издател на идентификатори. При работа в 

информационната система, за всеки конкретен случай, лицето избира икономически 

оператор, който представлява.  

 

 

Раздел IV 

Вписване в регистъра на икономическите оператори, промяна на данните и 

прекратяване на регистрацията  

 

30. Когато заявилия искане за вписване в Регистъра по т. 4 икономически 

оператор или оператор на търговски обекти за продажба на дребно е вписан в 

съответния регистър на Агенция „Митници“ и са налични всички необходими данни за 

дружеството, издателят на идентификатори вписва съответното дружество в Регистъра 

по т. 4 и издава идентификационен код на икономическия оператор и код за 

потвърждение на икономическия оператор. 

  

31. Идентификационен код на икономическия оператор и код за потвърждение 

на икономическия оператор на производител/вносител се издава, след подписване на 

договора по т. 58. 

 

32. Кодовете се предоставят на икономическия оператор чрез електронната 

платформа до два работни дни от датата на получаване на заявлението за издаване. 



 

33. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато 

данните не могат за бъдат проверени, издателят на идентификатори уведомява 

заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ. 

Двудневният срок спира да тече от изпращането на уведомлението, до получаването на 

исканите данни за отстраняване на непълнотата и/или нередовността. 

 

34. Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с 

изискванията не са отстранени дружеството не се регистрира. 

 

35. Съгласно чл. 14 т. 4. от Регламент (ЕС) 2018/574, когато икономическите 

оператори са регистрирани от друг издател на идентификатори уведомяват издателя на 

идентификатори за Република България за това обстоятелство. 

 35.1. В случай, че тази информация не е налице към момента на подаване на 

заявлението, икономическите оператори я предоставят най-късно до два работни дни 

след получаването на идентификационен код от другия издател на идентификатори. 

 

 36. Съгласно чл. 14, т. 5, от Регламент (ЕС) 2018/574, 

производителите/вносителите уведомяват издателя на идентификатори за всяка 

промяна на информацията, предоставена при подаване на заявлението за получаване на 

идентификационен код. Във връзка с промяната производителят/вносителят внася 

искане за корекция на данните съгласно Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.2 от 

Регламент (ЕС) 2018/574.  

 36.1. Промяната на данните за Икономически оператори, различни от 

производителите и вносителите, и операторите на търговски обекти за продажба на 

дребно се заявява в Агенция „Митници” за отразяване в Регистъра на фирмите, 

търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници”. Промяната в 

регистъра по т. 4 се отразява по служебен път, чрез информационната система. 

 

37. Съгласно. чл. 15, т 5 от Регламент (ЕС) 2018/574 всяко прекратяване  на 

дейностите на оператора се съобщава незабавно от съответния оператор на издателя на 

идентификатори. Във връзка с прекратяването на дейността икономическия оператор 

внася заявление с искане за прекратяване съгласно Приложение  II, глава II, раздел 1, 

точка 1.3 от Регламент (ЕС) 2018/574.  

37.1. Съгласно чл. 15, т. 4  от Регламент (ЕС) 2018/574, в надлежно обосновани 

случаи държавите-членки могат, в съответствие с националното си право, да изискат от 

издателя на идентификатори да деактивира идентификационен код на икономически 

оператор. В такива случаи държавата членка информира икономическия оператор или 

оператора на търговски обект за продажба на дребно за деактивирането и за 

основанията за това.  

37.2. Деактивирането на даден идентификационен код на икономически 

оператор води до автоматичното деактивиране на свързаните с него идентификационни 

кодове на обекти и идентификационни кодове на машини.  

37.3. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на икономически 

оператор или оператора на търговски обект за продажба на дребно за производство 

и/или разпространение на тютюневи изделия в Република България по искане на 

Агенция „Митници”. 

37.4. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на икономически 

оператор или на оператора на  търговски обект за продажба на дребно, когато неговата 

регистрация в съответния регистър на Агенция „Митници“ е прекратена. 

