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 Изследването на д-р Ана Стоилова e посветено на акцизните стоки и особеностите 

при тяхното отнемане в полза на държавата. Доколкото в публичноправната ни теория липсва 

цялостен анализ на отнетите и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, 

рецензираният труд е посветен на актуална и значима както в теоретичен, така и практически 

аспект тема. 

Предмет на изследването са наказателните и финансово-правните норми, 

регламентиращи предпоставките за отнемане и изоставяне в полза на държавата на  акцизни 

стоки, от процеса на тяхното отнемане до етапа на разпореждането с тях. 

 В изследването е направен анализ  на отнемането на акцизни стоки като законова 

последица от извършено престъпление или административно нарушение, както и на 

правомощията на митническите органи по изземване, задържане, предаване и съхраняване на 

акцизни стоки. Анализирана е и нормативната уредба на отнемането на акцизни стоки и на 

правно регламентираните действия на митническите органи по отнемането на акцизните 

стоки и разпореждането с тях. В правната доктрина са налице различни становища по 

въпроса дали отнемането на акцизни стоки е административна санкция, мярка за въздействие 

при извършено административно нарушение или пък е принудителна административна мярка, 

която има правоохранителен и правовъзстановителен ефект. 

 В труда са анализирани съдебни решения, които водят до противоречива съдебна 

практика по въпроси, свързани с отнемането на акцизни стоки, и са посочени начините за 

преодоляване на противоречивата практика. Направени са и предложения de lege ferenda, 

свързани със срока на разглеждане на делата с предмет на нарушение – акцизни стоки, като 

основният смисъл на направените предложения е въвеждането на срок, който да е 

максимално кратък за страните по делото. 

Въпросите, свързани с разглежданата категория стоки и правната уредба на отнетите 

и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, са актуални и дискусионни. Проблемите, 

които възникват при прилагането на правните норми, регулиращи отношения, свързани с 

отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, очертават тази категория стоки като 

особена категория стока. 

Ето защо считам, че изследването е основа за бъдещи дебати и дискусии по темата, 

от които полза ще имат неговите адресати – студенти, научни работници, данъчнозадължени 

лица по ЗАДС, служители в държавната администрация и магистрати. 


