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Цел 1. Резултатно и успешно Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 година 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 1.1. Приемственост и постигане 

на напредък в работата по важните за 

митническата дейност досиета и теми 
       

Дейност 1.1.1. Председателство на 

Работна група „Митнически съюз“ ДМО    

Задача 1.1.1.1. Продължаване на 

дискусиите и изготвяне на компромисни 

текстове по предложението за Регламент 

на ЕП и на Съвета относно вноса на 

движими културни ценности в ЕС 

ДМО 

ДМДМ 
30 юни 2018 

- постигнат напредък по 

досието 

ДМДМ - Изпълнено, служител 

от Д МДМ участва в 

заседанията на Съвета и на 

всички съпътстващи срещи с 

ЕК и Генералния секретариат 

на Съвета и на практика  беше 

единствения експерт от ЦМУ, 

реално участващ в дискусиите 

и срещите и в изготвянето на 

компромисните текстове по 

досието; 

ДАОМД - Изготвени трети и 

четвърти компромисни 

варианти на предложението и 

проведени дискусии по тях. 

Задача 1.1.1.2. Провеждане на триалози с 

ЕП и ЕК по предложението за Регламент 

на ЕП и на Съвета относно контрола на 

паричните средства, които се въвеждат в 

Съюза или се извеждат от него, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 

ДМО 

ДМРР 
30 юни 2018 

- проведени триалози и 

постигнат напредък 

ДАОМД - Постигнато 

политическо споразумение в 

рамките на три триалога и 

потвърден от Корепер финален 

компромисен текст. 

Задача 1.1.1.3. Изготвяне на заключения 

на Съвета по Специален доклад № 

19/2017 на Европейската сметна палата 

относно митниците на ЕС „Процедури за 

ДМО 

ДМДМ 

ДМРР 

ДИСАД 

30 юни 2018 

- приети заключения ДМДМ – изпълнено; 

ДАОМД - Изготвени и приети 

Заключения на Съвета. 
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внос – неефективното им прилагане и 

недостатъците в правната рамка се 

отразяват неблагоприятно върху 

финансовите интереси на ЕС“ 

Задача 1.1.1.4. Провеждане на дискусии и 

приемане на актове по разглежданите 

теми и досиета 

ДМО 

ДМДМ 

ДМРР 

ДИСАД 

30 юни 2018 

- проведени дискусии с 

постигнат напредък и приети 

актове 

ДМДМ – изпълнено; 

ДАОМД - Приети регламенти: 

- Предложение за Регламент на 

Съвета за временно 

суспендиране на автономните 

мита по Общата митническа 

тарифа за някои стоки, 

предназначени за монтиране 

или използване във 

въздухоплавателни средства, и 

за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1147/2002 

- Предложение за Регламент на 

Съвета за изменение на 

Регламент (EС) № 1388/2013 за 

откриване и управление на 

автономни тарифни квоти на 

Съюза за някои 

селскостопански и 

промишлени продукти 

- Предложение за Регламент на 

Съвета за изменение на 

Регламент (EС) № 1387/2013 за 

суспендиране на автономните 

мита по Общата митническа 

тарифа за определени 

селскостопански и 

промишлени продукти 

 

Проведени дискусии по: 

- Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на 
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Съвета за изменение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 с 

цел да се удължат преходните 

мерки за използване на 

средства, различни от 

средствата за електронна 

обработка на данни, 

предвидени в Митническия 

кодекс на Съюза 

- Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 за 

създаване на Митнически 

кодекс на Съюза (включване на 

териториите на италианската 

община Кампионе д’Италия, и 

италианските води на езерото 

Лугано в митническата 

територия на ЕС). 

Задача 1.1.1.5. Домакинство на 

неформална среща на РГ „Митнически 

съюз“ 

ДМО 

ДМРР 

ДАО 

17-18 май 2018 

- проведена среща ДАОМД: 

- проведени 13 срещи на РГ 

- проведена среща в к.к. Албена 

в периода 16-18 май 2018 г. 

Дейност 1.1.2. Председателство на 

Работна група „Митническо 

сътрудничество“ 

ДМРР 

ДМО 
януари-юни 2018 

-проведени срещи ДАОМД, ГДМРР - проведени 

7 срещи на РГ (4 пленарни и 3 

експертни) 

Дейност 1.1.3. Домакинство на Семинар 

на високо равнище по програма 

„Митници 2020“ 

ДМО 

ДМРР 

ДАО 

7-8 юни 2018 

- проведен семинар ДАОМД - Проведен семинар в 

к.к. Албена в периода 7-8 юни 

2018; 

ГДМРР – изнесена 

презентация.  

Дейност 1.1.4. Домакинство на 

Конференция на Работна група за 

цигарите в България през 2018 г. 

ДМРР 

ДМО 
юни 2018 г. 

- проведена среща ГДМРР - Проведена годишна 

среща на Целевата група по 

цигарите на OLAF – 10-13 

септември 2018г. в Правец. 
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Цел 2. Повишаване събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба срещу митническите, валутни и 

акцизни нарушения 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 2.1. Прилагане на ефективни 

мерки за противодействие на 

незаконосъобразните практики от 

компетенциите на митническите 

органи 

       

Дейност 2.1.1.  Контрол на лицата, 

държащи или извършващи дейности с 

акцизни стоки (акцизен контрол) 
    

Задача 2.1.1.1.  Осъществяване на 

физически контрол за спазване на ЗАДС и 

нормативните актове за неговото 

прилагане 

ДМРР, ТМУ 

 

 

постоянен 

 

- брой акцизни проверки 

ГДМРР - 1032 бр.; 

ТДД – 9026 бр.; 

ТДСМ – 732 бр.; 

ТДЮМ – 1401 бр.; 

ТДТ – 4689 бр.; 

ТДЮЗ - 5 229 бр. 

- проведени национални 

операции по прилагането на 

ЗАДС 

ТДД – 2 бр.; 

ТДСМ – 6 бр.; 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- осъществен засилен контрол 

(мониторинг) на 

данъчнозадължени по ЗАДС 

лица  

ГДМРР - 8 броя осъществени 

мониторинги на данъчните 

складове за производство на 

цигари, алкохол и бира от 

01.02.2018 г. до 31.12.2018 г. 

ТДД – 9 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 3 бр.; 

ТДЮЗ – 5 бр. 
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Задача 2.1.1.2. Иницииране на 

предварителни проверки на място по 

местонахождение на данъчни складове и 

извършване на предварителни 

документни проверки във връзка с 

издаване на лицензи за управление на 

данъчни складове, удостоверения за 

регистрация на независима малка 

пивоварна 
ДАДМ, ТМУ постоянен 

- брой предварителни проверки  ДАДМ – 24 бр.; 

ТДД – 1 бр.; 

ТДСМ – 3 бр.; 

ТДЮМ – 7 бр.; 

ТДТ – 12 бр.; 

ТДЮЗ – 4 бр. 

- брой издадени лицензи за 

управление на данъчен склад 

ДАДМ – 24 бр. 

 

 - брой издадени решения към 

лицензи за управление на 

данъчен склад 

ДАДМ – 343 бр. 

 - брой издадени удостоверения 

по видове за регистрация на 

независима малка пивоварна 

ДАДМ – 5 бр. 

Задача 2.1.1.3. Обработка и съхранение 

на банкови гаранции за режим отложено 

плащане на акциз. Иницииране и 

извършване на действия по 

освобождаване/усвояване на банкови 

гаранции за РОПА. 

 

ДАДМ постоянен 

- брой приети банкови гаранции ДАДМ – 185 бр. 

- брой освободени банкови 

гаранции 

ДАДМ – 18 бр. 

- брой усвоени банкови 

гаранции 

ДАДМ – 6 бр. 

Задача 2.1.1.4. Иницииране и извършване 

на проверки при промяна в 

обстоятелствата, при които е издаден 

лиценз, включително проверки 

извършвани във връзка с изтичане на 

банкова гаранция и проверки във връзка с 

изпълнение изискванията на Наредба № 

Н-1 от 22.01.2014 г. 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

 - брой проверки ДАДМ - 243 (вкл. във връзка с 

издадени лицензи); 

ТДД – 633 бр.; 

ТДСМ – 179 бр.; 

ТДЮМ – 497 бр.; 

ТДТ – 494 бр.; 

ТДЮЗ – 298 бр. 
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Задача 2.1.1.5. Иницииране и извършване 

на предварителни проверки във връзка с 

издаване на удостоверения и разрешения 

на данъчнозадължените лица по ЗАДС. 
Предприемане на действия за незабавно 

събиране на задължения за акциз от 

данъчнозадължените лица 

 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

 - брой издадени удостоверения 

за освободен от акциз краен 

потребител по видове 

ТДД – 12 бр.; 

ТДСМ – 5 бр.; 

ТДЮМ – 1 бр.; 

ТДТ - Общо 13бр. УОАКП 

/10бр. за ЕП; 3 бр.за АН/; 

ТДЮЗ – 13 бр. 

 

 - брой издадени разрешения ТДД – 754 бр.; 

ТДСМ – 358 бр. в т.ч.: 

Разрешение за търговия с 

тютюневи изделия-356 бр. 

Разрешения за временно 

регистриран получател-2 бр.; 

ТДЮМ – 484 бр.; 

ТДТ - 547 бр. РТТИ; 3 бр. за 

ВРП; 

ТДЮЗ – 785 бр.  

 - брой издадени удостоверения 

за регистрация 

ТДД – 422 бр.; 

ТДСМ – 181 бр.в т.ч.: 

-Удостоверения за регистрация 

за специализиран малък обект 

за дестилиране и на обект за 

винопроизводство на малък  

винопроизводител -6 бр. 

-Удостоверения за регистрация 

на лица, които извършват 

дейностти с въглища, кокс, 

природин газ, биогаз и 

електрическа енергия-4 бр. 

-Удостоверения по чл.76в, ал.4 

от ЗАДС- 171 бр.; 

ТДЮМ – 20 бр.; 

ТДТ - 603 бр. по чл.76в; 16 бр. 

по чл. 57; 15 бр. по чл.57а; 

ТДЮЗ – 2433 бр. 
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 - периодични справки и 

контрол относно предприетите 

в компетентните митници 

действия по реда на ДОПК във 

връзка със събиране на 

неплатени суми за дължим 

акциз и прилежащи лихви 

ТДД – 17 бр.; 

ТДСМ – 12 бр.; 

ТДТ – 12 бр.; 

 

 

Задача 2.1.1.6. Изготвяне на проекти на 

решения и становища във връзка с 

процедура по обжалване на 

индивидуални административни актове, 

свързани с прилагането на акцизното 

законодателство 

 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

- брой издадени решения ДАДМ – 45 бр.; 

ТДД – 50 бр.; 

ТДСМ – 537 бр.; 

ТДТ - 3 бр. решения във връзка 

с искания за възстановяване; 

ТДЮЗ – 113 бр. 

 

- брой издадени становища  ДАДМ – 15 бр.; 

ТДД – 12 бр.; 

ТДТ - 1 бр. становище по 

обжалване на ИАА; 

ТДЮЗ – 5 бр. 

- брой влезли в сила решения ТДД – 12 бр.; 

ТДСМ – 521 бр.; 

ТДТ - 2 бр. решения за 

възстановяване на акциз; 

ТДЮЗ – 109 бр. 

 

- реализирани приходи от 

влезли в сила решения 

ТДД – 22 069,33 лв; 

ТДСМ – 76,63 лв.; 

ТДТ – Няма; 

ТДЮЗ – 5037 лв. 

- възстановени суми след 

отменени ИАА 

ТДД – 4 457 595,08 лв; 

ТДТ - 228 560 лв. по издадено 

Решение на Митница Пловдив, 

след Решение на ВАС; 

Задача 2.1.1.7. Издаване на 

удостоверения за регистриране на цена на 

тютюневи изделия  

ДАДМ постоянен 

 - брой издадени удостоверения ДАДМ – 675 бр. 
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Дейност 2.1.2. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на митническите и 

валутни нарушения и престъпления   

    

 

 

Задача 2.1.2.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой извършени проверки и 

контролни действия от ММГ 

ГДМРР - 327 проверки 

(митнически и валутни); 

ТДД – 5 бр.; 

ТДТ – 7 бр.; 

ТДЮЗ – 20 бр. 

Задача 2.1.2.2. Провеждане на съвместни 

операции с други правоприлагащи органи 
ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой проведени съвместни 

операции 

ТДД – 86 бр.; 

ТДСМ – 456 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 140 бр. 

Дейност 2.1.3. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на акцизни нарушения и 

престъпления 

  
   

   

Задача 2.1.3.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой извършени проверки и 

контролни действия на ММГ 

ГДМРР - 1 032 проверки 

(акцизни); 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 16 бр.; 

ТДЮЗ – 617 бр. 

Задача 2.1.3.2. Засилване на мобилния 

контрол по пътните артерии на страната 

чрез спиране на превозните средства на 

пътя (роудстоп) 

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой извършени проверки 

(роудстоп) от ММГ 

ГДМРР - 15 798 проверки; 

ТДД – 166 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 70 бр. 

Дейност 2.1.4. Повишаване капацитета на 

Агенция „Митници” по пресичане на 

незаконния наркотрафик 

  

  

Задача 2.1.4.1. Участие в международни 

операции, насочени срещу нелегалния 

наркотрафик 
ДМРР, ТМУ 2018 

-брой проведени международни 

операции 

ГДМРР - участие в 7 

международни операции по 

противодействие на 

международния трафик на 

наркотични вещества и 

прекурсори; 
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ТДД – 1 бр.; 

ТДСМ – 1бр. „SPORTS BAG“ 

2; 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 18 бр.; 

- операция "VIA DIAGONIS" в 

2 фази-МП Гюешево и МП 

Златарево. 

Задача 2.1.4.2. Провеждане на 

организационно съвещание по разкриване 

на незаконен наркотрафик 
ДМРР 2018 

-доклад от съвещание ГДМРР - Проведено 

съвещание с участие на 

началници на отдели „Борба с 

наркотрафика“, изготвена 

докладна записка с 

предложения.  

Задача 2.1.4.3. Събиране и обработка на 

информация, свързана с незаконен 

наркотрафик 

ДМРР 2018 

-брой записи в СОРИ 2.0 ГДМРР - разпространени 385 

бр. съобщения за задържане на 

наркотични вещества и 

прекурсори  и 121 бр. сигнали  

за заподозрени в наркотрафик 

лица, фирми и превозни 

средства. 

Дейност 2.1.5. Организиране, 

координиране и контрол на дейностите с 

източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

ДМРР, ТМУ  

  

Задача 2.1.5.1. Осигуряване на ефективна 

дейност с наличната техника с ИЙЛ в 

процеса на митническия контрол 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- осигурени медицински 

изследвания 

ГДМРР - В отдел РС от ДМРР- 

на 4 служители; в ЦМЛ – на 3 

служители; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДСМ – Да, за 39 служители, 

работещи в среда с ЙИЛ; 

ТДЮМ – 70 бр.; 

ТДТ – 24 бр.; 

ТДЮЗ – 69 бр. 
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- изготвени анализи относно 

дейностите с ИЙЛ 

ГДМРР - В отдел РС от ДМРР 

- на всяко тримесечие по 1бр. 

обобщен анализ  и 1бр. 

обобщен годишен анализ; 

ТДД – 46 бр.; 

ТДСМ - Да, 4  доклада, за 1-

во,2-ро,3-то и 4-то тримес. на 

2018г.; 

ТДЮМ – 4 бр.; 

ТДТ – 4 бр.; 

ТДЮЗ – 8 броя тримесечни 

доклади и 1 брой годишен 

доклад. 

- създадена база данни от 

сканирани обекти 

ГДМРР - 146 750 броя 

изображения; 

ТДСМ – Да; 

ТДЮМ - Създадена база данни 

от сканираните обекти; 

ТДЮЗ - Система NID  на ниво 

Агенция Митници/всички 

сканирани обекти в страната/. 

- брой извършени контроли с 

ИЙЛ 

ГДМРР - 346 431 бр.; 

ТДД – 46 бр.; 

ТДСМ - 55139 бр. сканирани 

обекта; 

ТДЮМ – 146586 бр.; 

ТДТ – 51223 бр.; 

ТДЮЗ – 71720 бр. 

- брой контроли с констатирани 

нарушения 

ГДМРР – 987 бр.; 

ТДСМ – 540 бр.; 

ТДЮМ – 207 бр.; 

ТДТ – 10 бр.; 

ТДЮЗ – 13 бр. 

-актуализиране на оперативната 

документация (при нужда) 

ГДМРР - В отдел РС от ДМРР 

- Актуализиране на заповедта 

за отговорник по радиационна 
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защита и ръководител на обект 

в ЦМУ; 

ТДСМ - Да, заповеди за ОРЗ в 

обекти и ръководители на 

обекти; 

ТДЮМ – Актуализира се; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – Постоянно. 

 

Задача 2.1.5.2. Организиране и 

провеждане на радиационен мониторинг 

на факторите на околната и работната 

среда и индивидуален дозиметричен 

контрол на служителите, ангажирани с 

дейностите с ИЙЛ 

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой  протоколи от отчет на 

индивидуалните дозиметри 

ГДМРР - В отдел РС от ДМРР 

и ЦМЛ – общо 4 бр. – на всяко 

тримесечие по един протокол 

от ИДК; 

ТДД – 4 бр.; 

ТДСМ - 4бр. протоколи за 

всяко тримес. на 2018г. 

(съгласно сключен договор с 

„Протекта”); 

ТДЮМ – 4 бр.; 

ТДТ – 4 бр.; 

ТДЮЗ – 10 бр. 

-брой протоколи от извършен 

радиационен мониторинг 

ГДМРР - От отдел РС от 

ДМРР – вътрешно ведомствен 

радиационен контрол във 

всички обекти с ИЙЛ на АМ– 

общо 39 бр. и отделно за 

всички обекти с ИЙЛ на АМ – 

обобщен свитък с протоколи от 

радиационен мониторинг от 

външна фирма; 

ТДД – 3 бр.;  

ТДСМ - 1бр. протокол от 

извършен ведомствен 

радиационен мониторинг 

(извършен от ОРЗ в Агенция 

„Митници”). 
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1бр. протокол от извършен 

радиационен мониторинг от 

външна фирма (съгласно 

сключен договор с „Тита 

Консулт”); 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 6 бр.; 

ТДЮЗ – 3 бр. 

Дейност 2.1.6. Контрол по завършването 

на режим транзит ДМДМ, ТМУ  
  

Задача 2.1.6.1. Проследяване 

завършването на режим транзит, с цел 

своевременно вземане под отчет на 

възникнали митнически задължения 

ТМУ постоянен 

- предприети мерки в случай на 

взето под отчет и/или събрано 

митническо задължение след 

сроковете, определени съгласно 

митническото законодателство 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

Задача 2.1.6.2. Издаване на 

индивидуални административни актове 

във връзка с определяне на митническо 

задължение 

ТМУ постоянен 

- общ брой на издадените 

решения на митническите 

органи за определяне на 

митническо задължение 

ТДД – 51 бр.; 

ТДСМ – 179 бр.; 

ТДЮМ – 20 бр.; 

ТДТ – 1166 бр.; 

ТДЮЗ – 69 бр. 

В това число: 

 

- брой на потвърдени решения 

за определяне на митническо 

задължение 

ТДД – 51 бр.; 

ТДСМ – 117 бр.; 

ТДЮМ – 20 бр.; 

ТДЮЗ – 14 бр. 

- брой на отменени решения за 

определяне на митническо 

задължение и/или върнати за 

преразглеждане на органа, 

който ги е издал  

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 9 бр.; 

 

Задача 2.1.6.3. Изготвяне на проекти на 

решения по обжалване на индивидуални 

административни актове, във връзка с 

определяне на митническо задължение 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени проекти на 

решения 

ДМДМ - 15 бр. решения в 

областта на произхода; 

5 бр.решения в областта на 

митническата стойност, 1 бр 

решение в областта на 
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освобождаванията от вносни 

мита, 2 бр.решения в областта 

на транзита и митническата 

стойност; 15 бр.решения в 

областта на тарифното 

класиране и тарифните мерки; 

5 бр.решения за  възникнали 

публични държавни вземания, 

във връзка с неизпълнение на 

задълженията, установени в 

митническото законодателство 

и неспазване на определения 

срок за поставяне на стоки под 

митнически режим или 

реекспорт, съгласно чл. 149 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013; за 

унищожаване на стоки; 

определяне на нов размер на 

дължим ДДС 

Дейност 2.1.7. Ефективно прилагане на 

системата за собствените ресурси на ЕС в 

частта за традиционни собствени ресурси 

(ТСР) от компетентността на АМ 

ДМДМ  

  

Задача 2.1.7.1. Постоянно предоставяне и 

отчитане на ТСР 

ДМДМ постоянен 

- размер на установените и 

заплатени мита 

ДМДМ - за периода от 

01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. са 

установени ТСР в размер на 

213 675 617,36 лв. 

- към 20.12.2018 г. от бюджета 

на Република България за 

2018 г. на разположение на 

бюджета на Европейския съюз 

е предоставена сума в размер 

на 188 538 550,65 лв., 

представляваща 80 % от 

установените мита в размер на 

235 675 931,13 лв., за периода 



 15 

от ноември 2017 г. до октомври 

2018 г.;  

- размер на установените и 

несъбрани мита 

ДМДМ - за периода от 

01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. 

общият размер на установените 

и несъбрани мита е 1 318 239 

лв., включващи установените в 

четвъртото тримесечие на 2017 

г. и първите три тримесечия на 

2018 г.; 

-отстраняване на констатирани 

пропуски при проведени 

контролни посещения от органи 

на ЕК или ЕСП 

ДМДМ - подготвени са 2 

становища на Агенция 

„Митници“ до Европейската 

комисия по отношение на 

предприетите последващи 

мерки по предварителните 

констатации на Европейската 

сметна палата от одита във 

връзка с декларацията за 

достоверност за финансовата 

2016 г. (DAS 2016) относно 

традиционните собствени 

ресурси (PF-8176); 

-подготовено е едно становище 

на Агенция „Митници“ към 

Европейската комисия по 

отношение на доклад на ЕК от 

проведената проверка на 

традиционните собствени 

ресурси в периода 20 - 24 

ноември 2017 г. 

- изготвено е становище на 

Агенция „Митници“ за 

последващите действия по 

доклад № 14-26-1 за 

инспекцията по традиционните 
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собствени ресурси на ЕК в 

България в периода от 19 до 23 

май 2014 г. 

 - изготвено е становище към 

Координационното звено по 

собствените ресурси в 

Министерството на финансите 

относно размера на наложената 

лихва за забавено плащане във 

връзка с констатациите по 

точка 3.3 буква а) и б) от 

доклад № 14-26-1 на ЕК, 

съдържащ резултатите от 

проверката на традиционните 

собствени ресурси, извършена 

в България в периода 19-23 май 

2014 г.  

- изготвяно становище към 

Координационното звено за 

собствените ресурси на 

Министерството на финансите 

относно размера на лихвата за 

забавено плащане във връзка 

със суми по три случая, 

предоставени доброволно на 

20.08.2018 г. с отчет за сметка 

„А“ за месец юни 2018 г.  

ежемесечно 
- изпратени отчети за сметка 

“A” 

ДМДМ - изпратени 12 месечни 

отчета за сметка „А“ за ТСР. 

тримесечно 

- изпратени отчети за сметка 

“Б” 

ДМДМ - изпратени 4 

тримесечни отчетат за сметка 

„Б“ за ТСР. 

Задача 2.1.7.2. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и точност 

на данните за ТСР 
ДМДМ 

постоянен 

 

- Извършвана детайлна 

проверка, в процеса на 

подготовка на отчетите, на 

ДМДМ - извършено 

ежемесечно. 
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всички записи от контролна 

справка „Б“ 

Задача 2.1.7.3. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и точност 

на данните за ТСР 
ДМДМ, ДМРР, 

ДИСАД 
февруари   2018 

- изготвен годишен доклад за 

ТСР съгласно член 6, параграф 

1 от Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 608/2014 на Съвета  

ДМДМ - Годишният доклад за 

2017 г. за ТСР е изпратен на 

Координационното звено в 

Министерството на финансите 

с писмо от 27 февруари 2018 г. 

Задача 2.1.7.4. Изготвяне на Решения за 

предоставяне/отписване на ТСР, съгласно 

законодателството на ЕС 

ДМДМ постоянен 

- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за предоставяне на 

разположение на бюджета на 

ЕС на суми за ТСР, за които не 

са приложими разпоредбите на 
чл. 13, параграф 2 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 609/2014 г. на 

Съвета и Заповед № ЗАМ-398 

от 14.05.2014 г. на директора на 

Агенция „Митници”   

ДМДМ - Изготвени са 7 (седем) 

решения за предоставяне на 

разположение на ТСР на 

бюджета на ЕС, издадени на 

основание чл. 13, параграф 2 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 

609/2014 г. на Съвета и Заповед 

№ ЗАМ-398 от 14.05.2014 г. на 

директора на Агенция 

„Митници”, за традиционни 

ресурси в размер на 124 754,98 

лв. 

- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за отписване на 

ТСР на основание чл. 13, 

параграф 2, предложение 3 от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 

609/2014 г. на Съвета  и 

Заповед № ЗАМ-398 от 

14.05.2014 г. на директора на 

Агенция „Митници” 

ДМДМ - Не са възниквали 

предпоставки за изготвяне на 

решения. 

Задача 2.1.7.5. Събиране на информация 

за установени случаи на измами и 

нередности с ТСР над 10000 евро, 

докладване и актуализация на случаите в 

системата OWNRES 

ДМДМ постоянен 

- брой актуализирани случаи; ДМДМ - За периода януари-

ноември 2018 г. (обхващащ 

четвъртово тримесечие на 2017 

г. и първите три тримесечия на 

2018 г.) са актуализирани 86 
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вече регистрирани случаи, от 

които 22 са затворени. 

- брой докладвани случаи; ДМДМ - В системата 

OWNRES на ГД „Бюджет“ са 

докладвани8 (осем) нови 

случая на измами и нередности 

с ТСР. 

