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Д О К Л А Д 

 

От д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

 

 

Относно:  Проект на Наредба за воденето и поддържането на регистъра на 

тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, които притежават 

разрешение за изкупуване на суров тютюн и проект на Наредба за 

дейността на комисиите по тютюна, изискванията за експертите по 

окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по 

окачествяването на тютюна 

 
 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

 На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните, утвърдени 

със Заповед № РД 09-306 от 20.05.2016 г., внасям за одобряване проект на Наредба за 

воденето и поддържането на регистъра на тютюнопроизводителите и регистъра на 

лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и проект на 

Наредба за дейността на комисиите по тютюна, изискванията за експертите по 

окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на 
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тютюна.  

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия (ЗТТСТИ) към областните дирекции „Земеделие” се създават комисии по 

тютюна като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с окачествяването и 

изкупуването на тютюна. Дейността и организацията на работа на комисиите по 

тютюна и професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна се 

определят с наредба на министъра на земеделието и храните.   

 На основание разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ тютюнопроизводителите, 

които са сключили договори за изкупуване на суров тютюн се вписват ежегодно в 

публичен регистър. Изкупуването на суров тютюн (чл. 16, т. 1) се извършва от 

физически и юридически лица, притежаващи валидно разрешение за изкупуване на 

суров тютюн. Съгласно чл. 16д, ал. 1 от закона, Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ) създава и поддържа публичен регистър на лицата, които притежават 

разрешение за изкупуване на суров тютюн. Редът за воденето на двата регистъра се 

определя с наредба на министъра на земеделието и храните. 

 С Ваша Заповед № РД 09-284/13.05.2016 г. е създадена работна група, 

включваща представители на Министерство на земеделието и храните и Института по 

тютюна и тютюневите изделия, отговорна за изготвянето на проект на Наредба за 

воденето и поддържането на регистъра на тютюнопроизводителите и  регистъра на 

лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и проект на 

Наредба за дейността на комисиите по тютюна, изискванията за експертите по 

окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на 

тютюна.  

С проекта на Наредба за воденето и поддържането на регистъра на 

тютюнопроизводителите и  регистъра на лицата, които притежават разрешение за 

изкупуване на суров тютюн се регламентират изисквания към документите необходими 

за регистрацията на тютюнопроизводителите и купувачите; сроковете за подаване на 

документите, задължителната информация подавана от лицата, отговарящи на 

условията за регистрация; изисквания към обектите за съхраняване на изкупения 

тютюн и реда за водене и поддържане на регистрите.  

С проекта на Наредба за дейността на комисиите по тютюна, изискванията за 

експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по 

окачествяването на тютюна се въвеждат професионалните изисквания за експертите по 

окачествяване на тютюна; редът за разглеждане на споровете по окачествяването на 

тютюна; организацията на работа на комисиите по тютюна и редът за упражняване на 

контрола за спазването на закона и на актовете по неговото прилагане при 

окачествяването и изкупуването на тютюна. 

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от 

бюджета на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз,  

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския 

съюз. 

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и 

храните като беше публикуван съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

на сайта на МЗХ за обществено обсъждане.  

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.  
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

       

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС 

предлагам да одобрите проекта Наредба за воденето и поддържането на регистъра на 

тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, които притежават разрешение за 

изкупуване на суров тютюн и проекта на Наредба за дейността на комисиите по 

тютюна, изискванията за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане 

на споровете по окачествяването на тютюна. 

 

Приложения:  

 1. Проект на Наредба за воденето и поддържането на регистъра на 

тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, които притежават разрешение за 

изкупуване на суров тютюн; 

  2. Проект на Наредба за дейността на комисиите по тютюна, изискванията за 

експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по 

окачествяването на тютюна. 

 

 

 

С уважение,  

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър на 

земеделието и храните 
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 НАРЕДБА 

За реда за воденето на регистъра на тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, 

които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн  

 

Глава първа 

Общи положения 

 

 Чл. 1. С наредбата се определят: 

  1. редът за воденето на публичен регистър на:  

а) тютюнопроизводителите; 

 б) лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и 

издадените разрешения.  

