Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.;
изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 80 и
82 от.2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от
2006 г.; изм., бр. 46, 52, 53, 57 и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм.,
бр. 36 и 69 от 2008 г.; доп., бр. 98 от.2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от
2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от.2010 г., бр. 14 от 2011
г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2011 г.; доп., бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 38 и 40 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 и 94 от 2012 г.; изм., бр. 99 от
2012 г., бр. 52 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд на
Република България от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2014 г.; доп., бр. 40
от 2014 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.; изм., бр.
14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2, т. 5 думата „пристигане“ се заменя с „разтоварване/получаване“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2, т. 3 думата „пристигане“ се заменя с „разтоварване/получаване“.
§ 3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Който в качеството си на член на орган на управление, управител,
прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго
упълномощено лице, осъществявало дейност по управление на задължено юридическо
лице по чл. 14, т. 1 и 2, укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да
обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат
да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски,
отговаря за несъбраното задължение.
(2) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист,
търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго упълномощено
лице, осъществявало дейност по управление на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1
и 2, недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на
задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или
отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително пониски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и
по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски,
отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на
намалението на имуществото.“
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в
териториалната дирекция или се публикува в Интернет.“
2. В ал. 5 думата „поставяне” се заменя с „поставяне/публикуване”.
3. В ал. 6 думата „поставянето” се заменя с „поставянето/публикуването”.
4. В ал. 7 се създава изречение второ:
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„Когато съобщението е публикувано в Интернет, датите на публикуване и сваляне
на съобщението се удостоверяват чрез заверена от органа по приходите разпечатка на
записа в информационната система.“.
§ 5. В чл. 38:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или част от
информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви,
съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1, независимо от
съхранението им на друг носител.”.
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея след думите „по ал. 1” се добавя „и 3”.
§ 6. В наименованието на чл. 39 думата „счетоводна” се заличава.
§ 7. В глава осма, раздел II се създава се чл. 59а :
„Пояснения на място
Чл. 59а. Органът по приходите може да изиска пояснения от страна в
производството по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 74:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. писмено искане на генералния директор на Европейската служба за борба с
измамите или определено от него лице – във връзка с провеждано административно
разследване.“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Длъжностните лица от инспекторатите на Националната агенция за приходите и
Агенция „Митници“ имат право на достъп до всички сведения и документи в съответната
приходна администрация във връзка с извършваните от тях проверки. Те са длъжни да
пазят в тайна данните, представляващи данъчна и осигурителна информация, станали им
известни във връзка с изпълнение на служебните им задължения, включително и след
прекратяване на правоотношенията им със съответната агенция.“
§ 9. В чл. 82:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Данните по чл. 81, ал. 1 за чуждестранните
физически лица се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция
въз основа на данните, съдържащи се в информационните фондове, свързани с
българските документи за самоличност на Министерството на вътрешните работи.“.
2. В ал. 4 думите „от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ“ се
заменят с „по ал. 3“.
§10. В чл. 87:
1. В ал. 7 след думите „лично от субекта“ се добавя: „от изрично посочено от него
пред орган по приходите лице“.
2 . Създава се ал. 11:
„(11) За целите на комплексното административно обслужване, компетентните
органи могат да изискват и да получават от органите по приходите удостоверения за
наличие или липса на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в
сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“.
§ 11. В чл. 129, ал. 5 т. 3 се отменя.
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§ 12. В чл. 130 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато е подадена декларация с посочена в нея сума за
възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване по чл. 129, органът
по приходите може да възстанови цялата претендирана сума по посочената от лицето
банкова сметка или чрез пощенски запис в случаите на възстановяване на местни данъци
на посочения от лицето адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис
задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за
възстановяване.“.
§ 13. В чл. 134, ал. 1 думите „да възложи ревизия“ се заменят с „да разпореди
възлагане на ревизия“.
§ 14. В чл. 156, ал. 5 думите "окръжния съд" се заменят с "административния съд".
§ 15. В чл. 171, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или изпълнението е
спряно“.
§ 16. В чл. 172, ал. 1, т. 1 накрая думите „но за не повече от една година“ се
заличават.
§ 17. В чл. 173:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се алинея 2:
„(2) Вземанията се отписват служебно с изтичането на срока по чл. 171, ал. 2.“.
