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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на финансите 

Агенция „Митници“ 

Централно митническо управление 

 

Информация от утвърдения от директора на Агенция „Митници“ Отчет 

за дейността на инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в 

Агенция „Митници“ през 2021 г. 

 

 

Във връзка с регламентираните в чл. 11, ал. 3 от Устройствения правилник на Агенция 

„Митници“ функции, през 2021 г. Инспекторатът извърши редица проверки и дейности по 

изпълнение на предвидените мерки в Годишния план и в Антикорупционния план на 

Агенцията за 2021 г., и в Годишния план за дейността на Инспектората през 2021 г., 

свързани с осъществяване на административен контрол на структури, дейности и процеси 

в Агенцията, предлагане на мерки за ограничаване на установени пропуски и нередности, 

извършване на проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна 

работа на администрацията, незаконни или неправилни действия или бездействия на 

служителите на Агенцията, осъществяване на контрол и извършване на проверки във връзка 

със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) и др., 

прилагането на които допринесе косвено за изпълнението на фискалните задачи, за 

подобряването на административния капацитет, както и за укрепване на общественото 

доверие в морала и професионализма на митническите служители и повишаване престижа 

на митническата администрация.  

Отчетът за дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ през 2021 г. съдържа и 

следната информация: 

1. В изпълнение на ангажиментите на Агенция „Митници“ в дейностите по превенция 

и противодействие на корупцията, след събиране, анализ и обобщаване на данните за 

резултатите от прилаганите в Агенция „Митници“ мерки, съдържащи се в утвърдения 

„Антикорупционен план на Агенция „Митници“ за 2020 г.“, Инспекторатът изготви отчет 

за изпълнението на този план, а на база предложенията на работна група, в съответствие с 

насоките, приети от Националния съвет по антикорупционни политики, разработи проект 

на Антикорупционния план за 2021 г., който беше утвърден от директора на Агенцията и 

съгласуван с министъра на финансите.  
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2. В изпълнение на утвърдения от директора на Агенция „Митници“ Годишен план за 

дейността на Инспектората през 2021 г., изм. с одобрени от директора на Агенцията 

предложения по докладни записки от ръководителя на Инспектората, рег. № 32-

138886/29.04.2021 г. и рег. № 32-222057/12.07.2021 г., са извършени предвидените планови 

проверки и дейности, с цел независима и обективна оценка за дейността. Резултатите от 

всички проверки и дейности са докладвани в срок. 

Извършени са следните планови проверки и дейности: 

- проверка по изпълнението на одобрени от директора на Агенцията ключови 

препоръки или предложения, във връзка с извършени през 2020 г. проверки в структурни 

звена към ТД и в ЦМУ, които са били обект на проверки; 

- проверка на 184 броя декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ; 

- проверка, във връзка със спазването на срока за подаване на декларации за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от страна на митнически 

служители. Поради неподадени в срок декларации, срещу двама митнически служители 

бяха съставени актове за установяване на административно нарушение, на основание чл. 

238б от Закона за митниците (ЗМ). По образуваните административно-наказателни 

производства са издадени съответните наказателни постановления; 

- проверки по предоставянето на административни услуги в звеното за предоставяне 

на административни услуги в Териториалното управление (ТУ) на Териториална дирекция 

(ТД) Митница Бургас и в ТУ на ТД Митница Русе; 

- проведени са анкетирания на преминаващи през МП Капитан Андреево и МП 

Калотина превозвачи и пътници (общо са анкетирани 623 лица), с цел получаване на 

информация за дейността на митническите служители, вкл. за евентуално наличие на 

корупционни практики; 

- проведена е работна среща по актуални въпроси на превенцията и 

противодействието на корупцията и други неправомерни деяния на служители, както и по 

конфликта на интереси, с ръководния състав на ТД Митница Русе и включени в нейната 

структура митнически учреждения; 

- новоназначените през 2021 г. 77 служители в специализираната администрация на 

Агенция „Митници“, включени в базовите курсове за обучение в НУЦ, са преминали и 

обучение по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията и конфликта на 

интереси, в рамките на този курс, провеждано от двама инспектори от Инспектората; 

- в изпълнение на разпореждане на прокурор от Специализираната прокуратура и във 

връзка с изменение на утвърдения Годишен план за дейността на Инспектората в Агенция 
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„Митници“ през 2021 г., бяха проведени работни срещи с ръководния състав на МП 

Капитан Андреево и на ТД Митница Бургас, по въпросите на превенцията и 

противодействието на корупцията и други неправомерни деяния на митнически служители, 

както и по отношение създадената организация на работа и нейната ефективност, с акцент 

МП Капитан Андреево и МП Лесово. 