- размер на дължимите суми. ДМДМ - Размерът на 

дължимите мита по случаите - 

1 400 518,57 лв. 

Задача 2.1.7.6. Изготвяне на рискови 

индикатори и засилване на контрола въз 

основа на анализ на Годишния доклад на 

ЕК относно резултатите от последващите 

проверки  на доказателствата за произход 

в държавите членки и установените 

случаи на нередовни и подправени 

доказателства за произход 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени рискови 

индикатори; 

 

 

 

 

ДМДМ -15 бр. рискови 

индикатори за държави по 

Общата система за 

преференции, за които не 

следва да се предоставят 

тарифни преференции; 

- брой указания до 

митническите органи за 

осъществяване на засилен 

контрол; 

ДМДМ - 3 бр. указания до 

митническите  органи. 

Дейност 2.1.8. Издаване на индивидуални 

административни актове във връзка с 

правилното прилагане на митническото 

законодателство 

  

  

Задача 2.1.8.1. Изготвяне на проекти на  

индивидуални административни актове 

във връзка с правилното прилагане на 

митническото законодателство 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени и съгласувани 

проекти на  индивидуални 

административни актове 

ДПДО: 

- изготвени: 7 бр.;  

- съгласувани: 132 бр.  

Дейност 2.1.9. Изготвяне на указания 

относно прилагане на митническото 

законодателството на ЕС и свързаното с 

него национално законодателство 
  

 ДМДМ - Изготвени ни са 2 

(два) бр. указания до 

митническите учреждения във 

връзка с измененията на чл. 84 

от Делегиран регламент на 

Комисията (ЕС) 2015/2446 с 

влизането на 02.09.2018 г в 

сила на Делегиран регламент 
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(ЕС) 2018/1118 относно оценка 

на условието за достатъчен 

финансов капацитет и 

способността на 

икономическия оператор да 

плати митническото 

задължение и други вземания, 

които могат да възникнат и 

които не са покрити от 

обезпечение в намален размер. 

Задача 2.1.9.1. Изразяване на становища 

по проекти на нормативни актове 
ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени становища ДПДО - 3 бр.  

Дейност 2.1.10. Ефективно прилагане на 

разпоредбите в ЗМ и ЗАДС, позволяващи 

своевременна реализация на отнети и 

изоставени в полза на държавата стоки 

(ОИПДС) за предотвратяване на 

незаконосъобразни практики от 

компетенциите на митническите органи. 
Повишаване събираемостта на приходите 

от ОИПДС. 

  

  

Задача 2.1.10.1. Иницииране и 

организиране на процедурите за 

продажби на ОИПДС по производства, 

водени от митническите органи, както и 

на процедурите за унищожаване на 

негодни стоки, съгласно ЗМ. Проучване 

на възможностите за безвъзмездно 

предоставяне на стоки за социални нужди 

и извършване на съответните процедури 

по ЗМ и подзаконовите нормативни 

актове. 

ДФУСОП, 

ТМУ 
постоянен 

- брой проведени процедури  ДФУСОП - 8 бр. проведени 

тръжни процедури; 

ТДСМ – 2 бр.; 

ТДЮМ – 42 бр. процедури по 

унищажаване; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- брой успешни търгове ДФУСОП - 2 бр. успешни 

търгове (Варна и Столична); 

ТДД – 3 бр.; 

ТДЮМ – 0 бр.;  

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 4 бр. 

- количество / стойност на 

продадени стоки 

ДФУСОП - По данни от 

митниците са продадени стоки 
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по ДОПК, на обща стойност 

112 628,10 лв.  

Количеството и вида на 

стоките са твърде разнородни, 

напр.:  
- 7000 м. плат на стойност 
23005,40 лв.; 

- 624 бр. соларни панели и 1380 

бр. крака за соларни панели; 
- 18720 кг. сусамови семки на 

стойност 37440 лв.; 

- 133900 бр. хавлиени кърпи; 
- 12450 бр. спални комплекти; 

- 500 бр. одеала; 

- 52800 чифта чорапи; 

- 150 бр. контактни лещи; 
- 800 бр. блузи; 

- 3000 бр. пили; 

- 440 бр. пластм.спинъри; 
- 60 бр. дрон и много други; 

ТДСМ: 

Сусам- 18 720 кг.-37 440 лв.; 

Др.стоки 35 252 бр.- 25 443 лв.; 

ТДЮМ - 2 броя автомобили на 

стойност 31 000 лв.; 

ТДТ - 22307.45л./2539,59 лв.; 

ТДЮЗ – 159 661 лв. 

- количество / стойност на 

унищожените стоки 

ДФУСОП - По данни от 

митниците са унищожени 

разнородни стоки, като някои 

от видовете са: 
- хранителни стоки по 53 бр. 
разписки за задържане (Бургас); 

- 4770 кг остатъци от опасни 

вещества (Столична); 
- 360 446 бр. дрехи, чорапи и 

разни стоки (Столична); 
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- стоки за бита по 156 позиции 

(Лом);; 
- стоки със защитени търговски 

марки на обща стойност 35 536,67 

лв. (Пловдив-Свиленград); 

- козметични продукти – 6828 бр. 
(Свищов); 

- 3562 бр. авточасти (Лом); 

- негодни МПС – общо 65 бр. (45 - 
Столична; 9 – Варна, 4 - Пловдив 

и 7 - Лом); 

ТДСМ: 

Др.стоки-207 471 бр.- 53 808 

лв. 

/Наредба 6/2016г./ 

Стоки -210 473 бр.- 

1 405186 лв. / 

Регл.608/ЕС/2013/; 

ТДЮМ: 
326845 кут 

49600 гр. 

541 картона 

20304,475 кг. 

512 литра 

60768 чифта 

988 пакета 

7170 къса 

390590 броя 

367 комплекта  

На обща стойност 4573277,82 

лв.; 

ТДЮЗ – 859 229 лв.; 

- 300 000 чифта чорапи. 

 

- брой постъпили искания ДФУСОП - 23 бр. искания за 

предоставяне на МПС от 
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митници и бюджетни 

организации; 

- няма искания за предоставяне 

на стоки за социални нужди; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 0 бр. 

- брой удовлетворени искания ДФУСОП - 20 бр. 

удовлетворени искания за 

предоставяне на МПС; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 0 бр. 

Задача 2.1.10.2. Осъществяване на 

ефективна координация с МФ по повод 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на отнети или изоставени в 

полза на държавата МПС. ДФУСОП, 

ТМУ 
постоянен 

- регулярно актуализиране на 

данните 

ДФУСОП - Ежемесечно 

актуализиране; 

ТДСМ - Ежемесечно подаване 

на справки; 

ТДЮМ – Да; 

ТДЮЗ – 12 бр. 

- изпращане на справки в МФ в 

определените срокове 

ДФУСОП - 12 бр. обобщени 

сведения за МПС, изпратени в 

МФ. 

Задача 2.1.10.3. Организиране на 

процедурите по ЗАДС във връзка с 

възможностите за продажба с цел 

преработка на ОИПДС (акцизни) или 

тяхното унищожаване. 

ДФУСОП, 

ТМУ 
постоянен 

- брой проведени процедури 

/търгове за продажба 
ДФУСОП: 

- 5 проведени търга по ЗАДС за 

продажба на етилов алкохол и 

алкохолни суровини; 

-  17 проведени процедури за 

унищожаване на акцизни 

стоки; 

ТДСМ - 1 процедура- 3 търга 

за продажба на алкохол за 

преработка; 

ТДЮМ – 3 бр. процедури/ 

търгове по продажба; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 7 бр. 
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- количество предадени за 

преработка акцизни стоки 

 

 

 

 

 

 

ДФУСОП: 

- продадени с цел преработка: 

 156496,390 л. алкохолна 

суровина (Столична, Варна, 

Русе, Пловдив, Лом, 

Югозападна);  

 14 850 бр. бутилки вино 

(Пловдив); 

 23 700 л. петролен продукт 

(Югозападна); 

ТДСМ - 11 158 л.; 

ТДЮМ - 33 538 л. алкохол за 

преработка приход от продажба 

6845.54 лв.; 

ТДТ – 22307,45 л; 

- количество унищожени 

акцизни стоки 
ДФУСОП: 

- унищожени тютюневи 

изделия: 

 674 230 бр. кутии цигари,  

 13 200 000  бр. късове,  

 над 9 500 кг. тютюн,  

 1 912 бр. пури и пурети, 

 187 бр. заготовки за цигари,  

2 898,580 кг гел за наргиле; 

ТДСМ: 

Алкохол - 371 л. 

Тютюн - 53 906 кут.  

Енерг. Продукти - 425 л.; 

ТДЮЗ - 274 380 кутии цигари, 

30 948 695 къса цигари, 

2 348,037 кг. тютюн. 

Задача 2.1.10.4. Организиране на 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на ОИПДС – енергийни 

продукти по реда на ЗАДС и Наредба № 

ДФУСОП, 

ТМУ 
постоянен 

- брой постъпилите заявки и 

искания 

ДФУСОП - 17 бр. постъпили 

искания от общини и 

митнически учреждения; 

ТДСМ – 0 бр.; 
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7/2010 г. Изготвяне на лабораторни 

изпитвания и експертизи за годност от 

компетентен държавен орган. 

 

- брой изпратени искания за 

издаване на експертни 

заключения за годност 

ДФУСОП - 13 бр. изпратени 

искания за издаване на 

експертизи; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 6 бр.; 

 

- брой изготвени експертизи за 

годност 

ДФУСОП - 13 бр. изготвени 

експертизи от ДАМТН; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 6 бр.; 

 

- брой на издадените заповеди ДФУСОП - 19 бр. издадени 

заповеди за предоставяне на 

гориво; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 3 бр.; 

ТДТ – 6 бр. 

Задача 2.1.10.5. Методическо 

подпомагане на звената по разпореждане 

с ОИПДС в процеса на прилагане на 

националните разпоредби и европейските 

регламенти във връзка с допустимите 

процедури по отношение реализацията на 

задържани, отнети и изоставени в полза 

на държавата специфични стоки 

(движими културно-исторически 

ценности, животински и растителни 

видове, стоки, нарушаващи права на 

интелектуална собственост и т.н.) 

ДФУСОП, 

ТМУ 
постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие 

ДФУСОП - 9 бр. молби за 

съдействие; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой становища по конкретни 

казуси 

ДФУСОП - 8 бр. изготвени 

становища до митници, 

дирекции в ЦМУ, МВР и НАП; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- разработени и утвърдени 

вътрешни правила, изготвени 

указания и др. 

ДФУСОП - 3 бр. 

(Методически указания за 

извършване на продажби по 

ДОПК; указания във връзка с 

актуализиране на заповед за 

определяне на длъжностни 

лица по чл. 239, ал. 1 от ЗМ; 
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заповед за предоставяне на 

данни за МПС); 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

- брой проведени работни 

срещи и семинари с ТМУ 

ДФУСОП - 3 бр. работни 

срещи в ЦМУ - по Наредба № 

7/2010 г., във връзка с 

продажбите по ДОПК и за 

разпореждането със стоки и 

МПС); 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 2.2. Предотвратяване на 

възможностите за укриване и 

невнасяне на данъци и такси чрез 

усъвършенстване на 

законодателството, осъществяване на 

по-ефективен контрол, засилване на 

междуинституционалното 

сътрудничество и координация и 

ефективен обмен на информация 

       

Дейност 2.2.1. Иницииране на проверки 

за спазване разпоредбите на чл. 103а и чл. 

103в от ЗАДС. Сезиране на БИМ и/или 

ДАМТН в случаите, засягащи тяхната 

компетентност 

 ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой инициирани проверки ГДМРР - 41 бр. 

ТДД – 18 бр.; 

ТДТ – 86 бр.; 

ТДЮЗ – 272 бр, 

-брой изпратени писма до БИМ ГДМРР - 1 бр. 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

-брой изпратени писма до 

ДАМТН 

ГДМРР - 1 бр. 

ТДД – 2 бр.; 

ТДСМ – 22 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

Задача 2.2.1.1. Изготвяне на указания за 

работа на митническия служител при 

обработка на митнически документи, 

ДМДМ, ДМРР, 

ДАДМ, ТМУ 

до 3 месеца след 

влизане в сила на 

НИД на Наредба 

№ Н-1 от 

-издадени указания 

ДАДМ - Указанията са на етап 

съгласуване. 
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свързани с прилагането на чл. 103в, ал. 1 

от ЗАДС 

22.01.2014 г. и 

Наредба № Н-7 от 

19.09.2016 г. 

Дейност 2.2.2. Сътрудничество и обмен 

на информация с други правоохранителни 

и правоприлагащи органи в областта на 

контрола върху акцизните стоки 

 ДМРР      

Задача 2.2.2.1. Организиране, 

координиране и провеждане на съвместни 

проверки 
ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой съвместни проверки ГДМРР - 197 бр. 

ТДД – 270 бр.; 

ТДСМ – 20 бр.; 

ТДЮМ – 2571 бр.; 

ТДТ – 122 бр.; 

ТДЮЗ – 68 бр. 

Дейност 2.2.3. Засилване на митническия 

надзор по отношение на елементите за 

облагане (тарифно класиране,  произход 

на стоките и митническа стойност) и по 

отношение на митническите 

освобождавания 

 ДМДМ, ДЦМЛ      

Задача 2.2.3.1. Установяване на единна 

практика при определяне на елементите 

за облагане (тарифно класиране, произход 

на стоките и митническа стойност), както 

и при прилагане на митническите 

освобождавания 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания и 

други вътрешни 

административни актове; 

ДМДМ - 13 бр. указания по 

въпросите на произхода на 

стоките, 7 бр. указания в 

областта на тарифните мерки; 

- брой проведени съвместни 

работни срещи и обучения; 

ДМДМ - 1 бр. работна среща 

по въпросите на произхода на 

стоките 

- изготвени справки до ЕК във 

връзка с осъществяван 

мониторинг на управлението и 

администрирането на 

последващи проверки на 

документите за произход; 

ДМДМ - 3 бр. справки – 

изпратени документи за 

произход до компетентните 

органи на други държави (по 

избор); изпратени документи за 

произход до компетентните 

органи на други държави (по 

основателни съмнения); 

получени запитвания за 

документи за произход от 
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митн.администрации на 

държавите партньори по ССТ. 

- изготвени и изпратени на ЕК 

месечни доклади по реда  на чл. 

14 (6) от Регламент (ЕС) 

2016/1036 и чл. 24 (6) от 

Регламент (ЕС) 2016/1037; 

ДМДМ - Изготвени и 

изпратени 12 доклада. 

Задача 2.2.3.2. Извършване на лабора-

торни анализи на проби от стоки за 

проверка на тарифното класиране на 

стоките за нуждите на митническия 

контрол 

ДЦМЛ ,  

МЛ Русе,  

МЛ Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби за 

целите на тарифното класиране; 

ДЦМЛ - Общо за трите 

лаборатории изследвани 365 

броя проби.  

- ежегодни отчети за дейността 

на лабораториите 

ДЦМЛ - Изготвен годишен 

отчет. 

- брой на въведените нови ана-

литични методи в т.ч. такива, 

които са обект на антидъм-

пингови мерки 

ДЦМЛ - Не е възникнала 

необходимост; 

МЛ – Русе: 
- БДС 15862-88, за определяне 

на вода и утайки в нефт и 

нефтопродукти; 

-идентификация на денатониев 

бензоат (Bitrex) в денатуриран 

етилов алкохол, посредством 

ултравиолетова спектроскопия; 

- БДС EN ISO 20884:2011 

„Нефтопродукти.Определяне 

на съдържанието на сяра в 

автомобилни 

горива.Диспресивна 

рентгенофлуоресцентна 

спектрометрия по дължина на 

вълната.“. 

Дейност 2.2.4. Осъществяване  на 

контрол върху акцизните стоки        
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Задача 2.2.4.1. Изграждане и внедряване 

в експлоатация на нова функционалност в 

БАЦИС във връзка с прилагането на чл. 

103в от ЗАДС 

ДИСАД, 

ДАДМ, ДМРР 
31.03.2018 

- реализация на проекта ГДМРР - Реализиран. 

ДАДМ – ЗАМ-11 от 03.01.2018 

г./32-2746 за внедряване в 

експлоатация версия на модул 

„Измервателни устройства“ от 

БАЦИС с реализирани 

функционалности в рамките на 

Етап I, Фаза 1 по Проект 

3.3.2.14 „Усъвършенстване на 

БАЦИС във връзка с 

изпълнение на чл. 103в от 

ЗАДС-ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ”. 

ЗАМ – 165 от 23.01.2018 г./32-

22018 за внедряване и пускане 

в реална експлоатация версия 

на модул „Уведомления“ от 

БАЦИС с реализирани 

функционалности в рамките на 

Етап I, Фаза 2 по Проект 

3.3.2.14 „Усъвършенстване на 

БАЦИС във връзка с 

изпълнение на чл. 103в от 

ЗАДС-ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ”. 

ЗАМ – 506 от 28.03.2018 г./32-

90792 за внедрени и пуснати в 

реална експлоатация версии на 

модули ИКУНК,          

„Уведомления“ и „БАЦИС 

Администрация“ от БАЦИС с 

реализирани функционалности 

в рамките на Етап II по Проект 

3.3.2.14 „Усъвършенстване на 

БАЦИС във връзка с 

изпълнение на чл. 103в от 

ЗАДС-ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ”. 
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Задача 2.2.4.2. Отразяване на 

законодателните промени от ЗАДС в 

БАЦИС 

ДИСАД, 

ДАДМ, ДМРР 
2018 

- брой предложения за 

усъвършенстване / разработени 

технически задания 

ГДМРР - 14 предложения, 2 

технически задания, 2 А1; 

ДАДМ - 1 бр. изготвяне на 

формуляр А1 „анализ и 

детайлно описание на бизнес 

нужда“ за 2019 г. за промени, 

породени от ЗИД на ЗАДС и 

регистрирани инциденти в 

Системата за следене и 

управление на инциденти 

(RedMine); 

ГДИСАД - Изготвени 5 броя 

предложения за 

усъвършенстване / Одобрени 

от Надзорен съвет по ИКТ два 

броя от предложенията и 

съответно изготвени два броя 

технически задания по Проект 

3.3.2.3 „Усъвършенстване на 

модули от БАЦИС” и Проект 

3.3.2.4. „Актуализация на 

комуникационния модул на 

БАЦИС за изпращане на данни 

към Информационна система 

„Контрол на горивата” (ИСКГ) 

на НАП във връзка с 

внедряване в експлоатация на 

нова МИСВ“ 

ТДТ – 1 брой предложение във 

връзка с актуализиране на 

модул „Възстановяване“. 

- брой участия в  тестове преди 

внедряването на нови версии 

ГДМРР – 21 бр.; 

ДАДМ - 1 бр; 

ГДИСАД - 37 броя проведени 

тестове на сервизни версии, 
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нарочни версии и версии по 

проекти за усъвършенстване. 

- приоритетно използване на 

автоматизираните митнически 

системи в процеса по оценка и 

анализ на риска, с оглед 

установяване степента им на 

работоспособност 

ГДМРР – ежедневно. 

Задача 2.2.4.3. Внедряване в 

експлоатация на промени в Системата за 

движение и контрол на акцизни стоки 

(EMCS) във връзка с фаза 3.3 

ДИСАД, ДАДМ 15.02.2018 

- реализация на проекта ДАДМ, ГДИСАД - ЗАМ – 261 

от 09.02.2018 г./32-42597 - 

внедрени в експлоатация 

следните модули от БАЦИС за 

EMCS Фаза 3.3 - версия 3.92.00 

на Системата за движение и 

контрол на акцизни стоки 

(EMCS Фаза 3.3),  версия 

1.11.00 на Системата за обмен 

на акцизни данни (SEED 1.11) 

и версия 3.00.rev.194 на 

Система за управление на 

акцизите (СУА). 

Задача 2.2.4.4. Поддържане на 

комуникационна свързаност за обмен на 

данни между БАЦИС и ИСКГ на НАП 
ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

свързаност и обмен на данни 

между двете информационни 

системи 

ГДИСАД - Обезпечена е. 

Задача 2.2.4.5. Осъществяване контрол 

върху работоспособността на БАЦИС и 

предаването на данни от ИКУНК към АМ 
ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

работоспособност на системата 

ГДИСАД - Обезпечена е. 

- разрешени проблеми, 

свързани с предаването на 

данни от ИКУНК 

ГДИСАД - Ежедневно 

наблюдение и намиране на 

решение при възникнали 

ситуации. 

Дейност 2.2.5. Ефективно прилагане на 

законодателството, процедурите и 

инструментариума за последващ контрол  

ДМДМ, ДАДМ, 

ТМУ 
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Задача 2.2.5.1. Актуализиране на 

Методическо ръководство за митнически 

проверки в рамките на последващия 

контрол 

ДМДМ, ТМУ 2018 

- актуализирано ръководство ТДТ – Да; 

 

Задача 2.2.5.2. Изготвяне на план за 

контрол за извършване на проверки по 

митническото законодателство от звената 

за последващ контрол 

ДМДМ, ТМУ до1 ноември 

- утвърден план ДМДМ - Планът е утвърден от 

директора на Агенция 

„Митници“; 

ТДСМ – да; 

ТДТ - Годишна план- програма 

за 2018 г., утвърдена на 

22.12.2017 г. от началника на 

Митница Пловдив; 

ТДЮЗ – Утвърден план от 

началника на м-ца Аерогара. 

Задача 2.2.5.3. Анализ на данни и 

информация, идентифициране на 

рисковете от неспазване на митническото 

законодателство. Селекция на 

икономически оператори за целите на 

извършване на проверки от звената за 

последващ контрол ДМДМ, ТМУ постоянен 

 

- брой годишни план-програми 

ДМДМ - Изготвени 9 броя 

годишни план-програми; 

ТДД – 2 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 7 бр. 

- брой селектирани лица за 

включване в годишните план-

програми на звената за 

последващ контрол 

ДМДМ - Селектираните за 

проверка икономически 

оператори, включени в 

годишните план-програми на 

звената за последващ контрол 

са 73 броя; 

ТДД – 4 бр.; 

ТДТ – 18 бр. 

Задача 2.2.5.4. Извършване на проверки в 

рамките на последващия контрол 

съгласно член 48 от МКС и член 84 от ЗМ 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки ДМДМ - 63 броя проверки в 

рамките на последващия 

контрол; 

ТДД – 452 бр.; 

ТДСМ – 18 бр.; 

ТДЮМ – 5 бр.; 

ТДТ - член 48 от МКС и член 

84 а от ЗМ – 9 бр. 
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член 48 от МКС и член 84 ал.1. 

т.1 от ЗМ – 7 бр.; 

ТДЮЗ – 48 бр. 

- установени суми за мито и 

ДДС  в резултат на 

извършените проверки 

ДМДМ - Мита: 1 325 629,25лв. 

ДДС:     524 398,97лв; 

ТДД –     75 848,21 лв; 

ТДСМ: 

Мито - 1 218 403 лв.; 

ДДС     - 289 426 лв.; 

ТДЮМ: 

2902, 07 лева – мито; 

22246,19 лева – ДДС; 

ТДТ: 

Мито – 128 380,07 лв.; 

ДДС – 97 198,31 лв.; 

ТДЮЗ – 1 644 461,99 лв. 

Задача 2.2.5.5. Анализи и становища по 

доклади от проверките, извършени от 

звената за последващия контрол във 

връзка с подадени заявления за поправка 

на данните в митническата декларация 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени становища ДМДМ - 29 броя становища. 

 

Задача 2.2.5.6. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с производствата по 

обжалване на индивидуални 

административни актове, издадени в 

резултат на извършени проверки от 

звената за последващ контрол 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени проекти на 

решения 

ДМДМ - 16 броя решения. 

Дейност 2.2.6. Подобряване на 

контролната дейност в областта на 

последващия контрол по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТМУ  

 

 

Задача 2.2.6.1. Изготвяне на план за 

контрол за дейността на звената за 

последващ контрол  по прилагане на 

акцизното законодателство за 2019 г. 

ДАДМ ноември 2018 

- утвърден план от директора на 

АМ  

ДАДМ - Утвърден план за 

контрол от директора на АМ. 
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Задача 2.2.6.2. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии от 

звената за последващ контрол  по 

прилагане на акцизното законодателство 

за 2019 г. 

ТМУ Декември 2018 

- утвърден план от началници 

на митници 

ТДД – Да; 

ТДСМ – Има утвърден план; 

ТДЮМ – 1 бр.; 

ТДТ – Да; 

 

Задача 2.2.6.3. Усъвършенстване на 

системата за селекция на лица от звената 

за последващ контрол  по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

- брой идентифицирани/ 

актуализирани национално и 

териториално проявяващи се 

оперативни рискове; 

ДАДМ - Идентифицирани са 5 

броя рискове на национално и 

териториално ниво; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДТ – 6 бр.; 

 

- брой въведени/актуализирани 

рискови критерии за селекция 

на национално и териториално 

ниво; 

ДАДМ - Въведени са 5 броя 

рискови критерии на 

национално и териториално 

ниво; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДСМ - 31/селекция по 

международно 

сътрудничество/; 

ТДТ – 7 бр.; 

 

- намаляване относителния дял 

на извършените ревизии без 

установени задължения. 

ДАДМ - От извършените 

ревизии за 2018 г., с 

установени задължения са 33 

броя, а без установени 

задължения са 12 броя. 

Относителния дял на ревизиите 

без установени задължения е 

26.7%. 

ТДД – 30 %; 

ТДЮМ - Няма извършена 

ревизия без установени 

задължения; 

ТДТ - Спрямо предходната 

година с 11 %. 
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Задача 2.2.6.4. Извършване на анализ и 

оценка на изпълнението на контролната 

дейност на звената за последващ контрол 

по прилагане на акцизното 

законодателство 
ДАДМ 2018 

- брой/вид изготвени тематични 

анализи и оценки на 

изпълнението на контролната 

дейност; 

ДАДМ - Извършен е 1 брой 

анализ на контролната дейност, 

обхващащ 1 шестмесечие на 

2018 г. 

- създаване и поддържане на 

електронна база данни, 

съдържаща информация за 

резултатите от последващия 

контрол и обжалването на 

ревизионни актове. 

