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Регламент/ЕС/ 2018/1672 на ЕС  
и Съвета – допълнителни  
правомощия за българските органи

Тамара Влайкова*1 

Резюме: Статията е посветена на 
допълнителните правомощия на митниче-
ските органи, свързани с новия Регламент 
относно контрола на паричните средства, 
които се внасят в Съюза или се изнасят 
от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1889/2005. В тази връзка се прави анализ на 
законовите разпоредби. Обосновава се изво-
дът, че националното ни законодателство, 
в областта на валутния контрол, в голяма 
степен отговаря на новата правна рамка, 
но се налагат и известни законови проме-
ни, с цел осъществяване на новите право-
мощия, предвидени за митническите органи.

Ключови думи: нов регламент, времен-
но задържане на парични средства, админи-
стративно решение.

JEL: F02.

Увод

Предмет на настоящото изследване 
са промените в митническия валу-

тен контрол, свързани с новия Регламент 
на Европейския парламент (ЕП) и на Съ-
вета (OB L 284 12/1 2018, s. 6-21) относ-
но контрола на паричните средства, кои-
то се внасят в Съюза или се изнасят от 
него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

* Тамара Влайкова е доктор, дългогодишен специалист 
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1889/2005(http://www.europarl.europa.eu/oeil/
popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference
=2016/0413(COD).

Действащият към момента Регламент 
(ЕО) № 1889/2005 (OB L 309, 25.11.2005, с. 
9-12) относно контрола на пари в брой, кои-
то влизат или напускат Общността, влезе 
в сила през 2005 г. и се прилага от държа-
вите членки от 2007 г. Той е част от съ-
ществуващата правна рамка за борба сре-
щу изпирането на пари и срещу финанси-
рането на тероризма. Новият регламент, 
който ще отмени сега действащия, ще 
влезе в сила на двадесетия ден след публи-
куването му в Официалния вестник на ЕС и 
ще се прилага от държавите членки триде-
сет месеца след публикуването. 

Целта на статията е да анализира но-
вия акт, както и да го съпостави с дейст-
ващото ни законодателство. За постигане 
на целта са поставени следните задачи:
1) На основата на съпоставка на действа-

щите ни Валутен и Митнически закони 
и новите изисквания, да се очертаят 
евентуално и нови правомощия, които 
се въвеждат с този Регламент.

2) Да се установят някои празноти в 
действащото ни законодателство.

3) Да се направят предложения де леге фе-
ренда с цел усъвършенстване на митни-
ческото ни законодателство.
Целта на новия законодателен акт е да 

създаде общи правила на равнище Европей-
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ски съюз (ЕС), които да позволят уеднак-
вяване на контрола на парични средства 
между отделните държави членки и да по-
добрят противодействието на изпирането 
на пари и финансирането на тероризма. 

Регламентът запазва задължението за 
деклариране на парични средства на стой-
ност 10 000 евро или повече, когато се вна-
сят в Съюза или изнасят от него, въведено 
с чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1889/2005, но 
разширява определението за „парични сред-
ства“, включвайки, освен банкноти, „стоки, 
използвани като високоликвидни средства 
за съхранение на стойност“, „предплатени 
карти“, „непридружени парични средства“, 
злато и други платежни инструменти. 

Законодателният акт на Съюза въвеж-
да редица нови понятия като „придружени“ 
и „непридружени“ парични средства, „прино-
сител“, установява стандартизирана фор-
ма за деклариране на паричните средства, 
валидна за всички държави членки, и хармо-
низира правилата за обмен на информация 
между компетентните органи, във връзка с 
неговото прилагане.

По отношение на правомощията на 
митническите власти, новото съюзно за-
конодателство предполага те да могат да 
извършват проверки на физическите лица, 
техния багаж и превозните им средства, 
както и на контейнери и транспортни 
средства, в съответствие с условията, 
предвидени в националното право (чл. 5 на 
регламента). Същевременно, контролните 
органи се задължават да вписват служеб-
но предвидените в декларацията данни и 
информация, когато не е спазено задълже-
нието за деклариране на придружаваните 
и непридружавани парични средства и ко-
гато се установят суми, под определения 
праг, но евентуално свързани с престъпна 
дейност.