 



 

Раздел V 

Издаване на идентификационен код на обект 

 

38. Съгласно чл. 16, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/574, икономическите оператори 

и операторите на търговски обекти  за продажба на дребно, вписани в Регистъра по т. 4 

подават искане за издаване на идентификационни кодове на обектите (място или 

сграда), където произвеждат, съхраняват или пускат на пазара тютюневите изделия, 

като предоставят на издателя на идентификатори информацията, определена в 

приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от цитирания Регламент. 

38.1 Искането се подава от съответния представител на икономическия оператор 

чрез електронната платформа.  

38.2 В искането се посочва акцизният номер на обекта SEED (ако обектът има 

такъв). 

39. Издателят на идентификатори по служебен път осигурява наличните в 

Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция 

„Митници” данни. Останалите данни необходими за вписване в Регистъра по т. 4, 

определени в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от Регламент (ЕС) 2018/574, се 

предоставят от икономическия оператор/оператора на търговски обекти за продажба на 

дребно, подал заявлението за вписване. При необходимост издателят на 

идентификационни кодове може да изисква от заявителя документи за потвърждаване 

на данните. Копията на документите прикачват в заявлението и автентичността им се 

потвърждава с квалифициран електронен подпис. 

 

40. Съгласно чл. 16, т. 4 от Регламент (ЕС) 2018/574,  задължението да подаде 

заявление за издаване на идентификационен код на обект, свързан с производствени 

обекти, разположени извън Съюза, е на вносителя, установен в ЕС.  

40.1. Вносителят подава заявление до издател на идентификатори, за чийто пазар 

той пуска своите продукти. Вносителят е задължен да получи  съгласието на субекта, 

отговорен за производствения обект в третата държава. Вносителят информира 

икономическия оператор от третата държава, за необходимите данни за регистрацията, 

включително за определения идентификационния код на обекта. 

40.2. Данните необходимите за вписване в Регистъра по т. 3, определени в 

приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от Регламент (ЕС) 2018/574, се предоставят 

от вносителя подал заявлението. 

 

 41. Преди вписване в Регистъра по т. 4 издателят на идентификатори по 

служебен път извършва справки за потвърждаване валидността: 

41.1. На квалифицирания електронен подпис на законния представител на 

сдружението или на упълномощеното лице;  

41.2. На акцизния номер на обекта на икономическия оператор – проверката се 

извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED(ако обектът има 

такъв). 

 

 42. Когато за обекта, за който се отнася искането за вписване в Регистъра по т. 4 

са налични всички необходими данни, издателят на идентификатори вписва обекта в 

регистъра и генерира идентификационен код на обекта чрез информационната система. 

Идентификационния код на обекта се генерира и се предава на подалия заявката 

оператор до два работни дни от датата на получаване на заявлението за издаване. 

 

 



 

 43. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато 

данните не могат за бъдат проверени издателят на идентификатори уведомява 

заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ.  

43.1 Двудневният срок по чл. 32, ал. 2 спира да тече от изпращането на 

уведомлението, до получаването на исканите данни за отстраняване на непълнотата 

и/или нередовността. 

43.2 Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с 

изискванията не са отстранени дружеството не се регистрира. 

 

44. Икономическите оператори и операторите на търговски обекти  за продажба 

на дребно, подали искането за издаване на идентификационен код на обект уведомяват 

издателя на идентификатори за всяка промяна на информацията, предоставена при 

подаване на заявлението за получаване на съответния идентификационен код.  

44.1 Производителят/вносителят внася искане за коригиране на данните 

съгласно Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.5 от Регламент (ЕС) 2018/574.  

44.2 Икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и 

операторите на търговски обекти за продажба на дребно заявяват промените в данните 

в Агенция „Митници” за отразяване в Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи 

изделия, поддържан от Агенция „Митници”. Промяната в регистъра по т. 3 се отразява 

по служебен път, чрез информационната система. 

