
М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на  

Закона за митниците 

 

Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се 

обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна 

уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на 

разпоредбите с цел практическото им прилагане. Целта на законопроекта е да се 

приведе националното законодателство в съответствие с митническото  

законодателство на Съюза, както и да се намали административната тежест за 

гражданите.   

Един от основните приоритети, изведен в Програмата на правителството на 

Република България за периода 2017 – 2020 г., е намаляването на административната 

тежест за бизнеса и гражданите. Свидетелство за съдимост като удостоверителен 

документ се изисква при постъпване на работа в Агенция „Митници“. В чл. 10, ал. 1 и 

чл. 10а, ал. 1 от Закона за митниците е налице изискване за удостоверяване на 

съдебния статус от лицата. С допълнението в Закона за митниците, се предлага да се 

регламентира служебното събиране на информация относно съдебния статус на лицата 

при постъпване на работа в митническата администрация, като се запазват 

предвидените изисквания лицата да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер. С предложените промени ще се намали административната тежест за 

гражданите.          

След 1 май 2016 г. се прилага ново митническо законодателство на Съюза, 

уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 

2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и 

на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на 

Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на 

Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането 

на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. 

Националното ни законодателство не е приведено в съответствие с чл. 217 от 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията, който предвижда издаването 

на квитанция от митническите органи, когато митническата декларация за стоки, 

които подлежат на облагане с вносни или износни мита или други данъци/такси е 

направена в устна форма в съответствие с чл. 135 и чл. 137 от Делегиран регламент на 

Комисията (ЕС) 2015/2446. Поради гореизложеното с проекта се регламентира образец 

на квитанция при устни декларации по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/2447.      

Налице е необходимост от дефиниране на „членове на едно семейство“ за 

целите на чл. 127, параграф 1, буква „з“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015 /2447, 

тъй като в приложимото след 1 май 2016 г. европейското митническо законодателство 

няма определение какво следва да се разбира под „членове на едно семейство“ за 

целите на определяне на стойността на стоките за митнически цели.  

С цел улесняване на процеса по подаване на заявления и издаване на 

разрешения е необходимо въвеждането на нова разпоредба, която позволява на 

заявителите да подават заявления за използване на пломби от специален тип до същия 

митнически орган, компетентен за издаване на разрешение за предоставяне на статус 

на одобрен изпращач, когато пломбите ще се използват във връзка с разрешение за 

статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит. 