3. През 2021 г. са извършени общо 99 броя извънпланови проверки, от които: 

- 47 броя проверки по сигнали, съдържащи твърдения/информация за извършени 

неправомерни деяния на митнически служители или за проблеми в организацията на работа 

в митнически учреждения, които са постъпили в Агенцията по съществуващи канали за 

подаването им, вкл. и чрез т.нар. „горещ телефон“, и чрез Информационната система на 

Националния съвет по антикорупционни политики (ИСНСАП); 

- 52 броя други извънпланови проверки, вкл. по разпореждане на директора на 

Агенцията и по искане на прокуратурата и други органи на досъдебното производство. 

Резултатите от всички проверки са докладвани писмено на директора на Агенция 

„Митници“. В резултат на извършените проверки са направени и одобрени съответни 

предложения, в т.ч. за подобряване на организацията на работа на проверените структурни 

звена, за образуване на дисциплинарни производства, за сезиране на други компетентни 

органи, в т.ч. органите на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, и пр. До 

подателите на сигналите са изготвени отговори в сроковете, съгласно АПК. 

4. Действащият в Агенция „Митници“ „горещ телефон” (денонощен автоматичен 

телефонен секретар), предоставя на граждани и представители на бизнеса, алтернативна 

възможност за подаване на предложения и сигнали. Своевременно са отработени всички 

постъпили чрез него през 2021 г. 19 бр. съобщения. 

5. Инспекторатът администрира Информационната система на Националния съвет по 

антикорупционни политики. За 2021 г. чрез тази система са постъпили 11 сигнала, като по 

тях са извършени съответни проверки. Сигналите своевременно са отработени в ИСНСАП. 

6. В резултат на извършените проверки, при които са установени данни за извършени 

дисциплинарни нарушения, са направени и одобрени предложения за образуване на 

дисциплинарни производства срещу 39 служители. Дисциплинарно наказващият орган е 

наложил 28 дисциплинарни наказания, в т.ч. по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл – 6 броя. 

7. В изпълнение на заповед на директора на Агенцията, инспектори в Инспектората 

извършиха задълбочен и всеобхватен анализ и проверки по предоставената от НАП 

информация за имуществото и доходите на митническите служители, по чл. 42, ал. 1 от 

УПАМ, като за резултатите беше изготвен обстоен доклад, включващ и съответни 

предложения за предприемане на действия.  
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8. В изпълнение на заповед на директора на Агенцията, и във връзка с писмо от 

ръководителя на Главния инспекторат при Министерски съвет, инспектори в Инспектората 

на Агенция „Митници“ извършиха проверка по изпълнението на ПМС № 240 от 31 август 

2020 г. Одобреният от директора на Агенцията доклад, обективиращ резултатите от 

извършената проверка, е изпратен на Главния инспекторат. 

9. В резултат на извършена проверка е установено административно нарушение по чл. 

238б от ЗМ, извършено от един митнически служител – неподадена в срок встъпителна 

декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. По образуваното 

административно-наказателно производство е издадено съответното наказателно 

постановление. 

10. На Инспектората в Агенция „Митници“ е възложено да извършва проверка на 

митническите служителите в Централизираната информационна система на следствените 

служби, за целите на издаване на пропуски за ГКПП, както и по конкретен повод, като през 

2021 г. са проверени данните за 53 служители на Агенцията и справките за тях са 

предоставени за послужване. 

11. Други сфери на дейност, в които участие са взели инспектори от Инспектората: 

- като членове на Комисията за проверка за наличието или за липсата на конфликт на 

интереси, която предприема необходимите действия съгласно ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ 

по постъпили сигнали за конфликт на интереси; 

- в обучение по: „Административна стилистика“, „Практикум по аналитични умения 

– надграждащо обучение“ и „Обучение по АПК за неюристи“; 

- при изготвянето на проекти на 5 броя заповеди на директора на АМ, свързани с 

организацията на работа, служебната дисциплина и IT сигурността в АМ; 

- в подготовка на необходимите данни и въвеждане в Раздел Х „Антикорупция“, в 

Доклада за състоянието на администрацията през 2020 г.; 

          - в заседанията на преходния състав на Съвета за координация на участието на 

Република България в инициативата „Партньорство за открито управление“, във връзка с 

финализиране на предложенията за мерки за Четвъртия национален план в рамките на 

инициативата; 

- в разработването на договореностите с Центъра за изследване на демокрацията за 

провеждане през 2022 г. на изследване за оценка на вътрешните политики и мерки за 

противодействие на корупционните рискове в Агенция „Митници“; 

- в изразяването на становища по постъпили в Агенцията проекти на нормативни 

актове, и при изготвянето на информация, справки и становища по различни въпроси, във 

връзка с искане на други дирекции в ЦМУ или на други институции. 
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Всички извършени през 2021 г. проверки и дейности от Инспектората в Агенция 

„Митници“ са осъществени при спазването на принципите на законност, обективност и 

безпристрастност, добросъвестност, равнопоставеност, независимост, самостоятелност, 

професионална етика и конфиденциалност. Със своите действия и резултатите от тях през 

2021 г., Инспекторатът в Агенция „Митници“ е постигнал поставените цели и е дал своя 

принос за изпълнението на възложените функции и задачи на митническата администрация.  

 


