
Резултати на Агенция „Митници“ 
за 2021 година
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Общи приходи, събрани от Агенция „Митници“

8 255.3
(МЛН. ЛЕВА)

9 268.3
(МЛН. ЛЕВА)

9 898.6
(МЛН. ЛЕВА)

9 988.2
(МЛН. ЛЕВА)

9.160.4
(МЛН. ЛЕВА)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

10 508.2
(МЛН. ЛЕВА)

2021 г.

Приходите, събрани от Агенция

„Митници“ през 2021 г.,

са най-високите отчетени

постъпления.

Приходите от акцизи, ДДС при

внос, мита и глоби са в размер на

10 508.2 млн. лева.

Събраната сума е с 1 347.8 млн.

лева (14.7%) повече от приходите

от акцизи, ДДС при внос, мита и

глоби през 2020 г. и с 428.4 млн.

лева (4.2%) над планираните за

2021 година.
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През месеците август и септември 2021 г. са достигнати

исторически най-високи нива на приходите,

администрирани от Агенция „Митници“, от над 1 млрд. лева.

Май Юни

888.7
млн. лева

Юли

931.0
млн. лева

Август

1 033.4

млн. лева

Септември

1 018.5
млн. лева

857.5
млн. лева

Октомври

975.9
млн. лева

Ноември

844.9
млн. лева

Януари Февруари

703.4
млн. лева

Март

783.6
млн. лева

Април

819.1
млн. лева

731.8
млн. лева

Декември

920.4
млн. лева

Общи приходи, събрани от Агенция „Митници“ по месеци

Това са резултати, които в периода от януари 2016 г. до декември 2021 г. са

постигани в два месеца, прецедентно след нормативни промени, предизвикващи

моментни промени в поведението на икономическите оператори, а именно:

- през месец януари 2018 г. като резултат от пазарната стратегия на икономическите

оператори да освободят за потребление големи количества цигари предвид

предстоящото влизане в сила на нови, по-високи акцизни ставки;

- през месец юни 2019 г. като резултат от въвеждането на системата за

проследяване на веригите за доставка на цигари („трак енд трейс“), довела до ръст

в количествата, освободени за потребление цигари и натрупване на касови приходи

от акциз в един конкретен месец.
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Приходи (млн. лева) и относителен дял (%) по видове приходоизточници

418.7

387.1

399.8

448.1

476.1

482.0

506.1

578.8

564.3

515.3

398.8

484.8

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

293.6

297.1

361.6

350.2

361.7

382.1

396.0

425.2

427.3

430.4

415.5

408.9

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

18.7

18.5

21.3

20.2

19.3

23.7

27.9

28.8

26.2

29.7

30.0

25.6

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

ДДС при внос 43.3%

Акцизи 53.9%

Мита 2.8%

Приходи от акцизи Приходи от ДДС при внос Приходи от мита
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Приходи от акцизи по години за периода от 2016 година до 2021 година (млн. лева)

4 805.0 4 984.5 5 203.2 5 486.0 5 444.5 5 659.8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,365.0
3,521.1

3,680.1
3,768.4 3,704.0

4,006.0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

приходи за периода май – декември на 2016 г., 

2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 година 

(млн. лева)

Реализираните през 2021 г. приходи от акцизи са по-високи спрямо приходите, събрани по години в периода от 2016 г. до 2020
година.

476.1

482.0

506.1

578.8

564.3

515.3

398.8

484.8

Май 2021 г.

Юни 2021 г.

Юли 2021 г.

Август 2021 г.

Септември 2021 г.

Октомври 2021 г.

Ноември 2021 г.

Декември 2021 г.
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Структура на приходите от акцизи по групи стоки

тютюн и тютюневи 

изделия 

50.20%

горива

43.10%

алкохол, алкохолни 

напитки и бира

5.40%

други 1.30%

Тютюн и тютюневи 

изделия

Горива Алкохол и 

алкохолни напитки 

(вкл. бира)

Други

2,777.6

2,289.2

285.5
92.3

2,843.0

2,441.1

307.7
68.0

Приходи от акцизи по групи стоки през 2020 г. и 2021 г.

2020 г. 2021 г.
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Приходите от акцизи за тютюн и тютюневи

изделия през 2021 г. възлизат на 2 843.0

млн. лева, което представлява ръст от 2.4%

(65.5 млн. лева) спрямо 2020 година.

Количествата на обложените с акциз цигари

нарастват с 2.9% (от 14 770.2 млн. къса за

2020 г. на 15 205.3 млн. къса за 2021 г.).

