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Цел 1. Повишаване приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения.  

Насърчаване спазването на  изискванията на митническото и акцизно законодателство. 

мярка, дейност, задача отговорно звено 
срок  

за изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 1.1. Прилагане на ефективни 

мерки от компетенциите на митничес-

ките органи за противодействие на не-

законосъобразните практики  
       

Дейност 1.1.1.  Контрол на лицата, дър-

жащи или извършващи дейности с акциз-

ни стоки (акцизен контрол) 
    

Задача 1.1.1.1. Осъществяване на физи-

чески контрол за спазване на ЗАДС и нор-

мативните актове за неговото прилагане 

ДМРР, ТД 

 

 

постоянен 

- брой акцизни проверки 
ДМРР: 14 249 бр. акцизни 

проверки за АМ 

- проведени национални операции 

по прилагането на ЗАДС 

ДМРР: Проведена нацио-

нална операция с МВР и 

АПИ с мобилни кантари по 

пътищата; 

ТД Митница Русе: про-

верка на ДА ДРВВЗ; 

ТД Митница София: 2 бр. 

– Doubleton и Chain Bridge 

- осъществен засилен контрол (мо-

ниторинг) на данъчнозадължени 

по ЗАДС лица  

ДМРР: 4 (същите са прек-

ратени, считано от 

01.09.2022 г.); 

ТД Митница Бургас: 5 мо-

ниторинга; 

ТД Митница Пловдив: 5 

бр.; 

ТД Митница Русе: 31 бр. 

мониторинг/засилен конт-

рол; 
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ТД Митница София: 239 

мониторинга 

- брой проверки, довели до стано-

вища на директорите на ТД за 

липса на ефективно видеонаблю-

дение и контрол в данъчните скла-

дове 

ТД Митница Пловдив: 5 

бр. 

ТД Митница Русе: 1 бр. 

 

Задача 1.1.1.2. Иницииране на предвари-

телни проверки на място по местонахож-

дение на данъчни складове и извършване 

на предварителни документни проверки 

във връзка с издаване на лицензи за управ-

ление на данъчни складове, удостоверения 

за регистрация на независима малка пиво-

варна 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой предварителни проверки  

ДАДМ: 17 бр.; 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

ТД Митница Варна: 14 бр. 

ТД Митница Пловдив: 29 

бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница София: 50 

бр. 

- брой издадени лицензи за управ-

ление на данъчен склад 
ДАДМ: 17 бр. 

 

 - брой издадени решения към ли-

цензи за управление на данъчен 

склад 

ДАДМ: 236 бр. 

 

 - брой издадени удостоверения за 

регистрация на независима малка 

пивоварна 
ДАДМ: 2 бр. 

Задача 1.1.1.3. Осъществяване на контрол 

чрез предварителна проверка и последва-

що използване на изградените автоматизи-

рани системи за отчетност 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой предварителни проверки на 

АСО 

ДАДМ: 17 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 28 

бр.; 

ТД Митница Русе: 4 бр. 

- брой проверки на АСО на ЛС 

ТД Митница Пловдив: 53 

бр.;  

ТД Митница Русе: 144 бр. 

ТД Митница София: 12 

бр. 
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- брой проверки на АСО  на 

ОАКП 

ТД Митница Варна: 7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 6 

бр.; 

ТД Митница Русе: 3 бр. 

ТД Митница София: 7 бр. 

-брой проверки на АСО на регист-

рирани лица 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 9 

бр.;  

ТД Митница Русе: 86 бр.; 

ТД Митница София: 14 

бр. 

Задача 1.1.1.4. Обработка и съхранение на 

банкови гаранции за режим отложено пла-

щане на акциз. Иницииране и извършване 

на действия по освобождаване/усвояване 

на банкови гаранции за РОПА. 

 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой приети банкови гаран-

ции/анекси 

ДАДМ: 163 бр.; 

ТД Митница Русе: 17 бр.; 

ТД Митница София: 8 бр. 

- брой освободени банкови гаран-

ции 

ДАДМ: 14 бр.; 

ТД Митница София: 6 бр. 

- брой усвоени банкови гаранции ДАДМ: 1 бр. 

Задача 1.1.1.5. Иницииране и извършване 

на проверки при промяна в обстоятелства- 

та, при които е издаден лиценз, включи-

телно проверки, извършвани във връзка с 

освобождаване на банкова гаранция и про-

верки във връзка с изпълнение изисквани-

ята на Наредба № Н-1/22.01.2014 г. 