Посочените правомощия отговарят на 
тези, предвидени в националното ни зако-
нодателство. Митническите правомощия 
са подробно разписани в чл. 16 от Закона 

за митниците (ЗМ). Най-общо, при изпълне-
ние на служебните си задължения митни-
ческите органи имат право да извършват 
проверки, свързани с митническия надзор и 
контрол на стоки, превозни средства и лица 
в зоните на граничните контролно-пропус-
кателни пунктове и на цялата територия 
на страната; да изискват представяне-
то или предаването на стоки, документи, 
сведения и други носители на информация, 
свързани с митническия надзор и контрол; 
да изискват писмени или устни обяснения; 
да извършват личен преглед на лица, преми-
наващи държавната граница и др.

Валутният закон (ВЗ) се явява специа-
лен по отношение митническия контрол 
върху пренасяните през границата на 
страната парични средства. Чл. 16 от ВЗ и 
подзаконовият нормативен акт – Наредба 
Н-1 от 01.02.2012 г., определят митнически-
те органи като компетентни да следят за 
спазването на закона при пренасянето през 
границата на страната на парични сред-
ства и на благородни метали и скъпоценни 
камъни и изделия с и от тях.

Новата правна рамка обаче предвижда 
и някои допълнителни функции на митни-
ческите власти, които налагат известни 
промени в националните разпоредби, въ-
преки че регламентът е задължителен в 
своята цялост и е директно приложим във 
всички държави членки. 

Разширеният кръг от правомощия 
включва:

1. Осъществяване на контрол на т.нар. 
„придружени парични средства“, подле-
жащи на писмено деклариране от страна 
на техния „приносител“, когато се внасят 
в Съюза или се изнасят от него, съгласно 
чл. 3 от новия регламент. В националното 
законодателство, тази хипотеза същест-
вува в разпоредбите на чл. 11а, ал. 1 от ВЗ, 
съгласно които пренасяните парични сред-
ства в размер на 10 000 евро или повече или 
тяхната равностойност в левове или друга 
валута за или от трета страна, като те 



Регламент

104

Европейски съюз

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2018

подлежат на деклариране пред митнически-
те органи. Това са случаите на контрол при 
внасяне и изнасяне на парични средства, 
когато страната ни се явява външна гра-
ница на Съюза и напълно съответства 
на разпоредбите на чл. 3 от новия регла-
мент, касаещи проверките на т.нар. „при-
дружени парични средства“, подлежащи на 
писмено деклариране от страна на техния 
„приносител“.

2. Осъществяване на контрол на па-
рични средства, когато се пренасят чрез 
пощенски, куриерски или товарни пратки 
(„непридружени парични средства“), и кои-
то, в зависимост от националните разпо-
редби на страните членки, подлежат на 
оповестяване (чл. 4 от новия законодате-
лен акт); Контролът на парични средства, 
пренасяни в пощенски пратки, съществува 
и към момента във ВЗ. Националните раз-
поредби предвиждат задължително декла-
риране, във всички случаи на пренасяне в 
пощенски пратки, на парични средства над 
определения праг. Под „пощенски пратки“ 
законодателят възприема „колети, писма и 
други пратки, изпращани по пощата, както 
и пратките с характер на пощенски – екс-
пресни и други подобни пратки“ (§1 от ДР 
на Наредба Н-1/2012). Нормите на Валутния 
закон и неговия подзаконов нормативен акт 
са съобразени с разпоредбите на Всемир-
ната пощенска конвенция и Закона на по-
щенските услуги. Съгласно чл. 11, ал. 2 и чл. 
14, ал. 2 на закона, пренасянето на парични 
средства, както и на благородни метали 
и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, 
чрез пощенски пратки е забранено, с изклю-
чение на пратки с обявена стойност. Ме-
ханизмът на контрол е подробно разписан 
в националното законодателство, в чл. 11, 
ал. 2 на ВЗ и в Наредба Н-1 от 01.02.2012 
г. Съгласно Раздел V на Наредбата, в слу-
чаите, когато пренасянето на парични 
средства, благородни метали, скъпоценни 
камъни и изделия със и от тях чрез пощен-
ски пратки с обявена стойност за или от 

трета страна, се попълва декларацията. 
Декларацията се приема и заверява при 
пренасяне през границата на страната от 
трета страна – в митническото учрежде-
ние, на което пратката е разпределена от 
разменната пощенска станция в гр. София, 
а при пренасяне за трета страна – от по-
щенската служба, приела пратката. В слу-
чаите на пренасяне от и за държава – член-
ка на Европейския съюз, декларацията се 
попълва от лицата при поискване от мит-
ническите органи. Приетите от пощен-
ските служби декларации се предават на 
митническите органи. Настоящата правна 
регламентация отговаря до известна сте-
пен на предвидения в новия регламент кон-
трол на т.нар. „непридружени парични сред-
ства“, пренасяни в пощенски, куриерски и 
карго пратки.