2. минималните изисквания, на които да отговарят обектите и/или съоръженията за 

съхраняване на изкупен тютюн. 

 

   Чл. 2. (1) В регистъра по чл. 1, т. 1, б. „а” се вписват физическите лица, 

юридическите лица и едноличните търговци - тютюнопроизводители, които са сключили 

договори за изкупуване на суров тютюн с лица, притежаващи валидно разрешение за 

изкупуване на суров тютюн.  

 

   Чл. 3.  В регистъра по чл. 1, т. 1, б. „б” се вписват: 

  1. физическите и юридическите лица, които са получили разрешение за изкупуване 

на суров тютюн по реда на чл. 16а от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия. 

  2. издадените разрешения за изкупуване на суров тютюн по чл. 16а, ал. 5 от Закона 

за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

 

     Чл. 4. Данните в регистрите по чл. 1, т. 1 се публикуват при спазване изискванията 

на Закона за защита на личните данни. 

 

Глава втора 

Вписване в регистъра на тютюнопроизводителите. Поддържане на регистъра  

    

 



2 

 

      Раздел I 

     Вписване 

 

   Чл. 5. (1) За вписване в регистъра по чл. 1, т. 1, б. „а” тютюнопроизводителите 

подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по местопроизводството 

за площите, на които са отглеждали тютюн. 

(2) Срокът за вписване е до 31 март, като може да бъде удължен до два месеца със 

заповед на министъра на земеделието и храните. 

 (3) За вписване в регистъра по ал. 1 тютюнопроизводителите представят: 

1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн; 

2. документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ 

над 5 дка; 

3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се 

отглежда тютюн с площ до 5 дка; 

4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година. 

(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през 

предходната година. 

    (5) Общинската служба по земеделие издава на тютюнопроизводителя  служебна 

бележка, удостоверяваща вписването в регистъра.  

      

    Чл. 6. Регистърът на тютюнопроизводителите съдържа: 

1. уникален регистрационен номер; 

2. ЕГН/ЕИК, име/наименование на юридическото лице;  

3. адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен 

адрес;  

   4. дата на вписване в регистъра; 

5. идентификационен  номер на имота и площ на земеделската земя, върху която се 

отглежда тютюн;  

 6. номер на сключения договор за изкупуване на суров тютюн, площта по договора 

и лицето, с което е сключен договора; 

  7. броя на сключените договори; 
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     8. сортови групи; 

      9.  номер на протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година;  

   10. забележки. 

 

      Чл. 7. (1) Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от 

вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства, за отстраняване на грешки.  

     (2) Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата по 

чл. 5, ал. 3, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на 

обстоятелствата, в срок до три дни от настъпването и. 

 

Раздел II 

Поддържане на регистъра  

 

    Чл. 8. (1) Всеки тютюнопроизводител подава ежегодно до съответната общинска 

служба по земеделие документите по чл. 5, ал. 3 за актуализиране на регистъра.  

    (2) Оправомощените лица от общинската служба отразяват в регистъра 

настъпилите промени срок от 3 дни след заявяването им.  

     (3) Тютюнопроизводител, се заличава от регистъра.  

1. по молба на производителя; 

2. при прекратяване или ликвидация на търговеца; 

3. при смърт на физическото лице/търговец; 

 

Глава трета 

Вписване в регистъра на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на 

суров тютюн. Поддържане на регистъра  

 

Раздел I 

Вписване 

   Чл. 9. (1) Вписването на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на 

суров тютюн и на издадените разрешенията в регистъра се извършва от служители на 

компетентната дирекция, съгласно Устройствения правилник на Министерството на 

земеделието и храните. 
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(2) Вписването в регистъра се извършва в деня на получаване на екземпляр от 

разрешението в министерството или до края на следващия работен ден. 

