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Impact (www.pmi-impact.com) e световна инициатива на Philip Morris International (PMI). При осъществяването
на изследването си, Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е напълно независим от PMI. Гледните точки и
мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в този документ, са изцяло на ИПИ и
не отразяват непременно позицията на PMI.
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1. Обхват на изследването
В настоящето изследване ще разгледаме законовата регламентация на тютюна и тютюневите
изделия, като целта ни е да откроим основните правни и институционални предизвикателства
пред незаконната търговия и контрабандата на тютюневите изделия в страната. За тази цел
проследяваме тютюна от етапа на засаждането му като растение до превръщането му в годен
за употреба и продажба тютюнев продукт, който е основна суровина за производството на
широк набор от тютюневи изделия.
В първата част на изследването са анализирани основните понятия: тютюн и видове тютюневи
изделия, разбиранията за контрабанда и нелегална търговия. За да си изясним цялостно
процеса на отглеждане, обработка и продажба на тютюн и тютюневите изделия, сме длъжни
да видим и кои са основните участници – както от страна на производителите и търговците,
така и от страна на регулаторните и контролни държавни институции. Поради сериозните
финансови и социални интереси, които поражда търговията с тютюневи изделия, в третата част
на анализа изследваме и капацитета на държавата да упражнява контрол при
разпространението на тютюневи изделия.
Докладът е изготвен на базата на:
 изследване на законовите текстове,
 изследване на практиката по прилагането и тълкувателната практика на съдилищата,
 интервюта с представители на администрацията,
 интервюта със служители на производители и разпространители на тютюневи изделия,
 заявления за достъп до обществена информация.

1.1 Тютюн и тютюневи изделия – правна дефиниция
Тютюнът и тютюневите изделия са законово дефинирани понятия – в Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) и в Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС). Въвеждането на дефиниция е предизвикано изцяло от необходимостта държавните
институции да са в състояние първо, да контролират производството и разпространението на
тютюн и тютюневи изделия и второ, за целите на данъчното третиране – да знаят какво
подлежи на облагане, за да го обложат с акциз. Съществени за правния аспект на търговията с
тютюневи изделия са понятията:


„Суров тютюн" – това са тютюневи листа, обрани в техническа зрялост, сушени на
слънце, на сянка или с топъл въздух, групирани съобразно беритбата с еднородно
качество и нормално влагосъдържание в производителски опаковки,



"Манипулиран тютюн" е съхраненият и отгледан изкупен суров тютюн, който е
претърпял сортировка, обезжилване, стабилизиране на влагосъдържанието, опаковане
и съхраняване, и е предназначен за производство на тютюневи изделия.

В периода, когато тютюнът вече е постъпил за обработка от производителя на тютюневи
изделия, но преди още да придобие характерните качества за видовете тютюневи изделия, той
се намира в междинно състояние. Тъй като контролните органи се стремят да упражнят
цялостен надзор и регулация както над суровината, така и над произлизащите от нея продукти,
за целите на данъчното законодателство2 е възприета дефиниция, която да обхваща и това
междинно състояние:
2

Вж. чл. 4, т. 57, чл. 10 – 12а от Закона за акцизите и данъчните складове.
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„Окончателно формиран нарязан тютюнев бленд" е междинен продукт - суровина
за производството на тютюневи изделия, който е с вариращи технологични параметри
и съдържа различни типове, произходи и класи тютюн, жили и тютюнево фолио, соуси
и аромати, смесени в строго определено процентно съдържание, указани в рецептура.



"Тютюневи изделия" са изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени
дори и частично от тютюн. Сред тези изделия са цигари, пури, пурети, тютюн за лула,
тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимно тютюнево изделие, тютюн за дъвчене,
тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба.

На облагане с акциз по принцип подлежат тютюневите изделия, тоест изделията, които са
готови за консумация. Именно акцизното облагане създава основната предпоставка за
контрабанда и нелегална търговия, което означава, че готовите тютюневи изделия са найрискови и следва да бъдат внимателно разгледани. В същото време контролът върху
суровината остава важен, тъй като тя може да се използва за производството на нелегални
тютюневи изделия.
Обект на акцизното законодателство у нас и съответно потенциално рискови за контрабанда и
нелегална търговия са следните тютюневите изделия:


"Пури и пурети" - цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни
за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите. Пурите
и пуретите са обвити с покриващ лист от естествен тютюн или съдържат пълнеж от смес
от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят
на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но
не и мундщука, ако има такъв. Единичното им тегло, без филтър или мундщук, трябва
да е най-малко 2,3 г. и не повече от 10 г., а обиколката по продължение най-малко на
една трета от дължината е не по-малка от 34 мм. Тук се причисляват и изделия,
отличаващи се от пурите и пуретите, но отговарящи на изискванията за пури и пурети.



"Цигари" - годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на
изискванията за пури и пурети, както и цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста
неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.



„Тютюн за пушене (за лула и цигари)" - тютюн, който е нарязан или раздробен по друг
начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна
индустриална обработка. В тази категория попадат отпадъците от тютюн, годни за
пушене и предлагани на пазара, изделията за пушене с водна лула (наргиле) и други
изделия, отговарящи на описанието на тютюна за пушене.



"Нагреваемо тютюнево изделие" е вид бездимно тютюнево изделие, при чиято
употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се
извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

За данъчни цели регламентация са получили също:


"отпадъците от тютюн", за които се смятат остатъците от тютюневи листа и
вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото
производство на тютюневи изделия.

Съгласно чл. 2, т. 2 от ЗАДС тютюневите изделия подлежат на облагане с акциз.
Производителите и търговците са данъчно задължени лица съгласно чл. 3, ал. от ЗАДС.
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Практика
Изследванията3 на пазара на тютюневи изделия, акцизната политика и незаконната търговия с
тютюневи изделия разкриват следните детайли:







Огромната част от пазара на тютюневите изделия се държи от цигарите – над 95% от
данъчните приходи от акцизи върху тютюневите изделия в държавния бюджет идват
от цигари;
Приходите от незаконна търговия също са фокусирани в цигарите, като през
последните години по официални данни около 6-7% от цигарите на пазара са
незаконни;
Тютюнът за пушене, макар и с много по-малък пазарен дял, е изключително рисков,
като близо 75% от пазара на тютюн за пушене е незаконна търговия;
Пурите и пуретите имат много малък пазарен дял и по принцип не са били обект на
изследвания за незаконна търговия;
Другите тютюневи изделия – например тютюн за дъвчене или тютюн за смъркане, се
потребяват в изключително малки количества и също не са обект на голям интерес
спрямо пазара;
Нагреваемите тютюневи изделия са нови тютюневи изделия, които бяха наскоро
регламентирани в акцизното законодателство. Данните сочат за нарастващ интерес
към новите продукти, но все още не се наблюдава появата на незаконни бездимни
продукти.

Различно третиране на някои изделия
Данъчното законодателство възприема и допълва терминологията на ЗТТСТИ.
ЗАДС третира като облагаеми с акциз всички тютюневи изделия. В специален раздел на ЗАДС
са изброени, с претенция за изчерпателност, видовете тютюневи изделия. Сред тях не попадат
специфични изделия, които са уредени в Закона за тютюна като тютюна за смъркане, за
дъвчене и за орална употреба (последният е забранен за продажба и употреба). На практика
това е законова празнота, която позволява този тип продукти да останат без основание за
облагане. Това нормативно решение може да се обясни по следния начин – употребата му е
толкова малка, че не налага обявяването му за акцизна стока.

