
 

 

Проект! 

 

 

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., 

бр. 95 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2011 г., изм. и доп., бр. 50 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 30, алинея 4 се отменя. 

§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения: 

1. алинея 2 се отменя; 

2. в ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1“. 

§ 3. В чл. 52, ал. 2 след думите „се издават от“ се добавя „съответно от министъра 

на финансите, министъра на земеделието и храните или“, а думите „от него“ се заменят с „от 

тях“. 

§ 4. В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 15 се отменя. 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 