ДАДМ - Поддържане на база 

данни в БАЦИС. 

Задача 2.2.6.5. Извършване на ревизии по 

реда на ДОПК във връзка с акцизното 

законодателство 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

- брой извършени ревизии, 

включително планови и 

извънпланови ревизии; 

ДАДМ - Извършени са общо 

45 броя ревизии, в т. ч.: 

- планови 22 броя; 

- извънпланови 23 броя; 

ТДД – 10 бр.; 

ТДСМ - 8 броя, 1бр. със 

Заповед от АМ; 

ТДЮМ – 3 бр.; 

ТДТ - Общо 9 бр., 

- планови 1 бр.; 

- извънпланови 8 бр.; 

ТДЮЗ – 12 бр. 

- размер на допълнително 

установени задължения/суми за 

възстановяване за акциз и 

лихви с ревизионни актове, 

включително от планови и 

извънпланови ревизии; 

ДАДМ - Установени 

задължения за акциз и лихва за 

просрочие с РА общо 

24 215 473, 88 лв., в т. ч.: 

- акциз 22 000 757, 98 лв. 

- лихва 2 409 507, 44 лв. 

- надв./за възст. 194 791, 54 лв. 

От планови ревизии са 

установени задължения за 

акциз и лихви в размер на 

17 384 138, 58 лв; 

От извънпланови ревизии са 

установени задължения за 
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акциз и лихви в размер на 6 831 

335, 30 лв; 

ТДД: 

Допълнително установени 

задължения с РА – 16 077 

410,02 лв. 

Лихви с ревизионни актове – 

734 557,56 лв; 

ТДСМ: 

Акциз - 1 196 956,21 лв.,  

13 062,23 лв. от ревизия със 

заповед от АМ; 

Лихви - 187 951,57лв., 

3603,44лв. от ревизия със 

заповед от АМ; 

ТДЮМ: 

55 898,61лева – акциз; 

26 560,98 лева – лихви; 

ТДТ: 

Акциз – 2 106 120,19 лв. 

Лихви за акциз – 346 568,06 лв. 

Акциз за възстановяване –                   

2 947,73 лв.; 

ТДЮЗ – 2 079 620,10 лв.; 

- възстановен – 51 067,56 лв. 

- относителен дял на 

установени задължения при 

планираните/непланираните 

ревизии спрямо общия размер; 

ДАДМ - От общо установените 

задължения за акциз и лихва в 

размер на 24 215 473, 88 лв.: 

- 71.7 % са от планови ревизии;  

- 28.3% са от извънпланови 

ревизии; 

ТДД – 70 %; 

ТДСМ - 40%/60%; 

ТДТ - Относителен дял на 

установените задължения при 
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плановите ревизии към общия 

размер – 91,73 %. 

Задача 2.2.6.6. Извършване на проверки 

за установяване на факти и обстоятелства, 

проверки по делегация и насрещни 

проверки по реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки; ДАДМ - Извършени проверки 

общо 178, в т. ч.: 

- ПУФО – 124 броя, 

- ПД – 18 броя, 

- НП – 36 броя; 

ТДД – 25 бр.; 

ТДСМ – 139 бр.; 

ТДЮМ – 16 бр.; 

ТДТ: 

Проверки за факти и 

обстоятелства – 16 бр. 

Насрещни проверки – 7 бр. 

Проверки по делегация – 6 бр.; 

ТДЮЗ – 79 бр. 

Задача 2.2.6.7. Извършване на проверки 

по възстановяване и/или прихващане на 

акциз по реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство  

ТМУ постоянен 

- брой проверки; ТДД – 48 бр.; 

ТДСМ – 25 бр.; 

ТДЮМ – 37 бр.; 

ТДТ - По решения за възст. – 

52 бр.; 

ТДЮЗ – 116 бр. 

- размер на възстановен/ 

прихванат/ отказан за 

възстановяване акциз. 

ТДД: 

 - размер на възстановен акциз - 

10 045 977,59 лв.; 

- прихванат акциз - 26 718,72 

лв.; 

- отказан за възстановяване 

акциз - 92 615,45 лв; 

ТДСМ: 

- размер на възстановен/ 

прихванат/ - 1 269 794,10 лв.; 

- отказан за възстановяване 

акциз - 68 505,72 лв.; 

ТДЮМ – 3 800 599,31 лв.; 
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ТДТ - Възстановен акциз -       

6 110 360,45лв. /в т.ч. сумата за 

акциз, посочен в Задача 

2.1.1.6/;  Прихванат акциз – 251 

231 лв.; Отказан акциз – 205 

680,84 лв.; 

ТДЮЗ - Възстановен – 

37 044 442,94 лв.; 

- Отказан – 1 216 064,8 лв. 

Задача 2.2.6.8. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с обжалване на 

ревизионни актове по административен 

ред и искания за спиране  

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове по реда на ДОПК 

ДАДМ постоянен 

- брой издадени решения по 

жалби срещу ревизионни 

актове; 

ДАДМ - Издадени са 15 броя 

решения по жалби срещу 

ревизионни актове. 

- брой издадени решения по 

искания за спиране 

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове. 

ДАДМ - Издадени са 3 броя 

решения по искания за спиране 

на предварителното 

изпълнение на ревизионни 

актове. 

Задача 2.2.6.9. Методическо подпомагане 

на звената за последващ контрол по 

прилагане на акцизното законодателство 

ДАДМ постоянен 

- брой издадени/актуализирани 

указания и други вътрешни 

административни актове 

ДАДМ - Със Заповед № ЗАМ-

1055/32-215365/25.07.2018 г. на 

директора на АМ са утвърдени 

Указания за извършване на 

данъчен контрол по Закона за 

акцизите и данъчните складове 

от митническите органи. 

Дейност 2.2.7. Администриране на 

приходите в Държавния бюджет   

 

 

Задача 2.2.7.1. Организиране и 

контролиране на правилното отчитане на 

постъпленията по сметки 7301 на 

Агенция „Митници” от ДДС,вносни мита, 

такси, акцизи и глоби, санкции и лихви ТМУ постоянен 

- размер на отчетените 

постъпления по видове и 

равнение с форма 93 на БНБ  

ТДД: 

- Мита -             34 260 302 лв.; 

- ДДС -            443 339 537 лв.; 

- Акциз внос -        839 025 лв.; 

- Акциз сделки в страната -              

                         516 353 120 лв.; 

- Глоби,санкции,лихви –                           

                                - 26 084 лв.; 

- Други -                        498 лв.;      
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ОБЩО ПРИХОДИ -                                 

                          994 766 398 лв.; 

ТДСМ: 

- Мита -             62 818 650 лв.; 

- ДДС -            633 365 533 лв.; 

- Акциз внос -     1 479 990 лв.; 

- Акциз сделки в страната -              

                         186 182 354 лв.; 

- Глоби,санкции,лихви –                           

                                 907 827 лв.; 

- Други -                  193 461 лв.;      

ОБЩО ПРИХОДИ -                                 

                          884 947 815 лв.;  

ТДЮМ: 

- Мита -             27 954 764 лв.; 

- ДДС -         1 742 054 227 лв.; 

- Акциз внос -            1 429 лв.; 

- Акциз сделки в страната -              

                         527 484 018 лв.; 

- Глоби,санкции,лихви –                           

                            -1 321 945 лв.; 

- Други -                            0 лв.;      

ОБЩО ПРИХОДИ -                                 

                      2 296 172 492 лв.;  

ТДТ: 

- Мита -             39 683 516 лв.; 

- ДДС -            588 113 758 лв.; 

- Акциз внос -          86 602 лв.; 

- Акциз сделки в страната -              

                         676 138 554 лв.; 

- Глоби,санкции,лихви –                           

                               1 658 185 лв.; 

- Други -                              0 лв.;      

ОБЩО ПРИХОДИ -                                 

                        1 305 680 616 лв.; 

ТДЮЗ: 
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- Мита -             61 441 740 лв.; 

- ДДС -         1 059 884 510 лв.; 

- Акциз внос -     5 729 777 лв.; 

- Акциз сделки в страната -              

                      3 288 947 782 лв.; 

- Глоби,санкции,лихви –                           

                              2 761 809 лв.; 

- Други -                  321 003 лв.;      

ОБЩО ПРИХОДИ -                                 

                       4 419 086 622 лв. 

- централизация в БНБ от 

сметките на митническите 

учреждения в търговските 

банки 

ТДД -     994 867 448 лв.;   

ТДСМ - 886 001 161 лв.; 

ТДЮМ – Да; 

ТДЮЗ - 4 420 067 766,57 лв. 

  

всяко тримесечие 

- изготвяне и заверка на 

формуляр НАЛ – 3 с 

компенсираното салдо на 

сметки 7301 

ТДД – Да; 

ТДСМ – Да; 

ТДЮМ – Да; 

ТДТ – Да; 

ТДЮЗ – Да. 

Задача 2.2.7.2. Изготвяне на месечни 

отчети за администрираните от Агенция 

„Митници” сметки 7301 в 

Министерството на финансите – 

дирекция „Държавно съкровище” 

ТМУ ежемесечно 

- изпратени отчети по кодове за 

вид плащане  

ТДД – 12 месечни отчета; 

ТДСМ – 12 месечни отчета; 

ТДЮМ – 12 месечни отчета; 

ТДТ – 12 месечни отчета; 

ТДЮЗ – 12 месечни отчета. 

 

- изпратени отчети по Единната 

бюджетна класификация 

ТДД – 12 месечни отчета; 

ТДСМ – 12 месечни отчета; 

ТДЮМ – 12 месечни отчета; 

ТДТ – 12 месечни отчета; 

ТДЮЗ – 12 месечни отчета. 

 

Задача 2.2.7.3. Организиране и 

контролиране на правилното 

установяване, събиране, отчитане на 

събраните суми от пътни такси и 

ТМУ постоянен 

- размер на установените и 

заплатени суми от пътни такси 

ТДД - 28 675 897 лв.; 

ТДСМ – 20 418 лв. и 74 106 

евро; 

ТДЮМ: 
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разрешителни и от продажба на винетни 

стикери 

250 158,70лв.; 

6 841 834,12 EUR; 

ТДТ - 19582 лв и 55585 EUR; 

ТДЮЗ - 4 261 359 

4927 лв., 24646 евро, 

+ 410688лв/549590 евро. 

- размер на установените и 

заплатени суми от винетни 

стикери 

ТДД - 9 796 504 лв.; 

ТДСМ – 2 423 112 лв. и 

554 097 евро; 

ТДЮМ: 

1 475 548лв.; 

6 728 394,31EUR; 

ТДТ – 462535 лв и 457186 

EUR; 

ТДЮЗ - 8 576 503 

41952 лв., 78396 евро, 

+ 2291156лв/2452453 евро. 

- стойност на продадените 

разрешителни 

ТДД - 146 687,25 лв; 

ТДСМ – 30 000 евро; 

ТДЮМ – 200 400 лв.; 

ТДЮЗ – 25 500 евро. 

- брой продадени винетни 

стикери 

ТДД - 305 046 бр.; 

ТДСМ – 173 127 бр.; 

ТДЮМ – 85 526 бр.; 

ТДЮЗ – 254 009 бр. 

- брой продадени разрешителни ТДД - 33 бр.; 

ТДСМ – 11 бр.; 

ТДЮЗ – 6703 бр. 

ТДЮЗ – 9 бр. 

- уеднаквяване на процедурите 

за всички ГКПП в контрола по 

ПТРР – вход и изход 
 

Дейност 2.2.8. Планиране изпълнението 

на стратегическите цели на АМ и отчет на 

изпълнението им 
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Задача 2.2.8.1. Изготвяне на годишен 

план на АМ за 2018 г. 
ДИСАД, 

ДЦМУ, ТМУ 
26.01.2018г. 

- изготвен и утвърден годишен 

план 

ГДИСАД – Изготвен проект на 

Годишен план на АМ за 2018 е 

представен за утвърждаване с 

ДЗ № 32-29005/ 29.01.2018 г. и 

утвърден от директора на АМ. 

Задача 2.2.8.2. Обработка и обобщаване 

на резултатите от изпълнението на 

годишния план на АМ за 2017 г. 
ДИСАД 28.02.2018г. 

- изготвен Отчет за 

изпълнението на Плана на Ам 

за 2017г. 

ГДИСАД – Изготвени проект 

на отчет по Годишния план на 

АМ за 2017 е представен за 

утвърждаване с ДЗ № 32-65726/ 

02.03.2018 г. и утвърден от 

директора на АМ. 

Задача 2.2.8.3. Изготвяне на анализ на 

приходите за годишния доклад за 

дейността на Агенция „Митници“ през 

2017 година 
ДИСАД 12.01.2018г. 

- изготвен анализ ГДИСАД – Изготвен е анализ 

на приходите и предоставен за 

включване в годишния доклад 

за дейността на АМ за 2017 г. и 

публикуване в списание 

Митническа хроника. 

Дейност 2.2.9. Обработка и анализ на 

информация във връзка с дейностите на 

АМ 
  

 

 

Задача 2.2.9.1. Поддържане на бази с 

данни  за внос и износ, АД, бандероли, 

ЕАДД, е-АД, ИНТРАСТАТ, база за 

тютюневи изделия, база за алкохола и 

база за възстановявания на акциз 

ДИСАД постоянен 

- своевременно актуализиране 

на информацията в базите с 

данни; 

ГДИСАД: 

- ежемесечно актуализиране и 

годишно ревизиране на база 

данни за акциз при внос, 

акцизни декларации, ЕАДД, 

тютюневи изделия, е-АД и 

бандероли; 

- 25 бр. обновявания на база 

внос/износ; 

- ИНТРАСТАТ-обновена 6 

пъти. 

 

- брой бази данни.  ГДИСАД: 

-база данни за АД – 1 бр.; 

-база данни за ЕАДД – 1 бр.; 
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-база данни за тютюневи 

изделия – 1 бр.; 

-база за акциз при внос – 1 бр.; 

- база данни за е-АД – 1 бр.; 

- база данни за бандероли – 1 

бр.; 

- база внос/износ – 1 бр.; 

- ИНТРАСТАТ – 1 бр. 

Задача 2.2.9.2. Изготвяне на ежедневни 

статистически справки за възстановения 

акциз и приходите от мита, ДДС и акциз ДИСАД постоянен 

- брой справки ГДИСАД: 

- 249 бр.  справки за 

възстановен акциз; 

- 249 бр. справки за приходите 

от мита, ДДС и акциз. 

Задача 2.2.9.3. Изготвяне на ежедневни 

статистически справки за начисленият 

акциз  
ДИСАД постоянен 

- брой справки ГДИСАД - 249 бр.  справки за 

прогнозните брутни приходи от 

акциз при сделки в страната. 

Задача 2.2.9.4. Изготвяне на ежемесечни 

анализи за администрираните от Агенция 

"Митници" приходи ДИСАД постоянен 

- брой анализи за национални 

съвещания; 

ГДИСАД – 12 бр. анализи. 

- брой анализи за МФ ГДИСАД – 12 бр. анализи. 

Задача 2.2.9.5. Изготвяне на ежемесечни 

статистически справки за нуждите на АМ 

и МФ 

ДИСАД постоянен 

- брой справки за АМ ГДИСАД – 260 бр. 

- брой справки за МФ ГДИСАД: 

- 4 бр. справки за 

среднопритеглена продажна 

цена, освободени за 

потребление в страната 

количества цигари по цени и 

внесен акциз; 

- 12 бр. справки за размера на 

акциза по данни от поданени 

ЕАДД за нуждите на МФ; 

- 12 бр. справки на 

модифицирана касове основа за 

нуждите на МФ; 
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- 12 бр. динамики за брутните 

приходи от акцизи и 

освободените за потребление 

акцизни стоки за нуждите на 

МФ; 

- 48 бр. други справки. 

Задача 2.2.9.6. Изготвяне на анализи, 

оценки и прогнози  по възникнали 

въпроси и поставени задачи във връзка с 

дейността на Агенция "Митници" с 

епизодичен характер 

ДИСАД постоянен 

- брой анализи, оценки и 

прогнози  

ГДИСАД: 

- 3 бр. Ad-hoc анализи на тема 

приходи от горива, алкохол и 

цигари; 

- 12 бр. анализи на 

установените и непогасени 

публични държавни вземания, 

вписани в регистъра на 

задълженията към 

митническата администрация; 

- 1 бр. Коментар по доклад на 

БСК. 

Мярка 2.3. Подобряване ефективността 

при противодействие на незаконните 

дейности, подпомагани от интернет и 

създаване на координиран подход към 

контрола на електронната търговия 

       

Дейност 2.3.1. Наблюдение в Интернет 

пространството и събиране на 

информация с цел установяване 

несъответствия със законовите 

изисквания от компетенциите на 

минитническите органи 

     

Задача 2.3.1.1. Изготвяне на доклади 

относно открити случаи на незаконно 

предлагани стоки в интернет 
ДМРР, ТМУ постоянен - брой изготвени доклади 

ГДМРР - 2 бр. изготвени 

доклади /18 бр. съставени 

АУАН; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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-иззети и задържани стоки 

(описание и мерна единица) 

ТДД – няма; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

Задача 2.3.1.2. Провеждане на обучения в 

областта на наблюдението в интернет и 

повишаване на квалификацията на 

ангажираните с дейността служители 

ДМРР постоянен 

-брой проведени обучения ГДМРР - 2 бр. проведени 

обучения от ДМРР – OSINT 

training и „Анализ на 

социалните мрежи/Social 

Analysis” 

3 бр. проведени обучения от 

други институции – Наркотици 

и Darknet; Darkweb Europol 

training; „Уеб-програмиране“. 

Дейност 2.3.2. Ефективно 

взаимодействие и сътрудничество с други 

национални и европейски 

правоприлагащи органи в областта на 

нарушенията и престъпленията в 

Интернет 

  

   

Задача 2.3.2.1. Сътрудничество с други 

правоприлагащи органи на национално 

ниво и с териториалните митнически 

учреждения 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ГДМРР - 4 изпратени писма за 

проверка и предприемане на 

контролни действия към ТМУ 

и НАП; 

ТДД – 22 сигнала; 

ТДСМ – 5 бр.; 

ТДТ – 2 бр. 

-брой извършени проверки 

ГДМРР - 3 извършени 

проверки по подадени сигнали; 

ТДСМ – 5 бр.; 

ТДТ – 2 бр.; 

ТДЮЗ – 36 бр. 

 

Задача 2.3.2.2. Сътрудничество с 

митническите администрации на ДЧ на 

ЕС или трети страни 
ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ТДД - 16 запитвания; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 101 бр. 
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-брой извършени проверки 
ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 2.4. Разширяване и 

модернизация на техническата 

съоръженост за детекция и изследване 

на стоки и товари 

    

Дейност 2.4.1. Доставка на уреди и 

технически съоръжения за контрол 

    

Задача 2.4.1.1. Доставка, въвеждане в 

експлоатация, гаранционна поддръжка и 

пълна следгаранционна поддръжка на 

мобилна рентгенова система за инспекция 

на товари и моторни превозни средства 
ДМРР, 

ДФУСОП 
постоянен 

-подписване на договор и 

съответните приложения 

ГДМРР, ДФУСОП - На 

08.04.2016 г. е оповестена 

обществена поръчка. Поради 

подавани жалби от страна на 

фирми участнички до КЗК и 

ВАС процедурата не е 

завършена. 

-доставка на съоръженията  

-въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

 

Задача 2.4.1.2. Доставка, въвеждане в 

експлоатация, гаранционно обслужване и 

пълно следгаранционно обслужване на 

стационарна рентгенова система за 

проверка на влакови композиции и 

превозваните от тях товари 
ДМРР, 

ДФУСОП 
постоянен 

-подписване на договор и 

съответните приложения 

ГДМРР, ДФУСОП - На 

13.04.2016 г. е оповестена 

обществена поръчка. Поради 

подавани жалби от страна на 

фирми участнички до КЗК и 

ВАС процедурата не е 

завършена 

-доставка на съоръженията  

-въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

 

Дейност 2.4.2. Модернизация на 

техническата съоръженост за 

лабораторно изследване на стоки 

  

  

ДЦМЛ 2018 
- доставено и пуснато в 

действие оборудване;   

ДЦМЛ - Оборудване за 

мобилна лаборатория: 
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Задача 2.4.2.1. Дооборудване и 

въвеждане в действие на мобилна 

митническа лаборатория 

Вълново – дисперсионен 

рентгено - флуоресцентен 

анализатор на съдържание на 

сяра в нефтопродукти 

Стационарни апарати: 

1.) Вълново – дисперсионен 

рентгено - флуоресцентен 

анализатор на съдържание на 

сяра в нефтопродукти; 

2.) Автоматичен уред за 

измерване на плътност, специ-

фично тегло и концентрации с 

u – образна осцилираща тръба; 

3.) Лабораторна машина за 

ситов анализ на тютюн; 

4.) Мелница за сухи 

растителни материали с 

охлаждане; 

5.) Термостатираща вана с 

прецизен контрол и регулиране 

на работната температура; 

Преносим автоматичен 

денситометър за спирт и 

спиртни напитки. 

- обучен персонал;     ДЦМЛ - Обучени четирима 

експерти и специалисти за 

работа с уреди в мобилната 

лаборатория. 

- утвърдени указания за работа ДЦМЛ - В процес на 

изготвяне. 

Задача 2.4.2.2. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на ново лабораторно 

оборудване 
ДЦМЛ, МЛ 

Русе,       МЛ 

Пловдив 

2018 

- обоснована необходимост от 

ново оборудване за изследвания 

ДЦМЛ - Изготвени обосновки 

– 4 бр. 

- подготвени технически 

спецификации за процеса на 

провеждане на обществени 

поръчки за доставка.  

ДЦМЛ: 

1.Изготвени техн. 

спецификации за лабораторно 

оборудване – 4 бр. 
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2.Изготвени методики с 

критерии за оценка – 4 бр. 

Мярка 2.5. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

  

  

Дейност 2.5.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

ЗВО Постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

Oдитните ангажиметни на 

отдел ЗВО през 2018 г. бяха 

извършени в съответствие с 

определените от министъра на 

финансите приоритетни 

области за одитиране от 

звената за вътрешен одит в 

организациите от публичния 

сектор, пради което отдел ЗВО 

няма предложение относно 

изпълнението на дейностите по 

съответните цели и мерки, 

включени в Годишния план на 

Агенция “Митници” за 2018 г. 

Цел 3. Гарантиране на растежа и конкурентоспособността на националната и европейска икономика 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 3.1. Защита на българските 

производители от нелоялни търговски 

практики, свързани с внасяне на стоки 

на занижени стойности в България и 

ЕС 

       

Дейност 3.1.1. Изготвяне на указания за 

работа на митническите органи   

  

   

Задача 3.1.1.1. Изготвяне на указания за 

работа на митническите органи с цел 

ДМДМ, ДМРР, 

ТМУ 

 

постоянен 

 

- брой изготвени указания 
ДМДМ: 
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еднаквото разбиране и правилното 

прилагане на митническото 

законодателство от митническите 

служители 

- указание до началниците на 

митници с основните изменения 

в отношенията между страните 

по прилагане на Конвенция ТИР, 

1975 г. в новия Договор между 

Агенция „Митници“ и АЕБТРИ; 

- изменение на Правилата за 

организацията и контрола в 

митническите учреждения при 

превози, осъществявани под 

покритието на карнети ТИР; 

- указания относно 

максималната гарантирана сума, 

която гарантиращата асоциация 

се задължава да заплати на 

договарящата държава, в която е 

била установена нередност по 

време на операция ТИР; 

- указания за администриране 

обмена на документи, получени 

от и изпратени до държави 

членки и страни по Конвенцията 

за общ транзитен режим, 

свързани със завършването и 

приключването на режим 

транзит, и искания за 

последваща проверка на 

документи за митнически статус 

и транзит, 

- указания връзка със зачестили 

оплаквания от физически лица, 

получатели на пощенски и 

куриерски пратки относно 

задължаване за използване на 

„Български пощи“ ЕАД или друг 

митнически представител при 
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деклариране за допускане за 

свободно обращение и крайна 

употреба на стоките, вложени в 

тези пратки, както и изготвяне на 

полезна информация за 

получателите на пощенски и 

куриерски пратки; 

ТДД – 2 бр.; 

ТДСМ – 5 бр.; 

ТДЮМ – 5 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

- брой издадени индивидуални 

административни актове 

ТДД – 89 бр.; 

ТДСМ – 5 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 3.2. Подобряване на 

административното обслужване за 

бизнеса и гражданите,  осигуряване на 

прозрачност на администрацията и 

комуникация с обществеността, 

неправителствения сектор и с бизнеса 

       

Дейност 3.2.1. Информиране и засилване 

на диалога с икономическите оператори 
 ДЦМУ      

Задача 3.2.1.1. Информиране на 

икономическите оператори по въпроси 

свапзани с прилагането на митническото 

и акцизното законодателство  

 

ДЦМУ постоянен 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори; 

ДМДМ - 52 бр. отговори на 

запитвания за произхода на 

стоките;  

- 181 бр. отговори в областта на 

митническата стойност и 

освобождаванията от вносни 

мита; 214 бр. отговори на 

запитвания за тарифно 

класиране на 554 стоки; 

ГДМРР – 25 бр.; 

ДАДМ - Изготвени са и са 

изпратени общо 64 броя писма - 

отговори по запитвания от 

икономически оператори и 
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други лица по прилагането на 

ЗАДС и ППЗАДС. 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ 

ДМДМ - 6 бр. публикации във 

връзка с тарифни мерки; 38 бр. 

- в областта на 

освобождаването от вносни 

мита, 4 бр. в областта на 

митническата стойност и 7 бр. 

публикации по въпросите на 

произхода; 

- брой проведени срещи и 

семинари за икономическите 

оператори и браншовите 

организации 

ДМДМ - Проведени 2 срещи; 

ГДМРР - 15 бр.; 

ДАДМ - Проведени са 19 

(деветнадесет) срещи с 

представители на бизнеса по 

прилагането на акцизното 

законодателство. 