Извод
Въпреки констатираните противоречия, в България всеобхватността на законовата
регламентация е предпоставка институциите да упражняват такъв тип контрол върху тютюна и
тютюневите изделия, че на практика да не се произвеждат суровини и продукти, които да не са
регламентирани от законодателството. Законодателна празнина няма и поради факта, че ЗАДС
разширява до максимална степен обхвата на понятията, въведени от ЗТТСТИ.
На базата на създадените задължения за производителите и търговците и уредените законово
правомощия на институциите не би следвало да се стига до случаи, в които тютюн и тютюневи
изделия да не могат да бъдат квалифицирани като контрабанда и/или нелегална търговия.
Основните дефиниции показват задоволителна регламентация.
За да се изследва правната рамка е необходимо да се познават контрабандата и нелегалната
търговия както като видове нарушения, така и като правомощия на институциите по „пътя на
тютюна”.
3

Виж анализ на ИПИ по темата: http://ime.bg/bg/articles/doklad-na-ipi-prihodite-ot-nezakonnata-tyrgoviyas-cigari-v-bylgariya-sa-v-ramkite-na-25-35-mlrd-lv-za-poslednite-10-godini-2007-2016/
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1.2 Контрабанда и нелегална търговия
Понятието контрабанда е лишено от легална дефиниция. За целите на настоящето изследване
ще използваме широкото му разбиране като незаконно превозване на стоки през границите
на дадена държава в нарушение на данъчните и митническите закони. Тъй като видът на
стоките може да включва всякакви подлежащи на специфично данъчно облагане стоки като
алкохол, горива, нарязан тютюн и други, то особеният вид данък, с който се облагат тези стоки,
се нарича акциз.
И тъй като контрабандата е неразривно свързана с последващата продажба на контрабандните
стоки, предмет на изследване е и нелегалната търговия.
От своя страна нелегалната търговия се определя в рамките на настоящото изследване като
продажба на акцизни стоки в нарушение на данъчното законодателство с цел избягване
облагането на търгуваните стоки.
На практика, за да е възможна нелегалната търговия, трябва една акцизна стока като тютюна
да избегне данъчното облагане и след това да бъде продадена на друго лице или фирма.
Подходът за преследване на контрабандата може да бъде разглеждан от няколко гледни
точки:


като средство за събиране на повече данъчни приходи,



като средство за ограничаване на ползването на тютюневи продукти с негарантирано
съдържание до потребителите,



като средство за предотвратяване възможността приходите от нелегална търговия да
бъдат използвани за финансиране на друг вид престъпност.

Според българското законодателство контрабандата и нелегалната търговия се преследват по
два начина:


като административно нарушение, налагано от администрацията,



като престъпление – с осъждане на лицето, извършващо контрабанда, от съд, налагане
на наказание от съда и третирането на извършителя като осъждан от държавата.

Детайлното им разглеждане е в част 3 на доклада.

2. Ролята на институциите, производителите и търговците по пътя на
тютюна - от посаждането му до превръщането му в продукт за
употреба
По-долу ще проследим правомощията на основните институции по пътя на тютюна - от
производството му, през превръщането му в тютюнево изделие, до достигането му до
крайните потребители. Избрали сме настоящия подход за разглеждане на правомощията на
институциите, тъй като той е и възприет като стандарт от Европейската комисия в Директива
2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година (Директива 2014/40)
относно основополагащата регламентация на тютюна и тютюневите изделия в Европейския
съюз.
Изпълнителната власт в България в лицето на Министерски съвет, отделните министерства и
подчинените им агенции има силно регулативна роля по отношение на производството,
съхранението и разпространението на тютюн и тютюневи изделия, данъчната политика и
контрола.
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2.1 Стратегическа рамка на тютюна
Министерският съвет утвърждава национална стратегия за развитието
тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.

на

По своята същност този стратегически документ е срочен, прилага се за период от 3 години и
залага насоките за секторната политика, отразявайки възгледите на заинтересованите страни в
лицето на държавата, производителите, лицата, изкупуващи тютюн и производителите на
тютюневи изделия. При разписването се отчитат стратегиите на регионално ниво. От 2014 г.
липсва актуален документ.
На изпратено запитване от страна на Института за пазарна икономика от дата 17.04.2018 г. за
наличието на актуализирана стратегия до Министерството на земеделието и храните към
момента4 не е получен отговор.
След разговор с тютюнопроизводители бе потвърдена липсата на актуален стратегически
документ. Така на практика държавата не изпълнява основно свое задължение за развитие на
отрасъла. Липсва и желание за прозрачност на процесите по взаимодействие между
заинтересованите страни и регулаторната институция в този чувствителен сектор.

2.2 Производство, изкупуване и обработка
В рамките на изпълнителната власт отговорният за регламентация на производството,
условията на изкупуване и обработка е министърът на земеделието, храните и горите. Той
провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и
промишлената обработка на тютюна5.
Съществените функции на министерството на земеделието6 във връзка с производството и
търговията с тютюн и тютюневи изделия са:


регистрация на лицата, произвеждащи тютюн, като поддържа регистър с данните им,



поддържане на регистър на лицата, изкупуващи тютюн,



регистрация на експертите, извършващи оценка на тютюна,



поддържане на регистър на лицата, които имат право да извършват промишлена
обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия,



издаване на методически указания за отглеждането и съхранението на тютюна,



извършване на субсидирани плащания към производителите на тютюн.

Производство на тютюн
Този етап включва няколко подетапа:
1. производство на разсад,
2. разсаждане,
3. отглеждане,
4. бране,
5. сушене,
6. производителска манипулация.
4

29 май, 2018 г.
Чл. 2 и сл. от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
6
Виж в детайли на страницата на МЗХ:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SektorTutun.aspx
5
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Предвид факта, че няма данни за нелегална търговия на семена и разсадъчен материал, няма
да изследваме в детайли този процес. В случай на интерес, държавните институции са
способни да проследят източника на семена и посадъчен материал, тъй като производителите
му са също вписани в регистър7. По-съществен интерес представлява вече зрелият тютюн,
известен под термина „манипулиран тютюн”.

Изкупуване на тютюн
Изкупува се вече изсушен, манипулиран и опакован от производителите тютюн.
Правомощията на министерството по места се осъществяват чрез комисиите по тютюна към
областните дирекции „Земеделие” в областите, в които има отглеждане на тютюн8. Комисиите
по тютюна изпълняват три съществени задачи:


издават и отнемат разрешения за изкупуване на суров тютюн (регистрацията на лицата
се поддържа на централно ниво от МЗХ),



оценка на качеството на тютюна,



последващ арбитраж между производител и търговец относно качеството на
предлагания суров тютюн.

Съществено значение от гледна точка на нелегалната търговия и контрабандата с тютюн и
тютюневи изделия изпълнява председателят на съответната областна комисия по тютюн, който
има контролни правомощия при проверки на място при изкупуване на тютюна. Така той се
явява отговорното длъжностно лице, което може да сигнализира за нарушение още на найниското ниво. Предвид обстоятелството, че всички документи от извършени проверки се
съхраняват за период от 5 г., това позволява да се извърши последваща проверка и да се
установят опити за нелегална търговия на най-ниско ниво, както и да се държи сметка от
министъра за отговорното (или не) изпълнение на тези функции от областните комисии.
Установеният модел на отглеждане и изкупуване на тютюна трайно обвързва
тютюнопроизводителите в страната с тютюнопреработвателите9. При такъв тип
сътрудничество, обаче, лесно може да се идентифицират източниците на нелегална търговия и
контрабанда поради факта, че тютюнопроизводителите са задължени по силата на чл. 3, ал.1 от
ЗТТСТИ да представят предварително договорите си с лицата, изкупуващи продукцията им.
Производителите и търговците на тютюневи изделия използват широкото понятие „рязан
тютюн”, което се явява събирателно название за всички видове обработени изсушени
тютюневи суровини. При проведено проучване на инициативата „Срещу незаконната търговия”
през 2016 г.10, подкрепено от основните производители и търговци на тютюневи изделия,
данните показват, че основната част от рязания тютюн е с незаконен произход. В случая става
въпрос конкретно за тютюна за ръчно свиване на цигари.

7

Търговията на тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.
Виж детайлно описание на процедурата в Наредба № 23 от 21 декември 2016 г. за дейността и
организацията на работа на комисиите по тютюна (Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.)
9
Виж становище на Националната асоциация на тютюнопроизводителите:
http://www.nat2010.bg/docs/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F%20%D0%9D%D0%90%D0%A22010%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9D%D0%A1.pdf
10
Изследването е представено на екипа на ИПИ за целите на анализа.
8
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74,6% от общото потребление
на рязан тютюн е от незаконна търговия

86,2% от нелегалния рязан тютюн,
потребяван в България, е с местен
произход

Почти 100% от незаконния рязан тютюн,
употребяван в България, е насипен тютюн за
свиване на цигари

С промени в ЗТТСТИ от 2016 г. купувачите на тютюн, при придобиване на лиценз за извършване
на дейността, са длъжни да предоставят информация за обекта, в който ще съхраняват тютюна,
а това допълнително улеснява контрола. МЗХ има възможност да следи и за количествата
тютюн в складовете на прекупвачите, тъй като след приключване на изкупната кампания те
подават справка за количеството складирани наличности от изсушен и суров тютюн, както и
пълна информация какви количества са препродали и на кого (чл. 16г от ЗТТСТИ и сл.). Това
законодателно решение дава допълнителни възможности на контролните органи за проверки
при съмнения за нелегална търговия и контрабанда, тъй като обезпечава проследимост по
веригата от производството на тютюна до продаването му на преработвател и/или
производител на тютюневи изделия. В този случай проблемът не е в законовите текстове, а в
капацитета на институциите да ги прилагат. Данните от изследването изключват като източник
регистрираните прекупвачи на тютюн, тъй като по-скоро двигател на този процес са
„незаконните прекупвачи на суров тютюн, а не самите производители”11 и регистрирани
прекупвачи.
Разрешението за изкупуване на суров тютюн е безсрочно, но съоръженията на прекупвача
подлежат на проверка от страна на комисиите по тютюна към МЗХ и може да бъде отнето при
наличието на:


помещение, което не отговаря на изискуемите условия,



тютюнът е използван за незаконно производство на тютюневи изделия,



липсва договор с тютюнопроизводител.

