
1. Изборна дисциплина – „Основи на митническия контрол” 
 

2. Анотация: 
 
Учебната дисциплина „Основи на митническия контрол” е 

предназначена за студенти по специалностите от Стопанския факултет 
на СУ, образователно - квалификационна степен бакалавър и магистър. 

Дисциплината е изборна и е насочена към студентите които 
проявяват интерес към митническата материя, разгледана в нейния 
икономически и стопански аспект. В рамките на учебната дисциплина 
ще бъде представена нормативната база на митническия контрол, на 
вътрешно и общностно ниво, структурата и правомощията на органите, 
които осъществяват митнически контрол, както и контрола по повод 
основните митнически режими и процедури. Въпросите се представят в 
техния практически аспект, като общотеоретическите постановки се 
редуват от примери от практиката и конкретни казуси. Дисциплината 
включва 15 теми в 30 учебни часа както следва: 
 
 
ТЕМА № 1: Историческо развитие на митническия контрол в България 
 
ТЕМА № 2: Структура, функции, задачи и правомощия на 
митническите органи в Република България. Система на органите 
осъществяващи митнически контрол. Видове органи, устройство и 
организация 
 
ТЕМА № 3:  Организация на дейността на граничните контролно-
пропускателни пунктове (ГКПП). Видове граничен контрол  
 
ТЕМА № 4: Същност на митническия контрол. Дефиниция и обхват.  
Субект, обект и предмет на митническия контрол. Характер на 
контролното правоотношение. Териториален обхват на митническия 
контрол. Митнически проверки 
 
ТЕМА № 5: Основни видове и форми на митническия контрол - 
документен контрол, фактически контрол, технически контрол. 
Предварителен, текущ и последващ митнически контрол 
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ТЕМА № 6. Взаимодействие с други институции по повод 
организацията и реализирането на митническия контрол 
 
ТЕМА 7. Законодателство на ЕС –  митническо, акцизно, данъчно 
 
ТЕМА № 8: Права и задължения на лицата. Решения на митническите 
органи. Информация. Обща митническа тарифа. Тарифно класиране. 
Правила за произхода на стоките в преференциалната търговия на ЕС 
 
ТЕМА № 9. Деклариране. Видове деклариране пред митническите 
органи. Единен административен документ (ЕАД). Ред за попълване на 
ЕАД.  Класификатори. Работа на митническите служители с ЕАД. 
Практически аспекти  
 
ТЕМА № 10: Митнически контрол на стоки въведени на митническата 
територия на общността до получаване на митническо направление 

 
ТЕМА № 11: Митнически контрол на стоки поставени под режим 
допускане за свободно обращение (внос),  под режим износ и под 
режим транзит 
 
ТЕМА № 12: Митнически контрол на международни пощенски пратки, 
експресни и други пратки 
 
ТЕМА № 13: Митнически контрол при внос и транзит на живи животни 
и защитени видове. Процедури 
  
ТЕМА № 14: Физически контрол (проверка) на стоки, пътници и 
превозни средства. Контрол на кораби и въздухоплавателни средства. 
Контрол на шосейни моторни превозни средства и международни 
влакове. Технология на проверките 
 
ТЕМА 15. Митнически нарушения – разпоредби във връзка с 
митническите нарушения. Митнически престъпления. Контрабанда 
Решаване на казуси по митнически нарушения. Валутен митнически 
контрол. Валутни нарушения. Решаване на казуси по валутни 
нарушения. Превенция и противодействие на корупцията и други 
неправомерни деяния в митническата администрация 
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Относима нормативна уредба. 
 
1. Закон за митниците (ДВ бр. 15/1998 г.); 
2. Правилник за прилагане на Закона за митниците (ПМС № 270, 

ДВ бр. 149/1998 г., ) 
3. Закон за акцизите и данъчните  складове (ЗАДС) - ДВ бр. 

91/2005, в сила от   01.01.2006 г.) 
4. Правилник за прилагане на ЗАДС (ДВ бр. 42/2006 г. в сила от 

01.07.2006 г.) 
5. Закон за данък върху добавената стойност (бр. 63/2006 г. в сила 

от 01.07.2006 г.) 
6. Правилник за прилагане на ЗДДС (бр. 76/2006 г. в сила от 

01.01.2007 г.)  



                           

 6
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8. Регламент 648/2005 г. – изменение на Р2913/92 - въвеждане на 
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2913/92 г.  
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2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез 
Единния административен документ] 
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18. 4.14. Закон за административните нарушения и наказания (ДВ. 
Бр. 92 от 1969 г.) 

 
19. Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година 

относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа и Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията 
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20. Конвенция по международна търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора CITES (ДВ бр. 103/25.12.1990г.) 
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