
 

МОТИВИ  

към проект на Инструкция за взаимодействие между Държавна агенция 

„Национална сигурност” и Агенция „Митници“ 

 

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 

от Закона за митниците, според която условията и редът за взаимодействие между 

митническите органи и органите на Държавна агенция "Национална сигурност" за 

предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления се уреждат 

със съвместни инструкция на министъра на финансите и председателя на Агенцията и 

чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, съгласно която 

взаимодействието между Агенцията и други държавни органи може да се осъществява 

въз основа на съвместни инструкции. 

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентирано 

взаимодействието между Агенция „Митници“ и Държавна агенция „Национална 

сигурност” при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за митниците и 

Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. 

Областите на взаимодействие, уредени в проекта, се отнасят до предотвратяване  

и разкриване на нарушения и престъпления, свързани с митнически, валутни и данъчни 

нарушения и престъпления, незаконен трафик на взривни вещества, огнестрелни, 

химически, биологически, ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, 

ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения, на токсични, силно 

действащи и химически вещества и техните прекурсори, на биологични агенти и 

токсини, на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна 

употреба, както и изделия, които могат да се използват за производството на оръжия за 

масово унищожаване, и системи за тяхната доставка, други престъпления, от които се 

генерират значителни финансови средства, предотвратяване и превенция срещу 

изпирането на пари и финансирането на тероризма и провеждане на други дейности от 

компетентността на двете ведомства. 

Формите, посредством които се предвижда да бъде осъществено 

взаимодействието между двете ведомства, са обмен на информация, провеждане на 

съвместни оперативно-издирвателни мероприятия, определяне на лица за контакт по 

конкретни случаи, предоставяне на експертна помощ и съвместна работа с 

обществеността и средствата за масово осведомяване.     

Реализирането на предложеният проект на инструкция ще бъде в рамките на 

утвърдения бюджет на Агенция „Митници“, респективно на утвърдения бюджет на 

Държавна агенция „Национална сигурност“. В тази връзка проектът на акт няма да 

доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.      

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на 

изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или 

регистрационни режими. 
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