ДАДМ, ТД постоянен  - брой проверки  

ДАДМ: 236 бр. 

ТД Митница Бургас:  

388 бр. (Наредба № Н-1/  

22.01.2014 г. и Наредба № 

Н-7/19.09.2016 г.); 

ТД Митница Варна: 156 

бр. (Наредба № Н-1); 

ТД Митница Пловдив: 

454 бр. (Наредба № Н-1); 

ТД Митница Русе: 47 бр. 

при промяна в обстоятелст-

вата и  566 бр. по Наредба 

№ Н-1; 

ТД Митница София: 354 

бр. 

ТД постоянен - брой издадени разрешения ТД Митница Бургас:  
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Задача 1.1.1.6. 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 да-

нъчнозадължените лица 

 

- 318 бр. разрешения за 

ТТИ,    

- 11 бр. разрешения за ВРП; 

ТД Митница Варна: 

254 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

- 494 бр. разрешения за 

ТТИ /чл.90а/, 

- 3 бр. разрешения за ВРП 

/чл.58б/; 

ТД Митница Русе: 484 бр.; 

ТД Митница София: 

- 754 бр. разрешителни за 

ТТИ, 

- 5 бр. разрешителни за 

ВРП 

- брой издадени удостоверения за 

регистрация по видове (вкл. удос-

товерения за ОАКП) 

ТД Митница Бургас:  

- МОД и МОВ: 12 бр.,  

- регистрации по 57а, ал.1, 

т.1 от ЗАДС: 4 бр.,  

- регистрации по 57а, ал.1, 

т.3б от ЗАДС: 90 бр.,  

- удостоверения по чл. 76в 

от ЗАДС: 211 бр.,  

- ОАКП: 4 бр.; 

ТД Митница Варна: 

- удостоверение за ОАКП: 

7 бр., 

- удостоверение за регист-

рация по чл.57а, ал.1, т.1 от 

ЗАДС: 2 бр., 

- удостоверение за регист-

рация по чл.57а, ал.1, т.3б 

от ЗАДС: 41 бр., 

- СМОД: 7 бр., 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 6 

- МОВ: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

- ОАКП: 17 бр.,  

- чл. 56, ал.1 от ЗАДС: 24 

бр., 

- чл. 76в от ЗАДС: 566 бр., 

- чл.57а, ал.1 от ЗАДС: 150 

бр.; 

ТД Митница Русе: 

- СМОД: 18 бр., 

- МОВ: 4 бр., 

- чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС: 

2 бр., 

- чл.57а, ал.1, т.2 от ЗАДС: 

3 бр., 

- чл.57а, ал.1, т.3 от ЗАДС: 

2 бр., 

- чл.57а, ал.1, т.3б от ЗАДС: 

132 бр., 

- ОАКП: 17 бр.; 

ТД Митница София: 

- ОАКП: 8 бр., 

- СМОД и МОВ: 17 бр.,  

- чл. 57а от ЗАДС: 75 бр., 

- РП: 2 бр., 

- удостоверение по чл. 76в 

ЗАДС: 2 835 бр., 

- уведомления по чл.76а от 

ЗАДС: 56 бр. 

 - периодични справки и контрол 

относно предприетите в компетен-

тните митници действия по реда 

на ДОПК във връзка със събиране 

на неплатени суми за дължим ак-

циз и прилежащи лихви 

ТД Митница Бургас: 12 

справки; 

ТД Митница Варна: 12 

справки за неразплатени 

акцизни задължения към 

АМ; 
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 Събрани неплатени суми за 

дължим акциз – 2 бр. (107ж 

от ЗАДС); 

ТД Митница Пловдив: 

периодични (ежемесечни) 

справки 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

- брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас: 428 

бр.; 

ТД Митница Варна: 437 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

697 бр.; 

ТД Митница Русе: 178 бр. 

Задача 1.1.1.7. Изготвяне на проекти на 

решения и становища във връзка с проце-

дура по обжалване на индивидуални адми-

нистративни актове, свързани с прилага-

нето на акцизното законодателство 

 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой издадени решения 

ДАДМ: 15 бр. решения по 

жалби и 6 бр. решения по 

реда на чл. 53, ал. 6 от 

ЗАДС; 

ТД Митница Пловдив: 6 

бр.; 

ТД Митница Русе: 5 бр. 

- брой издадени становища  ТД Митница Русе: 2 бр. 

- брой влезли в сила решения 

ТД Митница Пловдив: 6 

бр.; 

ТД Митница Русе: 5 бр. 

