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Проектът на Инструкция за организацията и реда за осъществяване на 

конвойната дейност от митническите органи е нормативен административен акт, който 

се издава на основание чл. 16б, ал. 4 от Закона за митниците. С проекта се  уреждат 

организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност от митническите 

органи, като се разписват специфичните изисквания при сформирането на екип за 

конвой, така и начините и средствата, при които ще се извършва той.   

Основанието за издаването на инструкцията е  чл. 16б, ал. 4 от Закона за 

митниците.  

Основната цел за въвеждане на конвойната дейност е пряко свързана с 

правомощието на митническите органи да задържат лице (чл. 16а, ал. 1 от Закона за 

митниците), за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 

251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на 

задължения за ДДС от внос и акцизи, и съществува реална опасност да се укрие или да 

извърши престъпление. При задържането на лицето може да бъде ограничавано 

единствено правото му на свободно придвижване, като срокът на задържане не може да 

бъде повече от 24 часа. С оглед по-голяма оперативност при разследването на 

престъпленията, с проекта се регламентират организацията и редът за конвоиране на 

територията на страната на лицата, задържани по реда на чл. 16а от Закона за 

митниците и обвиняемите, по отношение на които е постановено задържане до 72 часа 

по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. 

Предложеният проект на инструкция създава ясни правила за сформирането на 

конвоен екип, начините за извършване на конвоирането, силите и средствата, с които 

следва да разполагат митническите органи при изпълнението на конвойната дейност, 

както и задълженията на конвойния екип и отчетността му. Предмет на проекта е също 

управлението на дейността, като по този начин се постига прецизност и яснота в 

процеса на управление на структурите и взаимодействието между тях при извършване 

на конвойна дейност.  

С предложения проект се цели нормативно да бъдат определени правила, които 

да гарантират правата и свободите на гражданите, които подлежат на конвоиране от 

страна на митническите органи при изпълнение на служебните им задължения. 

Регламентират се ясни правила, които включват сформирането на екип, провеждането 

на инструктаж за начина и реда по който ще бъде осъществен конвоя, както и се 

разписват правила, които уреждат мерки за осигуряване на личната безопасност както 

на конвойния екип, така и на лицето, което подлежи на конвой.  

Предложеният проект няма да доведе до необходимост от допълнителни 

финансови средства. 

Изпълнението на изискванията, заложени в предложения проект, ще гарантира  

правилната организация и реда за извършването на конвойна дейност от митническите 

органи.  

  

 