 

 45. Всяко прекратяване на дейностите на обекта се съобщава незабавно от 

съответния оператор на издателя на идентификатори. Във връзка с прекратяването на 

дейността на обекта икономическият оператор/оператора на търговски обект за 

продажба на дребно внася искане за прекратяване съгласно Приложение  II, глава II, 

раздел 1, точка 1.6 от Регламент (ЕС) 2018/574.  

 

 46. Съгласно чл. 17, т. 4, от Регламент (ЕС) 2018/574, в надлежно обосновани 

случаи държавите-членки могат, в съответствие с националното си право, да изискат от 

издателя на идентификатори да деактивира идентификационен код на обект. В такива 

случаи държавата членка информира икономическия оператор или оператора на 

търговски обект за продажба на дребно за деактивирането и за основанията за това.  

46.1. Деактивирането на даден идентификационен код на обект води до 

автоматичното деактивиране на свързаните с него идентификационни кодове на 

машина.  

46.2. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на обект по искане 

на Агенция „Митници”. 

46.3. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на обект, когато 

неговата регистрация в регистъра на Агенция „Митници“ е прекратена. 
 

 

Раздел VI 

Издаване на идентификационен код на машина 
 

47. Съгласно чл. 18, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/574, производителите и 

вносителите, вписани в Регистъра по т. 4, подават искане за издаване на 

идентификационни кодове на машини, използвани при производството на тютюневи 

изделия, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, определена в 

приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.7 от цитирания Регламент. 

 



 

48. Искането за издаване на идентификационен код на машина, използвана в 

обект разположен извън ЕС, се заявява от вносителя, установен в ЕС.  

48.1 Вносителят подава заявление до издател на идентификатори на държавата 

членка на ЕС, за чийто пазар са предназначени внасяните продукти.  

48.2 Вносителят уведомява икономическия оператор от третата държава, за 

данни необходими за регистрацията на машината, включително за издадения 

идентификационния код на машината. 

 

49. Искането за вписване в Регистъра по т. 4 на машините се подава от законен 

представител на производителя/вносителя или упълномощено лице, чрез електронната 

платформа. 

49.1 Данните необходими за вписване в Регистъра по т. 4, определени в 

приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.7 от Регламент (ЕС) 2018/574, се предоставят 

от производителя/вносителя, подал заявлението за вписване.  

49.2 При необходимост издателят на идентификационни кодове може да изисква 

от заявителя документи за потвърждаване на данните. Копията на документите 

прикачват в заявлението и автентичността им се потвърждава с квалифициран 

електронен подпис. 

 

50. Когато за машината, за която се отнася искането за вписване в Регистъра по 

т. 4 са налични всички необходими данни, издателят на идентификатори вписва 

машината в регистъра и издава/генерира идентификационен код на машината чрез 

информационната система. 

50.1. Идентификационния код на машината се генерира и се предава на подалия 

заявката оператор до два работни дни от датата на получаване на заявлението за 

издаване. 

 

51. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато 

данните не могат за бъдат проверени издателят на идентификатори уведомява 

заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ.  

51.1. Двудневният срок по т. 50.1.спира да тече от изпращането на 

уведомлението, до получаването на исканите данни за отстраняване на непълнотата 

и/или нередовността. 

51.2 Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с 

изискванията не са отстранени машината не се регистрира. 

 

52. Производителите/вносителите, подали искането за издаване на 

идентификационен код на машина уведомяват издателя на идентификатори за всяка 

промяна на информацията, предоставена при подаване на искането за получаване на 

съответния идентификационен код на машина. Във връзка с промяната 

производителя/вносителя внася заявление с данни за настъпилата промяна определени 

в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.8 от Регламент (ЕС) 2018/574. 

 

53. Производителят/вносителят уведомява издателя на идентификатори за всяко 

извеждане от експлоатация на регистрираните машини. Във връзка с извеждането от 

експлоатация производителя/вносителя подава искане за прекратяване на 

регистрацията на машината, съгласно Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.9 от 

Регламент (ЕС) 2018/574.  