Практика
До края на март 2018 г. на страницата на Министерство на земеделието и храните регистърът
на тютюнопроизводителите и лицата, изкупуващи тютюн, не беше публично достъпен,
въпреки изискванията на Наредбата12 за водене на регистъра.
След редица запитвания от страна на ИПИ, от 24.04.2018 г. информацията от регистъра е
публична и вече МЗХ фактически изпълнява това свое законоустановено задължение.
След проведените интервюта с производители и търговци на тютюневи изделия бе откроен
още един съществен проблем. Нито една институция в страната не поддържа регистър на
11

Заключение в проучването през 2016 г на инициативата „Срещу незаконната търговия”.
Чл. 4 от Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на
тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров
тютюн, обн. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
12
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машините за обработване на тютюн и производство на тютюневи изделия, в частност на
цигари. Липсата на регистрация на съоръженията е породена от законова празнина - сферата
не е нормативно регулирана. Така, дори и да бъдат конфискувани, в случаите на разкрито
нелегално производство, този акт на конфискация не се отразява в никакъв регистър. След
конфискацията често не се стига и до фактическото им унищожаване, а биват продавани на
свободния пазар. Това на практика улеснява изкупуването им от потенциални
закононарушители. Възможно решение на проблема е:


да бъде въведено задължение за регистрация на производствените съоръжения и
машини на територията на страната, като регистрацията дава уникален номер на всяка
машина,



последващата им продажба да се извършва само на лица, притежаващи лиценз за
производство на тютюневи изделия,



при липса на интерес за закупуване на машината тя да бъде унищожавана,



всяка препродажбата да се отразява в регистъра, така че да се позволява движението
на всяка една машина.

Предложените решения не са чужди на българската уредба. Като пример може да се посочи
как съоръженията за производство на алкохол се вписват в нарочен регистър при
министерството на икономиката.
С цел проверка на твърденията на интервюираните страни за липса на регистър на
съоръженията за производство на тютюневи изделия ИПИ изпрати запитване до МЗХ на
10.04.2018 г. , но до момента13 не сме получили официален отговор от страна на отговорното
министерство.
2.3 Промишлена обработка на тютюна
Всяка обработка на тютюна (освен производителската мапипулация) го превръща в обект на
данъчно облагане като акцизна стока, независимо дали е годен или не за директна
консумация14.
Това обяснява и фокуса на нелегалната търговия и контрабанда върху суровината. Дейността по
промишлената обработка на тютюн се извършва само след предварителна регистрация и
издадено разрешение от Министерски съвет15.
Етапи на промишлена обработка на тютюна
повторно
съхранение
опаковане
ферментация
сортиране
съхранение и сушене на
суров тютюн

На този етап от „живота” на тютюна и
тютюневите
изделия
се
срещат
правомощията
на
министъра
на
земеделието и храните и министъра на
икономиката, както и на подчинените им
администрации. Експерти от двете
министерства формират експертен съвет
за издаване и отнемане на разрешенията
за обработка на тютюн. Предвид

13

29.05.2018 г.
Съдебната практика третира по различен начин от данъчното законодателство продажбата на нарязан
тютюн и годността му за директна употреба. В редица случаи назначените по делото експертизи
показват крайно ниско качество на суровината и негодност за употребата ѝ като тютюнево изделие. Това
дава основание за отпадане на наказателното преследване.
15
Детайлна уредба виж в Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за
промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.
14
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законовите им компетенции, в рамките на експертния съвет няма конкуренция между
правомощията им, тъй като се упражняват в рамките на самия съвет.
Водещите правомощия са на министъра на земеделието и храните, който:


утвърждава правила за дейността на експертния съвет и за дейността по контрол,



внася предложение за издаване на разрешение до Министерски съвет, като в него се
съдържа преценка дали предложението е за разрешение или за отказ,

Най-съществените елементи от процедурата по издаване на разрешение са два. Първият е
програмата за изкупуване на тютюн и производствената програма за промишлена обработка и
реализация на тютюна по типове. Вторият отличителен белег е декларацията за размера,
произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността.
Експертен съвет от МЗХ упражнява контрол както за наличието на тези две предпоставки при
процедурата по придобиване на разрешение, така и в последващ момент при извършване на
дейността по обработка. Именно програмата дава гаранции за капацитета на обработващото
лице, за вида на тютюните и основание за контрол от страна на МЗХ. Програмата е последвана
от ежегоден отчет за изпълнението ѝ.
Както разрешението за изкупуване на тютюн, така и разрешението за обработка е безсрочно.
Отнемането е също срочна мярка, за период от 12 месеца, при следните обстоятелства:


Нарушена е автентичността на договорените типове и произходи, допуснати са
разлики между вписаната и наличната продукция,



Декларираните средства за осъществяване на дейността не съответстват на
реалното финансиране,



Прекупвачите не са изпълнили договорите си с тютюнопроизводителите по
отношение на договорените условия и срокове,



Налице е общо нарушение на Закона за тютюна и правилника за прилагането му,



При прекратяване на дейността поради несъстоятелност или ликвидация.

Отнетото
разрешение
не
освобождава
лицата
от
задълженията
им
към
тютюнопроизводителите и прекупвачите на тютюн. Подновяването на разрешението става по
общия ред и се явява един вид издаване на повторно такова.
Произведеният вече тютюн със самото си нарязване се превръща в акцизно изделие „манипулиран тютюн”. От този етап министърът на икономиката съвместно с
Министерство на финансите провежда държавната политика и упражнява контрола в областта
на тютюневите и свързаните с тях изделия с цел осъществяване на данъчната и акцизна
политика на държавата.
Обработените тютюни местно производство се продават на пазара само от лица, получили
разрешение за обработка.
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2.4 Производство на тютюневи изделия
Производството на изделията предполага широк набор от действия, които превръщат тютюна в
изделия, годни за употреба от крайния потребител. Този процес включва следните дейности:
Изработване на цигари
Изработване на пури и пурети
Производство на тютюн за лула
Производство на тютюн за свиване на цигари
Производство на тютюн за дъвчене, смъркане и орална употреба
Производство на тютюн за водна лула
Производство на ново тютюнево изделие

Производството се провежда при строг разрешителен режим като за целта е необходим акт на
Министерски съвет16.
По подобие на получаване на лиценза за обработка на тютюн и тук е необходимо да се докаже
капацитет и изпълнение на предварителни законови условия. За разлика от предишната
процедура тук предложението се прави от министъра на икономиката, тоест министерството на
икономиката (МИ) е водещо, като отново експертен съвет прави преценка за годност на
кандидата. В експертния съвет взима участие представител и на МИ, и на Агенция „Митници”.
Условие за получаване на лиценз е кумулативното покриване на няколко изисквания:


добра репутация, финансови възможности и професионален опит,



технически ресурс и обезпеченост на пълен производствен процес,



редица изцяло технически изисквания към съоръженията и помещенията за
производство,



правото за употреба на търговската марка за съответното тютюнево изделие.

Извод
Така изложените условия за получаване на лиценз за производство са лесни за преценка както
в техническата част, така и в категорията за добра репутация и професионален опит. В
законодателството е разписано примерно изброяване на условия за наличието им. Това прави
ясна процедурата за доказване и изключва субективната преценка за наличието или липсата
на основания за лицензиране.
Разрешенията за производство са безсрочни. До 1 юни на календарната година
производителите са длъжни да отчетат изпълнението на производствената си програма за
изминалата година, да представят програмата си за настоящата година и да потвърдят
програмите с данни от отчета за приходите и разходите и счетоводния си баланс. До отнемане
на разрешението се пристъпва, когато:

16



е нарушена автентичността на договорените типове и произходи; допуснати са
разлики между вписаната и наличната продукция,



декларираните средства за осъществяване на дейността не съответстват не
реалното финансиране,

Пак там.
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има общо нарушение на Закона за тютюна и правилника за прилагането му,



е направен доброволен отказ от разрешението.

