
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ, ОТНЕТИ и ПРЕКРАТЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА 

ТЮТЮН 

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на 

тютюн и за производство на тютюневи изделия 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на 

лицето, получило 

разрешение от МС за 

промишлена обработка 

на тютюн и юридически 

статут на лицето 

 

 

Решение на МС за 

издаване на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Решение на МС за 

отнемане на 

разрешението за 

промишлена 

обработка на 

тютюн   №/дата 

Основание и срок 

за който е отнето 

разрешението за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

 

 

 

Решение на МС за 

прекратяване 

действието на безсрочно 

разрешение за 

промишлена обработка 

на тютюн   №/дата 

 

 

 

 

Основание и срок на 

прекратеното 

разрешение за 

промишлена 

обработка на тютюн 

"Плевен- БТ"  ЕАД 1011/21.12.2004       

"Механика" АД  1011/21.12.2004       

"Пазарджик - БТМ" 

АД (Български 

търговски 

мениджмънт) 

1011/21.12.2004     

  

"Гоце Делчев-Табак" 

АД 
1011/21.12.2004     

  

ЕТ "Проминвест-

Милчо Янудов-Верка 

Янудова"              

1011/21.12.2004     

  

ТК "Златен лист" 

1011/21.12.2004 

Решение № 

486/15.06.2012 г. 

на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

Отнемане за срок 

от 12 месеца на 

основание чл. 37, 

т. 7 във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от 

  



разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

ЗТТИ и чл. 8, ал. 

1, т.6 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

"Тополовград - БТ" 

АД 
1011/21.12.2004     

  

"Сокотаб" ЕООД 1011/21.12.2004       

"Тракия Табак" ЕООД 1011/21.12.2004       

"Дупница Табак" АД 1011/21.12.2004       

"Шумен Табак" АД 1011/21.12.2004       

"Кърджали Табак" АД 1011/21.12.2004       

"Проминвест" ЕООД 

1011/21.12.2004 

Решение № 

486/15.06.2012 г. 

на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Отнемане за срок 

от 12 месеца на 

основание чл. 37, 

т. 7 във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от 

ЗТТИ и чл. 8, ал. 

1, т.6 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

  



обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

"Миссириан 

България" АД 
1011/21.12.2004     

  

"Норд Табак " ЕАД 1011/21.12.2004       

"Булгартабак 

холдинг" АД 
1011/21.12.2004     

  

"Слънце Стара Загора 

- Табак" АД 
1011/21.12.2004     

  

"София -БТ" АД 1011/21.12.2004       

ЕТ  "Барбарос - 

М.Ахмед"  
1011/21.12.2004     

  

"ВК Младост-95" 1011/21.12.2004       

"Алайънс Уан Тъбако 

България"ЕООД 
1011/21.12.2004     

  

"Лийв табако А. 

Михайлидис" АД 

1011/21.12.2004 

1.Решение 

№989/28.12.2009

г.на МС за 

отнемане на 

безсрочно 

разрешение за 

промишлена 

обработка на 

тютюн              

2.Решение 

№20/14.01.2010г

. на МС за 

отменяне на 

Решение №989 

на МС от 2009г. 

1.Отнемане за 36 

месеца на 

основание чл.38, 

т.4 във връзка с 

чл. 40 от ЗТТИ и 

чл. 8, ал. 2 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

  



за отнемане на 

безсрочно 

разрешение за 

промишлена 

обработка на 

тютюн. 

 3. Решение № 

111 /22.02.2018г. 

на МС за 

отнемане на 

Решение № 989 

на МС  от 2009 

г. за отнемане на 

безсрочно 

разрешение за 

промишлена 

обработка на 

тютюн. 

тютюневи 

изделия. 

2.Отнемане за 

срок от три 

години  на 

основание чл.38, 

т.7  във връзка с 

чл. 40 от ЗТТИ и 

чл. 8, ал. 1, т. 4 и 6 

и ал. 2 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия. 

ЕТ "Митко Чаушев-

Виржиния 94" 
1011/21.12.2004     

  

"Благоевград - БТ" 

АД 
1011/21.12.2004     

  

ЕТ "Нешо Миранов" 1011/21.12.2004       

"Кингс табако 

Интернешънъл" ЕАД 
1011/21.12.2004     

  

"Първомай - БТ" АД 1011/21.12.2004       

"Исперих - БТ" АД 

1011/21.12.2004 

Решение № 163 

от 1 март 2012 г. 

на МС за 

отнемане на 

Отнемане за 24 

месеца на 

основание чл. 38, 

т.7 във връзка с 

  



безсрочно 

разрешение за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

чл. 12, ал. 3 и чл. 

40 от ЗТТИ и чл. 

