
Проект! 

 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна 

и тютюневите изделия 

(обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм., бр. 19 от 1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 1996 г., 

изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 33 от 2000 г., бр. 102 от 

2000 г., доп., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., изм. и доп., бр. 57 от 2004 г., бр. 70 

от 2004 г., бр. 91 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 

105 от 2005 г., , бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 80 от 

2006 г., изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., доп., бр. 

109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., доп., бр. 110 от 2008 г., изм., 

бр. 12 от 2009 г., 82 от 2009 г., изм. и доп., 95 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2011 г., изм. и 

доп., бр. 50 от 2012 г.) 

 

 

На 19 юни 2012 г., 41-то Народно събрание на Република България прие Закон 

за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от 

Министерския съвет. По време на обсъжданията на законопроекта в Народното 

събрание, по предложение на народни представители, с цитирания по-горе закон се 

въвежда: 

- забрана за производство и продажба на заготовки за цигари с филтър (чл. 

30, ал. 4). По смисъла на Закона за тютюна и тютюневите изделия „заготовка за цигари 

с филтър” е незапълнено цилиндрично тяло за цигари с филтър, предназначено за 

индивидуално запълване с нарязан тютюн от потребителите.  

- административно наказание – глоба или имуществена санкция, в случаите 

на нарушение на разпоредбите на закона, въвеждащи забрана за производство и 

продажба на тези изделия (чл. 46, ал. 2). 

Принципът на свободното движение на стоки е ключов компонент при 

създаването и развитието на вътрешния пазар, като в случая разпоредбата на чл. 30, 

ал. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) се явява пречка пред 

трансграничната търговия. Въведената с чл. 30, ал. 4 от ЗТТИ забрана за производство 

и продажба на заготовки за цигари с филтър, влиза в противоречие с разпоредбата на 

чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Последният 

въвежда забрана за количествени ограничения и всички мерки с равностоен ефект 

между държавите – членки. Всяка една стока, подлежаща на остойностяване, след като 

е влязла в свободно обръщение на вътрешния пазар на Европейския съюз, следва да се 

ползва от принципа на свободното движение. Това правило важи дори и да става 

въпрос за стока, чиято употреба е с относително малко икономическо значение. 
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Освен това, приетото допълнение на ЗТТИ, и по-конкретно текстът на новата 

ал. 4 на чл. 30, съдържащ забрана за производство и продажба на определен продукт, 

може да бъде класифициран като технически регламент. Същият е следвало да бъде 

нотифициран съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 

22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в 

областта на техническите стандарти и регламенти. В този смисъл, Република България, 

като държава – членка на Европейския съюз, може да претърпи санкции за нарушение 

на европейското законодателство.  

Не на последно място, въведената забрана за производство и продажба на 

заготовки с филтър рефлектира негативно и върху дейността на лицата, произвеждащи 

и търгуващи с тези изделия. Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и 

тютюневите изделия не предвиджда преходен период за реализация на наличните към 

датата на влизане в сила на закона на пазара заготовки за цигари с филтър. 

Предложените с настоящия проект на закон изменения и допълнение на Закона 

за тютюна и тютюневите изделия имат за цел привеждане на националното 

законодателство в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство. 

Проектът на закон предвижда: 

- отмяна на забраната за производството и продажбата на заготовки за 

цигари с филтър; 

- отмяна на разпоредбата, въвеждаща санкция за нарушение на забраната 

за производство и продажба на тези изделия. 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и 

тютюневите изделия се постига съответствие на Закона с изискванията на 

европейското законодателство, и по-конкретно с чл. 34 от Договора за функциониране 

на Европейския съюз, забраняващ количествените ограничения и всички мерки с 

равностоен ефект между държавите – членки.  

 

 