 

Задача 3.2.1.2. Информиране на 

широката общественост по въпроси, 

свързани с прилагането на митническото 

и акцизното законодателство 

ДАО и ДЦМУ постоянен 

- брой проведени 

кампании/събития/ 

 ДАОМД: 

- През летния сезон Агенция 

„Митници“ проведе медийна 

кампания, в която 

популяризира усилията на АМ 

за ограничаване на продажбата 

и предлагането на нелегален 

алкохол и други нелегални 

акцизни стоки в района на 

Черноморието; 

- През януари 2018 г. АМ 

проведе медийна кампания за 

популяризиране на новите 

нормативни изисквания за 

предлагане на акцизни стоки в 

интернет, включително 

забраните за предлагане на 
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акцизни стоки без платен 

акциз. 

- В периода юни – юли 2018 г. 

АМ проведе медийна кампания 

във връзка със защитата на 

правата на интелектуалната 

собственост, като тематично 

беше изнесена обобщена 

информация за задържани от 

АМ фалшиви стоки в различни 

сегменти. 

- Агенция „Митници“, 

съвместно с МФ, МВР и 

Българска асоциация на 

тютюневата индустрия проведе 

национална информационна 

кампания за борба срещу 

нелегалната търговия на цигари 

в периода 29.01.2018 г - 

25.02.2018 г. Кампанията 

включваше разпространение на 

плакати и билбордове. 

- брой публикации/участия в 

медии 

ДАОМД - През 2018 г. са 

публикувани  381 съобщения  

(срещу 320 през 2017 г). Т.е. 

средно дневно през годината са 

разпространявани повече от 

едно съобщение. Работата на 

Агенцията е отразена в 240 

радио и тв материала. 

Дейност 3.2.2. Прилагане на политики и 

системи по качеството в митническите 

лаборатории 
 ДЦМЛ      

Задача 3.2.2.1. Поддържане на 

акредитацията на митническите 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,       

МЛ Пловдив 

постоянен 

- доклади от провеждани одити 

от ИА „БСА” 
ДЦМЛ: 

Проведени общо 3 надзорни 

одита по един във всяка от трите 
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лаборатории по изискванията на 

международен стандарт ISO 17025 

митнически лаборатории с 

положителна оценка; 

ДЦМЛ - Издаден сертификат за 

преакредитация и разширяване 

на обхвата № 276/ 26.11.2018 г.;  

МЛ Русе – планов одит; 

 - Доклад от педварително 

проучване на ИА БСА, за 

разширяване обхвата на 

акредитация на лабораторията – 

метод EN 14078 „Течни 

нефтопродукти.Определяне 

съдържанието на метилови 

естери в средни дестилати.“; 

МЛ Пловдив – планов одит 

Задача 3.2.2.2. Добавяне на нови методи 

в обхвата на акредитация 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,       

МЛ Пловдив 

постоянен - решение за акредитация 

ДЦМЛ: 

 -ДЦМЛ – 3 метода: 

 1) Определяне на изо-пропанол 

и метилетилкетон в денатуриран 

етилов алкохол чрез GC/FID; 

 2) Определяне на  денатониум 

бензоат (BITREX) в денатуриран 

етилов алкохол чрез GC/FID; 

 3) Определяне съдържание на 

метилови естери на мастни  

киселини (FAME) в нефто-

продукти по БДС EN 14078 

-МЛ Русе – 1 метод  

Определяне съдържание на 

метилови естери на мастни  

киселини (FAME) в нефто-

продукти по БДС EN 140788; 

МЛ Пловдив - Подадени 

документи за разширяване на 

обхвата на акредитация; 

получен положителен 
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констативен доклад без 

несъответствия; предстои 

оценка на място; 

Дейност 3.2.3. Предоставяне на публична 

информация на интернет страницата на 

АМ 

ДЦМУ постоянен 

- брой качени на страницата 

документи 

ДЦМЛ – няма; 

ДПДО - 17 бр. документа, 

качени в раздел „Достъп до 

обществена информация“ на  

интернет страницата на АМ, от 

които 16 бр. мигрирани от 

старата интернет страница и 

един нов, а именно: „Отчет по 

изпълнение на ЗДОИ за 2018 

година на Агенция „Митници“ 

В допълнение, качена в раздела 

публикация, съдържаща 

хиперлинкове към Портал за 

отворени данни(стар адрес), 

Портал за отворени данни (нов 

адрес) и Платформата за 

достъп до обществена 

информация на Министерския 

съвет. 

Задача 3.2.3.1. Обезпечаване на 

наличност и актуалност на  публичните 

регистри съгласно ЗАДС и на регистъра 

за продажни цени на тютюневите изделия 

ДАДМ, ДИСАД постоянен 

- брой поддържани актуални 

регистри 

ДАДМ - Регистри по ЗАДС – 5 

бр.:  

1.Регистър на лицата, 

регистрирани съгласно чл. 57а от 

ЗАДС;  

2.Регистър Специализирани 

малки обекти за дестилиране и 

Обекти за винопроизводство на 

малки винопроизводители се 

публикуват ежемесечно в 

отворен формат на Портала за 

отворени данни; 

3.Регистър на разрешенията за 

продажба на тютюневи изделия; 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations
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4.Регистър на освободените от 

акциз краен потребител (ОАКП); 

5.Регистър на лицензираните 

складодържатели и данъчните 

складове; 

    Регистър за продажни цени на 

тютюневите изделия е 

публикуван на страницата на 

МФ. 

Задача 3.2.3.2. Публикуване на актуални 

съобщения и новини  
ДАО постоянен 

- бр. публикувани събощения ДАОМД - 381 съобщения   

- бр. посещения на интернет 

страницата 

ДАОМД – Над 175000  

посещения на интернет 

страницата на АМ. 

Задача 3.2.3.3. Поддържане на актуална 

информация, предназначена за 

икономическите оператори и гражданите 

ДАО и ДЦМУ постоянен 

- брой публикации ДАОМД: 

- 1800 публикации на 

български език, включително 

по предоставени от АМ 

административни услуги, 

посочени в Интернет 

страницата 

- 450 публикации на английски 

език 

- 350 актуални публикации 

- обновяване на визията на 

страницата като се публикуват 

нова информация и се създват 

нови категории с оглед 

интереса на обществеността; 

ДПДО - 1 бр. публикация, 

съдържаща: хиперлинк към 

Информационна система „РМС 

– Плащания“ на Министерство 

на финансите и 4 бр. 

документи, качени в раздел 

„ИС РМС - Плащания“ на  

интернет страницата на АМ 
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Дейност 3.2.4. Изготвяне на указания за 

работа на митниечските органи с цел 

еднаквото разбиране и правилното 

приалгане на акцизното законодателство 

от митническите органи ДА постоянен 

 - брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с работни 

документи и решеиня на 

Комитета по акцизите към ЕК 

ДАДМ – не. 

 - брой указания, публикувани 

на интранет страницата на 

Агенция „Митници“  

ДАДМ – не. 

Мярка 3.3. Предотвратяване, 

разкриване и, в рамките на държавите-

членки, разследване и противодействие 

на измамите и нарушенията на 

митническото и акцизно 

законодателство 

       

Дейност 3.3.1. Разкриване и установяване 

митнически, акцизни и валутни 

нарушения 

ДМРР,  

ДАДМ,  

ТМУ 

постоянен 

- брой проверки ГДМРР – 110 бр.; 

ТДД – 31 620 бр.; 

ТДСМ – 3040 бр.; 

ТДЮМ – 9389 бр.; 

ТДТ – 5597 бр.; 

ТДЮЗ – 10972 бр. 

-брой съставен АУАН по ЗМ  и 

по ВЗ (общо) 

ГДМРР – 3049 бр. (общо за 

АМ); 

ТДД – 65 бр.; 

ТДСМ – 135 бр.; 

ТДЮМ – 2383 бр.; 

ТДТ – 53 бр.; 

ТДЮЗ – 451 бр. 

- брой съставен АУАН по  

ЗАДС 

ГДМРР – 2535 бр. общо за 

АМ; 

ДАДМ – 12 бр.; 

ТДД – 531 бр.; 

ТДСМ – 274 бр.; 

ТДЮМ – 25 бр.; 

ТДТ – 982 бр.; 

ТДЮЗ – 541 бр. 
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Задача 3.3.1.1. Извършване на 

лабораторни експертизи на проби от 

стоки за целите на прилагането на 

акцизното законодателство и за целите на 

акцизния контрол 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,  
МЛ Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби по 

видове 

ДЦМЛ - Общо проби за трите 

лаборатории - 5190 броя проби: 

енергийни продукти – 1328 бр.  

алкохолни продукти – 2582 бр.  

тютюневи изделия – 1280 бр.   

Дейност 3.3.2. Наказване на митнически, 

акцизни и валутни нарушения 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой издадени наказателни 

постановления по ЗМ, ЗАДС и 

ВЗ (общо) 

ГДМРР – 8197 бр.; 

ТДД – 1631 бр.; 

ТДСМ – 269 бр.; 

ТДЮМ – 3171 бр.; 

ТДТ – 1435 бр.; 

ТДЮЗ – 1691 бр. 

брой одобрени споразумения за 

прекратяване на АНП 

ГДМРР – 532 бр.; 

ТДД – 125 бр.; 

ТДСМ – 89 бр.; 

ТДЮМ – 50 бр.; 

ТДТ – 66 бр.; 

ТДЮЗ – 190 бр. 

Дейност 3.3.3. Ефективно разследване на 

престъпления, за които митническите 

органи разполагат с правомощия по НПК 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- общ брой разследвани ДП по 

текстове от НК 

ГДМРР – 507 бр.; 

ТДД – 115 бр.; 

ТДСМ – 62 бр.; 

ТДЮМ – 53 бр.; 

ТДТ – 22 бр.; 

ТДЮЗ – 139 бр. 

- общ брой приключени ДП 

(включително спрени и 

прекратени) 

 

ГДМРР – 375 бр.; 

ТДД – 87 бр.; 

ТДСМ – 70 бр.; 

ТДЮМ – 29 бр.; 

ТДТ – 18 бр.; 

ТДЮЗ – 94 бр. 

Задача 3.3.3.1. Извършване на експертизи 

постановени за целите на досъдебно 

производство на проби от стоки във 

връзка с нарушения на акцизното 

законодателство 

ДЦМЛ, МЛ 

РУСЕ, МЛ 

ПЛОВДИВ 

постоянен 

- брой изготвени становища по 

постановления за назначаване 

на експертизи по досъдебни 

производства; 

ДЦМЛ: 

ДЦМЛ – 50 бр. 

МЛ Пловдив – 71 бр.  

МЛ Русе – 7 бр.   

- брой извършени експертизи 

по досъдебни производства за 

нарушения по ЗАДС 

МЛ Русе – 7 бр. 
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Дейност 3.3.4. Сътрудничество с ДЧ в 

областта на акцизите в рамките на 

Конвенция Неапол II, Регламент 515/97 и 

двустранни спогодби 

ДМРР постоянен 

- брой инициирани проверки ГДМРР – 26 бр. 

- брой получени запитвания ГДМРР – 106 бр. 

- брой получени отговори ГДМРР – 22 бр. 

-брой изпратени отговори ГДМРР – 113 бр. 

Дейност 3.3.5. Организация и/или 

участие в международни операции за 

противодействие на нарушенията на 

европейското законодателство в областта 

на акцизите 

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой проведени международни 

операции 

ГДМРР – 2 бр.; 

ТДД – 14 бр.; 

ТДСМ – 1 бр.; 

ТДТ – 10 бр.; 

ТДЮЗ – 20 бр. 

-брой проверки в рамките на 

операцията 

ГДМРР – 130 бр.; 

ТДД - 2 бр. докладвани случая 

на задържания; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 240 бр.; 

ТДЮЗ – 860 бр. 

Дейност 3.3.6. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на практики, 

които са в нарушение на митническото 

законодателство 

ДМДМ  

 

 

Задача 3.3.6.1. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики за отклонение на 

стоки от режим транзит 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени анализи 

 

Задача 3.3.6.2. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики при поставяне на 

стоки под режим износ и потвърждаване 

на тяхното напускане 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени анализи 

 

Мярка 3.4. Осигуряване на 

интегритета на веригата на доставки за 

международното движение на стоки и 
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защита на сигурността и безопасността 

на Съюза и неговите граждани 

Дейност 3.4.1. Ефективно прилагане на 

европейските рискови критерии и 

стандарти за сигурност и безопасност 

ДМРР постоянен 

- брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС рискови критерии при 

въвеждане/напускане на 

стоките 

ГДМРР - 38 бр. 

-брой актуализирани списъци с 

рискови стойности за лица, 

стоки, превозни средства, 

контейнери и др. в MAP на 

БИМИС 

ГДМРР - 12 бр. 

Дейност 3.4.2. Обмен на добри практики 

с ДЧ и поддържане на оперативно 

сътрудничество във връзка с прилагане на 

законодателството 

ДЦМУ 

ТМУ 
    

Задача 3.4.2.1. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Митници 2020” 

ДМО 

ДЦМУ 

ТМУ 

постоянен 

- брой участия ДАОМД - участие на 19 

служители в 2 работни 

посещения; 

ГДИСАД -  1 бр. участие в 

семинар на тема „Блокова 

верига и разпределени 

технологии за данъчни и 

митнически информационни 

системи“; 

ТДЮЗ – 6 бр. 

Задача 3.4.2.2. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Фискалис 2020” 

ДМО 

ДЦМУ 

ТМУ 

постоянен 

- брой участия ДАОМД - участие на 2 

служители в 2 работни 

посещения. 

Задача 3.4.2.3. Участие в двустранни 

работни срещи ДМО 

ДЦМУ 

ТМУ 

постоянен 
 

- брой участия  

ДАОМД - домакинство на 

експертна работна среща с 

турската митническа 

администрация, ГКПП Капитан 

Андреево; 
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ГДИСАД - 1 бр. участие в 

работна среща на тема 

"Blockchain и дигитализация на 

световната търговия". 

- брой организирани от АМ 

срещи 

ДАОМД: 

- срещи на ръководството на 

Агенция „Митници“с 

представители на посолствата в 

Република България;  

- домакинство на срещи на 

делегации на високо ниво 

между ръководителите на 

Агенция „Митници“ и:  

- Сръбската митническа 

администрация; 

- Корейската митническа 

администрация 

Задача 3.4.2.4. Обмен на добри практики 

с държавите членки и поддържане на 

сътрудничество във връзка с прилагането 

на акцизното законодателство 

ДАДМ постоянен 

 - брой отправени запитвания ДАДМ – 2 бр. 

 - брой получени отговори ДАДМ – 38 бр. 

Мярка 3.5. Почтеност в дейността на 

администрацията, превенция на 

корупционни практики 
       

Дейност 3.5.1. Прилагане на 

психологически тестове при назначаване 

и  кариерно развитие, съгласно Наредба 

№ Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и 

реда за извършване на изследване за 

професонална и психологическа 

пригодност при назначаване и 

повишаване в длъжност в Агенция 

„Митници“ на миинстъра на финансите 

ДУЧР постоянен 

-общ брой изследвани лица ДУЧР – 1194 бр. 
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Дейност 3.5.2. Преместване на 

митнически служители да изпълняват 

временно друга или същата служба в 

рамките на митническата администрация 

с цел противодействие създаването на 

корупционни канали  

ДУЧР постоянен 

-брой преместени служители ДУЧР – 49 бр. 

Дейност 3.5.3. Определяне на мястото на 

работа на служителите, съгласно 

Устройствения правилник на Агенция 

„Митници“  

ДУЧР постоянен 

- брой издадени заповеди за 

определяне на място на работа 

на служителите в митническите 

учреждения 

ДУЧР – 140 бр. 

Дейност 3.5.4. Извършване на проверки 

по постъпили в Агенцията сигнали за 

неправомерни деяния на митнически 

служители. 

Инспекторат в 

АМ 
31.12.2018 г. 

- брой проверки Извършени проверки по 98 

сигнала, постъпили в АМ 

Дейност 3.5.5. Извършване на проверки 

по имотното състояние на митнически 

служители. 

Инспекторат в 

АМ 
30.11.2018 г. 

- брой проверени декларации   Предвид настъпилите 

законодателни промени 

(влизането в сила на ЗПКОНПИ 

и Наредбата за организацията и 

реда за извършването на 

проверка на декларациите и за 

установяване на конфликт на 

интереси по постъпили сигнали 

за конфликт на интереси) и 

съответните нови изисквания, с 

одобрението на г-н Юлиан 

Мирков – за директор на АМ, 

тази дейност е заменена с 

дейност „Разработване на 

Правила за организацията при 

изпълнението в АМ на 

Наредбата за организацията и 

реда за извършването на 

проверка на декларациите и за 

установяване на конфликт на 

интереси“, които са утвърдени 



 61 

със  Заповед № ЗАМ-1533/32-

319941/05.11.2018 г. 

      По реда на ЗПКОНПИ и на 

Наредбата е извършена 

проверка по имотното 

състояние на един служител. 

Дейност 3.5.6. Извършване оценка на 

корупционния риск в структурни звена на 

АМ. 

Инспекторат в 

АМ 
30.11.2018 г. 

- брой извършени оценки     Извършена е оценка на 

корупционния риск в отдел 

„Акцизна дейност“ в ТМУ на 

Митница Пловдив (закрито, 

считано от 07.01.2019 г.), като е 

използвана „Методика за 

оценка на корупционния риск в 

Агенция „Митници“,  

утвърдена от директора на 

Агенцията. 

Дейност 3.5.7. Провеждане на работни 

срещи на служители от Инспектората с 

ръководния състав на МУ по въпросите 

на превенция и противодействие на 

корупцията. 
Инспекторат в 

АМ 
30.11.2018 г. 

- брой служители, които са 

участвали в работните срещи 

Проведени работни срещи по 

превенция и противодействие 

на корупцията с ръководния 

състав на митници Югозападна, 

Лом и Свищов, както и на 

включените в тяхната структура 

митнически учреждения. В тези 

срещи са участвали общо около 

80 служители. 
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Дейност 3.5.8. Провеждане на анонимни 

анкети с преминаващи през ГКПП 

превозвачи и граждани, с цел получаване 

на информация за дейността на 

митническите служители. 

Инспекторат в 

АМ 
31.10.2018 г. 

- брой анкетирани лица 
Проведено е анкетиране на 

преминаващи през МП 

Калотина превозвачи и пътници 

(общо са анкетирани 532 лица), 

с цел получаване на 

информация за дейността на 

митническите служители, вкл. 

за евентуално наличие на 

корупционни практики, като за 

резултатите от анализа на 

анкетите е изготвен съответен 

доклад. 

- брой оплаквания или жалби За резултатите от анализа на 

анкетите е изготвен доклад до 

директора на Агенцията. В 5 

бр. анкети е декларирано, че 

спрямо съответните лица по 

принцип е проявявано 

корупционно поведение от 

страна на служители, а в 17 бр. 

анкети са направени оценки за 

дейността на администрацията 

(предимно положителни) и 

предложения. 

Дейност 3.5.9. Публикуване на публична 

информация в отворен формат на Портала 

за отворени данни, както и актуализиране 

на публичните регистри от 

компетенциите на дирекция “Акцизна 

дейност и методология“ 

ДАДМ постоянен 

 - брой публикации на Портала 

за отворени данни 

ДАДМ – 58 бр.; 

Дейност 3.5.10. Издаване на вътрешни 

административни актове за работа на 

митническите служители 
ТМУ постоянен 

- брой издадени заповеди, 

инструкции, указания и др.; 

ТДД – 67 бр.; 

ТДСМ – 751 бр.; 

ТДЮМ – 1121 бр.; 

ТДЮЗ – 370 бр. 
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Дейност 3.5.11. Поддържане, 

усъвършенстване, развитие и използване 

на софтуер за автоматично разпределяне 

на случаен принцип на работните места 

на митническите служители 

ТМУ постоянен 

- брой проверки във връзка със 

спазването на организацията на 

работа при използването на 

софтуера за разпределяне на 

случаен принцип на работните 

места на митническите 

служители           

ТДЮМ – 3 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 3 бр. 

Дейност 3.5.12. Провеждане на работни 

срещи с ръководители и служители в 

митническите учреждения по въпросите 

на превенцията и противодействието на 

корупцията и други неправомерни деяния 

на служителите 

ТМУ постоянен 

- брой проведени работни 

срещи 

ТДД – 4 бр.; 

ТДСМ – При възникнал повод; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 30 бр. 

Мярка 3.6. Създаване благоприятни 

условия за развитие и улесняване на 

законната търговия; насърчаване на 

конкурентоспособността в ЕС 

      

Дейност 3.6.1. Разработване и прилагане 

на основни и стратегически документи и 

оперативни планове, свързани с 

изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството на България в 

ЕС, в частта им от компетентността на 

АМ 

ДЦМУ постоянен 

- брой разработени и/или 

актуализирани документи 

 

Дейност 3.6.2. Подготовка и техническо 

управление на проекти, финансирани от 

програми на ЕС и от други международни 

институции и организации, в т.ч. 

изготвяне отчетните документи по 

проектите 

ДЦМУ постоянен 

- брой проекти, одобрени за 

финансиране, брой одобрени 

междинни/окончателни 

доклади по проекти 
 

Дейност 3.6.3. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по теми и досиета 

за разглеждане в работните органи на ЕС 

във връзка с разработване на проекти за 

изменение и допълнение на 

ДЦМУ  
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законодателството в митническата област 

и на инструментите за прилагането му 

Задача 3.6.3.1. Участие в дейността на 

работните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой участия в работни органи 

на ЕС ;  

ДАОМД - участие на 35 

служители в 25 срещи на 

работни органи на ЕС 

- брой участия в работни групи 

към Съвета на ЕС 

ДАОМД  - участие на 118 

служители в 64 срещи към 

Съвета на ЕС 

- брой участия в Комитета по 

Митническия кодекс, в 

Митническата Експертна група  

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

ДАОМД - участие на 206 

служители в 172 заседания на 

секциите към Комитета по 

Митническия кодекс, 

митническите експертни групи 

и в заседания на други 

комитети и работни групи към 

Европейската комисия и в 

срещи на правоприлагащи 

агенции  

Задача 3.6.3.2. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по документите, 

разглеждани в работните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени рамкови 

позиции и позиции по досиета 

за разглеждане от Съвета на ЕС 

ДАОМД - изготвени и 

съгласувани 11 рамкови 

позиции 

- брой изготвени указания за 

участие в Комитета по 

Митническия кодекс,  

Митническите Експертни групи 

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

ДАОМД - изготвени и 

съгласувани 50 броя указания 

Задача 3.6.3.3. Участие в работни и 

проектни групи и семинари, 

организирани в рамките на Програма 

„Митници 2020“ и „Фискалис 2020” 
ДЦМУ, ТМУ постоянен 

- брой участия по програма 

„Митници 2020“ 

ДАОМД - участие на 170 

служители в 91 работни и 

проектни групи по програма 

„Митници 2020“ и 8 семинара; 

ГДИСАД - 1 бр. участие по 

програма „Митници 2020“ в 

семинар на тема „Блокова 

верига и разпределени 
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технологии за данъчни и 

митнически информационни 

системи“. 