Мярката за отнемане на лицензията също е срочна – за период от 1 до 3 г. За разлика от
случаите на отнемане на разрешение за обработка на тютюн, отнемането на разрешение за
производство на тютюневи изделия има по-голяма тежест, тъй като влияе на репутацията. А
добрата репутация е законово изискуемо условия за получаване на разрешение за
производство на тютюневи изделия.

Извод
В Процедурата по отнемане на лиценз на производител е възложено в тежест на лицата,
подаващи сигнали, да направят сами проверка на предположенията си, да направят описание
на фактическата обстановка, да подкрепят твърденията си с факти и доказателства. И ако това
е разбираемо задължение за проверяващите контролни органи, то е абсолютно необосновано
за редовите граждани, имащи съмнение за злоупотреби.
Ако жалбите и сигналите не отговарят на законоустановените формални критерии, те дори не
се допускат до разглеждане. Това вменява изключителна отговорност на подателя. Редно би
било цялостното обосноваване на вида и характера на нарушението да се извършва изцяло от
държавните институции на база на извършена от тях проверка.
В допълнение, преди отнемането на лиценза производителите имат право на срок за
отстраняване на нередностите и на нанесените щети. В случай, че поправят нередностите и
щетите до отнемане на лиценза не се пристъпва.
Това прави самата процедура трудна за упражняване.

Лицензираните производители също се вписват в публичен регистър към МИ. На отбелязване
подлежат лицата с издадени и отнети разрешения за производство на тютюневи изделия.
Регистърът се води по години и по отделни партиди за всяко лице, което е получило
разрешение.
При справка на страницата на министерството се открива само регистърът на нови тютюневи
изделия, но не и на производителите на тютюневи изделия. Така публичният по закон регистър
фактически не съществува, а МИ, подобно на МЗХ, не изпълнява част от законоустановените си
задължения.

2.5 Регистрация на нови тютюневите изделия
От своя страна те биват два вида – бездимни и изделия за пушене.
В институционалната рамка по регулиране на пазара на тютюневи изделия Министерството на
икономиката (МИ) има водеща роля по отношение на пускането на пазара на определено
тютюнево изделие17. В изпълнение на законовото си задължение производителите и
търговците на тютюневи изделия са длъжни:


да уведомят МИ минимум 6 месеца преди продуктът да достигне свободния пазар,

17

Детайлна уредба на процедурата виж в чл. 26 а и сл. от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия.
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да преминат процедура по съответствие на продукта с изискванията на
законодателството съответно за тютюневите изделия за пушене и за бездимните
тютюневи изделия.

На практика процедурата за съответствие протича под контрола на администрацията на
Министерство на икономиката, но съществено участие в нея имат и Министерството на
здравеопазването и Институтът по тютюна и тютюневите изделия с допълнителни функции по
предоставяне на становища по годността на изделието18.
Процедурата има за цел да провери съответства ли продуктът на нормите за токсичност,
опасността от пристрастяване и съпътстващите документи, даващи пояснение за употребата на
тютюневото изделие.
Извод
Самото производство по регистрация на нови тютюневи изделия е белязано от продължителна
административна процедура. Освен това, през периода на регистрация на нови тютюневи
изделия на пазара се създава среда за нелегалната им търговия (по мнение на търговците на
тютюневи изделия).
След пускането на пазара на ново тютюнево изделие останалите търговци могат да реагират
най-рано в 6-месечен срок с конкурентен продукт.

Като положително можем да посочим, че данните, събрани в хода на тази процедура, се
предоставят на европейските институции, а това спомага за изпълнението на условията по
Директива 2014/40/ЕС, с която се въвежда споменатото задължение за проследяване на всяко
тютюнево изделие от суровината до продажбата му от лицензиран търговец.

2.6 Търговия с тютюн и тютюневи изделия
Цялостната данъчна регулация на тютюневите изделия е в компетентността на Министерството
на финансите и подчинената му администрация в лицето на Националната агенция за
приходите и Агенция „Митници”, тъй като тютюневи изделия се транспортират, пренасят,
съхраняват, предлагат или продават при условията на Закона за акцизите и данъчните
складове. Това именно изисква специфичното им обозначаване със сертификат за наложен
данък, терминологично познат като бандерол. От това задължение са освободени продуктите,
предназначение за износ в ЕС и трети страни.
Регистрация на цена
Първата стъпка, за да се пусне в търговската мрежа тютюн или тютюнево изделие, е
извършването на регистрация на цената19. По своя характер и този режим от „уведомителен”,
както го третира законът, е всъщност изцяло регистрационен. Повод за това твърдение дават:


срокът за „уведомяване”,



административният ред за организиране на процедурата,



заплащането на държавна такса,



проверката за действие на търговската марка и правомощието на Агенция „Митници”
по своя инициатива да изисква допълнителна информация.

18

Детайли виж в чл. 26 а и сл. от ЗТТСТИ.
За детайли по процедурата виж в Наредба за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия, Обн. ДВ. бр. 71 от 13 август 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 22 от 22 март 2016 г.
19
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издаването на удостоверителен документ за регистрация (чл. 3 от Наредбата за
регистрация на цена).

Регистрацията на цена в Агенция „Митници” е условие за получаване на бандерол.
Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за
освободените за потребление тютюневи изделия. Върху бандерола е изписана продажната
цена, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител. В цената са
включени разходите за производство и реализация, дължимите мита, такси, акциз и данък
върху добавената стойност.
Последното изискване е ключово, тъй като всяка една промяна на цената на тютюневите
изделия (най-вече при цигарите, където пазарът е по-силно конкурентен и динамичен) изисква
предварително не просто регистрация на цената, но и изработване на съответните бандероли.
Това отнема от гъвкавостта на пазарните играчи да променят бързо цената на своите изделия,
давайки потенциално и повече време на конкурентите за реакция. В същото време наличието
на цена на бандерола дава пълната информация на потребителите и не позволява на
търговците да продават на различна цена.
Важно е да се отбележи, че евентуалното олекотяване на този режим, например чрез
премахване на цената от бандеролите, което би позволило по-бързата промяна на цените без
нуждата от нови бандероли или чрез иновативни електронни решения за контрол, е в известна
степен обвързано и с капацитета на държавните органи за контрол при търговците. В момента
продажбата на тютюневи изделия у нас е сравнително либерализирана, като такива могат да се
намерят в много и различни обекти (лафки, магазини, бензиностанции и т.н.). Потенциалната
промяна при бандеролите и нуждата от по-голям контрол на обектите може да повлияе и на
затягане на режима за вида обекти, които могат да продават тютюневи изделия.
За да бъдат олекотен режимът на бандерола чрез премахването на цената от него, без това да
предизвика затягане на режима на обектите, които могат да продават тютюневи изделия, може
да се търси решение като цената на изделието да бъде отпечатана на самата кутия. Така
бандеролът ще изпълнява своята функция, като единственото отличаващо е, че вече няма да
носи информация за цената на изделието, а такава ще бъде отпечатана на самата опаковка
(най-вероятно на дъното, където сега няма нищо). Последното ще бъде задължение на
производителите и те ще носят отговорност за това. Така продавачите няма да имат
възможност да спекулират, а цената реално ще бъде в пъти по-видима за потребителите от
наличието ѝ на бандерола.

Извод
Изискването на бандерола да бъде отпечатана крайната цена за потребителя, която включва
всички разходи за производство и разпространение, данъци и търговски отстъпки, се прави с
цел в максимална степен държавата да събере дължимите данъци и да не се създават условия
за нелегална търговия. Ето защо може да се приеме, че този режим е средство за
ограничаване на нелегалната търговия.
Потенциално решение, което запазва всички положителни черти на бандерола, но и
предоставя по-голяма гъвкавост на компаниите, без да застрашава потребителите, е цената на
цигарите да не присъства на бандерола, който запазва всички останали свои характеристики, а
да бъде отпечатана на самите опаковки.
Като източник на контрабанда и нелегална търговия остават цигарите, необозначени с
бандерол, в режим на износ за ЕС или трети страни и в режим на продажба по Закона за
безмитната търговия. Именно там институциите следва да съсредоточат усилията си за
контрол.
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След поставянето на бандерол на тютюневите изделия те са годни за разпространение в
потребителската мрежа. Продажбата им се извършва само от търговци, получили регистрация
за продажба на тютюневи изделия. Свободната продажба е забранена на изрично посочени в
ЗТТСТИ места като обектив близост до детски ясли, училища, здравни заведения. Забрана
съществува и за продажба на лица под 18 години20.