 

     Чл. 10. Регистърът на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров 

тютюн съдържа: 

1. номер на разрешението; 

2. ЕГН/ЕИК, име/наименование на лицето по чл. 16 от Закона за тютюна, 

тютюневите и свързаните с тях изделия; 

3. адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен 

адрес;  

         4. дата на вписване в регистъра; 

            5. адрес и капацитет на обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения 

тютюн;  

    6. дата на изтичане разрешението; 

    7.  номер на заповедта за отнемане на разрешението; 

    8. дата на заличаване на лицето и разрешението; 

    9. дата на отразяване на промяна в обстоятелствата; 

            10. забележки. 

 

      Чл. 11. Лицата, вписани в регистъра по чл. 1, т. 1, б. „б”  имат право на достъп до 

информацията по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 само за тютюнопроизводителите, с които са 

сключили договори за изкупуване на суров тютюн. 

 

     

         Раздел II 

Поддържане на регистъра  

 

    Чл. 12. Промени за лицата и разрешителните се отразяват по реда на тяхното  

вписване. 

 

    Чл. 13. (1) Когато разрешението за изкупуване на суров тютюн е отнето в 
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случаите по чл. 16в от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, 

заповедта за отнемането се вписва в регистъра по чл. 11 след влизането и в сила. 

     (2)  Лицата с отнети разрешителни, както и отнетите разрешителни се заличават 

от регистъра. 

    

Глава четвърта  

Минимални изисквания за обектите и/или съоръженията за съхраняване на 

изкупения тютюн 

 

Чл. 14 (1) Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови, както 

и реконструкцията и преустройството на съществуващи складови бази за съхраняване на 

изкупения тютюн се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на 

територията и в съответствие с минималните изискванията на наредбата. 

(2) Складовата база за съхранение на тютюн трябва да разполага със:  

1. помещения за съхранение на тютюн с различна влажност, с възможност за 

проветряване с относително постоянни параметри на въздуха; 

2. санитарен възел с течаща вода; 

3. система за физическа защита. 

 (3) Складовите бази по ал. 2 може да са: 

1. палетизирани складове: 

        а)  с минимална площ от 1 000 кв.м. и височина минимум 6 м, за да се използват 

палети на минимум 3 реда;  

б) оборудвани с челен товарач с необходимата височина на повдигане.    

 2. непалетизирани складове (съхранение на тютюни на “плака”): 

 с минимална площ от 2 000 кв.м. 

 

Чл. 15. В складовете задължително се поставят уловки за тютюнев бръмбар и молец 

и при наличие на възрастни насекоми над допустимите норми се прилагат различни 

методи на третиране. 
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Чл. 16. Работните места в складовите бази, както и дейностите по товаро-

разтоварните работи в складовата база трябва да отговарят на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 5 и чл. 16д, ал. 2 от Закона за 

тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.  

§ 2. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани (обн. ДВ., бр. 10 от 1999 г.) чл. 19 се отменя. 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

      



1. 

НАРЕДБА № ………………………….. 

 за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, 

професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна, реда за 

разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването 

на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна  

 

 

Г л а в а  п ъ р в а  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. С наредбата се определят: 

    1. дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна; 

 2. професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна; 

 3. редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна; 

4. редът за упражняване на контрол при окачествяването и изкупуването на 

тютюна. 

   

Г л а в а  в т о р а   

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ТЮТЮНА 

 

 Чл. 2. (1) Комисиите по тютюна са постоянно действащ орган към областните 

дирекции "Земеделие", на територията на които се извършва производство и търговия с 

тютюн. 

 (2) Комисиите по ал. 1 се състоят най-малко от трима членове, включително 

председател и се назначават със заповед на директора на съответната областна 

дирекция "Земеделие". 

Чл. 3. Комисиите по чл. 2: 

 1. разглеждат заявления за издаване на разрешения за изкупуване на суров 

тютюн и заявления за настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото 

разрешение за изкупуване на суров тютюн; 

 2. разглеждат програми за прогнозните количества тютюн по сортови групи, 

които ще бъдат изкупени през следващата производствена година; 

3. изготвят обобщени справки по сортови групи за: 

а) изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн; 



2. 

б) наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал 

тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в 

друга държава - членка на Европейския съюз, и в трети държави;  

           4. разглеждат молби, жалби и сигнали, свързани с изкупуването и 

окачествяването на тютюна; 

 5. при оспорване на окачествяване на тютюн извършват повторно окачествяване 

чрез експертите по окачествяване на тютюн. 

 Чл. 4. Председателят на комисията: 

1. организира и ръководи работата на комисията; 

2. одобрява образци на: 

а) заявления за издаване на разрешения за изкупуване на суров тютюн и 

заявления за настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото 

разрешение за изкупуване на суров тютюн; 

б) протоколи за окачествяване; 

3. издава разрешения за изкупуване на суров тютюн или мотивирано отказва 

издаването им; 

4. изпраща екземпляр от всяко издадено разрешение за изкупуване на суров 

тютюн в Министерството на земеделието и храните за вписване в регистъра по чл. 16д, 

ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия; 

4. със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн в случаите на 

чл. 16в, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

 Чл. 5. (1)За осъществяване на своята дейност комисиите по тютюна провеждат 

заседания по преценка и след разпореждане на председателя.  

(2) Решенията на комисиите се вземат с мнозинство повече от половината от 

присъстващите членове.  

  

Г л а в а  т р е т а  

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО НА ТЮТЮНА 

 

Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него 

длъжностно лице одобрява със заповед списък с експерти по окачествяване на суров 

тютюн.  

(2) Списъкът се актуализира ежегодно и се публикува на интернет страницата на 

министерството. 

 (2) При оспорване на окачествяването на суров тютюн в работата на съответната 
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3. 

комисия по тютюна участват експерти по окачествяването, които се определят от 

списъка по ал. 1. 

 Чл. 7. (1) При спор относно съвместното окачествяване на тютюна извършено от 

продавача и купувача, окачествяването на тютюна се извършва от експерт по 

окачествяване на тютюна от списъка по чл. 6, ал. 1. 

 (2) При оспорване на окачествяването по ал. 1, се извършва повторно 

окачествяване от съответната комисия по тютюна, чрез експерт по окачествяване на 

тютюна, което е окончателно. 

 Чл. 8. Експертите по окачествяване на тютюна осъществяват дейността си 

съгласно глава трета от Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите 

изделия (обн., ДВ, бр. 18 от 1994 г.)  

 Чл. 9. (1) При спор по окачествяването на тютюна между производителя и 

купувача, всеки от тях може да подаде писмено искане до председателя на комисията 

по тютюна в съответната областната дирекция „Земеделие” за извършване на 

окачествяване от експерт от списъка по чл. 6, ал. 1.  

(2) Към искането се прилагат документи, свързани със спора по окачествяване 

на количеството тютюн (договор, предавателно-приемателен протокол, документ за 

отчетена влага, определено количество пясък и др.) 

 (3) Председателят на комисията по тютюна в деня на постъпване на искането 

определя експерт от списъка по чл. 5, ал. 2 и дата, в рамките на срока по чл. 9, ал. 3 от 

ЗТТСИ, на която да се извърши окачествяването, за което се уведомяват страните по 

спора.  

 (4) Експертът по окачествяване на тютюна извършва окачествяването на 

определената дата по ал. 3 с участието на страните или техни представители. 

 (5) За извършеното окачествяване експертът съставя протокол по образец, в 4 

екземпляра – по един за страните, за експерта и за комисията по тютюна. 

Чл. 10. (1) Всяка от страните по спора може да поиска от съответната комисия 

по тютюна повторно окачествяване в тридневен срок от получаване на протокола по чл. 

9, ал. 5. 

 (2) Председателят на комисията по тютюна в деня на постъпване на искането 

определя двама експерти от списъка по чл. 6, ал. 1, които не са участвали в 

окачествяването по чл. 9, и дата в рамките на срока по чл. 9, ал. 4 от ЗТТСИ, на която 

да се извърши повторното окачествяване, за което се уведомяват страните по спора.  
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4. 

 (3) Експертите по окачествяване на тютюна извършват повторно окачествяване 

на определената дата по ал. 2 с участието на страните или техни представители. 

