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      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО

ПЪТИЩАТА

(ОБН., ДВ, БР. 20 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 1 ОТ 2000 Г И

БР. 43 ОТ 2002 Г.)

§ 1. В чл. 91, ал. З след думите "министъра на отбраната" се поставя запетая и
се добавя "специализираните контролни органи на Агенция "Митници", определени от
директора на Агенция "Митници".

§ 2. Създава се чл. 166а:
"Чл. 166а. Специализираните контролни органи на Агенция "Митници" за

целите на митническия надзор и контрол върху внасяните, изнасяните и транзитираните
стоки през митническата територия на Република България имат право да спират пътни
превозни средства по ред и условия, определени в съвместна инструкция на министъра
на вътрешните работи и министъра на финансите, и да извършват проверки съгласно
Закона за митниците."

Законът  е  приет  от  XXXIX  Народно  събрание  на ........................... 2002 г. и е
подпечатан с официалния печат на

Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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мотиви

към проекта на Закон за допълнение на Закона за
движението по пътищата

Разширяването на правомощията на българската митническа администрация

в областта на предотвратяването и разкриването на митническите нарушения и

престъпления, както и рационализирането на граничния и вътрешния контрол имат за

цел да приведат състоянието на българската митническа администрация в съответствие с

препоръките, изложени в общата позиция на Европейския съюз, и съобразно

становището на българското правителство, изразено в позициите за преговори по глава

24 "Правосъдие и вътрешни работи" и глава 25 "Митнически съюз".

В позицията на Европейския съюз по глава 24 в частта "Митническо

сътрудничество" се подчертава важността от укрепване от страна на Република

България на капацитета по отношение на адекватните средства за борба срещу измамите

и корупцията, включително въвеждане на подвижно наблюдение и развиване на

правомощията на митническите органи. Подобни препоръки за разширяване

правомощията на митническите органи за борба с митническите нарушения и

престъпления са изразени в общата позиция по глава 25 "Митнически съюз".

Основна стъпка по пътя на изпълнение на препоръките на Европейския съюз

е изграждането на специализирани митнически органи - мобилни групи - за

осъществяване на митнически контрол върху цялата митническа територия на страната.

Подобни структури са създадени и функционират изключително успешно в

митническите администрации на страните - членки на Европейския съюз. В този смисъл

с изграждането на такива структури в българската митническа администрация не само

ще бъде постигнат важен напредък по изпълнение на препоръките на Европейския съюз,

но и ще се създадат реални предпоставки за подобряване на дейността по разкриване и

предотвратяване на митническите нарушения и престъпления.
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Основната функция на специализираните органи - мобилни групи - е

осъществяването на непрекъснат митнически контрол на цялата митническа територия

на страната, който ефективно да се съчетава с контрола, упражняван в района на

действие на митническите учреждения. За тази цел на специализираните органи следва

да се предоставят определени правомощия по Закона за движението по пътищата, които

да осигурят възможност за практическа реализация на техните основни контролни

функции. По-конкретно е необходимо предоставяне на правомощия за спиране на

превозни средства на пътя и осигуряването на специален режим на движение на

контролните органи.

За постигане на изложените цели с предложения законопроект се правят

следните допълнения на Закона за движението по пътищата:

1. В чл. 91, ал. З се предвижда моторни превозни средства със специален

режим на движение да ползват и специализираните контролни органи на Агенция

"Митници". Тези органи ще се определят от директора на Агенция "Митници".

С предложеното допълнение на специализираните контролни органи на

Агенция "Митници" ще се предостави възможност за ползване на специален режим на

движение по пътищата, което ще гарантира осъществяването на основните им

контролни правомощия на цялата митническа територия на страната. Регламентирането

на такава възможност се мотивира с необходимостта от бързина на придвижване на

контролните органи като предпоставка за ефективност на техните действия.

2. Предлага се да се създаде чл. 166а със следното съдържание:

"Чл. 166а. Специализираните контролни органи на Агенция "Митници" за

целите на митническия надзор и контрол върху внасяните, изнасяните и транзитираните

стоки през митническата територия на Република България имат право да спират пътни

превозни средства по ред и условия, определени в съвместна инструкция на министъра

на вътрешните работи и министъра на финансите, и да извършват проверки съгласно
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Закона за митниците."

С предложената разпоредба се регламентира правомощието на

специализираните контролни органи на Агенция "Митници" да спират превозни

средства на пътя, с което се осигуряват предпоставки за ефективно осъществяване на

предвидения в чл. 2 и 16 от Закона за митниците митнически надзор и контрол.

С оглед специфичните функции на Министерството на вътрешните работи за

контрол върху спазването на правилата за движение и неговото регулиране е предвидено

министърът на вътрешните работи и министърът на  финансите със съвместна

инструкция да определят условията и реда за осъществяване на спирането.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)

18.05.2002  г.


