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АНОТАЦИЯ 

 

Тази учебна дисциплина има за цел да даде фундаментални теоретични и практически 

познания в областта на контрола, осъществяван от митническата администрация, неговата 

същност и процесуални правила. В програмата е предвидено разглеждането на основните 

понятия, свързани с митническия контрол и процедури и на правомощията на митническите 

органи и администрация в тази сфера. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината е студентите да придобият следните базови знания:  

Правомощията на митническата администрация при осъществявания от нея контрол 

при движението на стоки от трети страни към ЕС, от ЕС към трети страни и между трети страни 

през ЕС на съюзни и несъюзни стоки, както и процесуалните правила, по които се извършва 

това движение. Крайната цел: добра теоретична подготовка за решаване на практическите 

проблеми, свързани с функционирането на митническата администрация в областта на 

упражнявания от нея контрол. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

За да бъдат постигнати посочените цели, е необходимо студентите да бъдат запознати 

с материята на данъчния процес, както и с въпросите на административното право и процес. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1.  Митническото законодателство – международно и национално. Мисия на 

митниците.  Основни легални дефиниции.  Митнически контрол и надзор - понятие, същност. 

Тема 2. Права и задължения на лицата с оглед на митническото законодателство. 

Представителство. Решения на митническите органи и обжалването им. 

Тема 3. Елементи, въз основа на които се налагат вносни или износни мита и други 

мерки относно търговията със стоки. Тарифно класиране на стоки. Произход на стоки. 

Митническа стойност. 

Тема 4. Митническо задължение. Обезпечаване на митническото задължение. 

Събиране, плащане, опрощаване и възстановяване на митническо задължение. Обезпечителни 

мерки, налагани от митническите органи.  

Тема 5.  ВЪВЕЖДАНЕ на стоки на митническата територия на Съюза. Общи разпоредби 

във връзка с определянето на статус на стоките. Поставянето под режим, проверка, вдигане на 

стоките и разпореждане. 

Тема 6.  Временно складиране на стоки.  

Тема 7.  Допускане за свободно обращение. Освобождаване от мита.  

Тема 8. Транзит. Видове, основни характеристики. Обезпечения. 

Тема 9. Складиране – митническо складиране, свободни зони.  

Тема 10. Употреба за специфични цели – временен внос, специфично предназначение. 

Тема 11. Усъвършенстване - Активно усъвършенстване. Пасивно усъвършенстване. 

Тема 12. ИЗВЕЖДАНЕ на стоки от митническата територия на Съюза. Формалности 

преди и при напускането на стоките.  

Тема 13. Износ и реекспорт. Освобождаване от износни мита.  

Тема 14. Опростявания при прилагането на митническото законодателство.  

Тема 15. Митнически и валутни нарушения, видове. Административно-наказателно 

производство, провеждано от митническата администрация. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

След лекционния курс се провежда семестриален изпит, който е писмен. 

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ. 

1. Симеонов, Ат. Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото 

законодателство на ЕС, Сиби, 2014; 

2. Златарев, Е. Митническо право, С. 2008; 

3. www.customs.bg – Портал на Агенция Митници;  

4. https://europa.eu/european-union/topics/customs_bg - политиката на ЕС в област 

«Митници»  

5. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg –   Право на ЕС, пълна база 

данни 
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1.  Митническото законодателство – международно и национално. Мисия на митниците.  

Основни легални дефиниции.  Митнически контрол и надзор - понятие, същност. 

2. Права и задължения на лицата с оглед на митническото законодателство. 

Представителство. Решения на митническите органи и обжалването им. 

3. Елементи, въз основа на които се налагат вносни или износни мита и други мерки 

относно търговията със стоки. Тарифно класиране на стоки. Произход на стоки. Митническа 

стойност. 

4. Митническо задължение. Обезпечаване на митническото задължение. Събиране, 

плащане, опрощаване и възстановяване на митническо задължение. Обезпечителни мерки, 

налагани от митническите органи.  

5.  ВЪВЕЖДАНЕ на стоки на митническата територия на Съюза. Общи разпоредби във 

връзка с определянето на статус на стоките. Поставянето под режим, проверка, вдигане на 

стоките и разпореждане. 

6.  Временно складиране на стоки.  

7.  Допускане за свободно обращение. Освобождаване от мита.  

8. Транзит. Видове, основни характеристики. Обезпечения. 

9. Складиране – митническо складиране, свободни зони.  

10. Употреба за специфични цели – временен внос, специфично предназначение. 

11. Усъвършенстване - Активно усъвършенстване. Пасивно усъвършенстване. 

12. ИЗВЕЖДАНЕ на стоки от митническата територия на Съюза. Формалности преди и 

при напускането на стоките.  

13. Износ и реекспорт. Освобождаване от износни мита.  

14. Опростявания при прилагането на митническото законодателство.  

15. Митнически и валутни нарушения, видове. Административно-наказателно 

производство, провеждано от митническата администрация. 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ 

6. Симеонов, Ат. Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото 

законодателство на ЕС, Сиби, 2014; 

7. Златарев, Е. Митническо право, С. 2008; 



8. www.customs.bg – Портал на Агенция Митници;  

9. https://europa.eu/european-union/topics/customs_bg - политиката на ЕС в област 

«Митници»  

10. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg –   Право на ЕС, пълна база 

данни 
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