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ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕТ НА Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците. 
 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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Р  Е  Ш  И :  
 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
митниците. 

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по 
т. 1. 

3. Заместник министър-председателят и министър на финансите  да 
представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание. 
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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. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от  
1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 
38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 
г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г. и бр. 54, 55, 73 и 94 от 

2010 г, бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г.) 
 

 
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 4: 
"(4) Върху стоки под митнически надзор и контрол не могат да се налагат 

запори за обезпечаване на вземания на други физически или юридически лица.". 
 
§ 2. Член 10, ал.10 се изменя така: 
"(10) Несъвместимостта по ал. 1 и 2 е основание за прекратяване на трудовите 

или служебните правоотношения на митническия служител по реда на Кодекса на 
труда или на Закона за държавния служител. Неподаването в срок на декларация по   
ал. 6 от митническия служител без уважителни причини е основание за търсене на 
дисциплинарна отговорност."  

 
§ 3. Алинея 3 на чл. 11 се отменя. 
 
§ 4. В чл. 16, ал. 4 изразът "при условия и по ред съгласно чл. 15, ал. 3" се 

заличава. 
 
§ 5. В чл. 16а, ал. 1 се изменя така: 
"(1) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е 

извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и 
съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.". 

 
§ 6. Създава се чл. 16в: 
"Чл. 16в. (1) Агенция "Митници" ползва информация от Националната база 

данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, както и информация от информационни фондове на 
Министерството на вътрешните работи за изпълнение на възложените й със закон 
правомощия. 

(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по начин, непозволяващ 
разкриването и, и при спазване на принципа "необходимост да се знае" по смисъла на 
чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация. 

(3) Достъпът по ал. 1 се урежда със съвместни инструкции на министъра на 
вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и 
директора на Агенция "Митници".". 



 
 
 

   

 
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 2: 
"(2) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като 

служебна тайна, се определя със заповед на директора на Агенция "Митници".". 
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
 
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите "включително и от митнически агент" се заличават. 
2. Алинея 2 се отменя. 
 
§ 9. Член 26а се отменя. 
 
§ 10. В чл. 233, ал. 3 се изменя така: 
"(3) Когато за извършване на нарушението по ал. 1 е използвано превозно или 

преносно средство със специално пригоден тайник и когато предмет на митническа 
контрабанда са стоки, за които се дължи акциз, или забранени за внос или износ стоки, 
глобата е от 200 до 250 на сто върху митническата стойност на стоките, а в случаите на 
контрабанда на тютюневи изделия – от 200 до 250 на сто от продажната им цена.". 

  
§ 11. В чл. 234, ал. 4 се изменя така: 
"(4) В случаите когато се избегне пълно заплащане или обезпечаване на 

митните сборове, или на другите публични държавни вземания, събирани от 
митническите органи, или забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или 
прилагането на мерки на търговската политика, стоките предмет на нарушението, се 
отнемат в полза на държавата независимо чия собственост са, а ако липсват или са 
отчуждени се присъжда тяхната равностойност, представляваща митническата им 
стойност.". 

 
§ 12. В чл. 235, ал. 1 думите "за физическите лица, или имуществена санкция - 

за юридическите лица и едноличните търговци, до 1000 лв." се заменят със "за 
физическите лица от 300 до 1500 лв. или имуществена санкция за юридически лица и 
еднолични търговци от 500 до 2000 лв.". 

 
§ 13. Създава се чл. 238в: 
"Чл. 238в. (1) Който при преминаване през държавната граница използва 

превозно или преносно средство, в което е установено наличието на специално 
изработен тайник, пригоден за укриване на стоки, се наказва с глоба до 1000 лв. 

 (2) При повторно нарушение по ал. 1 превозното средство се отнема в полза на 
държавата, независимо чия собственост е.". 

 
§ 14. Член 239 се изменя така: 
1. Основният текст става ал. 1. 
2. Създават се ал. 2 и 3: 
„(2) Митническата администрация се разпорежда с акцизните стоки, отнетите и 

изоставени в полза на държавата по този закон при условията и реда, определени в 
Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на 
държавата акцизни стоки. 



 
 
 

   

(3) Отнетите и изоставените в полза на държавата по този закон стоки, за които 
има становище на притежателя на право на интелектуална собственост, че са 
произведени без неговото съгласие или разрешение, се унищожават от митническите 
органи.”. 

 
§ 15. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 
1. Точка 21 се изменя така: 
„21. „Контролирана доставка” означава: методите, чрез които се допуска 

изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни 
на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени 
наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, 
както и на други стоки, предмет на нарушение или престъпление, със знанието и под 
контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, 
участващи в извършването на незаконен трафик.”. 

2. Точка 24 се изменя така: 
„24. „Служебна тайна” е информацията, която не е държавна тайна, но е 

свързана с изпълнението на функциите и задачите на митническите органи по 
прилагането на митническото, валутното и акцизното законодателство или е получена 
в резултат на тази дейност, нерегламентираният достъп до която би се отразил 
неблагоприятно на  интересите на Агенция „Митници” или би увредил друг 
правнозащитен интерес.”. 