 (4) За извършеното окачествяване експертите съставят протокол по образец, в 5 

екземпляра – по един за страните, за всеки от експертите и за комисията по тютюна. 

 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а   

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА 

ТЮТЮНА 

 

 Чл. 11. (1) Експерт по окачествяване на тютюна може да бъде лице, което: 

 1. е „бакалавър” или „магистър” по  специалност „Технология на тютюна и 

тютюневите изделия“ или  „бакалавър” или „магистър” по специалност „Агрономство 

(Полевъдство); 

2. има не по-малко от 5 години професионален стаж в производството и/или 

промишлената обработка на тютюна; 

 3. не е осъждано за престъпление от общ характер; 

(2) По конкретен спор за окачествяване на тютюн експерт не може да бъде лице, 

което: 

1. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, 

включително по сватовство на някоя от страните по спора за окачествяването на 

тютюна; 

2. е в трудово или гражданско правоотношения с някоя от страните по спора 

или не са изминали три години от прекратяването им; 

3. е акционер или съдружник на някоя от страните по спора или не са 

изминали три години от прекратяване на акционерното участие или съдружие. 

 Чл. 12. (1) Подборът на експертите по окачествяване на тютюна се извършва от 

комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните. 

  (2) Кандидатите за експерти по окачествяване на тютюна подават до министъра 

на земеделието и храните заявление за вписване в списъка по чл. 6, ал. 1, към което 

прилагат: 

 1. диплома за завършено образование; 

 2. документ за професионален стаж; 

 3. свидетелство за съдимост; 

 4. декларация, за спазване на стандартите за окачествяване съгласно глава трета 

от Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия. 



5. 

 (3) В заявлението се посочват данните по лична карта, адрес и телефон за 

контакт. 

 (4) Лицата, които са били включени в списъка по чл. 6, ал. 1 и не са заличени 

поради настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 14 се включват в списъка за 

следващата година. 

 Чл. 13.  Експертите по окачествяване на тютюна се заличават от списъка по чл. 

6, ал. 1: 

 1. при подадена молба; 

 2. когато се установи промяна в обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, т. 3 и 4. 

 Чл. 14. (1) За работата си в комисиите по тютюна експертите по окачествяване 

на тютюна получават възнаграждение за сметка на съответната областна дирекция 

„Земеделие”. 

 (2) Възнаграждението по ал. 1 се определя за всеки конкретен случай   

от съответната комисия по тютюн съгласувано с директора на областната дирекция 

„Земеделие”. 

  

Г л а в а  п е т а   

КОНТРОЛ ПРИ ОКАЧЕСТВЯВАНЕТО И ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА 

 

Чл. 15. Комисиите по чл. 2 упражняват контрол за спазването на Закона за 

тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и на актовете по неговото прилагане 

при окачествяването и изкупуването на тютюна. 

 Чл. 16. (1) При упражняване на контрола по чл. 16 председателят на комисията 

по тютюна или оправомощени от него длъжностни лица имат право: 

1. да извършват проверка на документи и проверки на място; 

2. на свободен достъп до обектите и/или съоръженията на проверките; 

3. да съставят актове за установяване на административни нарушения. 

(2) При упражняване на контрола лицата по ал. 1 са длъжни да: 

1. се легитимират пред контролираното лице; 

2. да отразяват обективно и точно установените резултати от извършената 

проверка, установените нарушения и извършителите; 

3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по 

повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със 

закон. 



6. 

Чл. 17. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да оказват съдействие и да 

осигурят на лицата по чл. 17, ал. 1 достъп до документите, обектите и/или 

съоръженията на проверките. 

Чл. 18. Всички документи, свързани с осъществяването на контролни функции, 

включително и досиетата на проверяваните лица, се съхраняват най-малко 5 години 

след заличаването им от регистъра по чл. 16д, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия; 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 2а, ал. 3, чл. 2в, ал. 3 и чл. 9, ал. 5 от 

Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

§ 2. Наредбата отменя Наредба № 14 от 1995 г. за държавните експерти по 

тютюна (обн. ДВ., бр. 35 от 1995 г.). 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 
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