Цигари

2 719.8 млн. лв.

Тютюн за пушене

74.2 млн. лв.

Тютюн за нагреваеми 

тютюневи изделия

45.0 млн. лв.

Пури и 

пурети

4.0 млн. лв.

Приходи от акцизи за тютюн и тютюневи изделия
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През 2021 година касовите приходи от

акциз за горива нарастват с 6.6% или 151.9

млн. лева в сравнение с 2020 година.

По-доброто изпълнение се дължи в най-

голяма степен на по-високите приходи от

газьол (119.4 млн. лева, 7.1%)

и ръста от 8.1% (34.9 млн. лева) на

приходите от акциз за бензин.

Постъпленията от акцизи за газьол

представляват 74.1% от общите приходи за

групата горива. Приходите от акцизи за

бензин представляват 19.0% от приходите

за групата горива.

1 808.6
МЛН. ЛЕВА

74.1%

ГАЗЬОЛ

463.0 
МЛН. ЛЕВА

19.0%

БЕНЗИН

Приходи от акцизи за горива
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Приходи от акцизи за алкохол, алкохолни напитки и бира

+ 11.8% - 1.0%

БираАлкохолни 

напитки

Нетните приходи от акциз за алкохол,

алкохолни напитки и бира през 2021 г.

възлизат на 307.7 млн. лева и отчитат ръст от

7.8% (22.2 млн. лева) спрямо 2021 година,

като най-значим е ръстът при алкохолните

напитки - 11.8%.

Постъпленията от акциз за бира през 2021 г.

са 74.1 млн. лева, с 1.0% (0.8 млн. лева) по-

ниски от събраните през 2020 година.

Приходите от акциз за бира имат

сравнително малък дял (1.3%) в общите

постъпления от акцизи.
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Приходи от ДДС при внос по години за периода от 2016 година до 2021 година (млн. лева)

3 272.5 4 082.0 4 464.7 4 263.0 3 497.2 4 549.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Приходите от ДДС при внос през 2021 г. са с 1 052.4 млн. лева (30.1%) повече от събраните през 2020 г. Това е исторически най-

високият ръст, отчетен след влизането на България в Европейския съюз.

2,327.9
2,779.8

3,138.3
2,848.9

2,219.5

3,247.0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Приходи за периода май – декември на 2016 г., 

2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 година 

(млн. лева)

361.7

382.1

396.0

425.2

427.3

430.4

415.5

408.9

Май 2021 г.

Юни 2021 г.

Юли 2021 г.

Август 2021 г.

Септември 2021 г.

Октомври 2021 г.

Ноември 2021 г.

Декември 2021 г.

10



173.1 194.3 226.2 230.9 209.9 289.7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Приходи от мита по години за периода от 2016 година до 2021 година (млн. лева)

През 2021 г. постъпленията от мита при внос достигнаха 289.7 млн. лева, което представлява 120.1% изпълнение на приходите от мита,

заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., в сила от 16.09.2021

година.

През годината бяха постигнати върхови стойности на приходите от мита. След отчетения през месец октомври пик в приходите от мита

(29.7 млн. лева), нов абсолютен рекорд на месечна база е отчетен през месец ноември 2021 г., когато са събрани 30.0 млн. лева от мита

при внос на стоки от трети страни. Посочената сума е с 6.9 млн. лева повече от събраните през месец януари 2018 г. 23.1 млн. лева, което е

най-високият приход на месечна база през периода от 2016 г. до 2020 година.

19.3

23.7

27.9

28.8

26.2

29.7

30.0

25.6

Май 2021 г.

Юни 2021 г.

Юли 2021 г.

Август 2021 г.

Септември 2021 г.

Октомври 2021 г.

Ноември 2021 г.

Декември 2021 г.

118.6 130.5 146.2 154.0 140.5

211.1

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

приходи за периода май – декември на 2016 г., 

2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 година 

(млн. лева)
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Обработени товарни пътни превозни средства през 2021 г.

4 198 719 

пътни превозни средства

20% повече в сравнение с 2020 г.

27% повече в сравнение с 2019 г.

Приходите от дейността по пътни такси и

разрешителни режими възлизат на 82.0 млн. лв.,

или с 32% повече спрямо 2020 г.
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Задържани наркотични вещества и прекурсори през 2021 г. 

През 2021 г. българските митнически служители задържаха общо 8 765 кг, 450 л, 68 295 бр. таблетки наркотични вещества и 2 639 870 бр. 

