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Правно - исторически факултет 
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето" 
тел./факс: 073/88 66 17; е- mail : admin@law.swu.bg 

 

Конспект 

по 

МИТНИЧЕСКО ПРАВО 

 

1. Обща характеристика на митническото право. Митническото право в системата на 
правото. Предмет и метод на правно регулиране. Източници 
2. Митническо правоотношение – съдържание, обект и субекти 
3. Митническо законодателство. Възникване и развитие. Митнически кодекс на Съюза 
4. Митнически съюз. Международно митническо сътрудничество 
5. Митнически органи. Основни правомощия 
6. Митническа администрация – структура, функции и задачи 
7.Същност и обхват на митническия контрол. Форми на митнически контрол. Правно-
нормативна уредба на МК 
8.Контрол върху паричните средства, през границата на страната ни 
9. Обща митническа тарифа. Състав на номенклатурите: Хармонизирана система (HS), 
Комбинирана номенклатура (CN), Обща структура, Интегрирана тарифа (ТАРИК) 
10.Митническо представителство 
11. Административни актове на митническите органи – издаване и обжалване  
12. Мито - понятие и видове.  
13. Митническа стойност. Методи за определяне на митническа стойност 
14. Поставяне на стоките под митнически режим. Видове митнически режими 
15. Обобщена декларация за въвеждане. Митнически режим „Допускане на стоки за 
свободно обращение“ 
16. Специални режими 
17. Митнически режими  “Складиране“, “Употреба за специфични цели“ и 
“Усъвършенстване“ 
18. Митнически режим “Износ“. „Реекспорт“. Обобщена декларация за напускане 
19. Митническо задължение – възникване, обезпечаване и погасяване 
20. Митнически освобождавания 
21. Събиране, плащане, възстановяване и опрощаване на вносни и износни мита 
22. Митнически нарушения и наказания – определение и видове. 
Административно-наказателна отговорност. 
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Митническо законодателство 

 Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. 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  

 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  

 Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Митнически кодекс на Съюза - в сила от 01.05.2016  

 Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на 
Общността 

  Делегиран  регламент Регламент (ЕС) 2016 / 341 на Комисията от 17 декември 
2015 г. за допълнение на  Регламент (ЕС) №952/2013  на Европейския парламент 
и на Съвета чрез преходни правила за някои  разпоредби от   Митническия кодекс 
на Съюза , за случаите , когато съответните електронни системи все още не са в 
действие, и за изменение на Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 

 Обяснителни бележки към Пан-Евро-Средиземноморските протоколи за 
произход  

 Конвенция TIR 
 Конвенция за временен внос  
 Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR)  
 Конвенция за договора за международен превоз на стоки (CMR)  
 Истанбулска конвенция - за временно допускане на стоки 

Национално законодателство 
 Закон за митниците  
 Устройствен правилник на Агенция "Митници"  
 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 

37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно 
писмено деклариране чрез Единния административен документ  

 Закон за акцизите и данъчните складове  
 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове  
 Валутен закон 
 Закон за данък върху добавената стойност  
 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  
 Закон за административните нарушения и наказания  
 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба  
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 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  
 Закон за марките и географските означения  
 Закон за виното и спиртните напитки  
 Закон за тютюна и тютюневите изделия  
 Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране пред 

митническите органи по електронен път 
 Наредба № 3 от 18 април 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за 

целите на контрола върху акцизните стоки 
 Наредба за граничните контролно- пропускателни пунктове 
 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на 

парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях 
и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон 

 Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на 
държавата акцизни стоки 

 

Благоевград, септември 2018 г. 

       Изготвил: х.пр.д-р Ана Стоилова 