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ


Институциите са „добре въоръжени” с правомощия за контрол на всеки етап от цикъла
по отглеждане на тютюна до превръщането му в годно за употреба тютюнево изделие,



Законодателството лесно може да бъде адаптирано и към най-новите изисквания на
европейско ниво за проследяване на тютюна на различните етапи от обработката и
продажбата му,



Съществуват примери за отказ от изпълнение на правомощия от страна на
администрацията,



Наличието на предпоставки за нелегална търговия и контрабанда произлиза не от
законовата регламентация, а от капацитета на институциите да прилагат
законодателството.

3. Преследване на нелегалната търговия и контрабандата с тютюневи
изделия в България
3.1 Административна и наказателна отговорност
Контрабандата и нелегалната търговия с тютюневи изделия са действия (деяния), които са
укорими според българското законодателство, тоест тяхното извършване е определено като
опасно за обществото, защото уврежда обществените интереси в различни области –
здравеопазване, събиране на данъци и т.н. Следователно извършителят на контрабанда и
нелегална търговия трябва да понесе отговорност за действията си. Всяко от тези нарушения
може да бъде различно по степен на обществена опасност – нелегалният внос и продажбата на
един стек цигари съществено се различава от нелегалния внос и продажбата на един
контейнер цигари. Тази разлика изисква и различен тип третиране на извършителя наказанието да е съответно на направеното нарушение. В българското законодателство е
въведен такъв тип разделение:


по-леките случаи на контрабанда и нелегална търговия са обявени за административни
нарушения и се наказват административно, т.е. понася се административна
отговорност,



по-тежките са въздигнати в престъпления и се наказват чрез осъждане на извършителя
от съда, т.е. носи се наказателна отговорност.

Водещ критерий за определяне на вида отговорност и начина на наказване е обществената
опасност на деянието. Обществената опасност се изразява в това доколко нарушението
уврежда установения обществен ред в страната.
Пример 1 – пренасянето на 10 стека цигари през границата без да са декларирани, с
предполагаема цел продажбата им, нарушава законодателството. Но това действие на един
20

Детайлно изброяване виж в чл. 30 от ЗТТСТИ.
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извършител не оказва голямо влияние върху бюджета на държавата, следователно няма
голяма обществена опасност, затова следва да се преследва като административно нарушение.
Пример 2 – пренасянето на 10 контейнера цигари през границата без да са декларирани,
очевидно с цел продажба, съществено нарушава законодателството. Неплащането на голямо
количество акциз за тези цигари е съществена пречка за формирането на държавен приход.
Като последица от това съществува риск за събирането на средства за поддържане на
бюджетни сфери като отбрана, здравеопазване и социални плащания и съществено уврежда
обществения интерес, тоест е с висока обществена опасност и следва да се третира като
престъпление. Отделно, приходите от продажбата могат да се използват за финансиране на
друга престъпна дейност.
Така до търсене на наказателна отговорност се прибягва като последна и крайна възможност за
реакция, т.е. нарушението е от такъв характер, че само преследването му по административен
ред не е достатъчно.
Не всяко нарушение с цел контрабанда е въздигнато в престъпление, обаче. От практическа
съобразителност е възприет и допълнителен стандарт, оправдан с икономическата
целесъобразност, който законовата логика следва: ако за всяко нарушение държавните
органи/митнически служители, полиция и прокуратура/ следва да вложат всичкия необходим
ресурс за неговото разследване и доказване вината на нарушителя, то това би ангажирало
твърде много административен и финансов ресурс. За целта по-дребните нарушения се
наказват по-леко.
Затова именно дребните нарушения се наричат административни нарушения и за тях се
налагат административни наказания като глоба, конфискация на стоки и вещи, отнемане на
лиценз за търговия на търговски обект и други. Административните нарушения се налагат на
фирми /юридически лица/ и граждани /физически лица/.
Тежките нарушения са от категорията на престъпленията и отговорност за тях носи винаги
физическо лице. Това лице може да бъде конкретен човек, извършващ контрабандата, лице на
ръководна позиция в някоя фирма, което е поръчало или улеснило извършването на
контрабанда, както и лице, натоварено да извършва контрол за спазване на митническото и
данъчното законодателство.
Контрабандата е неразривно свързана с нелегалната търговия, тъй като най-често незаконно
преминалите границата стоки са обект на продажба и препродажба от и на трети лица. Така
това, което е законно произведено в една страна, може да бъде обект на контрабанда и
нелегална търговия в друга. Ето защо можем да говорим за контрабанда:


на стоки в България с източник друга страна и



на стоки в трета страна с източник от България.

Според обществената опасност контрабандата се дели на митническа контрабанда, която се
наказва по административен ред и квалифицирана контрабанда, която е обявена за
престъпление.
Нелегалната търговия е административно нарушение и се наказва по административен ред,
когато става въпрос за маловажен случай. В останалите случаи държането и продаването на
тютюневи изделия без бандерол се квалифицира като престъпление - нелегална търговия,
за осъществяването на което се търпи наказателна отговорност.
Нелегалната търговия се преследва от местните органи при извършването ѝ на територията на
страната.
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3.1.1 Контрабандата като административно нарушение
За да се наложи административна отговорност следва да бъде извършен административен
контрол, при който да се установи нарушение. Административният контрол се извършва от
служители на Агенция „Митници” и обхваща преглед на стоките, които се транспортират или
пренасят. За да е налице административно нарушение „митническа контрабанда”, съществуват
две възможности на извършването му:


при проверка на превозвани стоки на граничните контролно-пропусквателни пунктове
се установява разминаване между позволено по закон количество или вид тютюневи
изделия и превозвано или пренасяно количество и вид тютюневи изделия,



стоката изобщо не е декларирана.

За разлика от престъплението „контрабанда”, административното нарушение
„митническа контрабанда” е налице и се преследва като наказуемо и на ниво опит.
Санкциите в този случай са проява на държавна наказателна политика, осъществявана по
административен ред. Прилагат се намалени по размер и различни по вид наказания, налагани
от самата администрация, без необходимостта от произнасяне на съда за определяне на
наказанието. Най-честото наказание е глоба, като при квалифициращи обстоятелства като
повторност или използване на средства, затрудняващи контрола (тайници или скриване на
стоката в други вещи), глобата е завишена многократно.
Превозното средство, спомогнало за извършване на контрабандата, се отнема в полза на
държавата. Тази мярка е предприета, за да мотивира превозвачите да упражняват вътрешен
надзор над служителите си и да пресичат митническата контрабанда в зародиш.
Нарушението се установява с акт за установяване на административното нарушение, издаден
от Агенция Митници. Като следваща стъпка на основание на акта се съставя наказателно
постановление, в което се прави индивидуализация на административното наказание.
Обжалването се извършва по пред районния съд, касационна инстанция на решението на
районния съд се явява съответния административен съд в областта21.
3.1.2 Престъплението „квалифицирана контрабанда”
В наказателното право контрабандата е регламентирана като престъпление против
стопанството и в частност като престъпление против митническия режим. Престъплението се
осъществява чрез „пренасяне” на стоки през границата на страната без знанието и
разрешението на митническите органи. Престъплението е довършено от момента на
фактическото пренасяне на стоките през държавната граница на страната.
За да е налице престъплението „контрабанда” по отношение на тютюневите изделия, трябва те
да бъдат превозвани или пренасяни през границата на страната. Без да са споменати изрично,
тютюневите изделия попадат в хипотезата на чл. 242, ал. 1, б. Д от Наказателния кодекс (НК) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери. Тоест, за разлика
от административното нарушение „митническа контрабанда”, при престъплението тютюневите
изделия трябва да се оценяват в парична стойност в големи размери. При тълкуването на
понятието големи размери Върховният съд има предвид паричната стойност на стоките, не
толкова обема им22. Под „големи размери” практиката приема стойност, която надхвърля 70
минимални работни заплати.