§ 18. В чл. 178, ал. 3 след думите „срока за доброволно плащане“ запетаята и
думите “като не се прилага чл. 182, ал. 1“ се заличават.
§ 19. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „Покана “ се заменят с „Действия“.
2. Алинея 1 се отменя.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат
предприети действия за принудителното му събиране, органът, установил вземането,
съответно орган на Националната агенция за приходите, може:
1. да уведоми длъжника по телефона, с посещение на място, с електронно
съобщение на посочен от него електронен адрес и/или по друг подходящ начин за
последиците и възможните действия по събирането на вземането, в случай че не изпълни
доброволно определените задължения;
2. ако задължението е по-голямо от 5000 лв. и не е представено обезпечение в
размер на главницата и лихвите, да уведоми всички органи, които по силата на
нормативни актове издават лицензии или разрешения за извършване на определени
дейности, за които се изисква удостоверяване на публичните задължения.“
3. Алинея 6 се отменя.
§ 20. В чл. 184, ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Извън случаите по ал. 1 разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от
ръководителя на съответната администрация, чийто орган е установил задължението - за
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задължения до 300 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до две
години от датата на издаване на разрешението.“.
§ 21. В чл. 191, ал. 7 т. 3 се отменя.
§ 22. В чл. 195 ал. 6 се изменя така:
„(6) Обезпеченията се извършват по стойността на активите в следната
последователност:
1 по данъчната оценка за недвижими имоти или по застрахователната стойност на
моторни превозни средства;
2. по застрахователна стойност на активите, а ако активът не е застрахован – по
балансовата му стойност;
3. по застрахователна стойност на вещи - собственост на физически лица, а ако
вещта не е застрахована - по придобивната ѝ стойност.“.
§ 23. В чл. 201, ал. 5, изречение първо думата „общината” се заменя със
„съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция”.
§ 24. В чл. 203 ал. 8 се изменя така:
„(8) Запорът върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно
съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог
върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му. Агенцията по
вписванията уведомява дружеството за вписания запор.”.
§ 25. В чл. 205 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „или кораб” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Налагането на възбрана върху кораб се извършва чрез вписване на
постановлението в съответните регистри на корабите при Изпълнителна агенция "Морска
администрация". За извършеното вписване Изпълнителна агенция "Морска
администрация" изпраща съобщение до длъжника. Прехвърлянето на правото на
собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни права и учредяването на вещни
тежести върху кораба, извършени след получаване на постановлението за възбрана, нямат
действие спрямо публичния взискател.”.
§ 26. В чл. 216, ал. 1 в основния текст след думата „задължение” се добавя:
„включително с декларация по чл. 105”.
§ 27. В чл. 220 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнително производство
се образува въз основа на заявление по електронен път до публичния изпълнител от
публичния взискател.“.
§ 28. В чл. 221 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневния срок от получаването на поканата по чл. 182, ал. 1“ се
заменят с „в срок“;
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите, когато мерките по чл. 182, ал. 2, т. 2 и ал. 4 не са предприети от
съответния орган и ако задължението е в размер над 5000 лв. и не е представено
обезпечение в размера на главницата и лихвите, публичният изпълнител може да уведоми
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всички органи, които по силата на нормативни актове издават лицензии или разрешения
за извършване на определени дейности, за които се изисква удостоверяване на
задължения към държавата.“.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 29. Създава се чл. 222а:
„Спиране при особени случаи
Чл. 222а. (1) С разпореждане на публичния изпълнител принудителното изпълнение
се спира, като се начисляват лихви за срока на спирането, в случай че след определяне
начина на продажба, до датата на провеждане на търга с явно наддаване, съответно до
изтичане на срока за подаване на предложенията при търга с тайно наддаване, длъжникът
внесе 20 на сто от размера на вземанията и писмено се задължи да внася на органа по
принудително изпълнение всеки месец по 20 на сто от тях. Внасянето на сумите се счита
за извършено с отразяването му по съответната сметка.
(2) Когато длъжникът не плати някоя от вноските по ал. 1, публичният изпълнител
възобновява изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ, както
и по отношение на юридически лица или еднолични търговци, за които е взето решение
за прекратяване с ликвидация или е открито производство по несъстоятелност.“.
