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        Проект 
 

З  А  К  О  Н 
 
за изменение и допълнение на  Закона за митниците  (обн., ДВ, бр. 15 от 
1998 г.; изм., бр. 89 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 
83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.; доп., бр. 76 от 2002 г.; изм. 
и доп., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2003 г.; доп., бр. 38 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 
от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.; доп., бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.; 
изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 28 от 2008 г.; изм., бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.; 
изм., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 42, 44 и 95 от 2009 г.; изм., 
бр. 54 и 55 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2010 г.) 
 

§ 1.  В чл. 10, ал. 10 думите „едностранно” и „без предизвестие” се заличават. 
 

§ 2.  Създава се чл. 10а: 
„Чл. 10а. (1) Митнически служители, назначени на длъжност „разследващ 

митнически инспектор”, извършват разследване в случаите, при условията и по реда на 
Наказателно-процесуалния кодекс за престъпления  по чл. 234, 242, 242а, 251, 255 и 256 
от Наказателния кодекс. 

(2) Разследващ митнически инспектор може да бъде лице, завършило висше 
юридическо образование, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ 
характер и не е обвиняемо или подсъдимо за извършено умишлено престъпление от 
общ характер. 

 (3) На разследващите митнически инспектори не могат да се възлагат други 
дейности извън дейността по разследване на престъпления. 

(4) При осъществяване на своите правомощия разследващият митнически 
инспектор взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно 
и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона. 

(5) Писмените указания на прокурора по разследването са задължителни за 
разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. 

(6) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването 
на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по 
какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.” 
 

 
§ 2.  В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2: 
а) в т. 5 думите „и разследване” се заличават; 
б) създава се т. 13: 
„13. осъществяват разследване или отделни действия по разследването на 

престъпления в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния 
кодекс;” 

2. В ал. 3 думите „предотвратяване и разкриване на митнически и валутни 
нарушения” се заменят с „предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и 
престъпления”.”  
 

§ 3.  В чл. 16 се правят следните изменения: 
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1. В ал. 5 думите „Закона за акцизите” се заменят със „Закона за акцизите и 
данъчните складове”. 

2. Алинея 7 се изменя така: 
„(7) При извършване на проверки в рамките на последващия контрол или в хода 

на митническото разузнаване и осъществяване на дейността по установяване на 
митнически задължения или нарушения, когато са налице данни за укриване на факти и 
обстоятелства, които са от значение за случая, както и при възпрепятстване на тяхното 
провеждане, митническите органи могат да извършват претърсване и изземване по реда 
на Наказателно-процесуалния кодекс.”  
 

 
 
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба: 
1. В т. 9 накрая се добавя „или дейност по разследване по реда на Наказателно-

процесуалния кодекс”. 
2. В т. 31 думите „и престъпления” се заменят с „нарушенията на акцизното 

законодателство и престъпленията в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 2 от 
Наказателно-процесуалния кодекс.” 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
§ 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., 

бр. 105 от 2005 г.,  бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 80, 81, 
105 и   108 от 2006 г., бр. 31, 53 и 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 
36 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.; доп., бр. 6 и 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 44 
и 95 от 2009 г.,  бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19 и 35 от 2011 г.) в чл. 128 се създава ал. 3:  

„(3) В случаите на нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, актовете за нарушения 
могат да се съставят и от органите на Министерството на вътрешните работи, като 
наказателните постановления се издават от директора на „Агенция „Митници” или от 
упълномощено от него длъжностно лице.” 

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.  
 


