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ПРОЕКТ! 
 
Държавна агенция       Агенция „Митници“   
„Национална сигурност“       
№………………………...      №…………………………. 
…………………………...      ……………………………. 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

ЗА ДОСТЪПА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 
ДО  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА  АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“  

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира достъпът на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до информационните фондове на  
Агенция „Митници“ (АМ)към министъра на финансите. 

(2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел осъществяване на възложените 
със закон дейности на ДАНС.  

Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол по осигуряване на достъп на 
ДАНС до информационни фондове на АМ се осъществяват от председателя на 
ДАНС и директора на АМ. 

(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и АМ си оказват 
експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа до информационни 
фондове на АМ. 

Чл. 3.Достъпът по чл. 1, ал. 1 се извършва при спазване на Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, Закона за митниците, Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК), Закона за защита на класифицираната 
информация(ЗЗКИ) и Закона за защита на личнитеданни, както и на 
подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане. 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ 

 
Чл. 4. (1) Агенция „Митници“осигурява достъп за справочна дейност в 

автоматизираната информационна система (АИС) на АМ от автоматизирани 
работни места (АРМ) на ДАНС чрез „Системата за предоставяне на 
информация за управленски цели от митнически и акцизни документи“  
(МИС3А), с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на 
глава девета от ДОПК, както следва: 
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1. информация относно извършените вносни, износни и транзитни 
операции – всички клетки от митническата декларация, с изключение на тези, 
съдържащи данъчна информация; 

2. информация от декларации за парични средства; 
3. информация от централизираната акцизна система на Агенция 

„Митници“; 
а) електронни акцизни данъчни документи (е-АДД); 
б) електронни административни документи(е-АД); 
в) акцизни декларации; 
г) лицензии и регистрации по Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС):  
аа) лицензирани складодържатели; 
бб) регистриран получател; 
вв) регистриран изпращач; 
гг) временно регистриран получател; 
дд) задължителна регистрация; 
ее) независима малка пивоварна; 
жж) специализиран малък обект за дестилация и обект на малък 

винопроизводител; 
зз) освободен от акциз краен потребител; 
ии) лице по чл. 76в от ЗАДС; 
йй) лице по чл. 76а от ЗАДС; 
кк) разрешения затърговия с тютюневи изделия; 
4. информация относно осъществения контрол по пътни такси и 

разрешителен режим на граничните контролно-пропускателни пунктове; 
5. информация относно актове за установени административни 

нарушения.  
(2) Достъпът на ДАНС до АИС на АМ от АРМ на ДАНС се предоставя с 

цел извършване на справочна дейност 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата при спазване на принципа „необходимост да се знае“ по смисъла на 
ЗЗКИ. 

(3) За координиране на дейностите по осигуряване на достъпа на ДАНС 
до АИС на АМ се създават точки за контакт, които са специализирана 
дирекция „Сигурност“ на ДАНС (СДСДАНС) и дирекция „Информационни 
системи и аналитична дейност“ в Централно митническо управление (ЦМУ) на 
АМ  с определени служители за връзка. 

(4) Комуникационните канали за достъп до АИС на АМ се предоставят 
на централно ниво. Защитената комуникационна връзка между АМ и ДАНС се 
реализира в рамките на Единната електронна съобщителна мрежа на 
държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. 

Чл. 5.(1) Справочната дейност от служители на ДАНС в АИС на АМ се 
осъществява от АРМ, разположени в помещенията на ДАНС, при спазване на 
утвърдените от АМправила за мрежата за предаване на данни на АМ.  
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 (2) Техническите правила за осъществяване на справочна дейност по ал. 
1 се определят от съвместна заповед на председателя на ДАНС и директора на 
АМ. 
 (3) Автоматизираните работни места по ал. 1 се администрират от 
специално определени системни администратори на ДАНС. 

(4) Автоматизираните работни места по ал. 1 се използват в ДАНС 
единствено за целите на справочната дейност, предмет на тази инструкция и не 
могат да се използват за достъп до Интернет или други мрежи.  

Чл.6. (1) Правата за достъп до данните за справочна дейност в АИС на 
АМ за потребители на ДАНС се предоставят от директора на АМ след 
получаване на писмено искане, подписано от директора на СДСДАНС  и след 
преминато специализирано обучение за потребители.  
 (2) Искането по ал.1 съдържа идентификационен номер, структурно 
звено, длъжност и потребителско име за конкретния потребител на ДАНС. 
 (3) Държавна агенция „Национална сигурност“ и АМподдържат списък 
на потребителите по ал. 1. 
 (4) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 директорът на СДСДАНС 
уведомява за това директора на АМв срок от 5 дни от настъпването на 
промяната.  
 (5) Проверките на извършена справочна дейност в АИС на АМ се 
извършват от Дирекция „Сигурност“ в ЦМУ на АМ по искане на СДСДАНС. 

Чл. 7.Разходите за необходимите хардуер, системен софтуер и 
комуникационно оборудване за извършване на справочна дейност от 
служители на ДАНСв АИС на АМ  са за сметка на ДАНС. 

Чл.8. Действията на служителите, извършващи справочна дейност в 
АИС на АМ от АРМ на ДАНС, чрез МИС3А се записват и съхраняват в бази 
данни, част от АИС на АМ. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 
Параграф единствен. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 3 

от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.  
 
 

ДИРЕКТОР НА 
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“: 
 
 
 
 
ГЕОРГИ КОСТОВ   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ“ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“: 
 
 

 
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 
 

 
 


