Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ
(обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999
г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от
2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр.
28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр.
82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от
2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г.,
бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. - бр. 32 от
2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. - бр. 75 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 100 и 102 от 2019 г., бр. 14 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 4 и 5 думите „чл. 10, ал. 12“ се заменят с „чл. 10, ал. 13“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: „Всички митнически служители, с
изключение на тези, заемащи технически длъжности, при назначаване и ежегодно в срок
до 31 март, подават декларация, с която дават съгласие за разкриване на банкова тайна.
Образецът на декларацията се утвърждава със заповед на директора на Агенция
„Митници“.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) По писмено искане на директора на Агенция „Митници“ органите на
Националната агенция за приходите ежегодно предоставят в срок до 31 май всички
налични данни за доходите и имуществото на митническите служители.“
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Достъп до данните по ал. 7 и информацията, предоставена по реда на чл. 62,
ал. 10 от Закона за кредитните институции, имат длъжностните лица от инспектората на
Агенция „Митници“ при извършването на проверка на декларациите за имущество и
интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.“
4. Досегашните ал. 8 – 17 стават съответно ал. 9 – 18.
§ 3. В глава двадесет и шеста се създава раздел Iб с чл. 206г, 206д и 206е:
„Раздел Iб
Погасяване на митническо задължение и други публични вземания, събирани от
митническите органи. Виртуална сметка
Чл. 206г (1) Дължимите мита и другите публични държавни вземания, събирани
от митническите органи по митническото законодателство, се внасят от длъжника по
предвидена за това банкова сметка на Агенция „Митници“ за приходи на централния

бюджет или в брой на касата на компетентното митническо учреждение, в сроковете за
заплащане на публичното вземане.
(2) Митата и другите публични държавни вземания, събирани от митническите
органи, се смятат за внесени в централния бюджет на датата, на която сумата е постъпила
по сметката по ал. 1 или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1.
Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато е наредено най-късно в
последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното вземане, и
дължимата сума е постъпила по сметката не по-късно от следващия работен ден.
(3) Когато плащането е извършено чрез виртуално терминално устройство ПОС
или чрез терминално устройство ПОС, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване
на плащанията в брой, плащането се смята за получено в деня на авторизацията на
нареждането за плащане.
Чл. 206д. (1) На всяко лице длъжник по митническото законодателство се открива
виртуална сметка по съответния му идентификатор (ЕОРИ/ЕИК/ БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ).
(2) Във виртуалната сметка се отразяват:

1. общият размер на извършените плащания от длъжника или от трето лице,
разпределени по размер на вносни мита, данък върху добавената стойност при внос,
акциз при внос, глоби, имуществени санкции и лихви, както и митническото учреждение
на възникване на задълженията;
2. размерът на извършените прихващания и възстановявания на суми за
недължимо платени мита и основанието за това;
3. други обстоятелства, свързани с възникване, промяна и погасяване на
задълженията за мита и други държавни вземания.
(3) Видът, съдържанието, редът за създаването, поддържането на виртуалната
сметка и достъпът до базите данни се определят със заповед на директора на Агенция
„Митници“.
(4) Длъжникът има право на електронен достъп до виртуалната си сметка по ред
и начин, определени със заповедта по ал. 3.
(5) Информацията от виртуалната си сметка се архивира и съхранява в срок и по
начин, определени със заповедта по ал. 3.
Чл. 206е. При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в
състояние да погаси едновременно до изтичане на срока за доброволно плащане, той
може да заяви пред съответния компетентен орган кое от тях погасява. Ако не е заявил
това, митническите органи ги погасяват съразмерно в следната последователност: мита,
данък върху добавената стойност при внос, акциз при внос, глоби, имуществени санкции,
лихви и разноски. За заявяване се счита:
1. при касово плащане – писменото индивидуализиране на задължението, което
се погасява;

2. при безкасово плащане – приоритизиране във виртуалната сметка на
задълженото лице.“
§ 4. Член 238б се отменя.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава точка 41:
„41. „виртуална сметка“ е индивидуална сметка, открита в информационната
система на Агенция „Митници“ за всяко лице длъжник за целите на прилагане на
митническото законодателство.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Лицата, заемащи длъжност в митническата администрация към момента на
влизане в сила на този закон, с изключение на тези, заемащи технически длъжности,
подават декларацията за разкриване на банкова тайна по чл. 10, ал. 6 в 14-дневен срок от
влизане в сила на закона.
§ 7. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105
от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от
2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95
и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г.,
бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021г.) в
чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 4 думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
2. Създава се нова ал. 10
„(10) По писмено искане на директора на Агенция „Митници“ или упълномощено
от него длъжностно лице банките предоставят сведения, представляващи банкова тайна,
за митническите служители за целите на образувано производство за проверка на
декларациите за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Към искането се
прилага декларация на митническия служител по чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците и
акт за образуване на производство за проверка на декларациите за имущество и
интереси.“
3. Досегашните ал. 10 и 11 стават ал. 11 и 12.
4. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в т. 6 и 7 от нея думите „ал. 15“ се заменят с
„ал. 16“.
5. Досегашните ал. 13 и 14 стават ал. 14 и 15 и навсякъде в тях думите „ал. 12“ се
заменят с „ал. 13“.
6. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в т. 1 от нея думите „ал. 13“ се заменят с „ал.
14“.

7. Досегашната ал. 16 става ал. 17 и навсякъде в нея думите „ал. 12“ се заменят с
„ал. 13“, а в т. 7 думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 14“.
8. Досегашната ал. 17 става ал. 18 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал.13“, а
думите „ал. 16“ се заменят с „ал. 17“.
§ 8. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57
и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010
г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014
г., бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 17 и 79
от 2019 г., бр. 69 от 2020 г. и бр. 23 от 2021 г.) навсякъде думите „чл. 62, ал. 12 от Закона
за кредитните институции“ се заменят с „чл. 62, ал. 13 от Закона за кредитните
институции“.
§ 9. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 67 от.2008 г.; бр. 105 от 2011 г.; бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94
от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 91 и 103 от 2017 г., бр. 20 и 22 от 2018 г., бр. 33 и 83
от 2019 г., бр. 12 от 2021 г.; Решение № 8 от на Конституционния съд на Република
България от 2021 г. - бр. 48 от 2021 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 18 думите „чл. 62, ал. 12 и 13 от
Закона за кредитните институции“ се заменят с „чл. 62, ал. 13 и 14 от Закона за
кредитните институции“.
§ 10. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011г.;
изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г.,
бр. 31 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г.) в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„Наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални
устройства ПОС плащания по администрирани от Националната агенция за приходите и
Агенция „Митници“ публични вземания постъпват по отделно открити за целта техни
сметки в Българската народна банка.“
2. В ал. 4 след думите „Националната агенция за приходите“ се поставя запетая и
се добавя „съответно между него и Агенция „Митници“.
§ 11. Параграфи 3, 5 и 10 влизат в сила от 1 януари 2022 г.