21

Вж. чл. 63 от ЗАНН във връзка с чл. 208 от АПК.
Виж ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 15.11.1973 Г. ПО Н. Д. № 2/1973 г., Общо събрание на
Наказателна колегия на Върховния съд и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.10.1978 Г. ПО Н. Д. №
1/1998 г., Общо събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд.
22
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За разлика от административното нарушение, при престъплението извършителят винаги
действа умишлено, докато в част от хипотезите на административното нарушение „митническа
контрабанда” лицето може да не е познавало задължението си да пренася по-малко на брой
тютюневи изделия (10 вместо 2 стека цигари с цел презапасяване). Отчитайки този критерий
именно законът въвежда понятието „големи размери”, тъй като едно лице при няколко
пътувания поради разсеяност и невнимание може да извърши нарушението, без реално това
да с висока степен на обществена опасност. Отделно от това, престъпното контрабандно
преминаване на границата със стоки, в случая тютюневи изделия, е престъпление с висока
степен на обществена опасност. То осуетява възможността на държавата да реализира своите
вменени функции и накърняват ефективността на данъчната система.
За разлика от административното нарушение „митническа контрабанда”, квалифицираната
контрабанда на тютюневи изделия е потенциално възможна де се извърши в пет отделни
хипотези:


системно – тоест повече от три пъти. Едно лице или група от лица при извършени и
констатирани три административни нарушения на превоз или пренасяне на тютюневи
изделия попадат в категорията на реализирано престъпление. Така административното
нарушение при повтаряемост се явява предпоставка за престъпление,



когато се използва документ с невярно съдържание или чужд, неистински или
преправен документ – вместо деклариране на тютюневи изделия извършителят е
декларирал други по вид стоки или е преправил съдържанието на документа с
описание на изделията,



контрабандата да бъде извършена от лице със специфични функции – длъжностно лице
от митническата администрация например,



при наличието едновременно на две изисквания, свързани с предмета на
контрабандата – тютюневи изделия в особено големи размери, които не са за лично
потребление, а за производство или търговия,



от две или повече лица, които предварително са се сговорили. Този вид е известен и
като съизвършителска контрабанда.

Наказуемо е приготовлението за извършване на контрабанда само в два случая:


при контрабанда в особено големи размери и особено тежък случай23,



когато контрабандата се извършва от две и повече лица, едното от които е митнически
служител.

Санкциите при квалифицирана контрабанда е лишаване от свобода от 5 до 15 години, в
зависимост от конкретните обстоятелства на извършеното престъпление. Това наказание е
съпроводено и от налагането на глоба.
Интересен от практическа гледна точка е въпросът налице ли е квалифицирана
контрабанда като престъпление при положение, че контрабандата се осъществява при
преминаване на българската граница от и с държава от ЕС. Въпросът е предмет на
тълкувателната дейност на Върховния касационен съд (ВКС)24. Според тълкуването на ВКС
водещ критерий следва да бъде произходът на стоката. Така се очертават две решения:


наличието на вътрешна за ЕС граница на страната след 01.01.2007 г. не изключва
възможността при пренасяне на стоки през нея да бъде осъществено престъплението
контрабанда, само когато стоката е необщностна, тоест с произход страна извън ЕС. С

23

Особено тежък случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни
последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена
опасност на деянието и дееца, вж. Допълнителните разпоредби на НК.
24
вж. Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. на Наказателна колегия на ВКС.
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неправомерното въвеждане и придвижване на необщностните стоки на митническата
територия на ЕС се нарушава установеният в митническото законодателство ред. Също
се избягва заплащането на митническото задължение и с това се засягат финансовите
интереси на ЕС. Създава се реална опасност стоките да бъдат допуснати
неконтролирано до икономическо обращение, който риск засяга цялата територия на
Съюза.


Когато стоката е с произход ЕС се изключва възможността при пренасяне на стоки през
българската граница да бъде осъществено престъплението квалифицирана
контрабанда, поради липсата на граничен митнически контрол между Република
България и държави-членки на ЕС. Осъществяваният от митническите органи контрол
не е митнически по смисъла на митническото законодателство, а контрол на органи по
приходите на основание Закона за акцизите и данъчните складове. Когато се установи,
че нарушението не следва да се преследва наказателно, преписката се изпраща на
Агенция „Митници” за налагане на административно наказание.

3.1.3 Нелегалната търговия като административно нарушение
Определението за нелегална търговия, предложено в настоящия анализ, е продажба на
акцизни стоки в нарушение на данъчното законодателство с цел избягване облагането на
търгуваните стоки.
Българското законодателство е възприело подход на регламентация, който в максимална
степен да предотврати достигането до пазара на стоки, предназначени за нелегална търговия25.
За административно нарушение освен предлагането се счита също и държането, превозването
и пренасянето на акцизни стоки, каквито са тютюневи изделия, когато са без бандерол,
бандеролът е неистински, подправен или с изтекла валидност.
Контролът е правомощие на Агенция „Митници”. Наказанието е отново глоба и отнемане на
стоките. Разграничение на наказанието се прави според вида на извършителя – дали това е
физическо или юридическо лице, като юридическите лица се наказват по-строго.
3.1.4 Нелегалната търговия като престъпление
Основната разлика между административното нарушение и престъплението се извежда отново
въз основа на обществената опасност.
При престъплението нелегалната търговия се явява немаловажен случай, при който
извършителят „продава или държи” акцизни стоки без бандерол. В този случай държавните
органи не се вълнуват дали става въпрос за пренос или превоз. Важно е установяването на
трайно фактическо владеене на стоките. С действието се застрашават, от една страна,
финансовите интереси на държавата във висока степен поради опасността да се пуснат на
пазара ѝ акцизни стоки без платен данък, а от друга - нормалното функциониране на пазара,
тоест интересите на производителите, вносителите и потребителите на такива стоки, в
нарушение на принципите на свободната търговия и конкуренцията.
Наказанието е лишаване от свобода и заплащане на глоба.
3.1.5 Контрабанда и нелегална търговия – връзки и зависимости
Въпросът, който практиката си поставя, е дали е налице идеална съвкупност от престъпления
между контрабандата и нелегалната търговия. Казано с други думи – с преминаването на
границата с контрабандни стоки едно лице с едно действие извършва ли две престъпления?
25

Виж чл. 123 и сл. от Закона за акцизите и данъчните складове.
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Практическото затруднение идва оттам, че след като едно лице може да е превозило или
пренесло тютюневи изделия през границата на Република България, то неминуемо се
превръща в държател на тези стоки. А чл. 234 от НК обявява за престъпно държането на
акцизни стоки без бандерол, когато не става въпрос за немаловажен случай26. Тоест тук не е
необходимо лицето да извършва търговия с притежаваните тютюневи изделия и не е
необходимо да има престъпен резултат в резултат на продажбата. Дори самото притежание
вече е престъпление.
За да изясни въпроса при правоприлагането Върховният касационен съд постановява
тълкувателно решение27, с което приема, че не е налице наличие на идеална съвкупност и не
се извършват две отделни престъпления, а само едно.
От аналитична гледна точка основание за това дава следното:


Откриването от митническите органи на граничния пункт на акцизни стоки без
бандерол изключва упражняваната върху тях фактическа власт на извършителя и
опасността те да бъдат внесени в икономическо обращение в страната, без да е
заплатен дължимият акциз,



От това следва, че държането на акцизните стоки без необходимия бандерол като
форма на изпълнителното деяние на престъплението по чл. 234 от НК се поглъща от
фактическото им пренасяне през границата на страната. Когато това се извършва без
знанието и разрешението на митническите органи и са налице останалите признаци
на престъплението квалифицирана контрабанда, се осъществява само съставът на
квалифицираната контрабанда, поради което не може да се приеме наличие на
идеална съвкупност на двете престъпления.

3.1.6 Практическо изясняване на въпроса за административната и наказателната отговорност
в случаите на престъплението контрабанда
Митническата и квалифицираната контрабанда не са новост за българското общество или
проблем от последните десетилетия. Те имат своите дълбоки основания и продължителност
във времето, като са били обект на изследване от практиката на Върховния съд, което е довело
и до тълкувателна дейност на съда през 1978 г.28
Възприет е принципът, че щом деянието засяга два различни обекта на защита, единият от
които се охранява от административна норма, а другият - от наказателна норма, тогава ще е
налице както административно нарушение, така и престъпление, за всяко от които деецът ще
носи административна и съответно наказателна отговорност. Така например, ако едно лице
купи с цел да продаде и продаде купените с тази цел стоки, за които знае или по
обстоятелствата е трябвало да предполага, че са внесени по контрабанден начин с намалени
или безмитни сборове, то с деянието се осъществява както административно нарушение, така
също и престъпление. И това е така, според тогавашното тълкуване, защото с деянието се
увреждат два различни обекта на защита - в първия случай режимът на вноса на чуждестранни
стоки, а във втория - режимът на вътрешната търговия.