- реализирани приходи от влезли в 

сила решения 

ТД Митница Пловдив: 

8 546.91 лв. - по чл.75б; 

22 523.97 лв. – по чл. 83е 

208 945.92 лв. - по чл.83ж; 

4 570.80 лв. - по чл.107ж 

- възстановени суми след отме-

нени ИАА 

ТД Митница Варна: 
36 976.39 лв. - след обжал-

ване; 

ТД Митница Пловдив: 
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822 263.55 лв. възстановен 

акциз 

102 849.98 лв. възстановени 

лихви 

ТД Митница Русе: 

514 436.15 лв., в т.ч. акциз 

460 344.51 лв. и лихви  

54 091.64 лв. 

Задача 1.1.1.8. Издаване на удостоверения 

за регистриране на цена на тютюневи из-

делия  ДАДМ постоянен 

 - брой издадени удостоверения ДАДМ: 1 025 бр. 

- брой издадени решения във 

връзка с подадени уведомления за 

регистриране на цена на тютю-

неви изделия 

ДАДМ: 9 бр. 

Задача 1.1.1.9.  Осъществяване на дейно-

сти за спазване на изискванията на чл.47б 

от ЗАДС, касаещи системите за видеонаб-

людение и контрол в данъчните складове 

ДМРР, ДАДМ, ДИСАД, 

ТД 
2022 - брой извършени проверки 

ДАДМ: 17 бр.; 

ДИСАД: Извършени дей-

ности по управление на 23 

ДС в ЦСВНАМ – Софтуер-

на платформа Milestone; 

ТД Митница Бургас: 
4 962 бр.; 

ТД Митница Варна: 350 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 38 

бр.; 

ТД Митница Русе: 138 бр.; 

ТД Митница София: 27 

бр. 

Дейност 1.1.2. Осъществяване на ефекти-

вен контрол с оглед противодействие на 

митническите и валутни нарушения и 

престъпления  

   

 

 

 

ДМРР, ТД постоянен 
- брой извършени проверки от 

ММГ 

ДМРР: 1 013 бр. 
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Задача 1.1.2.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС 

- брой извършени проверки от ТД 

ТД Митница Бургас: 953 

бр.; 

ТД Митница Варна: 2 859 

бр. проверки по ЗМ и ВЗ, в 

т.ч.: 

- 129 бр. проверки на вът-

решни граници (ГКПП Кар-

дам), 

- 1 207 бр. по линия на 

борба с наркотрафика без 

ПИП (335 товарни, 557 леки 

автомобила, 274 микробуса, 

38 автобуса, 1 вагон и 2 мо-

тоциклет на МП Варна Фе-

рибот, ГКПП Кардам и 

ГКПП Дуранкулак); 

ТД Митница Пловдив: 3 

бр.; 

ТД Митница София: 

17 850 бр. 

Задача 1.1.2.2. Провеждане на съвместни 

операции с други правоприлагащи органи 

ДМРР, ТД постоянен 
- брой проведени съвместни опе-

рации 

ДМРР: 2 бр. с НАП; 

ТД Митница Бургас: 21 

бр.; 

ТД Митница Варна: 984 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 13 

бр.; 

ТД Митница Русе: 16 бр.; 

ТД Митница София: 2 059 

бр. 

Дейност 1.1.3. Осъществяване на ефекти-

вен контрол с оглед противодействие на 

акцизни нарушения и престъпления 
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Задача 1.1.3.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой извършени проверки от 

ММГ 

ДМРР: 332 бр. 

- брой извършени проверки от ТД 

ТД Митница Бургас: 

8 006 бр.; 

ТД Митница Варна: 248 

бр. проверки по ЗАДС; 

ТД Митница Пловдив: 3 

бр.; 

ТД Митница Русе: 3 бр.; 

ТД Митница София: 2 771 

бр. 

Задача 1.1.3.2. Засилване на мобилния 

контрол по пътните артерии на страната 

чрез спиране на превозните средства на 

пътя (роудстоп) 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой извършени проверки (ро-

удстоп) от ММГ 

ДМРР: 812 бр. 

- брой извършени проверки от ТД 

ТД Митница Бургас: 17 

бр. 

ТД Митница Варна: 22 бр. 

проверки на превозни сред-

ства – роудстоп; 

ТД Митница Пловдив: 18 

бр.; 

ТД Митница София: 126 

бр. 