3. Създават се т. 33, 34 и 35: 
„33. „Тайник” е специално изработена кухина в превозно или преносно 

средство, различна от кухината, която е част от оригиналната конструкция на 
производителя на превозното или преносното средство. 

34. „Продажна цена на тютюневи изделия” е цената, регистрирана в Регистър 
на цените на тютюневите изделия на Министерство на финансите или определена по 
реда на акцизното законодателство. 

35. „Повторно” е нарушението, извършено в срок една година от влизането в 
сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по 
вид нарушение.”. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 16.  В Закона за марките и географските означения (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 

г., изм. и доп. бр. 82 от 1999 г., бр. 28, 43, 94, бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 
г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 
от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 78 и  чл. 79  навсякъде думата „молба” се заменя със „заявление”. 
2. В  чл. 79  думите „молбата”, „молителя” и „молителят” се заменят съответно 

с думите „заявлението”, „ заявителя” и „заявителят”.  
3. В чл. 79, ал. 3 се изменя така: 
„(3) Всички направени от митническите учреждения разходи по съхраняването 

на стоки, задържани в резултат на прилагането на мерките за граничен контрол, се 
заплащат от правопритежателя.” 

4. Създава се чл. 79б: 
„Опростена процедура 



 
 
 

   

Чл. 79б (1) Задържаните по реда на чл. 79 и чл. 79а стоки се унищожават под 
митнически контрол, без да е необходимо започване на процедура пред съда за 
установяване на нарушение, когато в предвидените срокове по чл. 79, ал. 5 и  чл. 79а, 
ал. 4 заявителят е уведомил митническите органи, че задържаните стоки нарушават 
права върху интелектуална собственост и е предоставено писмено съгласие от 
собственика на стоките, според което същите се изоставят за унищожаване. 

(2) Писменото съгласие по ал. 1 може да бъде представено на митническите 
органи от собственика на стоките директно, чрез негов представител, или чрез 
заявителя в срок от 10 работни дни, или от три работни дни, ако се касае за 
бързоразваляеми стоки, считано от момента на уведомяване за осъщественото 
задържане. 

(3) Задържаните стоки се унищожават под митнически контрол и в случаите, 
когато собственикът на стоките лично или чрез негов представител не се 
противопостави изрично на тяхното унищожаване в срок от 10 работни дни след 
уведомяването му от страна на митническите органи. 

(4) Митничeските органи уведомяват заявителя, когато има получено писмено 
съгласие за унищожаването на стоките, когато собственикът на стоките лично или 
чрез негов представител изрично се е противопоставил на унищожаването и когато 
собственикът на стоките не е предприел нито едно от двете действия. 

(5) Всички разходи за организирането и извършването на унищожаването са за 
сметка на заявителя. 

(6) Мостри от стоките, подлежащи на унищожаване, се съхраняват от 
митническите органи в продължение на шест месеца от датата на унищожаването, с 
цел да послужат при необходимост като доказателства по време на съдебни 
производства.”. 

 
 § 17.  В Закона за промишления дизайн (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. и доп. 

бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 73 от 2006 г., бр. 59 от 
2007 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г.), се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В чл. 63  думите „молба”, „молбата”, „молителя” и „молителят” се заменят 
съответно с думите „заявление”, „ заявлението”, „ заявителя” и „заявителят”. 

2. Създава се чл. 63б: 
„Опростена процедура 
Чл. 63б (1)  Задържаните по реда на чл. 63 и чл. 63а стоки се унищожават под 

митнически контрол, без да е необходимо започване на процедура пред съда за 
установяване на нарушение, когато в предвидените срокове по чл. 63, ал. 5 и  чл. 63а, 
ал. 4 заявителят е уведомил митническите органи, че задържаните стоки нарушават 
права върху интелектуална собственост и е предоставено писмено съгласие от 
собственика на стоките, според което същите се изоставят за унищожаване. 

(2) Писменото съгласие по ал. 1 може да бъде представено на митническите 
органи от собственика на стоките директно, чрез негов представител, или чрез 
заявителя в срок от 10 работни дни, или от три работни дни, ако се касае за 
бързоразваляеми стоки, считано от момента на уведомяване за осъщественото 
задържане. 

(3) Задържаните стоки се унищожават под митнически контрол и в случаите, 
когато собственикът на стоките лично или чрез негов представител не се 



 
 
 

   

противопостави изрично на тяхното унищожаване в срок от 10 работни дни след 
уведомяването му от страна на митническите органи. 

(4) Митничeските органи уведомяват заявителя, когато има получено писмено 
съгласие за унищожаването на стоките, когато собственикът на стоките лично или 
чрез негов представител изрично се е противопоставил на унищожаването и когато 
собственикът на стоките не е предприел нито едно от двете действия. 

(5) Всички разходи за организирането и извършването на унищожаването са за 
сметка на заявителя. 

(6) Мостри от стоките, подлежащи на унищожаване, се съхраняват от 
митническите органи в продължение на шест месеца от датата на унищожаването, с 
цел да послужат при необходимост като доказателства по време на съдебни 
производства.” 

 
§ 18. Законът влиза в сила от ….. 2012 г., с изключение на § 8, който влиза в 

сила в 6-месечен срок от обнародването на този закон.  
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2012 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Цецка Цачева) 

 


