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АНОТАЦИЯ 

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

познания в областта на митническата администрация, нейния статут и правомощия. В 

програмата е предвидено разглеждането на основните понятия, организацията на дейността и 

на правомощията на митническите органи и администрация. Наред с това са застъпени и важни 

аспекти на дейността на митническите органи в областта на осъществявания от тях митнически 

контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки. Важно място е отделено на 

събирането на публични държавни вземания от митническата администрация. Специфичните 

правомощия на митническите органи определят интердисциплинарния характер на 

преподаването и на обучението, включващ административни, административно-наказателни, 

наказателни, наказателно-правни, гражданско-правни и гражданско-процесуални знания. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината е студентите да придобият знания относно: 

структурата и правомощията на митническата администрация при облагането с мита и 

администрирането на ДДС при внос и акциз. Крайната цел е студентите да бъдат добре 

теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането 

на митническата администрация. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината «Митническа администрация» се явява базова в магистърската програма 

Митническо разузнаване и разследване и служи като основа за изучаване на другите специални 

дисциплини.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

1. Същност на митническата администрация. Характеристика.  

2. Нормативно регулиране функциите на митническата администрация.  

3. Структура на митническата администрация.  

4. Обща администрация. Функции, структурни звена. 

5. Спезиализирана администрация. Функции, структурни звена. 

6. Органи на митническата администрация. 

7. Правомощия, функции и задачи на органите на митническата администрация. 

8. Компетентност на митническите органи. Делегиране на правомощия и заместване.   

9. Актове на митническите органи. Същност. Правна характеристика. 

10. Производство по издаване на митнически актове. 

11. Видове актове на митническите органи. 

12. Видове решения на митническите органи. 

13. Правомощия на митническите органи в: 

 Административно-наказателно производство по установяване и наказване на 

митническите измами; 

 Разследване и наказване на правонарушения против митническия режим; 

 Административно наказателните производства при нарушения на митническото 

законодателство; 

 Наказателно производство при нарушения на забраните за внос на стоки; 

 Администриране на акцизите; 

14. Принудително събиране на публичните държавни вземания възложени за 

администриране на митническите органи. 

 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

След лекционния курс се провежда семестриален изпит, който е писмен 
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1. Същност на митническата администрация. Характеристика.  

2. Нормативно регулиране функциите на митническата администрация.  

3. Структура на митническата администрация.  

4. Обща администрация. Функции, структурни звена. 

5. Спезиализирана администрация. Функции, структурни звена. 

6. Органи на митническата администрация. 

7. Правомощия, функции и задачи на органите на митническата администрация. 

8. Компетентност на митническите органи. Делегиране на правомощия и заместване.   

9. Актове на митническите органи. Същност. Правна характеристика. 

10. Производство по издаване на митнически актове. 

11. Видове актове на митническите органи. 

12. Видове решения на митническите органи. 

13. Правомощия на митническите органи в: 

 Административно-наказателно производство по установяване и наказване на 

митническите измами; 

 Разследване и наказване на правонарушения против митническия режим; 

 Административно наказателните производства при нарушения на митническото 

законодателство; 

 Наказателно производство при нарушения на забраните за внос на стоки; 

 Администриране на акцизите; 

14. Принудително събиране на публичните държавни вземания възложени за 

администриране на митническите органи. 
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