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Проект! 

 

ЗАКОН  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ 

 

(oбн., 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., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 

2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 42 и 60 от 

2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: 

„Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно от органа 

по назначаване.“. 

§ 2. В чл. 10а, ал. 1 се създава изречение второ: 

„Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно от органа 

по назначаване.“. 

§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 15 думите „продължаване на срока за реимпорт на върнати стоки“ се 

заменят с „освобождаване от мита при реимпорт на върнати стоки след изтичане на 

тригодишния срок по чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.”. 

2. В ал. 4 се създава т. 14: 

„14. началникът на митницата, компетентен да издаде разрешението по т. 12, 

издава разрешение за използване на пломби от специален тип, когато същите ще се 

използват във връзка с разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач за 

поставяне на стоки под режим съюзен транзит.“ 

3. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“. 

§ 4. В чл. 66 се създава ал. 3:  

„(3) За целите на прилагане на чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/2447 министърът на финансите утвърждава образец на квитанция, която се издава  

от митническите органи при устно деклариране на стоки.“ 

§ 5. В чл. 229, ал. 6 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“. 

§ 6. В чл. 268 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2, т. 2 след думите „приложение 72-01“ се добавя „или приложение 72-

02“. 

2.  В  ал. 3 след думите „приложение 72-01“ се добавя „или приложение 72-02“. 

§ 7. В допълнителната разпоредба се създава т. 39: 

„39. „членове на едно семейство за целите на чл. 127, параграф 1, буква „з“ от 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447“ са съпрузите, роднините по права линия – без 

ограничение в степените, роднините по съребрена линия – до четвърта степен 

включително и роднините по сватовство – до втора степен включително.“  

§ 8. В приложение №  2 към чл. 193, раздел I,  т. 1, буква „б“ думите „които може 

да бъдат начислени“ се заменят с „които са били начислени“. 

 

 

  


