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АНОТАЦИЯ 

Митническо разследване и анализ на риска като учебна дисциплина изучава 

разследването като самостоятелен стадий на досъдебното производство, отделните действия по 

събиране и проверкна на доказателствения материал, доказателственото право, както и  

„философията” и логико-методологическите принципи, на които се основава анализът и контролът 

на риска в практическата дейност по защитата на сигурността на митниците. Учебната дисциплина 

се преподава в две части – разследване и анализ на риска.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Дисциплината ще даде основни знания във връзка с действията по разследване, 

извършвани от служителите от Агенция „Митници”, доказателственото право  и анализ на риска. 

Студентите трябва да придобият умения за изготвяне на протоколи от действия по разследването 

и актове, както  и за решаване на основните въпроси в хода на митническото разследване.  

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е основна в наказателноправната материя. Трябва да се чете след 

задълбочено изучаване на наказателното право и криминалистика. 

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                 статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Митническо разузнаване 
и разследване-магистри 

 

Задължителна 8 0 0  0 40   40 

 
 

                СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Раздел І. Обща характеристика на устройството и организацията на митническата администрация 

и извършваната  от нейните органи дейност по Закона за митниците. 

Тема 1. Устройство и организация на митническата администрация. 
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Тема 2. Правомощия на митническите органи по Закона за митнниците. Задържането от 

митнически органи. Разлика с правомощията по НПК. 

Тема 3. Правен статус на митническия служител. 

Тема 4. Правен статус на разследващия митнически инспектор и митническите органи в Агенция 

„Митници”. 

Тема 5. Кратък анализ на престъпленията, които се разследват от митнически служители. 

 

Раздел ІІ. Основни начала  

Тема 7. Обща характеристика на основните начала при митническото разследване. 

Тема 8. Право на защита и основните процесуални гаранции за осигуряване правото на защита. 

Тема 9. Официално начало. Разкриване на обективната истина в хода на митническото 

разследване. Принцип на свободното вътрешно убеждение на разследващите митнически 

инспектори и  митническите органи в Агенция „Митници”. 

Тема 10. Разследването на престъпленията в разумен срок.  

 

Раздел ІІІ. Субекти на  митническото разследване  

Тема 11. Прокурор,  разследващи митнически инспектори и митническите органи в Агенция 

„Митници”. 

Тема 12. Пострадал и ощетено юридическо лице. 

Тема 13. Обвиняем. Защитник. 

Тема 14. Други участници при митническото разследване– свидетели, вещи лица, поемни лица, 

специалисти-технически помощници, преводачи, тълковници. 

Тема 15. Мерки на процесуална принуда. 

 

Раздел ІV. Доказването  

Тема 18. Същност и специфики при доказването на престъпления от разследващите митнически 

инспектори и митническите органи в Агенция „Митници”. 

Тема  19. Предмет и тежест на доказване. 

Тема  20. Същност на доказателствата и видове. 

Тема  21. Същност на доказателствените средства и видове. 

Тема 22. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал – обща характеристика. 

 

Раздел V. Досъдебното  производство при разследване от служители на Агенция «Митници» 

Тема 23. Предпоставки и ред за възлагането на предварителна проверка от прокурора на 

служители на Агенция «Митници». Образуване на досъдебнато производство от прокурора и от 

разследващи митнически инспектори или от митническите органи в Агенция „Митници”. 

Тема 24.  Ред за извършване на  разследването. 

Тема 25. Предпоставки за привличане на обвиняем и за повдигане на  на обвинение пред съд. 

Тема 26. Действия на прокурора след  приключване на разследването. 

 

Раздел VІ. Анализ на риска 

Тема 27. Категорията риск. 

Тема 28. Сигурност и безопасност. 

Тема 29. Управление (анализ и контрол) на риска. 
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Тема 30.  Методи за въздействие на риска. 

 

КУРСОВА РАБОТА 

Обучението се осъществява чрез комбинирането/допълването на лекции + дискусии + 

игри/симулации + индивидуални задачи + студентски доклади + разрешаване на конкретни казуси 

+ изготвяне на примерни образци от протоколи и актове по наказателни дела; 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно 

приключване на обучението е среден (3). 

Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която се вземат 

предвид резултатите от: краен (семестриален изпит), междинни изпити,  индивидуални задания 

(реферати, курсови работи) до 20-25 страници  максимум. 

Скала за оценка (100 %): минимум 59 % за успешно полагане на изпита, т.е. среден (3); 65-

70 % - добър (4); 71-81 % - мн. добър (5); 86 % и повече- отличен (6). (Скалата за оценка варира по 

курсове и предмети, както и в зависимост от по-подробното диференциране на оценките. 

Посочената по-горе в текста е масово прилагана; в около една трета от случаите (кръгло 130 

университета) при възприетия минимум от 59 % скалата става “по-стръмна” (+ 5-10 % в повече за 

петица и шестица). 
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извършено престъпление, Теза, № 2012; Преглед на съдебната практика за правото  на 

обвиняемия делото му да се разгледа в  разумен срок,  Норма, № 6 2012; Пострадалият от 

престъпление и Европейските стандарти, Юридически свят, № 2, 2004 (в съавторство с Иванова 

М); Изменение на обвинението (преглед на съдебната практика), Норма, № 9, 2013; Съкратеното 

съдебно следствие по НПК (практически проблеми),  С., 2009 (в съавторство с Гатев Г.); 

Гаранциите по НПК за осигуряване на защитена от закон тайна, С., 2011 (в съавторство с 

Филипова М.); Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес, С., 2010 (в 

съавторство с Иванова М.) 

8. Христов, П., Метатеория на риска, Варна, 2011 г.  
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9. Томов, В., П. Христов, А. Ненова, Екологична сигурност, част І, ВСУ „Черноризец 

Храбър”, 2007г.  

10. Владимиров, Л., Рисметрия в екологичната сигурност, Варна, 2009 г.; Теория на риска, 
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1. Обща характеристика на устройството и организацията на митническата 
администрация и извършваната  от нейните органи дейност по Закона за митниците. 

2.  Устройство и организация на митническата администрация. 

3. Правомощия на митническите органи по Закона за митнниците. Задържането от 
митнически органи. Разлика с правомощията по НПК. 

4. Правен статус на митническия служител. 

5. Правен статус на разследващия митнически инспектор и митническите органи в 
Агенция „Митници”. 

6. Кратък анализ на престъпленията, които се разследват от митнически служители. 

7. Обща характеристика на основните начала при митническото разследване. 

8. Право на защита и основните процесуални гаранции за осигуряване правото на 
защита. 

9. Официално начало. Разкриване на обективната истина в хода на митническото 
разследване. Принцип на свободното вътрешно убеждение на разследващите митнически 
инспектори и  митническите органи в Агенция „Митници”. 

10. Разследването на престъпленията в разумен срок.  

11. Субекти на  митническото разследване.  Прокурор,  разследващи митнически 
инспектори и митническите органи в Агенция „Митници”. 

12. Пострадал и ощетено юридическо лице. 

13. Обвиняем. Защитник. 

14. Други участници при митническото разследване– свидетели, вещи лица, поемни 
лица, специалисти-технически помощници, преводачи, тълковници. 

15. Мерки на процесуална принуда. 

16. Същност и специфики при доказването на престъпления от разследващите 
митнически инспектори и митническите органи в Агенция „Митници”. 

17. Предмет и тежест на доказване. 

18. Същност на доказателствата и видове. 

19. Същност на доказателствените средства и видове. 

20. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал – обща 
характеристика. 

21. Предпоставки и ред за възлагането на предварителна проверка от прокурора на 
служители на Агенция «Митници». Образуване на досъдебнато производство от прокурора и от 
разследващи митнически инспектори или от митническите органи в Агенция „Митници”. 

22. Ред за извършване на  разследването. 

23. Предпоставки за привличане на обвиняем и за повдигане на обвинение пред съд. 

24. Действия на прокурора след  приключване на разследването. 

25. Категорията риск. 

26. Сигурност и безопасност. 
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27. Управление (анализ и контрол) на риска. 

28. Методи за въздействие на риска. 
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