 

54. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на машина по искане 



на Агенция „Митници”. 

ЧАСТ III 

ИЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 

 

Раздел I 

Общи разпоредби 

 

 

55.   Съгласно чл. 15, т. 1 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета от 3 април 2014 година, държавите-членки  гарантират, че  всички  

потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, произведени и/или 

предназначени за продажба на тяхна територията са маркирани с уникален 

идентификатор. 

 

56. По искане на икономическите оператори, издателят на идентификатори 

генерира определен брой уникални идентификатори (буквено-цифров код), 

позволяващи идентификацията на потребителска опаковка или на големи опаковки на 

тютюневи изделия (по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2018/574).  

 

 57. Икономическите оператори гарантират, че маркираните големи опаковки 

позволяват еднозначно да се идентифицират големи опаковки от по-ниско равнище 

и/или потребителските опаковки. 

 

58. Издателят на идентификатори и вписаните в Регистъра по т. 4 икономически 

оператори, (които поръчват издаването на уникални идентификатори), сключват 

договор, с който се определят условията за издаване на уникалните идентификатори. 

 

59. При подаване на искане за издаване на уникален идентификатор за 

потребителска опаковка производителите/вносителите предоставят необходимата 

информация, за генериране на уникалния идентификатор в съответствие с изискванията 

на член 15, т. 2, б. „а - з” от Директива 2014/40/ЕС (с изключение на датата и часа на 

производство, които може да не е възможно да бъдат определени предварително и 

които следва да бъдат добавени от икономическите оператори в момента на 

производството). Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на: 

59.1. датата и мястото на производство; 

59.2. производствения обект; 

59.3. машината, използвана за производство на тютюневите изделия; 

59.4. производствената смяна или часа на производство; 

59.5. описанието на изделието; 

59.6. целевия пазар за продажба на дребно; 

59.7. предвидения маршрут за транспортиране; 

59.8. ако е приложимо, вносителя в Съюза; 

 

Раздел II 

Издаване на уникални идентификатори за потребителска опаковка 

 

60. Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) 2018/574, регистрираните икономически 

оператори производители/вносители изпращат искане до компетентния издател на 

идентификатори за издаване на уникални идентификатори на равнище потребителска 

опаковка, като предоставят необходимите за издаването данни, определени в 

приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574. Исканията се 



подават по електронен път, чрез електронната платформа.  

 

61. За предоставяне на достъп в електронната платформа за подаване на заявки 

за издаване на уникални идентификатори, производители на тютюневи изделия, които 

осъществяват дейност на територията на друга държава-членка на ЕС, (когато 

произвежданите от тях продукти са предназначени за пазара на Р България): 

61.1. предоставя данните за дружеството необходими за изготвяне на 

двустранния договор по т. 58 (имената на фирмата, ЕИК, регистрационен номер по 

ДДС, адрес на седалището на фирмата); 

61.2. посочват, идентификационния код на икономическия оператор и 

държавата, която е определила компетентния издател на идентификатори, от който са 

издадени кодовете; 

61.3. посочват телефонен номер и адреса на електронната поща, (използвана за 

получаване на уникални идентификатори в държавата, на чиято територия се 

произвеждат изделията). 

 

62. Издателят на идентификатори подписва договора по т. 58 с квалифициран 

електронен подпис и го предоставя на лицето по т. 61. 

 

63. Производителите на тютюневи изделия, които осъществяват дейност на 

територията на друга държава-членка на ЕС предоставят и договора по т. 58, подписан 

с квалифициран електронен подпис от представител на дружеството или 

упълномощено лице.  

63.1 Когато договорът по т. 58 е подписан от упълномощено лице, в 

електронната платформа се прилага (прикачва) и копие на пълномощното, като 

автентичността му се удостоверява с електронен подпис.  

63.2 Квалифицираният електронен подпис на представителя на дружеството и на 

упълномощеното лице трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014. 