§ 30. В чл. 234 се създава ал. 6:
„(6) При отпадане на основанието за изземване и в случай, че в тримесечен срок от
уведомяване длъжникът не вдигне иззетите вещи, същите се считат за изоставени в полза
на държавата. В тези случаи публичният изпълнител издава постановление.“.
§ 31. В чл. 235 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„При необходимост за оценката може да бъде привлечен оценител, вписан в
регистъра на Камарата на независимите оценители в България. Когато в регистъра няма
експерт от съответната област или той не може, или откаже да извърши оценката, може
да бъде привлечено друго лице от съответната професия или област.“
2. В ал. 2 след думата „оценка“ запетаята и текстът докрая се заличават.
3. Създават се алинеи 4 и 5:
„(4) Алинея 3 не се прилага при нова продан по реда на чл. 250, ал. 4 или чл. 254, ал.
10.
(5) Окончателната оценка не подлежи на обжалване.“.
§ 32. Член 236 се отменя.
§ 33. В чл. 238, ал. 5 числото „500“ се заменя с „5 000“.
§ 34. В чл. 240, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Ако след покриване на
разноските, главницата и лихвите е налице остатък, се прилага чл. 255.“.
§ 35. В чл. 241, ал. 1 думите „и 236“ се заличават.
§ 36. В чл. 242:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или чрез търг”.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Продажбата на стоки може да се извършва чрез борсите или тържищата по
установените за тях правила, за не повече от един месец от първоначалното им
предлагане на съответната борса или тържище или чрез търг.”.
3. В ал. 4 накрая се добавя „или чрез обменните бюра”.
§ 37. В чл. 243, ал. 4 се изменя така:
„(4) Съобщението се разгласява и чрез поставянето му на местата, където ще се
извършва огледът или продажбата, и се публикува на интернет страницата на
Националната агенция за приходите.“
§ 38. В чл. 244:
1. В ал. 1 числото „500” се заменя с „5 000”.
2. В ал. 2 думите „борси, тържища и” се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Продажбата чрез магазини се извършва по установените за тях правила.”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Вещите по ал. 1 могат да се продават и по електронен път по ред, определен от
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“.
§ 39. В чл. 245 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „90 на сто” се заменят със „75 на сто”.
2. В ал. 2 думите „80 на сто” се заменят с „50 на сто”.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 цифрата „9” се заменя с „6”.
§ 40. В чл. 247, ал. 4 след думите „документи за самоличност“ се поставя запетая и
се добавя „посочен електронен адрес, както и банкова сметка, по която в определените от
закона случаи да се върне внесеният депозит“.
§ 41. В чл. 249:
1. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя „на посочения от него електронен
адрес“, а в изречение второ накрая се добавя „след изтичане на тримесечен срок от датата
на провеждане на търга“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Електронното съобщение по ал. 2 се смята за връчено с изтичане на тридневен
срок от изпращането му.”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) След плащане на цената от участник, обявен за купувач, внесеният депозит се
връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от
датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки
наддавач, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си.“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 и 4“.
§ 42. В чл. 250:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Продажната цена на вещта на новия търг се определя в размер на 75 на сто от
първоначалната тръжна цена на предишния търг. На следващия търг продажната цена на
вещта се определя в размер на 50 на сто от първоначалната тръжна цена.”.
2. В ал. 4 накрая се добавя „или се насрочва нова продан“.
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§ 43. В чл. 251 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „наименование, адрес, идентификационен номер“ се заменят с
„име/наименование, адрес, единен идентификационен код, определен от Агенцията по
вписванията“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „и удостоверение за актуално състояние“ се заменят със „за
кореспонденция, електронен адрес и банкова сметка, по която в определените от закона
случаи да се върне внесения депозит”.
