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Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-

ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; 

изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 

2006 и 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 

от 2006 г.; изм., бр. 46,  52,  53,  57 и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм., 

бр. 36 и 69 от 2008 г.; доп., бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 

2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 

94 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.; 

доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 77 и 99 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 38 от 2012 

г., бр. 40 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82, бр. 94 от 2012 г.; изм., бр. 99 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 12:  

1. Създават се нови ал. 2 и 3 : 

„(2) При извършване на проверки и ревизии, когато са налице обстоятелствата по    

чл. 42, освен правомощията по ал. 1, органи по приходите, оправомощени със заповед на 

изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, имат право и да: 

1. извършват разпит на проверяваното/ревизираното лице и трети лица;  

2. извършват оглед на подлежащите на контрол  обекти; 

3. претърсват помещения, в които се осъществява стопанска дейност или управление 

на стопанска дейност - производствени помещения, магазини, складове, офиси, кантори, 

канцеларии и други подобни, както и помещения и места, където се съхраняват материални 

ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на 

информация, свързани с дейността на контролираните лица; 

4. претърсват транспортни средства когато са спрени, паркирани или в престой, 

както и да спират съвместно с контролните органи за движение по пътищата транспортни 

средства, а в зоните за граничен или митнически контрол претърсването се извършва 

съвместно с органите на гранична полиция и органите на Агенция „Митници“; 

5. изземват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на 

информация; 

6. изискват съдействие от компетентните органи за извършване на обиск на лица, 

които се намират в обектите по т. 3 и 4, когато има достатъчно основание да се смята, че те 

са укрили предмети, книжа или документи, имащи значение за определяне на данъчни и 

осигурителни задължения. 

(3) Упражняването на правомощията по ал. 2 от органите по приходите се извършва 

по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.“ 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4. 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 и 

4“. 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, 2 

и 4“.  

 

§ 2. В чл. 13 думите „по чл. 12, ал. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1, 2 и 4“. 
 

§ 3. Член 42 се изменя така: 

„Допустимост 
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Чл. 42. (1) Разпит, оглед, претърсване и изземване по реда на Наказателно-

процесуалния кодекс се допускат, ако при извършване на ревизия или проверка се 

възпрепятства или пречи на тяхното провеждане или са налице данни за укриване на факти 

и обстоятелства от значение за производствата. 

(2) В случаите и при условията по ал. 1 обиск, извършен от съответните компетентни 

органи, се допуска като средство за събиране на доказателства при извършване на ревизии 

или проверки. 

(3) Когато по реда на Наказателно-процесуалния кодекс са събрани доказателства, 

които имат значение за установяване на задължения за данъци или задължителни 

осигурителни вноски, органите на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата 

или следствието осигуряват на органите по приходите достъп до тези доказателства и 

заверени копия от тях.“ 

 

§ 4. Член 43 се изменя така: 

„Съдействие 

Чл. 43. За целите на чл. 42, органите по приходите имат право да изискват 

съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.”  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 5. Законът влиза в сила от 1 април 2013 г.  

 

 

 

 

 

apis://NORM|2020|0||/