Задача 1.1.3.3. Засилване на мобилния 

контрол чрез извършване на анализи на 

горива в мобилна лаборатория 

ДЦМЛ постоянен 
- брой изследвани проби с мо-

билна лаборатория 
няма 

Дейност 1.1.4. Организиране, координи-

ране и контрол на дейностите с източници 

на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

ДМРР, ТД   

 

Задача 1.1.4.1. Осигуряване на ефективна 

дейност с наличната техника с ИЙЛ в про-

цеса на митническия контрол ДМРР, ТД постоянен 
- осигурени медицински изследва-

ния 

ДМРР: 5 бр.; 

ТД Митница Бургас:  88 

бр.; 

ТД Митница Варна: 39 

бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 22 

бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

- изготвени анализи относно дей-

ностите с ИЙЛ 

ДМРР: 

- 249 бр. ежедневни ана-

лизи, 

 - 12 бр. месечни анализи, 

- 4 бр. тримесечни отчети, 

- 1 брой годишен отчет, 

обобщаващ броя сканира-

ния, разкрития и ефектив-

ност; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. 

- създадена база данни от скани-

рани обекти 

ДМРР: база данни от  

133 238 обекта; 

ТД Митница Варна: база 

данни от 9 236 бр. обекта 

- брой извършени контроли с ИЙЛ 

ТД Митница Бургас: 

106 928 бр. от високоенер-

гийни системи 

ТД Митница Варна:  

- 9 236 бр. сканирани 

обекти (с HCVP3025);  

- 1 460 бр. (с Hi-Scan 

145/180); 

- 25 015 бр. багажи (с Hi-

Scan 100100 MAT); 

ТД Митница Пловдив: 29 

322 бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 
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ТД Митница София: 

74 962 бр. 

- брой контроли с констатирани 

нарушения 

ТД Митница Бургас: 852 

бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

153 бр.; 

ТД Митница София: 56 

бр. 

- актуализиране на оперативната 

документация (при нужда) 

ДМРР: актуализирана За-

повед за отговорници по 

радиационна защита в 

ЦМУ; 

ТД Митница Бургас: из-

вършени 4 актуализации на 

оперативна документация;    

ТД Митница Варна: акту-

ализирани 6 бр. заповеди за 

ОРЗ и ръководител обект с 

ИЙЛ; 

ТД Митница Пловдив: да 

Задача 1.1.4.2. Организиране и провежда-

не на радиационен мониторинг на факто-

рите на околната и работната среда и ин-

дивидуален дозиметричен контрол на слу-

жителите, ангажирани с дейностите с 

ИЙЛ 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой  протоколи от отчет на ин-

дивидуалните дозиметри 

ДМРР: 4 бр.; 

ТД Митница Бургас: 8 

бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 4 

бр. 

ТД Митница Русе: 4 бр.; 

ТД Митница София: 3 бр. 

- брой протоколи от извършен ра-

диационен мониторинг 

ДМРР: 1 бр.; 

ТД Митница Бургас: 29 

бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр. 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 13 

- извършен оперативен радиацио-

нен мониторинг по места – брой 

контроли 

ТД Митница Бургас: 5 

бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 4 

бр. 

Дейност 1.1.5. Контрол по завършването и 

приключването на режим транзит 
ДМДМ, ТД   

 

Задача 1.1.5.1. Проследяване завършване-

то на режим транзит, с цел своевременно 

вземане под отчет на възникнали митни-

чески задължения 
ТД постоянен 

- предприети мерки в случай на 

взето под отчет и/или събрано 

митническо задължение след сро-

ковете, определени съгласно мит-

ническото законодателство 

ТД Митница Бургас: 3 бр.  

ТД Митница Пловдив: 4 

бр. 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 17 

бр. 

Задача 1.1.5.2. Издаване на индивидуални 

административни актове във връзка с оп-

ределяне на митническо задължение 

ТД постоянен 

- общ брой на издадените реше-

ния на митническите органи за оп-

ределяне на митническо задълже-

ние 

ТД Митница Бургас: 357 

бр.; 

ТД Митница Варна: 235 

бр. за определяне на задъл-

жение за досъбиране (вкл. 1 

бр. за транзит); 

ТД Митница Пловдив: 

169 бр. 

ТД Митница Русе: 5 бр.; 

ТД Митница София: 6 бр. 

В това число: 

- брой на потвърдени решения за 

определяне на митническо задъл-

жение 

ТД Митница Бургас: 83 

бр.; 

ТД Митница Варна: 63 бр. 

обжалвани (0 броя за тран-

зит), от тях няма оконча-

телно потвърдени; 

ТД Митница Пловдив: 

167 бр. 