За да се осигури пълно прилагане на съ-
юзния правен акт, е необходимо във ВЗ и 
Наредба Н-1 от 01.02.2012 г. да се регламен-
тират допълнително случаите на контрол 
при пренасяне на парични средства през 
куриерски и товарни пратки.

3. Осъществяване на контрол на па-
рични средства в размер по-нисък от 
определения праг, но за които има подо-
зрение, че са свързани с престъпна дей-
ност, съгласно чл. 6 от регламента. Този 
вид контролни правомощия са предвидени в 
националното законодателство, в чл. 11а, 
ал. 4 от ВЗ. Нормата позволява на митни-
ческите органи да осъществяват контрол 
на парични средства в размер по-малко от 
10 000 евро или тяхната равностойност в 
левове или друга валута, в случаите на ос-
нователни съмнения или данни за незаконни 
дейности, свързани с пренасянето. Митни-
ческите власти могат да изискват от ли-
цата да предоставят информация, свърза-
на с тези средства, като тази информация 
се въвежда служебно. Във Валутния закон, 
обаче, липсва правомощие, което да допус-
ка митническите органи да задържат вре-
менно такива средства за извършване на 
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последваща проверка, както изисква чл. 7 
от новия регламент.

Анализът на новата правна уредба по-
казва разширяване на правомощията на 
митническите органи, свързани със задър-
жането на парични средства, предвидено 
в чл. 4, т. 2 на сега действащия Регламент 
(ЕО) № 1889/2005, където, ако задължение-
то за деклариране не е изпълнено, парите 
могат да бъдат задържани, след издаване 
на административно решение, в съответ-
ствие с националното законодателство.

Новият регламент, с който се отменя 
Регламент (ЕО) № 1889/2005, в чл. 7, пред-
вижда две хипотези, при които паричните 
средства могат да бъдат временно задър-
жани: когато не е спазено задължението 
за деклариране или има невярно деклари-
ране на придружени парични средства, или 
задължението за оповестяване на непри-
дружени парични средства и когато са 
налице признаци, че паричните средства, 
независимо от тяхната стойност, са 
свързани с престъпна дейност. Задържа-
нето се осъществява с мотивирано „адми-
нистративно решение“, в съответствие с 
процедурите, предвидени в националното 
законодателство. Срокът на временно за-
държане е строго ограничен съгласно на-
ционалното право, до времето, необходимо 
на компетентните органи да установят 
дали обстоятелствата по случая оправда-
ват по-нататъшно задържане. Срокът на 
временно задържане не може да надхвърли 
30 дни. След като компетентните органи 
извършат задълбочена оценка на необходи-
мостта и пропорционалността на по-на-
татъшно временно задържане, те могат 
да вземат решение за удължаване на сро-
ка на временно задържане до 90 дни. Ако в 
рамките на този срок не се вземе решение 
за по-нататъшно задържане на паричните 
средства или ако се вземе решение, че об-
стоятелствата по случая не оправдават 
тяхното по-нататъшно задържане, парич-
ните средства незабавно се връщат.

Правомощията на митническите органи 
да изземват и задържат стоките – пред-
мет на митническо нарушение, в българ-
ското законодателство, са подробно раз-
писани в чл. 229 от Закона за митниците. 
Освен стоките – предмет на нарушение, 
митническите власти имат право да иззе-
мат и задържат преносните, превозните и 
други средства, послужили за тяхното ук-
риване, внасяне или изнасяне от страната, 
веществените доказателства, необходими 
или свързани с процедурата на разследване, 
както и стоки и суми за обезпечаване на 
евентуални вземания по съставения акт. 
До приключване на административно-нака-
зателното и наказателното производство 
иззетите и задържаните стоки се съхра-
няват от митническото учреждение. Мит-
ническите органи задържат и съхраняват 
под митнически надзор стоките, които са 
предмет или средство, или доказателство 
за извършено престъпление, до извършване 
на митническите формалности по отноше-
ние на тях съобразно действащото законо-
дателство.