- брой участия по програма 

„Фискалис 2020” 

ДАОМД - участие на 4 

служители в 4 проектни групи 

по програма „Фискалис 2020“ 

Дейност 3.6.4. Методическо подпомагане 

на митническите учреждения относно 

прилагането на митническото 

законодателство на Съюза 

ДЦМУ  

 

 

Задача 3.6.4.1. Подготовка на указания и 

насоки за прилагането на митническото 

законодателство на Съюза в областта на 

митническите процедури и режими и 

събирането на митническото задължение 

ДМДМ постоянен 

- брой указания и насоки за 

прилагането на митническото 

законодателство на ЕС  

ДМДМ: 

- указание до началниците на 

митници с основните 

изменения в отношенията 

между страните по прилагане 

на Конвенция ТИР, 1975 г. в 

новия Договор между Агенция 

„Митници“ и АЕБТРИ; 

- изменение на Правилата за 

организацията и контрола в 

митническите учреждения при 

превози, осъществявани под 

покритието на карнети ТИР; 

- указания относно 

максималната гарантирана 

сума, която гарантиращата 

асоциация се задължава да 

заплати на договарящата 

държава, в която е била 

установена нередност по време 

на операция ТИР; 

- указания за администриране 

обмена на документи, 

получени от и изпратени до 

държави членки и страни по 

Конвенцията за общ транзитен 
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режим, свързани със 

завършването и приключването 

на режим транзит, и искания за 

последваща проверка на 

документи за митнически 

статус и транзит, 

- указания връзка със зачестили 

оплаквания от физически лица, 

получатели на пощенски и 

куриерски пратки относно 

задължаване за използване на 

„Български пощи“ ЕАД или 

друг митнически представител 

при деклариране за допускане 

за свободно обращение и 

крайна употреба на стоките, 

вложени в тези пратки, както и 

изготвяне на полезна 

информация за получателите 

на пощенски и куриерски 

пратки; 

Дейност 3.6.5. Прилагане на 

предвидените в митническото 

законодателство на ЕС опростявания за 

митническите режими и процедури, 

тарифно класиране и произход 

ДМДМ, ТМУ  

 

 

Задача 3.6.5.1. . Използване на общо 

обезпечение за покриване размера на 

вносните или износните мита, 

съответстващ на съществуващо или 

потенциално митническо задължение по 

отношение на две или повече операции, 

декларации или митнически режими, 

включително и освобождаване от 

обезпечение. 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

предоставяне на общо 

обезпечение; 

ДМДМ - 30 (тридесет) броя 

приети заявления за издаване 

на разрешение за предоставяне 

на общо обезпечение; 

ТДД – 7 бр.; 

ТДСМ – 22 бр.; 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 16 бр.; 

ТДЮЗ – 43 бр. 
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- Брой издадени разрешения за 

предоставяне на общо 

обезпечение; 

ДМДМ - 14 (четиринадесет) 

броя издадени разрешения за 

предоставяне на общо 

обезпечение; 27 (двадесет и 

седем) броя издадени 

разрешения за предоставяне на 

общо обезпечение в резултат 

на преразглеждане на 

разрешения, издадени по 

отменетото Общностно 

законодателство (без 

предхождащо подаване на 

заявление); 

ТДД – 2 бр.; 

ТДСМ – 15 бр.; 

ТДЮМ – 2 бр.; 

ТДТ – 5 бр.; 

ТДЮЗ – 41 бр. 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

освобождаване от обезпечение;  

ДМДМ - 16 (шестнадесет) броя 

приети заявления за издаване 

на разрешение за 

освобождаване от обезпечение; 

ТДД – 0 бр.; 

 

- Брой издадени 

разрешения за обсвобождаване 

от обезпечение; 

ДМДМ - 6 (шест) броя 

издадени разрешения за 

обсвобождаване от безпечение; 

ТДД – 0 бр.; 

- Брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадените заявления; 

ДМДМ - не са осъществявани; 

ТДД – 0 бр.; 

 

Задача 3.6.5.2. Издаване на разрешения 

за редовна корабна линия ДМДМ постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

редовна корабна линия; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления. 
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- брой издадени разрешения за  

редовна корабна линия; 

 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения 

Задача 3.6.5.3. Издаване на разрешения 

за одобрен издател за доказателство за 

митнически статус на съюзни стоки 

 

ТМУ постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- брой издадени разрешения за  

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

Задача 3.6.5.4. Опростявания на 

митническите процедури по отношение 

на поставяне на стоки под режим съюзен 

транзит или завършването на този режим, 

включително и опростявания при 

завършването на операции ТИР 

 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

статус на  одобрен изпращач за 

режим съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой издадени разрешения за 

статус на одобрен изпращач за 

режим съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за 

режим съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой  издадени разрешения за 

статус на одобрен получател за 

режим съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на специален тип 

пломби с цел да се гарантира 

идентифицирането на стоките, 

поставени под режим съюзен 

транзит; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- брой издадени разрешения за 

използване на специален тип 

пломби с цел да се гарантира 

идентифицирането на стоките, 

поставени под режим съюзен 

транзит; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт; 

ДМДМ - 1 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

- брой издадени разрешения за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт; 

ДМДМ - 1 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

въздушен или морски 

транспорт; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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- брой издадени разрешения за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

въздушен или морски 

транспорт; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение 

за използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

електронен манифест за стоки, 

превозвани с въздушен 

транспорт или морски 

транспорт; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой издадени разрешения за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

електронен манифест за стоки, 

превозвани с въздушен 

транспорт или морски 

транспорт; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой на приетите заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на електронен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит; 

ДМДМ - 1 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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- брой на издадени разрешения 

за използване на електранен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит; 

ДМДМ - 1 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за  

режим ТИР; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой  издадени разрешения за 

статус на одобрен получател за 

режим ТИР; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за  

допуск до процедура ТИР; 

ДМДМ - 26 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

- брой издадени разрешения за 

допуск до процедура ТИР 

ДМДМ - 23 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

Задача 3.6.5.5. Издаване на разрешения 

за използване на опростена декларация и 

за митническо деклариране чрез вписване 

в отчетността на декларатора 

ДМДМ, ТМУ 

 
постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на опростена 

декларация; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 1 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 
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- Брой издадени разрешения за 

за използване на опростена 

декларация; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ – 1 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за за 

митническо деклариране чрез 

вписване на данни в 

отчетността на декларатора;  

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 6 бр. 

 - Брой издадени 

разрешения за за митническо 

деклариране чрез вписване на 

данни в отчетността на 

декларатора; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 5 бр. 

Задача 3.6.5.6. Издаване на разрешения 

за централизирано оформяне, когато е 

включена друга/други държава/и членка/и 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне, 

когато е включена друга/и 

държава/и членка/и; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

- Брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне, 

когато е включена и друга 

държава членка; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- Брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадени заявления; 

 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

Задача 3.6.5.7. Издаване на разрешения 

за централизирано оформяне на 

национално ниво 

 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне на 

национално ниво; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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ТДЮЗ – 1 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне на 

национално ниво; 

ДМДМ - 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

Задача 3.6.5.8. Издаване на разрешения 

за самооценка 

 
ДМДМ постоянен 

Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

самооценка; 

ДМДМ - 0 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

самооценка; 

ДМДМ - 0 бр. 

Задача 3.6.5.9. Консултационни 

процедури и обмен на информация с 

митническите органи на другите държави 

членки във връзка с издаване на 

разрешения за централизирано оформяне, 

по които Република България е участваща 

държава членка 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 

 

 

 

 

ДМДМ - 0 бр. 

Задача 3.6.5.10. Съгласуване на проекти 

на разрешения за използване на 

опростявания при редовно използване на 

опростена декларация и чрез вписване в 

отчетността на декларатора, изготвени от 

компетентните митнически учреждения 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени съгласувания ДМДМ - 0 бр. 

Дейност 3.6.6. Издаване на Обвързваща 

информация   съгласно чл.чл. 33-37 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Митнически кодекс на 

Съюза 

  

 

 

Задача 3.6.6.1. Издаване на основание 

постъпили заявления от икономически 
ДМДМ постоянен 

 

- брой издадени  ОТИ; 
ДМДМ - 146 бр. 
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оператори на Обвързващи тарифни 

информации (ОТИ) и Обвързващи 

информации за произход (ОИП) 

- брой издадени ОИП; ДМДМ - 0 бр. 

Дейност 3.6.7. Организиране, 

координиране и контролиране на 

дейността, свързана с издаване на  

разрешения за одобрен икономически 

оператор (ОИО) 

ДМДМ, ТМУ    

Задача 3.6.7.1. Извършване на:  

- проверки за изпълнение на условията за 

приемане на заявления за издаване на 

разрешение за ОИО;  

- одити за изпълнение на критериите и 

условията за издаване на разрешения за 

ОИО;  

- мониторинг на изпълнението на 

критериите и условията от титуляри на 

разрешения за ОИО; 

- преразглеждане на разрешения за ОИО. 

ДМДМ, ДМРР, 

ТМУ 
постоянен 

- брой извършени проверки за 

приемане на заявления; 

ДМДМ - 24 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- брой въведени  заявления в IT 

приложението за одобрените 

икономически оператори в  

системата  на икономическите 

оператори (EOS);  

ДМДМ - 21 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой проверки за 

изпълнението на критериите и 

условията; 

ДМДМ - 28 бр.; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДЮМ – 7 бр.; 

ТДТ – 8 бр.; 

ТДЮЗ – 9 бр. 

- брой извършени мониторинги; ДМДМ - Във връзка с 

прилагането на новото 

митническо законодателство на 

Съюза от 01.05.2016 г., се 

извършва преразглеждане на 

титулярите на сертификати за 

ОИО, издадени до 30.04.2016 

г.; 

ТДД – 3 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 
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- брой извършени 

преразглеждания. 

ДМДМ - 11 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДЮМ – 3 бр.; 

ТДТ – 3 бр.; 

ТДЮЗ – 8 бр. 

Задача 3.6.7.2. Консултации и обмен на 

информация с митническите органи на 

други държави членки във връзка с ОИО 
ДМДМ, ДМРР постоянен 

- брой извършени 

консултационни 

процедури/обмен на 

информация 

ДМДМ - 0 бр. 

Задача 3.6.7.3. Осигуряване 

изпълнението на процеса, свързан с 

издаване на разрешение за ОИО или 

съответно отхвърляне на заявление за 

ОИО  

- управление на разрешението за ОИО: 

мониторинг, преразглеждане, изменение 

на решение, спиране действието на 

разрешението и отмяна 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени разрешения: ДМДМ - 17 бр.  

- брой отхвърлени заявления за 

ОИО; 
ДМДМ - 3 бр.  

- брой преразгледани 

сертификати/разрешения;            
ДМДМ - 11 бр.  

- брой спрени разрешения; ДМДМ - 0 бр. 

- брой отменени разрешения ДМДМ - 0 бр. 

Задача 3.6.7.4. Актуализиране на 

Правилата за организацията на работа на 

митническите служители във връзка с 

прилагането на разпоредбите за ОИО  

ДМДМ 2018 

- правила за организацията на 

работа на митническите 

служители във връзка с 

прилагането на разпоредбите за 

ОИО 

ДМДМ - не. 

Дейност 3.6.8. Дейности, свързани с 

вземането на решение за определяне на 

одобрено място за представяне на стоки 
  

 

 

Задача 3.6.8.1. Издаване на решения за 

определяне на одобрено място за 

представяне на стоки 

ТМУ постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на решение за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

- Брой издадени решения за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 
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Дейност 3.6.9. Дейности, свързани с 

издаване на разрешения за операции в 

съоръжения за временно складиране 
  

 

 

Задача 3.6.9.1. Издаване на решения за 

операции в съоръжения за временно 

складиране 

ТМУ постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТДД – 1 бр.; 

ТДСМ – 3 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 10 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 3 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 6 бр. 

Дейност 3.6.10. Осигуряване на 

ефективно прилагане на мерките на 

Общата търговска политика  
  

 

 

Задача 3.6.10.1. Предоставяне на статут 

на одобрен износител в съответствие с 

правилата за произход на стоки 
ДМДМ постоянен 

- брой издадени разрешения ДМДМ - 21 бр. 

Задача 3.6.10.2. Координиране дейността 

по представяне пред ЕК на 

исканията/възраженията на икономически 

оператори за въвеждане на автономни 

мерки за суспендиране на митата 

ДМДМ постоянен 

- брой представени на ЕК 

искания/възражения на 

икономически оператори 

ДМДМ - 1 бр. възражение 

срещу подаденo исканe за 

въвеждане на автономна мярка 

по суспендиране.  

Дейност 3.6.11. Регистриране на 

икономически оператори в системата за 

регистрираните износители (REX 

системата) 

  

 

 

Задача 3.6.11.1. Регистриране в REX 

системата на Европейския съюз (ЕС) на 

основание на постъпили заявления от 

износители на стоки за страни по Общата 

система за преференции или за страни, с 

които ЕС има споразумения за свободна 

търговия 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени регистрации ДМДМ - 46 бр. 
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Дейност 3.6.12. Издаване на разрешения 

по чл. 211, параграф 1 от МКС 

ТМУ постоянен 

 - брой издадени разрешения по 

чл. 211, параграф 1 от МКС 

ТДД – 9 бр.; 

ТДСМ – 14 бр.; 

ТДЮМ – 4 бр.; 

ТДТ – 12 бр.; 

ТДЮЗ – 33 бр. 

Дейност 3.6.13. Изменения и допълнения 

на националното законодателство в 

областта на акцизите 

ДАДМ, ДПДО постоянен 

 - проект за изменение и 

допълнение (ПИД) на 

ППЗАДС; 

ДАДМ, ДПДО - 1 бр. Проект 

за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на 

Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

 - проекти на наредби ДАДМ - Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-1 

от 2014 г. за специфичните 

изисквания и контрола, 

осъществяван от митническите 

органи върху средствата за 

измерване и контрол на 

акцизни стоки, на Наредба № 

Н-7 от 2016 г. за определяне на 

ред, начин и формат за 

изпращане на данните от 

средствата за измерване и 

контрол по чл. 103а, ал. 1 от 

ЗАДС, Наредба № 7 от 

02.09.2010 г. за разпореждането 

с отнети и изоставени в полза 

на държавата акцизни стоки. 

 - проект на ЗИД на ЗАДС; ДАДМ, ДПДО - 1 бр. Проект 

за изменение и допълнение на 

ЗАДС 

 - издаване на национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове, базирани на решения на 

Комитета по акцизите към ЕК 

ДПДО - 2 бр.  
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Дейност 3.6.14. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове 

ДЦМУ постоянен 

 - брой изготвени становища ДМДМ - 43 бр. становища по 

проекти на двустранни и 

многостранни международни 

договори и спогодби, засягащи 

въпроси в областта на 

митническите освобождавания 

и митническата стойност; 

65 бр. становища по проекти на 

нормативни и други актове, 

засягащи въпроси в областта на 

митническите освобождавания 

и митническата стойност, 

изпратени за съгласуване от 

други държавни органи; 

ДАДМ - 19 бр.; 

ДПДО - 59 бр.  

Мярка 3.7. Повишаване ефективността 

от управлението на риска за целите на 

борбата срещу терористичната и 

престъпната дейност, включително 

срещу нерегламентираното движение 

на стоки, подлежащи на забрани и 

ограничения 

    

Дейност 3.7.1. Подпомагане на 

ефективното управление на риска във 

връзка с превенция на 

нерагламентираното движение на стоки, 

подлежащи на забрани и ограничения 

ДМРР постоянен 

-брой създадени рискови 

профили, въз основа на 

предоставена информация 

ГДМРР - 31 бр. 

Дейност 3.7.2. Предотвратяване 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма 
ДМРР постоянен 

-брой изготвени доклади до 

САД „ФР” на ДАНС 
ГДМРР - Изготвени 8 доклада 

за съмнителни операции. 

Дейност 3.7.3. Повишаване капацитета на 

Агенция „Митници” по пресичане на 

незаконния наркотрафик 
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Задача 3.7.3.1. Предотвратяване на 

незаконен трафик на наркотични 

вещества и техните прекурсори 

ДМРР, ТМУ 2018 

-брой направени залавяния и 

количества задържани 

наркотици и прекурсори 

ГДМРР - 87 залавяния, при 

които са задържани общо 

16107.975 кг, 723884 табл. и 

0.020 л  наркотици и 

прекурсори; 

ТДД – 8 бр., 160,785 кг 

наркотици; 

ТДСМ - 3 бр. залавяния - 4400 

кг. АПААН, 2500 кг. АПАА, 20 

кг. фенилпропандион/ 

фенилацетон/ ; 

ТДЮМ - Общ брой залавяния 

– 12 бр. 

Количества: 

934,349 кг хероин,  

11,09 кг канабис, 

 1,948 кг хашиш,  

4,992 кг опиум марихуана 

10,368 кг,   

1869 бр. анаболни стероиди; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ - 27 броя залавяния, 

както следва: 

 10 кг канабис-МП Златарево; 

 2100 таблетки КСАНАКС от; 

0,5 mg - МП Златарево; 

 1 по ДП при внос; 

 15кг., наркотични в-ва и 

 150 кг., прекурсори. 

  

Задача 3.7.3.2. Събиране и обработка на 

информация, свързана с незаконен 

трафик на наркотични вещества и 

прекурсори 

ДМРР 2018 

-брой създадени и допълнени 

РИ нарушения НОП в СОРИ 2.0 

ГДМРР - разпространени 385 

бр. съобщения за задържане на 

наркотични вещества и 

прекурсори  и 121 бр. сигнали  

за заподозрени в наркотрафик 
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лица, фирми и превозни 

средства. 

Задача 3.7.3.3. Участие в национални и 

международни операции, насочени срещу 

незаконни трафик на наркотични 

вещества и техните прекурсори 
ДМРР 2018 

-брой проведени операции ГДМРР - участие в 7 

международни операции по 

противодействие на 

международния трафик на 

наркотични вещества и 

прекурсори 

Задача 3.7.3.4. Провеждане на 

организационно съвещание по разкриване 

на незаконен наркотрафик 
ДМРР 2018 

-доклад от съвещание 

 

Задача 3.7.3.5. Идентификация на нови 

психотропни вещества (дизайнерски 

наркотици) и подпомагане приемането на 

законодателни промени срещу трафика на 

наркотични вещества 
ДЦМЛ, ДМРР постоянен 

-брой на идентифицираните с 

лабораторен анализ нови 

психотропни вещества 

ДЦМЛ - Общ брой на 

изследваните проби за 

съдържание на наркотични 

вещества -521, от които 14 броя 

са нови психотропни вещества 

и прекурсори. 

-предложения за законодателни 

промени за включване на нови 

вещества в контролните 

списъци 

ДЦМЛ - Изготвено е едно 

предложение за включване в 

списъците за вещества под 

контрол.  

Дейност 3.7.4. Засилване на дейността по 

противодействие на незаконния трафик 

на оръжия и изделия и технологии с 

двойна употреба 

    

Задача 3.7.4.1. Разкриване и задържане 

на незаконно пренасяни оръжия и 

изделия и технологии с двойна употреба 

(ИТДУ) 

ДМРР, ТМУ 2018 

-брой направени задържания и 

количества оръжия и ИТДУ 

ГДМРР - При 19 залавяния са 

задържани следните 

количества оръжия: 

2 бойни пистолета, 13 газови 

пистолета, 125 бр. бойни/ловни 

патрони, 936 бр. газови 

патрони, 3 бр. ловни пушки и 1 

бр. оптически прицел, 96 бр. 

различни видове части и 

принадлежности за оръжия. 
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*Забележка: В един от 

случаите през 2018 г. в рамките 

на съвместна полицейско-

митническа операция под 

името „Армстронг V“, както и 

след допълнително проведена 

оперативно издирвателна 

дейност, претърсване и 

изземване в района на гр. 

София са задържани 

разнородни голямо количество 

оръжия, съставни части и 

принадлежности за тях, голямо 

количество боеприпаси, 

тротилова шашка и др. По 

случая се води досъдебно 

производство, а количествата 

към момента не са уточнени; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮМ -  8 бр. задържания.                             

Задържани:  

- 20 бр. патрони за ловно 

оръжие 

- 1 бр. боен пистолет ; 

- 14 бр. други /газови, 

въздушни, ловни и др., както и 

муниции за тях; 

ТДТ – 0 бр.; 

 

Задача 3.7.4.2. Участие в международни 

и национални операции по 

противодействие на незаконния трафик 

на оръжия и ИТДУ 

ДМРР, ТМУ 2018 

-брой проведени операции ГДМРР - Участие в 3 

международни операци по 

противодействие на незаконния 

трафик на оръжия и ИТДУ; 

ТДД – 0 бр.; 
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ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

Задача 3.7.4.3. Идентифициране на риска, 

създаване и проследяване действието на 

рискови профили с цел противодействие 

на незаконния трафик на оръжия и ИТДУ 
ДМРР 2018 

-брой рискови профили 

-брой сработвания 

ГДМРР - Участие в създаване 

и проследяване действието на 

19 рискови профила с 

множество сработвания през 

2018 г. и участие в изготвянето 

на регулярна справка за ДАНС 

относно износ за 12 определени 

държави. 

Дейност 3.7.5. Събиране и анализ на 

информацията за лица, извършили 

нарушения или престъпления с предмет 

акцизни стоки. Мерки за превенция на 

престъпната дейност и сезиране на 

компетентните органи 

  

 

 

Задача 3.7.5.1. Събиране на информация 

от системите на АМ, партньорски 

организации и отворени източници. 

Създаване на набор от лични данни и 

друга информация за оперативно 

интересни лица (досие на лицата) 

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой създадени досиета ГДМРР – 67 бр.; 

ТДД – 3 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 136 бр. 

Задача 3.7.5.2. Оценка на риска от 

извършване на престъпления с предмет 

акцизни стоки и мерки за превенция на 

престъпната дейност 
ДМРР, ТМУ постоянен 

-предложени мерки за 

превенция 

ГДМРР - изпращане на 

спонтанна информация до 

НАП, на основание чл.104а, 

ал.2 от ЗАДС; 

ТДСМ – 0 бр.; 

 

Задача 3.7.5.3.  

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой подадени сигнали до 

разследващ митнически 

инспектор 

ТДД – 3 бр.; 

ТДСМ – 25 бр.; 

ТДТ – 9 бр.; 

ТДЮЗ – 12 бр. 

-брой подадени сигнали до 

прокуратурата 

ТДД – 1 бр.; 

ТДСМ – 1 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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ТДЮЗ – 10 бр. 

-брой подадени сигнали до друг 

компетентен орган 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 1 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 41 бр. 

Мярка 3.8. Прилагане на модерни 

методи по оценка и анализ на риска, с 

оглед ефективно противодействие на 

нарушенията с акцизни стоки 

    

Дейност 3.8.1. Противодействие на 

акцизни нарушения, чрез управление на 

риска 
    

Задача 3.8.1.1. Изготвяне на анализи и 

оценка на заплахите в областта на 

акцизните стоки чрез ефективно 

прилагане на функционалните 

възможности на БАЦИС и СОРИ 
ДМРР постоянен 

-брой анализи ГДМРР – 26 бр. 

-брой отработени ИРС в 

БАСИЦ 

ГДМРР – 26370 бр. 

-брой създадени на ниво ЦМУ 

рискови профили в БАЦИС 

ГДМРР – 2 бр. 

-брой въведени РИ за акцизни 

нарушения в СОРИ 

ГДМРР – 58 бр. 

Задача 3.8.1.2. Оптимизиране на работата 

на изградените териториални 

координационни центрове (ТКЦ) 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- обмен на информация с НКЦ 

и другите ТКЦ 

ГДМРР – ежедневен. 

ТДД – Ежедневен с подаване 

на бюлетин за оперативна 

обстановка; 

ТДСМ – 2883 бр.; 

ТДЮМ – ежедневен; 

ТДТ – 3 бр.; 

ТДЮЗ – 578 бр. 

- въвеждане на рискова 

информация в СОРИ 2.0. 

ГДМРР – 39 бр.; 

ТДД – 2 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 4 бр.; 

ТДЮЗ – 7 бр. 

- брой създадени локални 

рискови профили - БИМИС; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДСМ – 8 бр.; 
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ТДТ – 17 бр.; 

ТДЮЗ – 15 бр. 

- брой предложени национални 

рискови профили – БИМИС и 

ПТРР; 

ТДД – 10 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 54 бр. 

- брой създадени рискови 

профили в БАЦИС 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 2 бр. 

Задача 3.8.1.3. Обмен на информация, 

чрез Общностната система за управление 

на риска (CRMS) – DG TAXUD 

ТМУ постоянен 

- брой въведени формуляри 

 

ГДМРР – 4 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 11 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 146 бр. 

- брой прегледани формуляри     ГДМРР – 212 бр.; 

ТДД – 95 бр.; 

ТДСМ – 1651 бр.; 

ТДТ – 350 бр.; 

ТДЮЗ – 1340 бр. 

- брой създадени рискови 

профили след преглед на 

формулярите 

ГДМРР – 73 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Задача 3.8.1.4. Анализ на процесуалните 

действия на митническите служители, 

извършвани в хода на физическите 

проверки за спазване на ЗАДС и 

нормативните актове за неговото 

прилагане. При необходимост, изготвяне 

на допълнителни указания и/ или 

процедури, разясняващи правомощията 

на митническите органи при извършване 

на проверките с цел повишаване на 

ДМРР постоянен 

- изготвени указания и/ или 

процедури при извършване на 

проверки 

ГДМРР - Актуализирани 

правила за извършване на 

физическите проверки по реда 

на ЗАДС (акцизни проверки). 
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професионалната им квалификация и 

аналитичен опит 

Дейност 3.8.2. Изготвяне и актуализация 

на профили на митническите учреждения, 

идентифициране на рискови области и 

прилагане на мерки за покриване на риска 

ДМРР, ТМУ постоянен 

-брой доклади за състоянието и 

тенденциите в установените 

рискови области по групи 

акцизни стоки 

ТДД – 18 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 54 бр. 

Дейност 3.8.3. Контрол при приема и 

обработката на акцизни и 

рекапитулативни декларации 

ДАДМ, ТМУ постоянен 

 - брой приети акцизни и 

рекапитулативни декларации, 

събрана допълнителна 

информация по тях   

ТДД – 11 632 бр.; 

ТДСМ – 5 613 бр.; 

ТДЮМ – 6 281 бр.; 

ТДТ – 12 276 бр.; 

ТДЮЗ – 9 784 бр. 

- установен брой 

несъответствия на данните 

ТДД – 45 бр.; 

ТДЮМ – 228 бр.; 

ТДТ - Несъответствията са 

своевременно отстранени или 

грешно са сработили рисковите 

индикатори; 

ТДЮЗ – 75 бр. 

- брой анализирани рискови 

индикатори; 

ТДД – 4 162 бр.; 

ТДСМ – 338 бр.; 

ТДЮМ – 818 бр.; 

ТДТ – 8 217 бр.; 

ТДЮЗ – 1338 бр. 

 - брой издадени актове за 

установяване на задължеиня; 

ТДД – 1 бр.; 

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 3.9. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

    

Дейност 3.9.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

Oдитните ангажиметни на 

отдел ЗВО през 2018 г. бяха 

извършени в съответствие с 

определените от министъра на 

финансите приоритетни 
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ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

области за одитиране от 

звената за вътрешен одит в 

организациите от публичния 

сектор, пради което отдел ЗВО 

няма предложение относно 

изпълнението на дейностите по 

съответните цели и мерки, 

включени в Годишния план на 

Агенция “Митници” за 2018 г. 

Цел 4. Защита на гражданите и финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 4.1. Прилагане на ефективни 

мерки при движението на стоки, 

подлежащи на ограничения и забрани, 

основаващи се на съображенията за 

опазване на обществения морал, 

обществения ред или обществената 

сигурност, опазването на здравето на 

хората и на животните, защитата на 

растенията, опазването на околната 

среда, защитата на националното 

богатство, имащо художествена, 

историческа или археологическа 

стойност, и защитата на 

индустриалната или търговска 

собственост, включително контрол на 

прекурсорите за производство на 

наркотици, на стоки, нарушаващи 

права на интелектуалната собственост 

и пари в брой, както и изпълнението на 

мерки за опазване и управление на 
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рибните ресурси и на мерки на 

търговската политика 

Дейност 4.1.1. Ефективно прилагане на 

мерки за закрила на права на 

интелектуална собственост 
ДМРР, ТМУ     

Задача 4.1.1.1. Разгледани и одобрени 

национални и съюзни заявления за намеса 

на митническите органи 
ДМРР постоянен 

-брой одобрени заявления за 

намеса 

ГДМРР – 100 бр. 

Задача 4.1.1.2. Прилагане на мерки по 

закрила на права на интелектуална 

собственост  

ДМРР постоянен 

- брой случаи на задържани 

стоки 

ГДМРР – 407 бр.; 

ТДЮМ – 265 бр.; 

ТДТ – 12 бр.; 

ТДЮЗ – 145 бр. 

- брой задържани артикули ГДМРР – 1 531 641 бр.; 

ТДЮМ – 271 354 бр.; 

ТДТ – 4 844 бр.; 

ТДЮЗ – 290 583 бр. 

- брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ГДМРР – 28 276 бр.; 

ТДТ – 332 бр.; 

ТДЮЗ – 4 208 бр. 

Задача 4.1.1.3. Засилване контрола на 

рискови пощенски и куриерски пратки, с 

които се пренасят стоки, нарушаващи 

права на интелектуална собственост 
ДМРР постоянен 

-брой случаи на задържани 

стоки в пощенски/ куриерски 

пратки 

ГДМРР – 65 бр.; 

ТДТ – 3 бр.; 

ТДЮЗ – 31 бр. 

-брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ГДМРР – 28 276 бр. 

ТДТ – 332 бр.; 

ТДЮЗ – 4 208 бр. 

Задача 4.1.1.4. Участие в международни 

операции по противодействие на 

нарушения на права на интелектуална 

собственост 

ДМРР постоянен 

-брой проведени международни 

операции 

ГДМРР: 

- международна операция 

PANGEA ХI, насочена срещу 

трафика на фалшифицирани 

лекарствени средства, 

закупени по Интернет и 

пренасяни в пощенски и 

куриерски пратки, проведена 

по инициатива на Световната 
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митническа организация и 

Интерпол; 

- международна операция 

OPSON VII, насочена срещу 

разпространението на 

фалшифицирани и 

неотговарящи на стандарта 

хранителни продукти, 

проведена по инициатива на 

Интерпол и Европол; 

- по инициатива на Целевата 

група за борба с контрабандата 

и измамата към Центъра за 

правоприлагане в Югоизточна 

Европа /ЦПЮЕ/ регионална  

операция KNOW HOW III, 

насочена срещу трафика и 

разпространението на 

фалшифицирани стоки; 

-  международна операция 

„Goalkeeper” проведена по 

инициатива на митническата 

администрация на Русия със 

съдействието на Световната 

митническа организация 

насочена срещу трафика и 

разпространението на 

фалшифицирани спортни 

стоки, свързани със световното 

първенство по футбол;   

- международна операция 

SILVER AXE III, насочена 

срещу разпространението на 

нелегални и неотговарящи на 

стандарта пестициди. 
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Дейност 4.1.2. Създаване на финансови 

рискови профили за стоки, декларирани 

за допускане за свободно обращение във 

връзка с необходимостта от защита на 

финансовите интереси на Съюза съгласно 

Проект на Решение за изпълнение, 

определящо подробни правила за 

установяване на общи критерии за 

финансов риск и стандарти за анализ на 

риска за хармонизирано прилагане на 

някои митнически проверки съгласно 

Регламент (ЕС) № 952/2013 

ДМРР постоянен 

-брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС финансови рискови 

профили 

ГДМРР -  Изпълнението е 

отложено, поради липсваща  

към момента функционалност 

и ръководство за прилагането 

на общите критерии за 

финансов риск от ЕК. 

Дейност 4.1.3. Подпомагане на 

ефективната защитата на: 

- живота и здравето на хората, на 

животните и растенията; 

- на културното и историческото 

наследство, околната среда и др., както и 

съдействие за прилагане на мерките по 

надзора на пазара 

    

Задача 4.1.3.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС и националното 

законодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени указания за 

прилагане на мерките; 

 

ДМДМ -  95 бр. 

Задача 4.1.3.2. Изразяване на становища 

по проекти на нормативни актове  ДМДМ постоянен 

-брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

ДМДМ -  22 бр. 

Задача 4.1.3.3. Участие в работни органи 

на ЕС, в междуведомствени работни 

групи и обмен на информация с 

компетентните органи в Република 
ДМДМ постоянен 

-брой участия в работни органи 

на ЕС; 

ДМДМ -  20 бр. 

- брой участия в 

междуведомствени работни 

групи; 

ДМДМ - не е възниквала 

необходимост 
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България, в държавите членки и с 

Европейската комисия 
- брой обменена информация с 

компетентните органи в 

Република България, в 

държавите членки и с 

Европейската комисия; 

ДМДМ - според конкретната 

необходимост се комуникира 

по различни поводи с ЕК, 

другите ДЧ и комп. 

национални органи 

Задача 4.1.3.4. Институционализиране на 

сътрудничеството и взаимодействието с 

компетентните органи чрез изготвяне на 

споразумения и/или инструкции за 

взаимодействие, актуализиране на 

прилаганите споразумения и/или 

инструкции във връзка с промени на 

законодателството и провеждане на 

съвместни обучения и срещи 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени споразумения/ 

инструкции за взаимодействие 

или промяна в съществуващи 

споразумения/ инструкции; 

ДМДМ -  6 бр. 

- брой проведени обучения и 

срещи; 

ДМДМ -  2 бр. 

Задача 4.1.3.5. Подпомагане на 

компетентните органи за прилагане на 

мерките 

 

ТМУ постоянен 

- брой подадени уведомления 

към органите, отговорни за 

прилагане на мерките, за 

предприемане на действия от 

тяхна компетентност; 

ТДД – 323 бр.; 

ТДСМ – 343 бр.; 

ТДЮМ – 610 бр.; 

ТДТ – 1 239 бр.; 

ТДЮЗ – 1 262 бр. 

- брой извършени съвместни 

проверки; 

ТДД – 42 бр.; 

ТДСМ – 11 бр.; 

ТДТ – 375 бр.; 

ТДЮЗ – 106 бр. 

Задача 4.1.3.6. Прилагане на мерките по 

Схемата за разрешителни  FLEGT 
ДМДМ постоянен 

- брой разгледани 

разрешителни FLEGT; 

ДМДМ -  205 бр. 

 

- изпратен годишен доклад до 

ЕК; 

ДМДМ - Изготвен доклад. 

Задача 4.1.3.7. Отчитане на възникнали 

случаи на нарушаване на въведени 

забрани и/или ограничения 
ТМУ ежемесечен 

- брой възникнали случаи на 

нарушаване на въведени 

забрани и/или ограничения 

ТДД – 26 бр.; 

ТДСМ – 1 бр.; 

ТДЮЗ – 17 бр. 

Дейност 4.1.4. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на 

Общата селскостопанска политика  при 

тясно взаимодействие с Министерството 

ДЦМУ, ТМУ      
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на земеделието и храните, Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна 

агенция 

Задача 4.1.4.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС  и националното 

законодателство  

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания; ДМДМ -  2 бр. 

Задача 4.1.4.2. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове ДМДМ постоянен 
- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

ДМДМ -  5 бр. 

Задача 4.1.4.3. Извършване на физически 

проверки и лабораторни тестове на проби 

при износ на извънквотна изоглюкоза, 

съгласно изискванията на 

законодателството на ЕС и 

осъществяване на оперативно 

сътрудничество с Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

ДМДМ, ДЦМЛ, 

ДМРР, ТМУ 
постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите 

учреждения на износ; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой изследвани лабораторни 

проби; 

ДЦМЛ – няма. 

- брой на нововъведени методи 

за анализ; 

ДЦМЛ – не е възникнала 

необходимост. 

- брой изследвани проби; 
 

Задача 4.1.4.4. Извършване на физически 

проверки при внос на определени 

селскостопански стоки, за които има 

изисквания и норми в законодателството 

на ЕС (банани, ориз, коноп, маслиново 

масло (зехтин) и др.), лабораторни 

тестове на проби 
ДМДМ, ДЦМЛ, 

ДМРР, ТМУ 
постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите  

учреждения при допускане за 

свободно обращение ; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДТ – 28 бр.; 

ТДЮЗ – 35 бр. 

- брой изследвани лабораторни 

проби; 

ДЦМЛ – 1 бр. 

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на контрола 

при внос на определени 

селскостопански продукти; 

ДЦМЛ – не е възникнала 

необходимост. 

Задача 4.1.4.5. Осъществяване на 

контрол върху вноса на селскостопански 

стоки във връзка с прилагане 

изискванията за лицензирането и 

 

ДМДМ, ТМУ 
постоянен 

- брой извършени проверки на 

автентичността на лицензите за 

внос, издадени от МЗХ и в 

другите ДЧ; 

ДМДМ -  6 бр. 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 
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администрирането на квоти съгласно 

законодателството на ЕС 

- брой извършени насрещни 

проверки с МЗХ на 

количествата, за които са 

издадени лицензии; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Задача 4.1.4.6. Изготвяне на годишни 

доклади до Европейската комисия 

относно извършени физически проверки, 

прилаганите методи на контрол, 

установените нарушения и друга 

информация, изисквана съгласно 

законодателството на ЕС, свързани с 

износа на селскостопански стоки, за 

които е предвидено изплащане на 

възстановявани при износ, и за износ на 

извънквотна изоглюкоза 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- изпратени годишни доклади 

на ЕК; 

ДМДМ -  2 бр. 

Задача 4.1.4.7. Извършване на физически 

проверки и лабораторни тестове на проби 

при износ на извънквотна изоглюкоза, 

съгласно изискванията на 

законодателството на ЕС и 

осъществяване на оперативно 

сътрудничество с Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция 

ДМДМ, ДЦМЛ, 

ТМУ 
постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите 

учреждения на износ; 

 

- брой изследвани лабораторни 

проби; 

ДЦМЛ – няма. 

- брой на нововъведени методи 

за анализ; 

ДЦМЛ – не е възникнала 

необходимост. 

- брой изследвани проби;  

Задача 4.1.4.8. Извършване на физически 

проверки при внос на определени 

селскостопански стоки, за които има 

изисквания и норми в законодателството 

на ЕС (банани, ориз, коноп, маслиново 

масло (зехтин) и др.), лабораторни 

тестове на проби 
ДМДМ, ДЦМЛ, 

ТМУ 
постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите  

учреждения при допускане за 

свободно обращение ; 

ТДСМ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 271 бр. 

- брой изследвани лабораторни 

проби; 

ДЦМЛ – няма. 

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на контрола 

при внос на определени 

селскостопански продукти; 

ДЦМЛ – не е възникнала 

необходимост. 
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Дейност 4.1.5. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на  

Общата политика в областта на 

рибарството при тясно взаимодействие с 

Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури 

    

Задача 4.1.5.1.  Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС  и националното 

законодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени  указания; ДМДМ -  няма. 

Задача 4.1.5.2. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове ДМДМ постоянен 
- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

ДМДМ -  няма. 

Мярка 4.2. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

  

 

 

Дейност 4.2.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

Oдитните ангажиметни на отдел 

ЗВО през 2018 г. бяха извършени в 

съответствие с определените от 

министъра на финансите 

приоритетни области за одитиране 

от звената за вътрешен одит в 

организациите от публичния 

сектор, пради което отдел ЗВО 

няма предложение относно 

изпълнението на дейностите по 

съответните цели и мерки, 

включени в Годишния план на 

Агенция “Митници” за 2018 г. 

Цел 5. Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 
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Мярка 5.1. Усъвършенстване на 

съществуващите електронни услуги и 

включване на нови електронни услуги 

за повишаване на ефективността на 

административното обслужване 

       

Дейност 5.1.1. Заплащането на 

задължения към митническата 

администарция по електронен път 

     

Задача 5.1.1.1. Извършване на плащания 

посредством виртуално или физическо 

терминално устройство ПОС по 

админисртрирани от Агенция „Митници“ 

публични вземания 

ДФУСОП, 

ДМДМ 
2018 

- получени указания от МФ и 

БНБ; 
 

- предложение за законодателни 

изменения  

Дейност 5.1.2.  Насърчаване и засилване 

участието на икономическите оператори 

и браншови организации в 

разработването на електронните 

митнически системи 

ДЦМУ, ТМУ  

 

  

Задача 5.1.2.1. Насърчаване и включване 

на икономическите оператори в 

процесите по обсъждане на документи, 

изготвяни от ЕК във връзка с 

разработването на електронните 

митнически системи 

ДЦМУ постоянен 

- брой проведени срещи за 

обсъждане и изразяване на 

общо становище на Република 

България по проекти на 

документи във връзка с 

разработването и внедряването 

на електронните системи по 

Митническия кодекс на Съюза 

 

Дейност 5.1.3. Предоставяне на 

електронни услуги, свързани със ЗАДС      

Задача 5.1.3.1. Обезпечаване 

работоспособността и достъпността на  

предлаганите от АМ 10 услуги от 

Регистър на услугите от 

Административния регистър, 

предоставяни съгласно ЗАДС 

ДИСАД постоянен 

- покрити норми за 

работоспособност на системите 

ГДИСАД - Обезпечена 

работоспособност и 

достъпност. 
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Задача 5.1.3.2. Осигуряване 

работоспособност и достъпност на 

реализирани в БАЦИС функционалности 

за подаване по електронен път на искания 

и уведомления съгласно ЗАДС 

ДИСАД, ДАДМ постоянен 

- покрити норми за 

работоспособност на системите 

ГДИСАД - Обезпечена 

работоспособност и 

достъпност. 

Задача 5.1.3.3. Изграждане и внедряване 

в експлоатация на нова ЕАУ за подаване 

по електронен път на уведомление за 

регистриране на цени  

на тютюневи изделия 

ДИСАД, ДАДМ 

 
2018 

- реализация на проекта ГДИСАД - Не е реализиран, 

поради отпаднала бизнес нужда 

Задача 5.1.3.4. Проучване очакванията на 

клиентите и удовлетвореността им, 

включително във връзка с разработването 

на нови услуги и за подобряване на 

обслужването 

ДАО, ТМУ постоянен 

- разработена подходяща анкета 

и извършване на анкетно 

проучване 

ДАОМД - Анкетни карти за 

удовлетвореността на 

потребителите относно 

административното обслужване 

в ЦМУ за 2018 г. Преценката на 

гражданите за 

административното обслужване 

би могла да се определи като 

положителна, поставени са 

добри оценки за отношението и 

компетентността на 

служителите, осигуряващи 

административното обслужване, 

проявена е критичност към 

достъпа до информация,  

количеството на предоставяната 

информация, отношението на 

служителите към клиентите, 

компетентността на 

служителите и обстановката, в 

която се предоставят услуги; 

ТДСМ – Да; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой събрани и обработени 

анкети 

ТДД – 21 бр.; 

ТДСМ – 12 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 
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ТДЮЗ – 18 бр. 

- анализирани на данни ТДСМ – Да; 

ТДТ – 0 бр.; 

Дейност 5.1.4. Промени в е-Портал на 

Агенция „Митници“ за осигуряване на 

възможността за интеграция на 

функционалността и интерфейсите на 

BCA-IAM за еднократно удостоверяване 

за достъп на икономически оператори 

 ДИСАД 2018 

- реализация на проекта ГДИСАД -  Предвидена за 

реализация нова проектна 

Дейност 6 „Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната 

архитектура на АМ по 

отношение на Единен портал за 

електронно общуване с 

Българската митническа 

администрация“, добавена към 

проект „Надграждане на 

основните системи на Агенция 

„Митници" за предоставяне на 

данни и услуги към външни 

системи - БИМИС 2020 (фаза 

1)“, финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“.  

 

На 05.10.2018 г. е открита 

процедура за възлагане на 

обществена поръчка по 

дейността. Очаква се да се 

сключи договор за изпълнение 

на дейността с избрания 

изпълнител до 15.02.2019 г. 

Дейност 5.1.5. Реализация на 

изискванията за БИМИС 2020, фаза 1 

ДИСАД, 

ДЦМУ 
Поетапно 2018 

- реализация на проекта ДМДМ - Участие в изготвяне на 

техническо задание за промени в 

специализираните 

информационни системи на АМ 

във връзка с БИМИС 2020 (фаза 

1);  
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Участие в проект „Въвеждане на 

Корпоративна/Институционална 

архитектура на АМ по 

отношение на Модул 

„Управление и администриране 

на Информационните системи в 

АМ“ и реализиране на съюзните 

функционални изисквания по 

отношение на Система за 

директен достъп на търговците 

до европейските 

информационни системи 

(UUM&DS – Unified User 

Management & Digital 

Signature)“. 

Участие в проект „Развитие на 

Институционалната архитектура 

на АМ за митнически процеси: 

Внасяне, Изнасяне, Транзит, 

Митническо задължение, 

Управление на обезпечения и 

Обмен на информация с общия 

домейн (REX, BTI, Surveillance3, 

CDMS), и въвеждане на 

Институционалната архитектура 

на АМ, чрез внедряване на 

системи и модули в БИМИС, 

съответстващи на тези 

митнически процеси“, в 

изпълнение на Договор № 

BG05SFOP001-1.002-0002-

C01/31.10.2016 по Оперативна 

програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален 

фонд, във връзка с изпълнението 
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на проект „Надграждане на 

основните системи – БИМИС 

2020 (фаза 1)“, като основна 

дейност 1 (цикъл 1) от същия е 

изпълнен, като съответните 

надградени системи/модули 

„Национално приложение на 

Система за контрол на вноса “ и 

модул „Митническа 

информационна система за 

транзит са в оперативна среда.  

Участие в актуализиране на 

функционалната спецификация 

за търговския сектор за модул 

„Национално приложение на 

Система за контрол на вноса “; 

ГДИСАД - Приключили 

успешно четири основни 

дейности  (Дейност 1, 2, 3 и 4) , в 

рамките реализацията на проект 

„Надграждане на основните 

системи на Агенция „Митници" 

за предоставяне на данни и 

услуги към външни системи - 

БИМИС 2020 (фаза 1)“, 

финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“. 

По изпълнявания проект се 

реализира развитието и 

въвеждането на 

Институционалната архитектура 

на Агенция „Митници“ по 

отношение на всички основни 

митнически процеси (внасяне, 

изнасяне и транзит) и 



 99 

критичните спомагателни 

митнически процеси. 

Постигнати са с натрупване 

всички заложени резултати по 

проектно предложение за всяка 

една от отделните основни 

дейности. 

В рамките на изпълнение на 

проектна Дейност 5 

„Информация и комуникация“, 

на 29.05.2018 г., в конферентната 

зала в хотел КООП, беше 

организирана встъпителна 

пресконференция по проекта, 

съгласно всички изисквания, за 

информиране на 

заинтересованите страни за 

проекта – дейности по проекта, 

плановете за тяхното изпълнение 

и очакваните резултати. 

Събитието бе с широк обществен 

отзвук. 

 

Дейност 5.1.6. Анализ и оценка на 

необходимите промени в съществуващите 

системи, дефиниране на обхвата на 

бизнес процесите и разработване на нови 

функционалности и промяна на 

съществуващите функционалности в 

БАЦИС във връзка с промените в 

ППЗАДС, законодателни промени и др. 

ДАДМ 2018 

- брой предложения за промени 

в съществуващите системи 

ДАДМ – 5 бр. А1. 

- брой изготвени технически 

задания 

ДАДМ – 3 бр.  

- брой участия в  тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ДАДМ – 47 бр.  

- приоритетно използване на 

БАЦИС в процеса по оценка и 

анализ на риска, с оглед 

установяване степента му на 

работоспособност 

ДАДМ – Реализирани са с А1 

нови ИРС 55 и 56.  
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Задача 5.1.6.1. Подобряване на работата с 

модули „Последващ контрол” и 

„Възстановяване” на БАЦИС 

ДАДМ постоянен 

- създадена организация за 

обобщаване на проблеми при 

работа; 

ДАДМ - Участие в регулярни 

срещи за обсъждане на 

възникнали проблеми при 

експлоатацията на БАЦИС с 

разработчика на системата. 

- предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности и създаване 

на нови такива; 

ДАДМ – 4 бр.  

- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ДАДМ – 14 бр.  

Мярка 5.2. Подобряване на обмена на 

данни чрез разширяване на 

използваните от Агенция „Митници“ 

вътрешноведомствени електронни 

административни услуги 

       

Дейност  5.2.1. Използване нa 

предоставяните през RegiX 

вътрешноадминистративни електронни 

услуги като част от основните бизнес 

процеси на АМ 

       

Задача 5.2.1.1. Заявяване, предоставяне и 

ползване на потребителските достъпи до 

регистрите през RegiX 

ДЦМУ постоянен 

- брой достъпвани регистри 

през RegiX 

ДАДМ, ГДИСАД - 3 бр.: 

 1.Търговски регистър (всички 

справки); 

2.Регистър Булстат (всички 

справки); 

3.Имотен регистър (всички 

справки); 

ГДИСАД - Регистър на 

признатите дипломи за 

придобито висше образование 

в чужбина; Регистър на 

задълженията към 

митнеческата администрация) 
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Дейност 5.2.2. Поддръжка на 

вътрешноведомствените ЕАУ, 

предоставяни от АМ през RegiX 
ДИСАД постоянен 

 - Брой заявки към РЕЗМА ГДИСАД - 1189095 броя 

заявки за информация чрез 

RegiX към Регистър на 

задълженията към 

митническата администрация 

(РЕЗМА) 

Мярка 5.3. Повишаване на мрежовата 

и информационна сигурност        

Дейност 5.3.1. Изграждане и поддръжка 

на цялостно, интегрирано решение за 

защита от зловреден код, откриване и 

предотвратяване на пробиви в 

инфраструктурата на Агенция „Митници" 

 ДС, ДИСАД 2018 

 - въведен в експлоатация 

софтуер 

ДС, ГДИСАД - изпълнени са 

дейностите по изграждане на 

цялостното интегрирано 

решение по Сключен Договор 

№ 32-354462/14.12.2017 г. 

между Агенция Митници“ и 

„Сиенсис“ АД за изпълнение 

на доставка, изграждане и 

поддръжка на цялостно, 

интегрирано решение за защита 

от зловреден код, откриване и 

предотвратяване на пробиви в 

инфраструктурата на Агенция 

„Митници“. 

 Подписано е и Допълнително 

споразумение към 

гореспоменатия договор с рег. 

№ 32-72801/12.03.2018 г. 

 По настоящата процедура са 

предоставени следните услуги: 

1. Доставка на хардуер и 

софтуерните лицензи, с 

включена гаранционна 

поддръжка за срок от 12 

месеца, считано от 11.03.2018 

г., за изграждане на цялостно, 

интегрирано решение за защита 
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от зловреден код, откриване и 

предотвратяване на пробиви в 

инфраструктурата на Агенция 

„Митници“;  

2. Дейности по: инсталация и 

конфигурация на доставените 

хардуер и софтуер; интеграция 

между компонентите на 

доставените хардуер и софтуер; 

интеграция на доставените 

хардуер и софтуер със 

съществуващата 

инфраструктура и 

съществуващите средства за 

защита в Агенция „Митници“; 

обучение на служителите, 

които ще поддържат 

управляват решението; 

разработване на документите за 

експлоатация на решението и 

оказване на съдействие при 

внедряване на решението в 

реална експлоатация  

3.Гаранционна поддръжка на 

доставения хардуер и софтуер 

и изграденото цялостно 

решение за срок до 10.03.2019 

г., включително. 

Тези дейности по сигурността 

на ИТ инфраструктурата са 

неразделно свързани с 

разработените системи и 

услуги по проект 

„Надграждане на основните 

системи на Агенция 

„Митници" за предоставяне на 
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данни и услуги към външни 

системи - БИМИС 2020 (фаза 

1)“  и изграждат цялостната ИТ 

инфраструктура на Агенция 

„Митници“. В тази връзка те са 

част от институционалната 

архитектура на АМ и 

респективно могат да бъдат 

включени, със съответния 

обхват и бюджет, за 

финансиране по вече 

изпълнявания горепосочен 

проект, фианнсиран по ОПДУ. 

В рамките на Допълнително 

споразумение № 3 от 

30.11.2019 г. към 

Администартивния договор, 

подписан между АМ с ОПДУ, 

дейностите по изграждане и 

поддръжка на цялостно, 

интегрирано решение за защита 

от зловреден код, откриване и 

предотвратяване на пробиви в 

инфраструктурата на Агенция 

„Митници", са включни в 

обхвата на изпълнявания 

проект по ОПДУ. 

Приключването на дейностите 

по договора е обсъдено и 

прието на надзорен съвет. 
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Дейност 5.3.2. Внедряване на „Система за 

управление на информационната 

сигурност“ по смисъла на ISO 27001 

 ДС, ДИСАД 2018 

 - разработени и утвърдени 

вътрешни правила за мрежова и 

информационна сигурност по 

модела на "Системи за 

управление на 

информационната сигурност", 

регламентиран с изискванията 

на международния стандарт 

ISO 27001:2005 и в 

съответствие с изискванията на 

наредбата за общите 

изисквания за оперативна 

съвместимост и 

информационна сигурност; 

 ДС: 

- изготвена е документация за 

обявяване на обществена 

поръчка за внедряване на 

система за управление на 

информационната сигурност, 

регламентирана с изискванията 

на международния стандарт 

ISO 27001:2005. Очаква се 

обявяване стартирането на 

процедурата по общсетвената 

поръчка.  

- сертификация на вътрешните 

правила като "Система за 

управление на 

информационната сигурност" 

по смисъла на ISO 27001:2005 

от оправомощена за това 

организация. 

 

 

Дейност 5.3.3. Анализ на необходимостта 

от промени в интеграцията на 

националния домейн на Транс-

Европейските системи с Общностния 

домейн, произтичащи от въвеждане на 

CCN2 платформата и специфициране на 

необходимите промени в ИС на АМ 
 ДС, ДИСАД 2018 

 - завършване на анализа  ДС, ГДИСАД: 

- обсъждане и приемане на 

надзорен съвет на предадените 

документи от Изпълнителя по 

проект „Надграждане на 

основните системи на Агенция 

„Митници“ за предоставяне на 

данни и услуги към външни 

системи – БИМИС 2020 (фаза 

1)“ за изпълнение на Дейност 4 

„Анализ на необходимостта от 

промени в интеграцията на 

националния домейн на Транс-

Европейските системи с 
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Общностния домейн, 

произтичащи от въвеждане на 

CCN2 платформата и Етап 2 

„Създаване на Спецификация 

на изискванията за 

необходимите промените в 

интеграцията на националния 

домейн на Транс-Европейските 

системи с Общностния домейн, 

произтичащи от въвеждане на 

CCN2 платформата“ по 

Дейност 4 от горецитирания 

проект. 

Дейност 5.3.4. Изграждане на защитна 

инфраструктура с адаптивна архитектура. 

