
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Търговията с тютюневи изделия е дейност, която се осъществява при условията 

на разрешителен режим. Съгласно ЗТТИ тютюневите изделия се продават от търговци, 

притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия.. Издадените разрешения 

се отбелязват в електронен регистър, воден от Агенция "Митници" . 

Продажбата, търговията и съхранението на тютюневи изделия може да се 

извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с 

тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, 

магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, 

ресторанти, питейни заведения и барове. 

Органът, компетентен да издаде разрешение за продажба на тютюневи изделия е 

началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или най-

близкото митническо учреждение. 

Търговия с тютюневи изделия може да извършва само лице, което отговаря на 

следните изисквания: 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон; 

2. се представлява от лица, които: 

а) не са осъждани за престъпление от общ характер; 

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено 

отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори; 

3. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и 

задължения за задължителни осигурителни вноски; 

4. не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС с изключение на 

случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със 

сключването на споразумение; 

5. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната 

дейност; 

6. да не е извършвал търговия с тютюневи изделия без разрешение през 

последните 24 месеца; 

7. да не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 

36 месеца. 

Търговските складове и обекти, в които се извършва продажба на тютюневи 

изделия трябва да отговарят на определени условия: 

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език 

"Цигари" или "Тютюневи изделия"; 

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи 

съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за 

съвместно съхранение и продажба стоки; 

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, 

общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи; 

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн 

и тютюневи изделия. 

Заявлението, заедно с приложените към него документи се подава до началника 

на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото 

митническо учреждение. Възможно е с подаване на едно заявление да се поиска 

издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект, но те трябва да 

бъдат на територията на една митница. 



Ако подадените документи не отговарят на изискванията или информацията е 

недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или 

обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му 

определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна 

информация. Предоставеният 14-дневен срок започва да тече от получаване на 

уведомлението. В случай, че заявителят не отстрани нередовностите/не предостави 

исканата информация в дадения му срок, началникът на митницата отказва издаването 

на разрешение. 

След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за 

издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените 

документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение 

на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от 

датата на постъпването му. При наличие на непълноти или недостатъчна информация 

едномесечният срок за произнасяне тече от отстраняване на недостатъците. 

Когато всички законови изисквания са спазени, началникът на митницата издава 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, а в противен случай 

мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за 

отказ за издаване на разрешение. 

За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение, в два 

екземпляра (за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава 

разрешението). 

Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на 

обжалване по реда на АПК (чл. 116 ППЗАДС). 

С получаване на разрешението лицата имат право да осъществяват търговия с 

тютюневи изделия. 

Получилият разрешението за търговия е длъжен да: 

1. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в 

заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен 

срок от настъпването й; 

2. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване 

на контрол. 

Разрешението е безсрочно, но може да бъде прекратено от началника на 

митницата по местонахождение на обекта в следните случаи: 

1. по молба на лицето; 

2. при прекратяване или ликвидация на лицето; 

3. по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията; 

4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване 

на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение; 

5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е 

издадено разрешение; 

6. когато обектът не отговаря на изискванията на ЗАДС; 

7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта 

тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол 

или с бандерол с изтекъл срок на валидност. 

Решението, с което се прекратява издаденото разрешение, всички издадени 

разрешения или се отказва издаване на разрешение за промяната подлежат на 

обжалване по реда на АПК. 

Съхраняването, предлагането или продажбата в търговски складове или обекти 

на тютюневи изделия в нарушение на ЗАДС, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 

лв., а на юридически лица се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. 



При повторно нарушение глобата е от 50 000 лв. до 100 000 лв., а имуществената 

санкция - от 100 000 лв. до 150 000 лв. 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

Телефон:  (+359) 2 444 000 5   

Мобилен телефон:  (+359) 887 127 484 

kraleva.rayna@gmail.com 
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