Общите положения за изземане, задър-
жане и отнемане на вещи, при констати-
ране на административни нарушения, са 
разписани в Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН) (Зиновиева, 
2017; Лазаров, 1980; Лазаров, 2018; Сивков, 
1998). Предвижда се възможност, актосъс-
тавителят да може да иззема и задържа 
веществените доказателства, свързани с 
установяване на нарушението, както и ве-
щите, които подлежат на отнемане в полза 
на държавата. Тези действия се извършват 
в момента на установяване на администра-
тивното нарушение, като административ-
нонаказателното производство се образу-
ва със съставяне на акт за установяване 
на извършеното административно наруше-
ние. Иззетите вещи се предават за пазене 
съгласно установените правила. При липса 
на такива правила вещите се предават за 
пазене в службата на актосъставителя 
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или в съответната общинска администра-
ция. Когато е целесъобразно, те могат да 
бъдат предадени за пазене на нарушителя 
или на други лица.

В националното законодателство задър-
жането на парични средства, пренесени не-
регламентирано през границата на страна-
та, е предвидено в административно-нака-
зателните разпоредби и на Валутния закон. 
Съгласно чл. 18 и 18а на закона, за админи-
стративно нарушение е посочено недекла-
рирането или декларирането на невярна или 
непълна информация за пренасяните през 
границата на страната парични средства 
на стойност 10 000 евро или повече, благо-
родните метали и скъпоценни камъни и из-
делията с и от тях, включително и когато 
се пренасят чрез пощенски пратки.

Според нас, анализът на действащото ни 
законодателство посочва, че посочените по-
горе разпоредби покриват първата хипотеза 
на задържане, разписана в новия регламент.

За прилагане на втората хипотеза на 
задържане на парични средства, когато 
има признаци, че са свързани с престъп-
на дейност, както предвижда новият ев-
ропейски правен акт, са необходими до-
пълнения в правната уредба на валутния 
контрол.

Най-общо, механизмът на контрол в 
тази хипотеза е следният: когато митни-
ческите органи констатират пренасяне на 
парични средства, дори и под определения 
праг, но за които има признаци, че са свър-
зани с престъпна дейност, те въвеждат 
служебно информацията, изисквана във ва-
лутната декларация, след което задържат 
средствата, най-често с разписка за за-
държане. В определен срок, компетентни-
ят орган издава административен акт за 
задържане на паричните средства за срок 
от 30 дни, както предвижда регламентът.

Съгласно чл. 33, т. 9 от Устройствения 
правилник на Агенция „Митници“, компетен-
тен орган за издаване на акта е начални-
кът на съответната митница, на чиято 

територия е извършено задържането. Ко-
пие от административния акт, както и слу-
жебно вписаната информация във валутна-
та декларация, се препращат незабавно в 
националното звено за финансово разузна-
ване (ЗФР) – Специализирана администра-
тивна дирекция „Финансово разузнаване“ в 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
(ДАНС). От своя страна, в законоустановен 
срок, ЗФР изпраща на митническите орга-
ни мотивирано становище „дали обстоя-
телствата по случая предполагат по-ната-
тъшно задържане“, както и необходимите 
последващи действия. Предвид становище-
то, митническите власти издават акт, с 
който разпореждат връщане на паричните 
средства или удължават срока на тяхното 
задържане. Сроковете по издаване на адми-
нистративните актове, както и на стано-
вището на ЗФР, следва да бъдат съобразе-
ни със сроковете, предвидени в регламента.

За по-голяма оперативност и процесу-
ална бързина, новите текстове на Валут-
ния закон могат да предвиждат възмож-
ност за делегиране на правомощието по 
издаване на административния акт от 
началника на митница, на оправомощени 
от него лица.

По отношение на административно-
то решение, с което паричните средства 
се задържат, в случаите на признаци за 
престъпна дейност, новият регламент 
задължава то да бъде мотивирано и да „е 
предмет на ефективни правни средства на 
защита в съответствие с процедурите, 
предвидени в националното право“ (чл. 7, 
параграф 2 от новия регламент).

Административният акт, като юриди-
чески израз на дейността на държавните 
органи, е едностранно волеизявление на 
власт, което се издава от орган на държа-
вата, въз основа и в изпълнение на закона и 
което пряко предизвиква правни последици. 
Тази характеристика на административ-
ния акт е пряко проявление на властта на 
държавата едностранно да налага промяна 
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в правната сфера на лицата. Властта на 
държавата предопределя и задължителна-
та сила на административния акт. Адми-
нистративното решение, с което парич-
ните средства се задържат в случаите 
на признаци за престъпна дейност, носи 
всички белези на индивидуален админи-
стративен акт по смисъла на чл. 21 от 
АПК (Дерменджиев и др., 2001; Лазаров, 
2000; Дерменджиев, 1981; Балабанова, 2017), 
като производствата по неговото изда-
ване и оспорване следва да се реализират 
по реда именно на този кодекс.