 

 

ДС 

 

 

2018 г. 

 

-пускане в експлоатация на 

защитна инфраструктура; 

 

-степен на покритие на 12-те 

критични способности 

определени в моделът на 

адаптивна архитектура на 

сигурността 

ДС: 

- дейностите по изграждане на 

защитната инфраструктура са 

изпълнени; 

- базовите изисквания са 

покрити; 

- степента на покритие на 

критичните способности 

ще бъде усъвършенствана и 

разширена след изпълнение на 

проектите за ISO 27001:2005, 

управление на 

привилегированите 

потребители и SIEM. 

Дейност 5.3.5. Защита на националната 

класифицирана информация (КИ) и КИ на 

ЕС от нерегламентиран достъп 
    

Задача 5.3.5.1. Повишаване на 

подготовката на служителите за работа с 

документи, съдържащи КИ, съгласно 

ДС, ТМУ постоянен 

- брой обучени служители ДС - През годината бяха 

обучени общо 112 служители; 

ТДД – 429 бр.; 
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изискванията на ЗЗКИ и Решение на 

Съвета на ЕС № 2013/488/ЕС от 23.09. 

2013 г. относно правилата за сигурност за 

защита на класифицирана информация на 

EC. 

ТДСМ – 15 бр.; 

ТДЮМ – 55 бр.; 

ТДТ – 27 бр.; 

ТДЮЗ – 389 бр. 

- своевременно обучение на 

новоназначени служители 

ДС – обучени: 

- 31 новоназначени служители; 

- 7 служители определени за 

потребители на АИС за КИ; 

- 9 служители включени в 

списъка за работа с КИЕС; 

ТДД – Новоназначените са 

обучавани своевременно, с 

изключение на 24 

новопостъпили; 

ТДСМ – 14 бр.; 

ТДЮМ – проведени 2 

обучения; 

ТДТ – 27 бр.; 

ТДЮЗ – 48 бр. 

- провеждане на текущо 

обучение по актуални въпроси, 

свързани със защитата на КИ 

ДС – обучени: 

- 43 служители от ЦМУ – 

текущо обучение по въпроси 

свързани със защитата на КИЕС; 

- 22 служители от ЦМУ и 

митниците – текущо обучение 

по видовете сигурност на КИ; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ - Проведено обучение 

по сигурността на АИС или 

мрежи- 1 потребител; 

ТДЮМ – 10 служители; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 21 бр. 

Задача 5.3.5.2. Осигуряване на 

създаването, обработката, съхраняването 

и обмена на национална КИ и КИ на ЕС 

ДС, ТМУ 

17.12.2018 г. 

 

 

- получаване на сертификати за 

сигурност за системите от 

ДКСИ и ДАНС 

ДС:  
- получен временен сертификат 

за сигурност за АИС 
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посредством автоматизирани 

информационни системи (АИС): 

- нова акредитация на АИС с ниво 

„държавна тайна“ в ЦМУ и Митница 

Варна.; 

- финализиране процеса на акредитация 

на АИС за КИ в митниците; 

- акредитация и въвеждане в 

експлоатация на работни станции от 

АИС „EUROPOL BG” с ниво 

„RESTREINT UE/EU RESTRICTED” 

за възка с ЕВРОПОЛ; 

осъществяване на ефективен контрол за 

спазване на процедурите за сигурност при 

работа с АИС за КИ. 

"EUROPOL BG” в ЦМУ, за 

обмен на  КИ с ниво 

”RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED” с ЕВРОПОЛ; 

ТДД – Получен сертификат, в 

момента тече процедура за 

издаване на нов сертификат; 

ТДСМ - Подадено заявление  

за нова акредитация на АИС до 

ДАНС-П-мо №32-

172602/15.06.2018г.; 

ТДЮЗ – 4 бр. – Секретно; 

- 7 бр. – Поверително. 

до финализиране 

на процедурите за 

акредитация 

- въвеждане в експлоатация  ДС:  
- започнат процес по нова 

акредитация на АИС с ниво 

„държавна тайна“ в ЦМУ, 

Митница Варна, Митница Русе 

и Митница Лом, разработени 

актуализирани проекти на 

задължителните документи по 

сигурността;  

- продължава процеса на 

акредитация на АИС за КИ в 

митниците – извършена е 

актуализация на 

задължителните документи по 

сигурността в някои митници,  

от съвместни с ДАНС комисии, 

е извършена комплексна 

оценка на мерките за 

сигурност, актуализиран е 

списъка на администраторите 

на АИС за КИ;  

ТДСМ -  В процедура по нова 

акредитация /преакредитация/; 
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постоянен 

- резултати от извършените 

проверки, отразени в регистъра 

за контрола по сигурността на 

АИС за КИ 

ДС:  
- недопуснат нерегламентиран 

достъп до документи и ресурси 

на АИС; 

ТДСМ - Проверени стикери за 

сигурност на АИС, записани 

одитни логове на CD-R.Няма 

констатирани несъответствия. 

 

Дейност 5.3.6. Защита на митническите 

учреждения с цел осигуряване 

изпълнението на възложените им 

функции и задачи при бедствие или друга 

извънредна ситуация, включително във 

военно време 

 

  

 

Задача 5.3.6.1. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на ЦМУ и 

митниците за готовност за работа във 

военно време. 

ДС, ТМУ постоянен 

- съгласуване на плановете с 

МФ и с директора на АМ 
ДС:  

- съгласувани от директора на 

АМ готовите проекти на 

планове на митниците за 

привеждане в готовност за 

работа във военно време; 

ТДД -   Съгласуван. 

Разработен е военновременен 

план с рег. № RB216103-001-

04/1-1/22.01.2018г. утвърден 

със Заповед №ЗМ-4000-

25/16.01.2018г. на Началника 

на Митница Русе. С писмо рег. 

№RB518001-001-04/19-

37/19.12.2017г. на Областен 

Управител Русе сме включени 

в плана на Област Русе за 

оповестяване при привеждане в 
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готовност за работа във военно 

време; 

ТДСМ – Да; 

ТДТ - Съгласуван и утвърден 

план. Извършена една 

актуализация през м. 12.2018 г.; 

ТДЮЗ – Утвърден м. януари 

2018г(за ТМУ Аерогара). 

 

- участие в тренировки 

провеждани от МО или МФ  
ДС:  

- утвърдени от началниците на 

митници планове на митниците 

за привеждане в готовност за 

работа във военно време; 

-  участие на служители от 

ЦМУ в тренировка на МФ по 

оповестяване за привеждане на 

АМ в готовност за работа във 

военно време; 

ТДД - С протокол  от 2018г. е 

регистрирано пасивното 

участие на служителите от ОЕ 

в прослушването на 

военновременните сигнали; 

ТДСМ – Да; 

 

Задача 5.3.6.2. Поддържане в актуално 

състояние на Военновременния план на 

АМ. 

ДС 

периодично - на 

основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

промени на 

нормативната база 

- съгласуване на плана с МФ 

 

ДС:  

-разработен „План за 

организиране и изпълнение на 

дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка и 

защита при бедствиe през 2018 

г.“ ; 

- осъществяване на дейности 

по отсрочване от мобилизация 

на служители и техника-запас 
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на ЦМУ на АМ водещи се на 

отчет към военни окръжия към 

МО и актуализация на тяхна 

основа на ВВП на АМ. 

Задача 5.3.6.3. Разработване на планове 

за сигурност на ЦМУ и на определени 

митници съгласно изискванията на 

нормативните документи във връзка с 

изпълнение на мерките за 

противодействие на тероризма 

ДС, ТМУ 28.02.2018 г. 

- утвърждаване на плана ДС: 

- в изпълнение на т. 3 на 

Решение № 669 на МС от 

02.11.2017 г. за приемане на 

национален план за 

противодействие на тероризма 

е разработен и утвърден план 

за сигурност на 

административния комплекс на 

ЦМУ на АМ, проведен е 

първоначален инструктаж на 

служителите на ЦМУ за 

примерни правила за поведение 

при различни терористични 

заплахи или инциденти и 

симулативна тренировка за 

противодействие на тероризма; 

ТДД – Утвърден.   

   Разработен е План на ОЕ 

Митница Русе за 

противодействие на тероризма 

с рег. №4423/0300/15/30.03. 

2016 г., който при 

необходимост се надгражда. 

ТДЮМ – Утвърден план; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Задача 5.3.6.4. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на митническите 

учреждения за защита на пребиваващите 

при бедствие или друга извънредна 

ДС, ТМУ 

периодично - на 

основата на 

настъпили 

структурни 

- съгласуване на плановете с 

органите на МВР и ДАНС 

 

ТДД – Съгласувани. 

Разбработен е план на ОЕ М-ца 

Русе за защита при бедствия 

или друга извънредена 
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ситуация  и тяхното по-нататъшно 

усвояване от служителите и 

длъжностните лица. 

промени или 

промени на 

нормативната база 

ситуация с рег. №32-

137271/22.05.2017г., утвърден 

от Началника на Митница Русе 

и съгласуван с Директорите на 

ОД на МВР и ТД НС Русе; 

ТДЮМ – съгласуван; 

 

- брой обучения, тренировки и 

практически занятия със 

служителите и длъжностните 

лица 

ДС: 

- през годината в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 14 от Закона 

за защита при бедствия и на чл. 

11, ал. 8 и ал. 12 от Наредба № 

8121з-647 от 01.10.2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация 

на обектите, се проведе учебна 

евакуация и обучение на 

служителите от ЦМУ на АМ; 

ТДД - 2 бр.. На отделен ел. 

адрес са предоставени 

материали за обучение на 

служителите от ОЕ при бедстия 

или друга извънредна 

ситуация; 

ТДЮМ – една; 

 

Задача 5.3.6.5. Осъществяване на 

ефективен и действен контрол за 

стриктно спазване на охранителния и 

пропускателния режим. Поддържане 

техническата готовност на системите за 

сигурност с цел намаляване до минимум 

на риска от възникването на бедствени 

или други извънредни ситуации. 

ДС, ТМУ постоянен 

- резултати от извършени 

проверки 

ДС:  

- през годината неколкократно са 

актуализирани вътрешните 

правила за организация на 

пропускателния режим в ЦМУ; 

- извършен стриктен и 

системен контрол на 

охранителния и 

пропускателния режим на 

административния комплекс на 
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ЦМУ. Няма констатирани 

нарушения при извършваните 

проверки; 

ТДСМ – Да; 

ТДТ - Извършени от ССИ на 6 

/шест / бр. изненадващи 

проверки по отношение на 

спазване на охранителния и 

пропускателен режим на 

територията на 

административния комплекс на 

Митница Пловдив. Без 

констатирани нарушения; 

 

- профилактика и ремонти на 

системите 

ДС: 

- проверка на дейността на 

дружествата с договори за 

техническо обслужване на 

охранителните системи и 

осигуряване на 

работоспособността на 

системите за видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и контрол 

на достъпа; 

ТДД - Редовно се прави 

профилактика; 

ТДСМ – Да; 

ТДЮМ – Извършена 

профилактика; 

 

Мярка 5.4. Реинженеринг на работните 

процеси с цел по-широко  използване 

на вътрешноведомствените електронни 

административни услуги 
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Дейност 5.4.1. Заявяване и промяна в 

работните процеси при необходимост от 

изполване на вътрешноведомствени 

електронни административни услуги 

ДЦМУ постоянен 

- брой вътрешноведомствени 

електронни административни 

услуги 

  

   

Мярка 5.5. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

    

Дейност 5.5.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

Oдитните ангажиметни на 

отдел ЗВО през 2018 г. бяха 

извършени в съответствие с 

определените от министъра на 

финансите приоритетни 

области за одитиране от 

звената за вътрешен одит в 

организациите от публичния 

сектор, пради което отдел ЗВО 

няма предложение относно 

изпълнението на дейностите по 

съответните цели и мерки, 

включени в Годишния план на 

Агенция “Митници” за 2018 г. 

Цел 6. Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки на ЕС и трети страни,  с другите    

            правоприлагащи органи, с икономически оператори и с обществеността 

Мярка 6.1. Сътрудничество с 

митническите администрации на 

държавите членки на ЕС и 

координирани действия за защита на 

финансовите интереси на Съюза, 

включително сътрудничество с 

компетентните органи в областта на 

акцизите 
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Дейност 6.1.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 
ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на ДЧ 

ГДМРР – 23 бр. 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на ДЧ 

ГДМРР – 104 бр.; 

ТДД – 1 бр.; 

 

Дейност 6.1.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени молби до 

митнически администрации на 

ДЧ за връчване на техни 

граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ГДМРР – 21 бр. 

-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на ДЧ 

ГДМРР – 8 бр. 

Дейност 6.1.3. Сътрудничество с ОЛАФ 
ДМРР постоянен 

-брой извършени проверки по 

повод разследвания на ОЛАФ 

ГДМРР – 48 бр. 

Дейност 6.1.4. Обмен на информация 

чрез системите на АМ, OLAF, Europol, 

WCO и др., с цел събиране и анализ на 

рискова информация 

ДМРР постоянен 

- брой обменени съобщения ГДМРР – 119 бр. 

-анализ на ефективността от 

обменените съобщения 

ГДМРР – Да, ефективно. 

Дейност 6.1.5. Участие в дейности от 9-ти 

План за действие (2018-2019) ДМРР    

Задача 6.1.5.1. Участие в Дейност 9.1.1. 

„Борба с акцизната измама – минерални 

масла и тютюневи изделия” 

ДМРР постоянен 

-брой доклади ГДМРР – 1 бр. 

Дейност 6.1.6. Участие в дейности по 

приоритет „Акцизна измама” по 

ЕМПАКТ 

ДМРР постоянен 

-брой доклади ГДМРР – 1 бр. 

Задача 6.1.6.1. Участие в Оперативни 

дейности, насочени към измами с 

дизайнерски горива (ОА2.1) 

ДМРР постоянен 

-брой доклади ГДМРР – 1 бр. 
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Дейност 6.1.7. Участие в международни 

форуми на държавите членки на ЕС 

ДЦМУ 2018 

- участие в среща на Групата за 

митническа политика на 

генералните директори на митн. 

администрации на ДЧ на ЕС 

ДАОМД - Участие на 12-13 

юли 2018 г. и на 11-12 

декември 2018 г. 

- участие в Неформалната 

среща на генералните 

директори на митн. 

администрации на ДЧ на ЕС и 

Турция 

ДАОМД - Участие на 7-9 май 

2018 г., Белгия. 

- участие в митническия формат 

на Азиатско-европейската 

инициатива ASEM 

ДАОМД - Не е взето участие. 

- участие в среща на 

генералните директори на митн. 

администрации в Съвета на ЕС 

ДАОМД - Не е провеждана 

среща. 

- домакинство на семинар на 

високо равнище под българско 

председателство  

ДАОМД - Проведен семинар 

на 7-8 юни 2018 г., к.к. Албена. 

- участие в семинар на високо 

равнище под австрийско 

председателство 

ДАОМД - Участие на 17-19 

октомври 2018г., Австрия. 

Дейност 6.1.8. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

държави членки. 

ДМДМ, ТМУ  

 

 

Задача 6.1.8.1. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

държави членки, вкл.по прехвърляне на 

права и задължения (ТОРО) 

 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- брой консултационни 

процедури 

ДМДМ – 4 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 4 бр.; 
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Задача 6.1.8.2. Изпращане на данните на 

разрешения по чл. 211, параграф 1 от 

МКС, издадени от БМА без консултация 

в съответствие с чл. 261, параграф 1 от 

РИ (ЕС) 2015/2447 до другите 

заинтересовани митнически органи,  

както и получаване на данните на 

разрешения по чл. 211, параграф1 от 

МКС , издадени от други ДЧ без 

консултация в съответствие с чл. 261, 

параграф 1 от РИ, вкл. при прехвърляне 

на права и задължения (ТОРО) 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

 

- брой изпратени разрешения; 

 

ДМДМ – 1 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

- брой получени разрешения  ДМДМ – 18 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

Дейност 6.1.9. Уведомяване във връзка с 

разрешаването и използването на 

опростени процедури ниво ІІ при превози 

по въздух и при превози по море съгласно 

чл. 27 и чл. 28 от Делегиран регламент 

(ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 

декември 2015 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета чрез 

преходни правила и някои разпоредби от 

Митническия кодекс на Съюза, за 

случаите, когато съответните електронни 

системи все още не са в действие, и за 

изменение на Делегиран регламент (ЕС) 

2015/2446 

ДМДМ  

 

 

Задача 6.1.9.1. Уведомяване на ДЧ, на 

чиято територия се намират отправните и 

получаващите  летища и пристанища във 

връзка с разрешенията за използване на 

опростени процедури, ниво ІІ при 

превози по въздух и при превози по море 

ДМДМ 30 април 2018 

- брой уведомления 
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съгласно чл. 27 и чл. 28 от Делегиран 

регламент (ЕС) 2016/341, както и във 

връзка с разрешение за използване на 

режим съюзен транзит въз основа на 

електронен манифест за стоки, 

превозвани с въздушен транспорт или 

морски транспорт, който до 1 май 2018 г. 

се счита като еквивалентен на режима, 

посочен в чл. 233, параграф 4, буква „д“ 

от МКС,   за които България е 

разрешаващ орган 

Задача 6.1.9.2. Съгласуване на проекти на 

разрешения на ДЧ, които са разрешаващ 

орган, във връзка с разрешаването и 

използването на опростени процедури 

ниво ІІ при превози по въздух и при 

превози по море съгласно чл. 27 и чл. 28 

от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341, 

както и във връзка с разрешение за 

използване на режим съюзен транзит въз 

основа на електронен манифест за стоки, 

превозвани с въздушен транспорт или 

морски транспорт, който до 1 май 2018 г. 

се счита като еквивалентен на режима, 

посочен в чл. 233, параграф 4, буква „д“ 

от МКС 

ДМДМ 30 април 2018 

- брой уведомления във връзка 

с процедурата по консултация 

ДМДМ - 2 бр. 

Дейност 6.1.10. Обмен на добри практики 

с ДЧ и поддържане на оперативно 

сътрудничество във връзка с прилагане на 

законодателството 

ДЦМУ, ТМУ  

 

 

Задача 6.1.10.1. Участие в дейностите на 

Надзорната група на европейските 

митнически лаборатории 
ДЦМЛ,  

МЛ Русе,  

МЛ Пловдив 

постоянен 

- видове и брой участия ДЦМЛ: 

1.Участие в работни и 

експертни срещи на групата на 

европейската митническа 

лабораторна мрежа (CLEN) – 4 

участия; 
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2.Проектната група 

"Дизайнерски наркотици и 

други незаконни вещества" – 2 

участия ; 

3.Проектна група технологии 

за детекция за целите на 

митническия контрол – 1 

участие; 

    Участия в заседания на 

Научния подкомитет на КХС 

към СМО – 1 участие; 

МЛ Пловдив - Мьорзинг код 

2018 CLEAN Action 2. 

Задача 6.1.10.2. Участие за актуализация 

на процедури и инструкции, ръководства 

във връзка с вземането на проби за целите 

на митническия и акцизния контрол (в 

т.ч. SAMANCTA) и за други лабораторни 

дейности 

ДЦМЛ постоянен 

- вид и брой на изменения, 

актуализации 

ДЦМЛ - Изготвен е проект за 

изменение и допълнение на 

Наредба № 3/ 18.04.2006г. за 

вземането на проби и методите 

за анализ за целите на контрола 

върху акцизните стоки. 

Дейност 6.1.11. Извършване на проверки 

по линия на международното 

сътрудничество в областта на акцизите 

съвместно с данъчните администрации на 

държавите членки в съотве 

тствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 

ДАДМ постоянен 

 - брой проверки по получени 

запитвания относно правилното 

прилагане на акцизното 

законодателство; 

ДАДМ – 470 бр. 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство; 

ДАДМ – 300 бр. 

Дейност 6.1.12. Обмен на информация 

чрез акцизните информационни системи 

на ЕС - Система за движение и контрол 

на акцизните стоки (EMCS) и 

комуникационния канал ELO TO ELO. 

ДАДМ постоянен 

- брой изпратени запитвания 

чрез EMCS; 

ДАДМ – 230 бр. 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство. 

ДАДМ – 300 бр. 



 119 

Мярка 6.2. Сътрудничество с трети 

страни за взаимна административна 

помощ в митническата област 

       

Дейност 6.2.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 
ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на трети страни 

ГДМРР – 45 бр. 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на трети страни 

ГДМРР – 155 бр.; 

ТДД – 2 бр.; 

 

Дейност 6.2.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой oтправени молби до 

митнически администрации на 

трети страни за връчване на 

техни граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ГДМРР – 13 бр. 

-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на трети страни 

ГДМРР – 2 бр. 

Дейност 6.2.3. Участие в работата на 

органите на международни организации  

ДЦМУ  

 ДАОМД - Участие в годишна 

среща на Групата за 

сътрудничество на летищата от 

Югоизточна Европа при 

групата Помпиду към Съвета 

на Европа, 24-25 октомври 

2018г 

Задача 6.2.3.1. Участие в дейността на 

Съвета, комитетите и други работни 

органи на Световната митническа 

организация (СМО) 

ДЦМУ постоянен 

- изготвени материали и 

попълнени въпросници 

ДМДМ - въпросници, 

подготвени от Секретариата 

ТИР към ИКЕ/ООН, относно 

развитието на изпълнителните 

механизми за мониторинг на 

прилагане разпоредбите на 

Приложение 8 към 

Конвенцията по хармонизиране 

на граничния контрол на стоки, 

1982 г. и относно теми за 
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обучение на митническите 

администрации във връзка с 

превози, осъществявани под 

покритието на карнети ТИР -2 

бр. 

ДАОМД - Въпросник на СМО 

относно Специални 

митнически зони/Свободни 

зони 

Предоставени материали за 

изготвянето на доклада на 

СМО за незаконната търговия 

през 2017г. 

Предоставени данни за 

изготвяне на аналитичен 

доклад за незаконната търговия 

с алкохол в рамките на проекта 

„SHOT“, подкрепен от RILO и 

Секретариата на СМО. 

Предоставени данни за 

годишния доклад на СМО за 

2017-2018 финансова година. 

предоставена информация в 

СМО относно 

идентифицирането на метали в 

метални руди. 

 

- участие в редовните годишни 

сесии на Съвета на СМО 

ДАОМД - Участие в периода 

28-30 юни 2018г., гр. Брюксел, 

Белгия. 

- участие в дейността и 

заседанията на комитети на 

СМО 

ДМДМ, ДАОМД - Участия в: 

Комитета за борба с измамите, 

19-23 март 2018, гр. Брюксел;  

Постоянния технически 

комитет, 16-20 април и 5-8 

ноември, гр.Брюксел; 
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Техническия комитет по 

митническа стойност 7-8 май 

2018, Брюксел;  

Комитета по укрепване на 

капацитета и подкомитета по 

интегритет, 26.02-01.03. 

гр.Брюксел; 

Научния подкомитет на СМО 

15-18 януари 2018, гр. Брюксел 

Ревизионния подкомитет към 

Хармонизираната система към 

СМО,20-22 ноември 2018, 

Брюксел 

 

- участие в Конференцията на 

ръководителите на 

митническите администрации 

от Европейския регион на СМО 

ДАОМД - Участие в  периода 

12-13 април 2018, гр.Сочи, 

Руска федерация. 

- участие в срещата на 

ръководителите на 

Европейските служби за борба 

с контрабандата и митническата 

измама 

 

- участие в други работни 

органи на СМО 

ДАОМД, ДМДМ - Глобална 

конференция по сигурността 

(СМО), 2-3 октомври 2018, 

гр.Брюксел; 

Първа глобална конференция 

за трансгранична електронна 

търговия на тема "Иновативен, 

всеобхватен, стратегически и 

съвместен подход към 

устойчива трансгранична 

електронна търговия"9-10 

февруари 2018г. гр.Пекин; 
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Групата на техническите 

експерти по сигурност на 

въздушното карго на СМО, 24-

25 април 2018; 

Участие в семинар за 

акредитация на технически и 

оперативни експерти в 

областта на митническата 

стойност за регион Европа на 

СМО, 4-8 юни 2018, гр. 

Брюксел; 

Регионален семинар за 

подготовката на 

Стратегическия план на СМО, 

26.09.2018, Брюксел 

Рамката от стандарти за 

сигурност и улесняване на 

международната търговия 

(SAFE, 20-22 февруари и17-18 

октомври 2018; 

Групата на технически 

експерти за проверка с 

рентгеново оборудване – 12-13 

март 2018 и 13-14 декември 

2018 

Годишно събрание и 

конференция на 

Международната асоциация на 

ОИО, 2-4 май 2018, гр.Баку, 

Азербайджан; 

Семинар на тема „Опростяване 

и ускоряване на митническите 

процедури“, организиран от 

Регионалното бюро по 

укрепване на капацитета на 
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СМО, 20-21 юни 2018г, гр. 

Баку, Азербайджан; 

Работно посещение в Грузия по 

Програмата на Службата на 

ООН за наркотици и 

престъпност и СМО за 

контрола на контейнери 30.04.- 

04.05, Грузия 

Среща на Надзорния съвет на 

Черноморския регион на 

Програмата на Службата на 

ООН за наркотици и 

престъпност и СМО за 

контрола на контейнери, 17-20 

септември, Одеса, Украйна; 

Регионална среща по 

Програмата на Службата на 

ООН за наркотици и 

престъпност и СМО за 

контрола на контейнери, 26-27 

март, Киев, Украйна; 

Провеждане на обучителна 

дейност по Програмата на 

Службата на ООН за 

наркотици и престъпност и 

СМО за контрола на 

контейнери, 12-23 февруари 

2018, Жаркент, Казахстан и 5-

16 ноември, Туркменбаши, 

Туркменистан; 

ГДМРР - Участие в Годишната 

среща на националните 

контакти звена към RILO ECE 

 

Дейност 6.2.4. Задълбочаване на 

регионалното сътрудничество с цел ДЦМУ  
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приобщаване на страните от Югоизточна 

Европа към политиките на ЕС 

Задача 6.2.4.1. Участие в работата на 

Центъра за правоприлагане в Югоизточна 

Европа (ЦПЮЕ) 

ДМО, ДМРР постоянен 

- доклади от участие в срещите ДАОМД - участия на 4 

служители в 4 срещи; 

ГДМРР - 1 бр. 