§ 44. В чл. 254:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„След изтичане на срока по ал. 1 публичният изпълнител обявява за купувач
участника, предложил следващата най-висока цена, като му изпраща електронно
съобщение на посочения от него електронен адрес.“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Електронното съобщение по ал. 2 се смята за връчено с изтичане на тридневен
срок от изпращането му.”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 като накрая се добавя „след изтичане на тримесечен
срок от датата на провеждане на търга.“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) След плащане на цената от участник, обявен за купувач, внесеният депозит се
връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от
датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки
наддавач, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си.“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Продажната цена на вещта на новия търг се определя в размер 75 на сто от
началната тръжна цена на предишния търг. На следващия търг продажната цена се
определя в размер на 50 на сто от първоначалната продажна цена.”.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Когато след последния търг вещта не бъде продадена, по искане на публичния
взискател тя му се възлага по цена 50 на сто от първоначалната тръжна цена. Когато
публичните взискатели, направили искане за възлагане, са повече от един, вещта се
възлага на взискателя с най-големи вземания. Уравняването на сметките между
взискателите се извършва от публичния изпълнител при последващи изпълнения върху
имуществото на длъжника.“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Когато вещта не се възложи в случаите по ал. 9, тя се освобождава от
изпълнение или се насрочва нова продан.“.
§ 45. В чл. 258 ал. 5 се отменя.
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§46 В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд на Рeпублика България от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; доп., бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 64 и 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001г.;
изм., бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 69 от 2006 г.; изм., бр. 102
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 78 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 82
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 19 от 2014 г.; изм. и доп., бр.
27 от 2014 г.) в чл. 46, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите,
когато в закон е определено друго”.
§ 47. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г., доп., бр.
67 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., доп., бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., изм.,
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 53 и 59 от 2007 г., изм., бр.
67 от 2008 г., изм., бр. 105 от 2011 г., изм. и доп., бр. 98 от 2014 г.) в чл. 85, ал. 3 думите
„чл. 249, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 249, ал. 2 - 6“.
§ 48. В Закона за Националната агенция за приходите (обн. ДВ, бр. 112 от 2002 г.;
изм., бр. 114 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр.
109 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2010 г.; доп., бр.
54 от 2010 г.; изм., бр. 97 и 98 от 2010 г.; доп., бр. 99 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 94 от 2012
г.; доп., бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 4, изречение първо накрая се добавя „и не се дължат местни данъци и
такси”;
б) в ал. 5, изречение второ думите „Бързоразвалящи се“ се заличават;
в) в ал. 6 думите „бързоразвалящи се“ се заличават;
г) в ал. 12 след думата “съхраняването“ се поставя запетая и се добавя
„управлението“.
2. В чл. 6:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) В структурата на агенцията се включва инспекторат на пряко подчинение на
изпълнителния директор, който осъществява контрол върху дейността на агенцията.”;
б) досегашните алинеи 7, 8 и 9 стават съответно алинеи 8, 9 и 10.
3. Създава се чл. 13а:
„Дисциплинарно наказващи органи и срокове за налагане на дисциплинарни
наказания
Чл. 13а. (1) Дисциплинарните наказания на държавните служители в агенцията се
налагат от органа по назначаването, а на служителите, заемащи длъжност по трудово
правоотношение – от техния работодател.
(2) Дисциплинарните наказания се налагат от дисциплинарно наказващия орган не
по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от две години от
извършването му.“.
4. В чл. 16, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. първоначална професионална подготовка;“;
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б) създава се нова т. 2:
„2. въвеждащо базово обучение на новоназначените служители, органи по
приходите, което се провежда в срок до три месеца от издаването на акта за
назначаване;“;
в) досегашните точки 2 и 3 стават съответно точки 3 и 4.
§49 В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000
г., бр. 110 от 2001 г.; доп., бр. 76 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 95 от
2003 г.; доп., бр. 38 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.; доп.,
бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 28 от 2008 г.; изм., бр.
43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.; изм., бр. 12 и 32 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 42,
44 и 95 от 2009 г.; изм., бр. 54 и 55 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от
2011 г.; изм., бр. 38 и 54 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр.
98 от 2014 г.) в чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) В структурата на Агенция „Митници” се включва инспекторат на пряко
подчинение на директора на агенцията, който осъществява контрол върху дейността на
митническата администрация.”.
§50 (1) Служебните правоотношения на служителите в административните звена на
инспектората на Министерството на финансите, които осъществяват контрол върху
дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, преминават към
съответната агенция съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител.
(2) В едномесечен срок от влизането на закона в сила министърът на финансите
внася предложение в Министерския съвет за изменение и допълнение на съответните
нормативни административни актове, произтичащи от § 48, т. 2 и § 49.
§ 51. Незавършените към датата на влизане в сила на този закон производства по чл.
235, чл. 236 и глава двадесет и шеста от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се
довършват по досегашния ред.
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