За разлика от хипотезата на задържане 
на недекларирани придружени и непридру-
жени парични средства, където деянието 
съставлява административно нарушение и 
производството протича по реда на ЗАНН. 
Също така, административното решение, 
с което паричните средства се задържат, 
не следва да се определя като принудител-
на административна мярка (ПАМ). 

Безспорно в правната теория и практи-
ка, ПАМ по своята същност е индивидуален 
административен акт, тъй като прилага-
нето на принуда е властническо проявление 
на даден орган едностранно да осъщест-
ви промяна в правната сфера на адресата 
на мярката и следователно има белезите 
на индивидуален административен акт по 
смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Съгласно чл. 
22 от ЗАНН, ПАМ се налага за предотвра-
тяване и преустановяване на администра-
тивните нарушения, както и за предотвра-
тяване и отстраняване на вредните после-
дици от тях. Това е вид държавна (админи-
стративна) принуда без санкционни после-
дици. Тя се налага независимо от предвиде-
ните глоби и имуществени санкции и няма 
предупредителна и превъзпитателна за 
нарушителя функция. Въпреки че по своето 
правно естество заповедта за налагане на 
ПАМ е индивидуален административен акт, 
регулиращ се от правните норми на АПК, и 
има специфични цели, различни от целите 
на наказанието и реализирането на адми-

нистративно-наказателна отговорност, 
принудителните административни мерки 
се налагат в контекста на администра-
тивни нарушения, които трябва да бъдат 
предотвратени или преустановени. Нещо 
повече, съгласно съображение 35 на регла-
мента относно санкциите за неспазване на 
законовите разпоредби, а именно, че „тези 
санкции следва да се прилагат само при не-
спазване на задължението за деклариране 
или оповестяване на парични средства и не 
следва да взема предвид потенциална прес-
тъпната дейност, евентуално свързана с 
паричните средства“. Основание за това 
дава praesumptio innocentiae – презумпцията 
за невинност, призната в Конституцията, 
Европейската конвенция за защита пра-
вата на човека и основните свободи (ЕК-
ЗПЧОС), Всеобщата декларация за правата 
на човека е приета от Общото събрание 
на ООН през 1948 г. При хипотезата, пред-
видена в регламента, няма задължение за 
деклариране на парични средства под прага 
т.е. няма налице извършено нарушение.

Най-често ПАМ се прилага във връзка с 
възможно, извършвано или вече извършено 
нарушение, каквото в тези случаи няма. При 
недеклариране на парични средства под 
прага има само признаци, които свързват 
паричните средства с евентуална прес-
тъпна дейност (твърде хипотетична, не-
явна, неконкретна, нереална към момента 
на издаване на решението). Характерът на 
опасността обаче трябва да бъде доказа-
на на отделно основание, тежестта на до-
казване лежи върху митническата админи-
страция. В резултат, административният 
орган не може да наложи превантивна мяр-
ка, защото в хода на административното 
производство не е извършено нарушение, 
нито има опасност евентуално да бъде из-
вършено конкретно такова.

Ето защо считаме, че задържането на 
парични средства, за които има съмнения, 
че са свързани с някаква хипотетична, по-
тенциална престъпна дейност, не следва 
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да се счита за ПАМ, а единствено реше-
ние, с което се налага задържането, т.е. 
като индивидуален административен 
акт, по смисъла на АПК.

В заключение може да се обобщи, че но-
вият Регламент относно контрола на па-
ричните средства, които се внасят в Съ-
юза или се изнасят от него, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1889/2005 разширява 
правомощията на митническите органи в 
областта на валутния контрол, които на-
лагат необходимостта от изменение и до-
пълнение на съществуващите национални 
правни норми. Със задоволство може да се 
отбележи, че някои правни регламентации в 
българския Валутен закон отдавна са факт, 
например валутният контрол на пощенски 
пратки, на злато и благородни метали, кон-
тролът на средства под законоустанове-
ния праг, което доказва ефективността 
на митническия ни контрол при преноса на 
парични средства.
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