26

Според Допълнителните разпоредби на НК, маловажен е случаят, при който извършеното
престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други
смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Така държането на кутия цигари без бандерол
не те превръща в престъпник.
27
Вж. Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. на Наказателна колегия на ВКС.
28
Виж Тълкувателно решение № 51 от 29.12.1978 г., Общо събрание на наказателна колегия (ОСНК) на
ВС.
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Такъв тип разбиране, обаче, е изключение от общия принцип за недопустимост на
едновременна отговорност - наказателна и административно-наказателна, когато с едно
деяние се осъществяват престъпление и административно нарушение.
Както е известно, в правото съществува принципът, че за едно деяние извършителят не може
да понесе две отделни наказания при наличие на вече наложено първо наказание.

Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните
свободи
чл. 4, § 1 Никой не може да бъде съден или наказан от съда на една и съща държава за
престъпление, за което вече е бил оправдан или окончателно осъден съгласно закона и
наказателното производство на тази държава.

Именно, обаче, митническата и квалифицираната контрабанда са дали основание според
българското право този принцип дълги години да се прилага с изключение.
С разпадането на тоталитарното държавно управление и присъединяването на България към
Европейската конвенция за правата на човека се създават условия за реалното приложение на
принципа. Въпреки това години наред е съществувала противоречива практика и
пренебрегване на водещ правен принцип. През 2015 г., отново по пътя на тълкувателната
дейност на Върховния касационен съд29, се стига до изясняване на случаите, в които има
конкуренция между наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност
спрямо едно и също лице за едно и също деяние.
За да се изясни какъв тип отговорност ще понесе извършителят, се въвежда тестът "Енгел"30,
възприето от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), известен и като критериите "Енгел".
Те включват три стъпки:
1) квалификация на деянието по националното право;
2) характер и естество на нарушението;
3) вид и тежест на предвиденото наказание (суровост на възможното наказание).
Първият критерий е формален, не предопределя на самостоятелно основание характера на
производството – административно или наказателно, а има значение само на "отправна точка"
при преценката му. Систематичното място и класификацията на нарушението и производството
по вътрешното законодателство на държавите не е решаващо за изводите относно техния
наказателен характер и естество. Производството, обаче, може да се класифицира като
наказателно и тогава, когато не е квалифицирано като такова по вътрешното право, ако
изследването на останалите критерии доведе до извод за наказателен характер на
обвинението и/или на предвидената санкция.
Вторият критерий - характерът и естеството на нарушението - изследва вида на защитените
обществени отношения, обект на нарушението. При определянето на същността на
нарушението се разглежда кръгът от адресати на съответната разпоредба, тъй като характерна
черта на наказателното обвинение е насочеността на правната норма към неограничен кръг
адресати, а не към група със специален статут.

29

Виж Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. по тълк. дело № 3/2015 г., ОСНК на ВКС. Направените
обяснения и изводи са препотвърдени като безспорни с Тълкувателно решение № 4/2018 г., ОСНК на
ВКС.
30
Виж Engel and Others v. Netherland
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Третият критерий - видът и тежестта на предвиденото от съответната приложима норма
наказание. Тежестта на наказанието се определя според максимално възможното наказание,
предвидено от закона.
Следвайки критериите "Енгел", ЕСПЧ многократно е окачествявал като наказателни процедури
и нарушения, които според вътрешното право са били квалифицирани по различен начин,
например административни.
Когато деянието засяга един и същи кръг обществени отношения, правилното и точно
прилагане на закона предпоставя реализация на отговорност или за административно
нарушение, или за престъпление, но не и за двете едновременно, като
административнонаказателната отговорност следва да се ангажира само ако деянието не
представлява престъпление.
Нормата на чл. 33 от Закона за административните нарушения и наказания въплъщава идеята
на законодателя за приоритет на наказателната отговорност над административната, като
поначало въобще не допуска конкуренция помежду им. Щом за дадено деяние е инициирано
наказателно производство, административнонаказателно производство не се образува, а
започналото се прекратява. Правилото е преимущество на наказателната пред
административнонаказателната отговорност. Не се образува административнонаказателно
производство, ако деянието съставлява престъпление, а ако е образувано производство,
същото се прекратява и материалите се изпращат на прокурора.

Извод
Следвайки принципа, заложен в ЕКПЧ и Протокол 7, ВКС извежда, че наказателно
производство, образувано срещу лице, по отношение на което за същото деяние е
приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на
наказателно по смисъла на ЕКПЧ, подлежи на прекратяване. Аргументът е, че тъй като вече
отговорността е реализирана по силата на влезлия в сила акт. Реализираната първа по време
административнонаказателна отговорност изключва упражняването на наказателна
отговорност, стига административното наказание да носи качеството „наказателно” по теста
„Енгел” – например глобата за контрабанда на тютюневи изделия да е достатъчно висока
(сурова).
За отбелязване е, че преценката се прави за всеки отделен казус на база на изградения
алгоритъм.

3.1.7 Съвместна престъпна дейност
Въпреки проведената детайлна регламентация на видовете отговорност често пъти тя се
реализира върху конкретни извършители, над които стои далеч по-дълга верига от идеолози
ръководители, участници и покровители на престъпността. Така осъден се явява шофьорът,
превозвал контрабандна стока, но реалните лица, необезпокоявано продължават развитието
на контрабандни канали и нелегална търговия. За тези случаи в теорията е възприето
понятието „организирана престъпна група” като форма на широко популярната организирана
престъпност.
Според действащата редакция на чл. 93, т. 20 от Наказателния кодекс организираната
престъпна група (ОПГ) представлява „структурирано трайно сдружение на три или повече лица
с цел да вършат съгласувано в страната или в чужбина престъпления, за които е предвидено
наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без
наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на
участието или развита структура.”
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В същото време естеството на престъпленията обективно предполага изключителни трудности
при разкриването на участниците в престъпната група и доказването на обстоятелството по
конкретно дело. В практиката се открояват следните предпоставки за наличието на ОПГ:


между обвинените и подсъдими да се установи трайна връзка с каквото и да е
съдържание – тоест трайност на отношенията, взаимното доверие и високата степен на
организираност са отличителните белези,



изпълнение на задачи срещу заплащане, присъствие на елементи на подчиненост при
изпълнение на задачите,



взимането на самостоятелни решения за извършване на престъпление е от едно до
две водещи лица,



доброволно участие във фактическото изпълнение на възложените престъпни
дейности от страна на другите участници в престъпната група.

Образуването на престъпна група се осъществява не с еднократно действие, а чрез
последователност от действия, обединени от общата цел и резултиращи в съгласуване на
волите на определен брой лица да участват в престъпно сдружение за вършене на определена
категория престъпления (две или повече престъпления от даден вид).
Изпълнителите на решението стават обект на разкриване и преследване. Истинските
ръководители и поръчители на групата остават скрити поради факта, че не участват пряко.
Макар и те да допринасят пряко за формирането на висока степен на конспиративност и
трайност на отношенията, разпределение на ролите, при което всеки от участниците
обективно допринася с поведението си в по-малка степен за осъществяването на дълга верига
от престъпления, реалните поръчители остават скрити.
Залавянето на престъпната група се извършва по начин, който не позволява проследяване на
връзката за кой пазар са предназначени изделията. Така наказан е фактическият извършител,
но не и на престъпната дейност. Наказанието се понася от лицата с изцяло изпълнителска
дейност, като се прекъсва връзката с инициаторите.

3.2 По следите на контрабандата – опитът на ЕС да ограничи контрабандата и нелегалната
търговия
Приложението на Директива 2014/40/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 предвижда
ново задължение за производителите и търговците на тютюн. Целта е да се изгради
проследима пътека за нарязания тютюн от момента на първичната му обработка до наймалкия търговец преди продажбата на крайния клиент. Това съществено ще промени
условията за контрабанда на тютюн и тютюневи изделия.
Моделът на прилагане на Директивата предполага:


всички тютюневи изделия, търгувани в ЕС, независимо от страната на производство, да
бъдат маркирани с уникален неотстраним идентификатор,



идентификаторът ще дава информация кой е производителят и в кой ден, час и в коя
фабрика е произведен продуктът, целеният краен пазар и най-важното – предвиденият
маршрут за транспортиране.

След като бъде предвиден маршрутът за транспортиране, става възможно проследяване на
действителния маршрут от производствения обект до първия търговски обект за продажба на
31

Пълен текст на директивата виж тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0040&from=BG
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дребно, включително всички използвани складове, както и датата на изпращане,
местоназначението, отправната точка и получателя.
Сигурността на данните се гарантира посредством специалния режим на съхранението им при
трето лице. Тепърва предстои да се уредят критериите за третите лица.
Правилата трябва да се прилагат за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари от 20 май
2019 г., а за тютюневите изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, от
20 май 2024 г.
Положителните очаквания, свързани с това нормативно решение, са:


намаление на обемите тютюневи изделия обект на нелегална търговия,



намаляване на контрабандата и нелегалната търговия в ЕС на тютюневи изделия с
източник, различен от ЕС,



лишаване от правно оправдание производителите, че техните търговски марки
тютюневи изделия се произвеждат от фабриките на друг производител. В най-точен
смисъл ще се потвърди хипотезата, че легалните производители освобождават своя
продукция за нелегалния пазар.