8, ал. 2 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия и 

Протокол № 49 на 

Експертния съвет 

за промишлена 

обработка на 

тютюн и контрол 

на притежателите 

на разрешения 

ЕТ "Нури 

Хаджиюсеин" 
1011/21.12.2004     

  

ЕТ "Заара -Янчо 

Иванов" 
1011/21.12.2004     

  

"Слънце - Койчо 

Белчев" ООД 

1011/21.12.2004 

Решение № 

486/15.06.2012 г. 

на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

Отнемане за срок 

от 12 месеца на 

основание чл. 37, 

т. 7 във връзка с 

чл. 21, ал. 2 от 

ЗТТИ и чл. 8, ал. 

1, т.6 от 

Наредбата за 

  



тютюн условията и реда 

за издаване и за 

отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

ЗПК "Тютюн" 1011/21.12.2004       

"Валтабак" ЕООД 1011/21.12.2004       

"Силвърсан 

България" ЕООД 
762/03.11.2006     

  

ЕТ "Табако трейд - 

Рашко Мечтанов"  
868/15.12.2006     

  

"Джамбаз" ООД 884/28.12.2007        

"Табако Леаф Хаус" 

ООД  57/08.02.2008     

  

"Балкан Табак" АД 250/10.04.2009       

"Ямбол Табак" АД 

1011/21.12.2004 

Решение 

№329/21.05.2010 

г. на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

поради липса на 

технически и 

технологични 

възможности за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и 

неподадена 

задължителна 

справка по чл. 6, 

ал. 4 от Наредбата 

  



за условията и 

реда за издаване и 

за отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

"Сандански  БТ" АД 1011/21.12.2004       

"Смолян - БТ" АД 

1011/21.12.2004 

Решение 

№329/21.05.2010 

г. на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

поради липса на 

технически и 

технологични 

възможности за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и 

неподадена 

задължителна 

справка по чл. 6, 

ал. 4 от Наредбата 

за условията и 

реда за издаване и 

за отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

  



изделия 

"Хасково - БТ" АД 
1011/21.12.2004 208/02.04.2007г. 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

  

"Асеновград Табак" 

АД 

1011/21.12.2004 

Решение 

№329/21.05.2010 

г. на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

поради липса на 

технически и 

технологични 

възможности за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и 

неподадена 

задължителна 

справка по чл. 6, 

ал. 4 от Наредбата 

за условията и 

реда за издаване и 

за отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

  

"Български 

тютюни"АД 

1011/21.12.2004 

Решение 

№329/21.05.2010 

г. на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

поради 

неподадена 

задължителна 

справка по чл. 6, 

ал. 4 от Наредбата 

  



обработка на 

тютюн 

за условията и 

реда за издаване и 

за отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

"Дулово - БТ" АД 

1011/21.12.2004 

Решение 

№329/21.05.2010 

г. на МС за 

отнемане на 

безсрочни 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн 

Отнемане за срок 

от 12 месеца 

поради 

неподадена 

задължителна 

справка по чл. 6, 

ал. 4 от Наредбата 

за условията и 

реда за издаване и 

за отнемане на 

разрешения за 

промишлена 

обработка на 

тютюн и за 

производство на 

тютюневи 

изделия 

  

Мерич Империал 

Табако ЕООД 741/11.09.2012      

  

Кепитъл Табако 

ЕООД 579/14.07.2016    

  

"СЕКЕ Кърджали " 

ЕООД 231/01.04.2016  . 

Решение № 

238/19.03.2021 г. на 

Чл. 38, ал. 2, т. 1 и 

ал. 3 във връзка с 



МС за прекратяване 

действието на 

безсрочно разрешение 

за промишлена 

обработка на тютюн 

чл. 40 от Закона за 

тютюна, 

тютюневите и 

свързаните с тях 

изделия и във 

връзка с подадено 

заявление по чл. 

38, ал. 2, т. 1 от 

същия закон. 

 

Дружеството е 

подало заявление 

за доброволен 

отказ, поради 

прекратяване на 

дейността си на 

територията на 

страната. По тази 

причина е 

отпаднала 

необходимостта от 

издаденото 

безсрочно 

разрешение, както 

и произтичащите 

от него задължения 

свързани с 

издаденото 

разрешение за 

промишлена 

обработка на 

тютюн. 

Разрешението се 

счита за прекратено 



от датата на 

вписването му в 

регистъра по чл. 37, 

ал. 7 от Закона за 

тютюна, 

тютюневите и 

свързаните с тях 

изделия. 

 

„ГЛОБАЛ ТАБАКО“ 

ООД 564/ 30.06.2015   

  

„РЕКОН ТАБАКО“ 

ЕООД 514/15.07.2021 г.   

  

 