таблетки прекурсори в общо 80 случая (с 19 % повече спрямо 2020 г.). Задържаните наркотици са 3 пъти повече от конфискуваните през 2020 г.

Марихуана

7 538 кг марихуана, което е 3.4 пъти повече спрямо 2020 г. (2 230 кг)

Хероин

1 134 кг хероин, което е 4.5 пъти повече спрямо 2020 г. (251 кг)

Метамфетамин

450 л и 4.570 кг метамфетамин – уникален случай на опит за трафик на течен 

метамфетамин, рекорден за Европа. През 2020 г. са задържани 11.811 кг 

Бензодиазепини и нови психоактивни вещества

68 295 таблетки лекарствени средства и 8.5 кг нови психоактивни вещества

2.6 млн. таблетки от лекарствени препарати, съдържащи псевдоефедрин – 60 пъти

повече от 2020 г., най-голямото задържано количество за последните 10 години.

Прекурсори

Кокаин

8.756 кг в 6 случая – предимно в камиони от Нидерландия към Турция
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Открити недекларирани парични средства, благородни метали и изделия със и от тях

2 млн. лв.

или 628 630 британски лири и

281 870 евро, установени при

рекорден за последните

повече от 10 години случай

(МП Капитан Андреево,

21.06.2021 г)

5 пъти

повече от установените

през 2020 г. парични

средства

За 5 години

общо са задържани по-малко

парични средства от тези за

2021 г. (21 043 590 лв. в

периода 2016-2020 г.)

21 802 211 

левова равностойност на

открити недекларирани

парични средства в

различни валути
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Изделия от злато

Резултатите за 2021 г. надминават размера 

на установените общо в предходните 4 

години златни изделия (111 767 г за 2017-

2020 г.)

Откритите недекларирани изделия от злато

през 2021 г. са близо 6 пъти повече в

сравнение с предходната година.

22 860 г 

2020 г.

2021 г.

134 094 г

6 пъти повече

Рекорден случай за последните 15 години е 

41.6 кг на стойност над 2.2 млн. лева на 

ГКПП Дунав мост – Видин.
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Изделия от сребро

Недекларирани сребърни изделия с общо тегло 33

900 грама във вид на скрап за преработка са открити

от митническите служители на МП Малко Търново

През 2021 г. митническите служители откриха

сребърни изделия с общо тегло 132 815 г

Откритите недекларирани изделия от сребро през

2021 г. са 2.6 пъти повече в сравнение с предходната

година

2020 г.

2021 г.

132 815 г

2.6 пъти

51 730 г

Резултатите за 2021 г. надминават размера на

установените общо в предходните 4 години сребърни

изделия (133 442 г за 2017-2020 г.)

16



Защита правата на интелектуалната собственост

3 928 833

задържани 

фалшиви 

стоки през 

2021 г.

1 564
предотвратени 

случаи на 

нарушения на 

права върху 

интелектуална 

собственост 

2 пъти

повече 

задържани 

артикули 

спрямо 2020 г.

2 пъти

повече 

случаи 

спрямо 

2020 г.
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Проверки на вноса на луксозни автомобили 
от САЩ и Канада в периода 01.01.2019 г. 
до 01.06.2021 г.

1200 случая със съмнения, че е налице 
деклариране на занижени стойности с цел 
избягване на заплащането на мито и ДДС

Отчита се спад на вноса от тези 
дестинации и увеличение на декларираните 
стойности

КАНАДА

САЩ

Внос на луксозни автомобили 

18



Задържани препарати за растителна защита

със задържането на пратката е пресечен канал за                     

трафик на препарати за растителна защита

в камион, влизащ от Турция, са открити

21 381 опаковки или общо 14578 л и 3824 кг

Общо за 2021 г. са задържани

над 25 341.1 л  и  3 967 кг

2021 г.

Най-голям случай - 23.09.2021 г., МП Капитан Андреево
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През 2021 г. митническите служители са задържали по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и 
иззели по реда на Наказателно-процесуалния кодекс следните количества акцизни стоки:

31 млн. къса

9 000 кг

26 255 литра

3 422 литра

48 581 литри

202 567 литра

19 740 кг

Цигари, пури и 

пурети
Вино

Етилов алкохол

Тютюн за 

пушене

Бира
Енергийни 

продукти

Борба с контрабандата и незаконното разпространение на акцизни стоки
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Резултати на Агенция „Митници“ 
за 2021 година
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