Задача 6.2.4.2. Участие в работната група 

по митнически въпроси към 

Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС) 

ДМО постоянен 

- доклади от участие в срещите ДАОМД - Не е провеждана 

среща. 

Дейност 6.2.5. Прилагане на двустранни 

международни договори и развитие на 

двустранното сътрудничество 

ДЦМУ постоянен 

- проведени срещи и/или 

осъществена кореспонденция с 

други митнически 

администрации, на ръководно и 

на експертно ниво 

ДМДМ - Семинар „Belt and 

Road” на тема „Улесняване на 

търговията”, организиран от 

Главната митническа 

администрация на Китай 

проведен в гр. Джънджоу, 

провинция Хънан, Китай 

- проведени срещи и/или 

кореспонденция за подготовка 

на двустранни спогодби 
 

Дейност 6.2.6. Прилагане на 

конвенциите, сключени в рамките на 

СМО 
ДЦМУ, ТМУ    

Задача 6.2.6.1. Участие в дейността и 

заседанията на Административния 

комитет по Истанбулската конвенция  и 

договарящите страни по Конвенция АТА 

ДМДМ постоянен 

- брой участия 

 

Задача 6.2.6.2. Участие в дейността и 

заседанията на Управителния комитет по 

Ревизираната Конвенция Киото ДЦМУ постоянен 

- брой участия ДАОМД - 2 участия в периода  

3-4 май 2018г и 12-13 

ноември2018г  гр. Брюксел, 

Белгия. 

 

Задача 6.2.6.3. Участие в сесиите на 

Административния комитет на 

Конвенция ТИР (АС.2) и в сесиите на 
ДМДМ постоянен 

- брой участия; ДМДМ - 3 бр. 
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Работната група по митническите 

въпроси свързани с транспорта (WP.30) 

към ИКЕ/ООН 

- брой доклади от участия в 

сесиите 

ДМДМ - 3 бр. 

Дейност 6.2.7. Обмен на информация с 

други митнически администрации ДЦМУ, ТМУ    

Задача 6.2.7.1. Обмен на информация с 

други митнически администрации в 

рамките на процедурите по издирване и 

събиране на възникнало задължение при 

режим транзит съгласно 

административните споразумения между 

ДЧ на Конвенцията за общ транзитен 

режим и Конвенция ТИР 

ДМДМ, ТМУ постоянен 

- брой получени запитвания; ТДД – 14 бр.; 

ТДСМ – 200 бр.; 

ТДЮМ – 15 бр.; 

ТДТ – 7 бр.; 

ТДЮЗ – 70 бр. 

- брой изпратени запитвания ТДД – 7 бр.; 

ТДСМ – 104 бр.; 

ТДЮМ – 70 бр.; 

ТДТ – 71 бр.; 

ТДЮЗ – 114 бр. 

Мярка 6.3. Сътрудничество с други 

правоприлагащи органи        

Дейност 6.3.1. Обмен на информация с 

правоприлагащи органи при конкретни 

запитвания (МВР, ДАНС, органи на 

съдебната власт, НСлС, КОНПИ) 

     

Задача 6.3.1.1. Предоставяне на 

информация на органите на МВР, ДАНС, 

КОНПИ, органи на съдебната власт, 

НСлС 

ДМРР, ДИСАД постоянен 

-брой извършени обмени на 

информация 

ГДМРР – 865 бр.; 

ТДЮМ – 30 бр.; 

 

Дейност 6.3.2. . Обмен на информация с 

НАП, ИААА, ИАЛВ, ДАМТН, АПИ и 

НСИ 

ДЦМУ, ТМУ постоянен 
- извършени обмени на 

информация 

ГДМРР – 58 бр.; 

С АПИ и ИААА – ежедневно; 

ГДИСАД: 

Обмен на информация с ИААА 

– извършени са 549 импорта в 

модул ПТРР и 265 експорта  от 

модул ПТРР; 

Обмен на информация с АПИ   

- извършени са 1095 импорта 
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на информация за продадени 

винетни стикери от 

дистрибутори в страната, с 

които АПИ има сключени 

договори за дистрибуция на 

ценните книги (по 3 на ден); 

ТДД – 24 бр.; 

ТДЮЗ – 1625 бр. 

- брой изпратени запитвания 

ГДМРР – 44 бр.; 

С АПИ и ИААА – ежедневно; 

ТДД – 26 бр.; 

ТДЮЗ – 1526 бр. 

- брой получени отговори 

ГДМРР – 30 бр.; 

С АПИ и ИААА – ежедневно; 

ТДД – 26 бр.; 

ТДЮЗ – 1513 бр. 

- брой проведени съвместни 

контролни действия 

ГДМРР – 10 бр.; 

ТДД – 44 бр.; 

ТДЮЗ – 78 бр. 

Дейност 6.3.3. Сътрудничество с 

гарантиращата организация на Република 

България за процедура ТИР 

ДМДМ   

ДМДМ - Извършена е 

подготовка и подписване на 

нов Договор с гарантиращата 

асоциация при превози, 

осъществявани под покритието 

на карнети ТИР за територията 

на Република България във 

връзка с изискванията на 

основание Приложение 9, Част 

І, параграф 1, буква „д“ от 

Конвенция ТИР, 1975 г., както 

и на тристранно споразумение 

между Агенция „Митници“, 

АЕБТРИ и Изпълнителна 

агенция „Автомобилна 

администрация“ (ИААА) на 

основание чл. 19, ал. 3 от 
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Закона за митниците, с което да 

се определят условията, редът 

и правилата за работа на 

Националния комитет за 

достъп до процедурата ТИР. 

Задача 6.3.3.1. Участие в заседанията на 

Националния комитет за мониторинг на 

разрешенията за достъп до процедура 

ТИР 

ДМДМ постоянен 

- брой проведени заседания на 

Комисията за достъп до 

процедурата ТИР; 

ДМДМ – 6 бр. 

- брой издадени разрешения за 

достъп до процедурата ТИР; 

ДМДМ – 23 бр. 

- брой актуализации на 

Международната база данни за 

превозвачи, имащи достъп до 

процедурата ТИР към 

ИКЕ/ООН 

ДМДМ – 572 бр. 

Дейност 6.3.4. Предоставяне на достъп на 

други държавни институции до 

Системата за справочна информация на 

АМ на база сключени споразумения 

ДИСАД, ДС постоянен 

- брой предоставени достъпи ГДИСАД - Предоставени са 

права на достъп до МИС3А на 

служители от: 

• НАП – 7 бр. 

• МЗХГ – 4 бр. 

• МВР – 5 бр.  

• КОНПИ – 33 бр. 

• ГДБОП – 4 бр. 

• НСлС – 4 бр.  

Дейност 6.3.5. Регулярно предоставяне на 

информация на други държавни 

институции във връзка с наредби и 

закони 

    

Задача 6.3.5.1. Предоставяне на 

информация на МЗХ-ИАЛВ,  ДА „ДР и 

ВВЗ”, МЕ и ДАНС 

ДИСАД постоянен 

- брой изготвени регулярни 

справки  

Задача 6.3.5.2. Предоставяне на 

информация на МОСВ-ИАОС 
ДИСАД постоянен 

- брой предоставени регулярни 

справки 
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Мярка 6.4. Подобряване на 

механизмите за сътрудничество с 

икономическите оператори, 

търговския сектор и 

неправителствените организации 

       

Дейност 6.4.1. . Сътрудничество с 

легалния бизнес и браншови организации 

в областта на акцизите 

     

Задача 6.4.1.1. Организиране и 

провеждане на срещи и семинари с 

икономическите оператори и браншовите 

организации 
ДМРР, ДАДМ постоянен 

-брой проведени срещи и 

семинари 

ГДМРР – 19 бр.; 

ДАДМ - 19 (деветнадесет) 

срещи с представители на 

бизнеса по прилагането на 

акцизното законодателство; 

 

Дейност 6.4.2. Информиране и засилване 

на диалога с икономически оператори и 

браншови организации с цел еднаквото 

разбиране и прилагане на митническото 

законодателство 

ДЦМУ, ТМУ  

 

 

Задача 6.4.2.1. Провеждане на семинари 

и срещи с икономически оператори и 

браншови организации, и информирането 

им по въпроси свързани с прилагането на 

митническато законодателство на Съюза 

ДЦМУ, ТМУ постоянен 

- брой проведени срещи и 

семинари; 

ТДД – 50 бр.; 

ТДСМ – 1 бр.; 

ТДТ – 4 бр.; 

ТДЮЗ – 9 бр. 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори; 

ДАОМД - През 2018 г. са 

получени 3189 запитвания чрез 

електронна поща и по същия 

ред са предоставени 2859 

становища и отговори на 

писма; 

ТДД – 5 бр.; 

ТДТ – 4 бр.; 

  

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ; 
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- брой писмени отговори на 

журналистически питания 
ДАОМД - 90 отговора на 

писмени запитвания. 

Дейност 6.4.3. Предоставяне на 

информация на външни потребители при 

конкретни запитвания 
ДПДО, ДАО, 

ДИСАД 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания, включително и по 

ЗДОИ, заявления за получаване 

на статистическа информация  

ДПДО - 38 бр. решения на 

директора на АМ по реда на 

ЗДОИ; 

ГДИСАД: 

-5 бр. справки предоставени по 

ЗДОИ; 

-40 бр. справки по запитвания. 

Мярка 6.5. Административно 

сътрудничество по отношение на 

произхода на стоките с митническите 

органи на държавите партньори по 

Споразуменията за свободна търговия 

на ЕС или с компетентните органи на 

държави, ползващи се от 

едностранните тарифни преференции, 

предвидени от ЕС, при внос на стоки 

       

Дейност 6.5.1. Извършване на 

последващи проверки на  издадените в 

Република България доказателства за 

произход на стоки в рамките на 

преференциалните и други договорености 

на ЕС с трети страни 

ДМДМ, ТМУ     

Задача 6.5.1.1. Изготвяне на искания до 

митническите учреждения за проверка на 

доказателства за произход на стоките, 

послужили като основание за 

предоставяне тарифни преференции в 

трети страни. 
ДМДМ, ТМУ постоянен 

- общ брой изпратени за 

проверка доказателства за 

произход; 

ДМДМ - 851 бр. документи за 

произход изпратени или 

получени за проверка до/от 

компетентните органи на трети 

страни; 

922 бр. документи за произход 

до българските митнически 

учреждения с отговори или 

запитвания по отношение на 

редовността им; 

ТДД – 548 бр.; 

ТДСМ – 107 бр.; 
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ТДЮЗ – 60 бр за проверки на 

български документи за 

произход; 

- 10 бр за проверка на чужди 

доказателства за произход. 

 

Задача 6.5.1.2. Уведомяване на 

митническите органи на държавите 

партньори за резултатите от извършените 

в Република България последващи 

проверки на доказателствата за произход 
ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ - 777 бр. редовни 

документи за произход; 

ТДД – 7 бр.; 

ТДЮЗ – 766 бр. 

- брой ДП, неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ - 145 бр. нередовни 

документи (от които 19 бр. 

представени при внос в Б-я). 

Мярка 6.6. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

  

 

 

Дейност 6.6.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  

Цел 7. Предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на компетентностите в   

            митническата професия 

 

мярка, дейност, задача 
 отговорно 

звено 

срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 7.1. Прилагане на Общия 

подход на ЕС за обучение в 

митническата област 
       

Дейност 7.1.1. Прилагане Рамката на 

компетентностите за митническата 

професия на ЕС в Агенция „Митници” 
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Задача 7.1.1.1. Прилагане на практика на 

компетентностите съгласно РКАМ в 

процесите по управление на човешките 

ресурси и обучение на служителите в 

Агенция „Митници”.  

        В периода на оценяване 

изпълнението на длъжността на 

митническите служители от 1 до 31 януари 

непосредственият ръководител следва да 

оцени наред с компетентностите по 

Наредбата за условията и реда за 

оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация и утвърдените 

в Рамка на компетентностите за 

митническата професия на ЕС в Агенция 

„Митници”  компетентности.  

Служителите трябва да получат обратна 

връзка за степента, в която са показали 

компетентностите, необходими за 

ефективно изпълнение на длъжността. 

Отчитането на наличие или липса на 

посочените компетентности служи за по-

точно и детайлно определяне както на 

индивидуалните постижения на 

служителя и неговия принос за 

реализиране на целите на звеното, така и 

за определяне на дефицита от знания, 

умения и поведение, а оттук – и 

необходимостта от конкретно обучение за 

запълване на дефицита и повишаване на 

квалификацията. 

ДУЧР, ТМУ 

 

 

 

 

 

 

31 януари 2018 г. 

-общ брой служители, 

получили годишна оценка за 

изпълнение 

ДУЧР – 2 884 бр.; 

ТДД – 583 бр.; 

ТДСМ – 272; 

ТДЮМ – 478 бр.; 

ТДТ – 211 бр.; 

ТДЮЗ – 641 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка 

„Изключително изпълнение“  

ДУЧР – 300 бр.; 

ТДД – 35 бр.; 

ТДСМ – 8; 

ТДЮМ – 16 бр.; 

ТДТ – 30 бр.; 

ТДЮЗ – 72 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

надвишава изискванията“ 

ДУЧР – 1 515 бр.; 

ТДД – 215 бр.; 

ТДСМ – 172; 

ТДЮМ – 182 бр.; 

ТДТ – 139 бр.; 

ТДЮЗ – 393 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

напълно отговаря на 

изискванията“ 

ДУЧР – 1 059 бр.; 

ТДД – 306 бр.; 

ТДСМ – 92; 

ТДЮМ – 280 бр.; 

ТДТ – 42 бр.; 

ТДЮЗ – 164 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

отговаря не напълно на 

изискванията“ 

ДУЧР – 10 бр.; 

ТДД – 1 бр.; 

ТДСМ – 0; 

ТДЮМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 

ТДЮЗ – 1 бр. 

 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Неприемливо 

изпълнение“ 

ДУЧР – 0 бр.; 

ТДД – 0 бр.; 

ТДСМ – 0; 

ТДЮМ – 0 бр.; 

ТДТ – 0 бр.; 



 132 

ТДЮЗ – 0 бр. 

постоянен 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ  

 

ДУЧР - Утвърдена е Програма 

за обучение на служителите в 

Агенция „Митници“; 

 

Задача 7.1.1.2. Актуализиране на 

длъжностните хатактеристики.  

Изготвяне на отчети до ЕК относно 

процеса по прилагане на Рамка на 

компетентностите за митническата 

професия в АМ. 

     При осъществени структурни промени 

преките ръководители на звената се 

задължават в срок от един месец от 

влизане на промените в сила да 

актуализират изискваните 

компетентности за своето структурно 

звено и да подготвят нови или 

актуализирани длъжностни 

характеристики за служителите си за 

утвърждаване. 

ДУЧР 2018 

-брой актуализирани и 

утвърдени длъжностни 

характеристики 

ДУЧР – 949 бр. 

-доклади на РГ ДУЧР: 

- Изготвени 2 доклада до ЕК 

(попълнени въпросници) във 

връзка с РКМП на ЕС; 

- Изготвени 2 доклада от 

участия в срещи на проектната 

група за РКМП на ЕС; 

-отчети, анкети  

Дейност 7.1.2. Прилагане на програмата с 

модули за електронно обучение по МКС, 

разработена от ЕК                              
ДУЧР постоянен 

- брой публикувани е-модули (в 

LMS, интранет и интернет 

страницата на АМ) 

ДУЧР - 18 модула по МКС. 

- брой  потребители ДУЧР – 322 бр. 

- брой преведени на български 

език модули 

ДУЧР - 1 превод – електронна 

книга за ОИО. 

Задача 7.1.2.1. Публикуване на модулите 

за електронно обучение в LMS и/или на 

Интранет страницата на АМ 

ДУЧР, ДИСАД постоянен 

- брой публикувани е-модули ДУЧР – 3 бр. нови. 

Задача 7.1.2.2. Публикуване на резюме на 

съдържанието на модулите за е-обучение 

в Програмата за обучение на служителите 

в АМ 

ДУЧР 

постоянен 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ  

ДУЧР - Заповед  с Рег. № 

ЗАМ-1748/21.12.2018 (32-

374250) – Приложение 3. 
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Задача 7.1.2.3. Превод на български език 

на електронен модул за обучение 

европейското„Ръководство за вземане на 

проби от митническите и данъчните 

органи“ (SAMANCTA) 

ДЦМЛ 2018 

- Наличен на български език 

електронен модул за обучение 

за прилагането на SAMANCTA 

ДЦМЛ - Дейността се отлага за 

следващата година поради 

липса на капацитет. 

Дейност 7.1.3. Използване на 

платформата за сътрудничество на EK 

PICS и групата за обучение TACTIC 

ДУЧР регулярно 

- брой извършени актуализации 

в PICS в сферата на обучението 

ДУЧР - не е възникнала 

необходимост от актуализиции. 

Мярка 7.2. Изпълнение на годишната 

Програма за обучение през 2018 г. на 

служителите от специализираната 

администрация на Агенция „Митници” 

      

Дейност 7.2.1. Организиране и 

провеждане на обученията съгласно 

годишната програма за последващо 

обучение на специализираната 

администрация на АМ 

ДУЧР, РУЦ 

РУСЕ, ТМУ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

-брой обучени служители (на 

национално и регионално ниво) 
ДУЧР: 

- По нац. програма – 1818; 

- По рег. програми -1880 

участници на рег.ниво; 

ТДД – 920 бр.; 

ТДСМ – 380; 

ТДЮМ – 749 бр.; 

ТДТ – 280 бр.; 

ТДЮЗ – 396 бр. 

 -брой обучения (на национално 

и регионално ниво) 

ДУЧР: 

- По нац. програма – 106; 

- По рег. програми - 176 

обучения; 

ТДД – 145 бр.; 

ТДСМ – 51; 

ТДЮМ – 160 бр.; 

ТДТ – 50 бр.; 

ТДЮЗ – 75 бр. 

 

Дейност 7.2.2. Организиране и 

провеждане на дистанционни обучения и 

чрез видео връзка в реално време (в 

класна стая и на МП) 
ДУЧР, ДИСАД 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения 

-  

ДУЧР - не са провеждани. 

 

 

- брой обучени служители 
- 
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Дейност 7.2.3. Организиране и 

провеждане на обучения за икономически 

оператори и други заинтересовани страни 

ДУЧР съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения ДУЧР - 9 обучения. 

- брой обучени служители ДУЧР - 50 обучени. 

Дейност 7.2.4. Организиране и 

провеждане на базов курс за обучение на 

служителите от специализираната 

администрация 

ДУЧР 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- утвърдена програма на базов 

курс 

ДУЧР - През 2018 г. бяха 

утвърдени  програми на 5 

базови курса, които стартираха 

през годината. 

 

- общ брой служители, 

участвали в базов курс 

ДУЧР – 215 бр. 

- брой служирели, успешно 

завършили базов курс 

ДУЧР – 173 бр. 

-брой служители неуспешно 

завършили базов курс 

ДУЧР – 6 бр. 

Дейност 7.2.5. Организиране на обучения 

към Института по публична 

администрация (ИПА) ДУЧР 
съгласно утвърден 

годишен план 

- утвърден Годишен план за 

обучение на служителите от 

АМ 

ДУЧР - ЗАМ-324/3279482/ 

23.03.2018 

- общ брой служители, 

участвали в обучения към ИПА 

ДУЧР - 344 участници. 

Дейност 7.2.6. Прилагане на Програмата 

за електронно обучение на СМО 

ДУЧР постоянен 

- брой служители, регистрирани 

на платформата CLIKC на СМО 

ДУЧР - 5 бр. 

- актуализиран списък на 

модулите 

ДУЧР - Заповед  с Рег. № 

ЗАМ-1748/21.12.2018 (32-

374250)– Приложение 4 

Дейност 7.2.7. Анализ на ефективността 

от обученията 
ДУЧР регулярно - анкети, справки, отчети 

ДУЧР: 

- изготвени 3-месечни отчети; 

- обобщени анкети след всяко 

обучение. 

Дейност 7.2.8. Изготвяне на годишна 

Програма за обучение на 

специализираната администрация на 

Агенция „Митници” за 2019 г. 

ДУЧР 28.12.2018 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ 

ДУЧР - Заповед  с Рег. № 

ЗАМ-1748/21.12.2018 (32-

374250). 

Дейност 7.2.9. Провеждане на 

специализирани обучения за повишаване 

квалификацията на ИТ експерти  

ДУЧР, ДИСАД 2018 

- брой на проведените курсове 

за обучение 

ДУЧР, ГДИСАД - Към ИПА - 

5 бр. 
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Дейност 7.2.10. Провеждане на 

специализирани обучения за повишаване 

квалификацията на служители, работещи 

в областта на акцизното законодателство 

ДАДМ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

  - брой на проведените 

обучения 

ДАДМ - 10 бр. съгласно 

утвърдената програма 

 Лектори в НУЦ на тема 

"САС като средство на 

административното 

сътрудничество". 

 Работна среща за 

коментар на разпоредбите на 

чл. 10, ал. 2 и чл. 10, ал. 4 от 

Директива 118/2008. 

Отправено е запитване на 

всички държави членки 

относно прилагането на 

разпоредбите. Преглед и 

систематизиране на всички 

получени отговори от 

другите държави членки. 

Организирано е обучение с 

представители на 

митнически служители от 

всички териториални 

митнически учреждения. 

 Участие в презентация на 

тема: презентация на БАЦИС 

пред служители на Сметната 

палата, които извършват 

одит на АМ 

- Участие на служители от 

дирекция АДМ в обучение на 

тема „2018 - УМ-15 - 

Моделиране, анализ и 

усъвършенстване на 

работните процеси в 

администрацията“. 

- Участие на служители от 

дирекция АДМ в обучение на 
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тема „Публична дипломация 

и комуникационна политика 

в контекста на ЕС“. 

- Участие на служители от 

дирекция АДМ в обучение на 

тема „Лична ефективност. 

Емоционална 

интелигентност; 

- Участие на служители от 

дирекция АДМ в обучение на 

тема „2018 - УМ-15 - 

Моделиране, анализ и 

усъвършенстване на 

работните процеси в 

администрацията“. 

- Участие на служители от 

дирекция АДМ в обучение на 

тема „Лична ефективност. 

Емоционална 

интелигентност; 

 Участие на цялата 

дирекция на курс по ИПА: 

Подобряване на вътрешните 

процеси и взаимодействие в 

администрацията чрез 

електронно управление 

(въвеждащ курс); 

- Участие на цялата дирекция 

на курс по ИПА: Запознаване 

с темата "Информационна и 

мрежова сигурност в 

подкрепа на реформите в 

публичната администрация"; 

Други обучения: 

 Участие в обучение на 

теми „Национален сървис деск 
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на Агенция „Митници“ и 

„Система за следене и 

управление на инциденти 

(RedMine)“ 

- Участие в презентация на 

тема: "BULGARIAN 

CUSTOMS AND SHIP 

SUPPLY GUIDANCE OF 

ANNEX B". 

- Участие в презентация на 

тема: "CUSTOMS CLEARING 

SHIP SUPPLY ARTICLES – 

RESPECTING THE SHIP 

SUPPLY GUIDELINES OF 

THE UCC". 

- Участие в обучение, 

проведено съвместно с 

Холандската дипломатическа 

академия „Клингендал“ на 

английски език на тема 

„Комуникационни умения и 

говорене пред публика“ в 

София Тех Парк. 

ДУЧР: 

- 11 проведени обучения; 

- 221 участници. 

  

Дейност 7.2.11. Извършване на 

специализирано обучение на персонала 

ангажиран в дейности с ИЙЛ, съобразно 

необходимата периодичност и обем 

ТМУ постоянен 

- брой извършени обучения ТДСМ – 12 бр.; 

ТДЮМ – 32 бр.; 

ТДТ – 2 бр.; 

ТДЮЗ – 11 бр. 

Мярка 7.3. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 
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при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

Дейност 7.3.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки. 

Oдитните ангажиметни на 

отдел ЗВО през 2018 г. бяха 

извършени в съответствие с 

определените от министъра на 

финансите приоритетни 

области за одитиране от 

звената за вътрешен одит в 

организациите от публичния 

сектор, пради което отдел ЗВО 

няма предложение относно 

изпълнението на дейностите по 

съответните цели и мерки, 

включени в Годишния план на 

Агенция “Митници” за 2018 г. 

 

 

 
 

Използвани съкращения: 

 

АМ – Агенция „Митници” 

ЕС – Европейски съюз 

ООН – Организация на обединените нации 

ИКЕ – Икономическа комисия за Европа 

ДЧ – държави членки на ЕС 

ДНЧ – държави не членки на ЕС 

ТМУ – териториални митническо/и учреждение/я 

ГКПП – граничен контролно-пропускателен пункт 

ЗМ – Закон за митниците 

ППЗМ – Правилник за прилагане на Закона за митниците 

ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове 

ППЗАДС – Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

ДАДМ – дирекция Акцизна дейност и методология 
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ДМРР – дирекция Митническо разузнаване и разследване 

ГДМРР – Главна дирекция Митническо разузнаване и разследване 

ДЦМЛ – дирекция Централна митническа лаборатория 

ДМО – дирекция Международни отношения 

ДИСАД – дирекция Информационни системи и аналитична дейност 

ГДИСАД – Главна дирекция Информационни системи и аналитична дейност 

ДАО – дирекция Административно обслужване 

ДАОМД – дирекция Административно обслужване и международна дейност 

ДМДМ – дирекция Митническа дейност и методология 

ДУЧР – дирекция Управление на човешките ресурси 

И - Инспекторат 

ДФУСОП – дирекция Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки 

ДС – дирекция сигурност  

ДЦМУ – дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление 

ТД – териториална дирекция 

ТДД – териториална дирекция Дунавска 
ТДСМ – териториална дирекция Северна морска 

ТДЮМ – териториална дирекция Южна морска 

ТДТ – териториална дирекция Тракийска 

ТДЮЗ – териториална дирекция Югозападна 