63.4 Издателят на идентификатори по служебен път извършва справки за 

потвърждаване на автентичността и валидността на квалифицирания електронен 

подпис.  

 

64. В срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения 

ред издателят на идентификатори: 

64.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете); 

64.2. Предава кодовете и предоставената от производителя/вносителя 

информация посредством  маршрутизатора  до първичното хранилище на данни на 

подалия искането производител или вносител (хранилището, в което се съхраняват 

данните свързани с продуктите на даден производител или вносител);  

64.3. Предава по електронен път кодовете до подалия искането 

производител/вносител. 

 

 

Раздел III 

Издаване на уникални идентификатори за голяма опаковка 

 

65. Регистрираните икономическите оператори изпращат искане до 

компетентния издател на идентификатори за издаване на уникални идентификатори на 

равнище голяма опаковка, като предоставят необходимите за издаването данни, 

определени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.2 на Регламент (ЕС) 2018/574. 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=580664#p5523246
https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=580664#p5523246


Исканията се подават по електронен път, чрез електронната платформа.  

 

66. При постъпило искане на производител/вносител, в срок от два работни дни 

от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификатори: 

66.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете); 

66.2. Предава кодовете и предоставената информация от приложение II, глава II, 

раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574 посредством  маршрутизатора до 

първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител;  

66.3. Предава по електронен път кодовете до подалия искането 

производител/вносител. 

 

67. При постъпило искане на икономически оператор, различен от 

производителите и вносителите, в срок от два работни дни от датата на получаване на 

искането и в посочения ред издателят на идентификатори: 

67.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете); 

67.2. Предава кодовете и предоставената информация от приложение II, глава II, 

раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574 посредством  маршрутизатора  до 

вторичното хранилище на данни;  

67.3. Предава по електронен път кодовете до подалите искането икономически 

оператори. 

 

Раздел IV 

Отмяна на искания за издаване на уникални идентификатори и деактивиране 
 

68. В срок до един работен ден след подаване на искането за издаване на 

уникални идентификатори, икономическите оператори могат да го анулират. За 

анулирането икономическите оператори подават искане съгласно приложение II, глава  

II, раздел  5, точка 5, на Регламент (ЕС) 2018/574. 

 

69. Допуска се икономическият оператор да заяви доставка на уникални кодове в 

срок до 24 часа от подаване на искането за издаване на кодовете. В този случай 

икономическия оператор декларира, че е уведомен за невъзможността за анулиране на 

заявката и заплаща дължимите суми за издадените уникални идентификатори. 

 

70. Предоставените от издателите  на идентификатори, уникалните 

идентификатори, могат да бъдат използвани, за маркиране на потребителски опаковки 

или големи опаковки, в срок от шест месеца от датата на получаването им от 

икономическия оператор.  

70.1 Уникалните идентификатори, които не са били използвани в рамките на 

шестмесечния срок, автоматично се деактивират.  

70.2 Уникалните идентификатори могат да бъдат деактивирани по искане на 

съответния производител/вносител.  

70.3 В случаите на деактивиране на уникални идентификатори по т. 70.1 и т.70.2, 

заплатените от икономическите оператори суми не се възстановяват. 

 

 

Раздел V 

Заплащане на уникалните идентификатори  
 

71. Съгласно Регламент (ЕС) 2018/574  издадените идентификационни кодове на 

икономически оператори и операторите на търговски обекти за продажба на дребно, 



машини и обекти, не подлежат на заплащане. 

 

72. Издателят на идентификатори осигурява възможност на икономическите 

оператори да заявяват уникални идентификатори на ниво потребителска опаковка чрез 

електронната платформа. Издадените уникални идентификатори на ниво потребителска 

опаковка се заплащат съгласно договорената цена, в договора по т. 58.  Фактурите за 

начислените суми за издаване на уникални идентификатори се получават чрез 

информационната система. 

 

  

 