Един от най-спорните моменти в директивата е дали тези правила ще обхванат и тютюневите
изделия, който се произвеждат в ЕС, но се продават извън рамките на Съюза. Аргументът те да
останат извън обхвата беше, че в трети страни има различни правила (било то за подобни
кодове, здравни текстове, плашещи картинки и т.н.) и съответно ЕС не може да се намеси с
изрично изискване за стоки, които всъщност няма да се продават в рамките на ЕС. В крайна
сметка, обаче, тези съображения отпаднаха и регламентацията ще обхване всички тютюневи
изделия в рамките на ЕС, в т.ч. предназначените за експорт в трети страни.
Случаят на България в това отношение е интересен. Страната ни е традиционен производител
на тютюневи изделия, конкретно цигари, които са предназначени за трети страни. Също така,
данни от страни извън ЕС, например Турция, показват, че български нелегални цигари се
намират на местния пазар. Новата директива, която влиза в сила на 20 май 2019 г., ще
означава, че и цигарите, произведени в България за трети страни, ще бъдат маркирани с
уникален идентификатор, който да осигури проследимост. Това означава, че ако на пазар в
трета страна, например Турция, бъдат намерени нелегални опаковки от български цигари, то те
потенциално ще могат да бъдат проследени до България.

3.3 Слабости в системата за контрол. Законови дефицити
Основните слабости в системата се констатират при анализ на квалифицираната контрабанда,
явяваща се и престъпление по смисъла на чл. 242 от Наказателния кодекс32.
За да се стигне до осъждането на едно лице за извършената от него контрабанда е необходима
добра синергия между отделните институции. Често пъти зад успешното приключване на едно
дело с произнасяне на осъдителна присъда е необходимо служителите, установили
контрабандата (разследващи митнически инспектори), да са пристъпили към правилното и
своевременно събиране на доказателствата за извършеното престъпление. Към дейността по
правилното събиране на доказателствата се причислява и първоначалното участие на
наблюдаващия прокурор. Добре подготвените доказателства допринасят в следващия етап –
досъдебното производство, прокуратурата да направи правилна квалификация на
престъплението и по убедителен начина да повдигне обвинение на извършителя. Цялостната
проверка на фактите и обстоятелствата се извършва в последната съдебна фаза.
32

Тази част от анализа разглежда данни от проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
извършена през 2016 г. в окръжни и военно-окръжни прокуратури в страната.
Пълният текст на проверката достъпна тук: http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494338530.pdf
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разкриване

доказване

осъждане

Често пъти редица нарушения въобще не стигат до етап на разглеждане от съда в наказателен
процес, а приключват:


с отказ на прокуратурата да образува досъдебно производство или



с прекратяване на наказателното производство.

Отказ от образуване на наказателно производство
Важно за отбелязване, е че в повечето случаи нарушението не покрива критерия „особено
големи размери”, равняващ се, според практиката на Върховния касационен съд, на 70
минимални работни заплати. Т.е. нарушението в такъв случай може да се определи само като
административно нарушение, но не съставлява престъпление. Това е основание за отказ за
образуване на досъдебното производство.
Друг установен проблем е, че дори деянието да покрива критерия за особено големи размери,
не може да се докаже, че то е извършено умишлено, тъй като стоките най-често не са
натоварени в присъствието на водачите (което изключва умишленото му извършване). Оттук
следва, че те не са съзнавали, че пренасят стоки с търговско или производствено
предназначение и че пренасянето им става без знанието и разрешението на митническите
органи.
Особено интересен и проблематичен казус за практиката съществува, когато се установи
контрабанда не на тютютневи изделия, а на бандерол за тютюневи изделия. В този случай се
прави оценка на стойността му, която често пъти покрива критерия за особено големи размери,
но тъй като бандеролът е особен вид ценна книга, а не стока - тютюнево изделие, която според
прокуратурата „не може да бъде предмет на последваща сделка”.

Извод
Причини за отказа от наказателно преследване са липсата на изискуемите по закон основания:


особено големи размери на контрабандираните стоки,



контрабанда с търговски и производствени цели,



наличие на незавършено производство пред чуждестранен съд.

Прекратяване на наказателното производство
До прекратяването на производството може да се стигне в следните случаи:


осъждане на лицето от чужда държава – прилагане на принципа „никой не може да
бъде съден два пъти за едно и също нещо”,



изтичане на предвидената в закона давност, до която се е стигнало поради спиране на
производството срещу неизвестен извършител,



след направена повторна експертиза се установява контрабандна стока, която не
покрива критерия „особено големи размери”.

При анализ на досъдебните производства и преписки по делата за квалифицирана
контрабанда, водени от прокуратурата, се установяват следните констатации:
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проблеми при прилагане на закона – след отказа за образуване на наказателно
производство прокуратурата не уведомява съответната митница. Вследствие на това не
се реализира и административно-наказателната отговорност,



отговорният да проверява работата на редовите прокурори Инспекторат към ВСС с
нищо не е мотивирал проверката си за избор на прокуратури, които са в граничните
райони на страната. Така на практика не се проверяват прокуратурите в пограничните
области, в които има потенциален риск от контрабанда и нелегалната търговия. В това
число не са обект на проверка окръжните прокуратури в Хасково и Благоевград.

4. Заключение и препоръки
Материалното право относно регламентацията на тютюна и тютюневите изделия дава
сравнително добра и детайлна уредба на сектора. Съществуват добре развити и всеобхватни
дефиниции на изделията от тютюн и производните тютюневи продукти. Това позволява на
държавните органи по лесен и непротиворечив начин да прилагат закона както в отношенията
си с производителите, така и в изпълнение на възложените им регистрационни и контролни
функции по отношение на търговците на тютюневи изделия. Предстоящото изпълнение на
новоприети от Европейския съюз регулации по лесен път може да бъде транспонирано в
националното законодателство.
Въпреки добрата правна рамка се констатира или забавено изпълнение на задължения на
институциите или пълен отказ от прилагане на закона.
Наказването на контрабандата и нелегалната търговия в България е уредено също по добър
начин и дава широк инструментариум за преследването им както от администрацията, така и
от прокуратурата. Богатата съдебна практика и тълкувателните дела на Върховния съд,
впоследствие Върховния касационен съд, са изчистили спорните въпроси на правоприлагането.
Основен въпрос остава доколко институциите имат капацитет да прилагат законите.
С оглед на това отправяме следните препоръки:
 Засилване на контрола върху тютюнопроизводителите с оглед ограничаване на
нелегалното предлагане на тютюн за свиване – това е т. нар. нарязан тютюн, който е
основно с местен произход. На практика пазарът на тютюн за пушене е доминиран от
незаконните продукти, което означава, че има огромно поле за работа на контролните
органи;
 По-тясно сътрудничество с контролните и правораздавателни органи в други държави,
особено съседни на България – данните сочат, че български незаконни цигари могат да
бъдат намерени на чужди пазари и конкретно на този в Турция;
 Контролът на държавните органи (МВР и Агенция „Митници”) във фабриките в страната
следва да бъде силен, тъй като дава резултат и възпрепятства възможността български
тютюневи продукти да навлизат нерегламентирано на вътрешния и международните
пазари;
 Влизането в сила на системата за идентификация и проследяване на всички кутии
цигари в ЕС, в т.ч. и тези, предназначени за износ в трети страни, ще подпомогне
допълнително установяването на произхода на българските контрабандни тютюневи
изделия, които са намерени на чужди пазари;
 Търсене на възможности за по-добър контрол на машините за обработване на тютюн и
производство на тютюневи изделия – тук може да се препоръча задължение на
законово ниво да бъде създаван регистър на тези машини, както и на правила при
продажбата на такива машини, в т.ч. на вече конфискуваните от контролните органи;
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 Отворена е и възможността за отпадане на цената от бандерола на цигарите, като
последната бъде изписвана и отпечатвана на самата кутия от производителите – така
потребителят ще бъде защитен от евентуална спекула на търговците, като в същото
време ще се олекоти режимът на печатане на бандеролите, който в момента отнема от
гъвкавостта на пазара.
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