ТД Митница Русе: 5 бр.; 

ТД Митница София: 3 бр. 
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- брой на отменени решения за оп-

ределяне на митническо задълже-

ние и/или върнати за преразглеж-

дане на органа, който ги е издал  

ТД Митница Бургас: 120 

бр. отменени от директора 

на АМ и върнати за прераз-

глеждане; 

ТД Митница Варна: Няма 

окончателно отменени ре-

шения. По всички обжал-

вани решения не е приклю-

чила процедурата по об-

жалване. 

ТД Митница Пловдив: 2 

бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Задача 1.1.5.3. Изготвяне на проекти на 

решения по обжалване на индивидуални 

административни актове във връзка с оп-

ределяне на митническо задължение 

ДМДМ постоянен 
- брой изготвени проекти на реше-

ния 

ДМДМ: 3 бр.; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

Задача 1.1.5.4. Изготвяне на постановле-

ния за налагане на обезпечителни мерки 

по чл.206а ЗМ 

ТД постоянен 

- брой издадени постановления 

ТД Митница Варна: 41 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 2 

бр. 

ТД Митница София: 8 бр. 

- размер на обезпечените суми 

ТД Митница Варна: 
624 054.90 лв.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 287 400.84 лв.; 

ТД Митница София: 

2 213 188.16 лв. 

Задача 1.1.5.5. Изготвяне проекти на ре-

шения по жалби срещу постановления за 

налагане на обезпечителни мерки по чл. 

206б от ЗМ - за обезпечаване на митни-

ческо задължение 

ДПН постоянен 
  

- брой издадени решения 
ДПН: 7 бр. 
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Дейност 1.1.6. Ефективно прилагане на 

системата за собствените ресурси на ЕС в 

частта за традиционни собствени ресурси 

(ТСР) от компетентността на АМ 

ДМДМ   

 

Задача 1.1.6.1. Постоянно предоставяне и 

отчитане на ТСР 

ДМДМ постоянен 

- размер на установените и запла-

тени мита 

ДМДМ: За периода от 

01.01.2022 г. до 30.11.2022 

г. са установени ТСР в раз-

мер 413 906 389.31 лв. 

Към 20.12.2022 г. от бю-

джета на РБългария за 2022 

г. на разположение на бю-

джета на ЕС е предоставена 

сума в размер  

323 464 918.29 лв., предс-

тавляваща 75% от устано-

вените мита в размер на 

431 295 324.71 лв. за пери-

ода от ноември 2021 г. до 

октомври 2022 г. 

- размер на установените и несъб-

рани мита 

ДМДМ: За периода от 

01.10.2021 г. до 30.09.2022 

г. общият размер на устано-

вените и несъбрани мита е 

7 072 312.23 лв., включва-

щи установените в четвър-

тото тримесечие на 2021 г. 

и първите три тримесечия 

на 2022 г. 

- отстраняване на констатирани 

пропуски при проведени конт-

ролни посещения от органи на ЕК 

или ЕСП 

ДМДМ: 

- подготовка на 2 бр. стано-

вища по Доклад № 19-26-1 

за проверката на традици-

онните собствени ресурси, 

извършена в РБългария в 
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периода от 14 до 18 октом-

ври 2019 г.; 

- подготовка на становище 

по Доклад № 20-26-1 за 

проверката на традицион-

ните собствени ресурси, из-

вършена в РБългария от 14 

до 18 септември 2020 г.; 

- подготовка на становище 

по Доклад № 22-26-1 за 

проверката на традицион-

ните собствени ресурси, из-

вършена в РБългария в пе-

риода от 28 март 2022 г. до 

1 април 2022 г.; 

- подготовка на становище 

по констатациите на ЕСП 

във връзка с одита в РБъл-

гария във връзка с изпълне-

нието на програмата на ЕС 

за одобрени икономически 

оператори на ниво държави 

членки (задача 21СН4005); 

- подготовка на становище 

до МФ през м. декември 

2022 г. във връзка с писмо 

Ref. Ares (2022)8249432 от 

29.11.2022 г. от ГД „Бюд- 

жет“ в ЕК, относно реше-

ния на Върховния админис-

тративен съд на РБългария 

по прилагането на Регла-

мент за изпълнение (ЕС) № 

791/2011 на Съвета от 3 ав-

густ 2011 г. за налагане на 
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окончателно антидъмпин-

гово мито и за окончателно 

събиране на временното 

мито, наложено върху вно-

са на определени мрежести 

тъкани от стъклени влакна 

с произход от Китайската 

народна република; 

- подготовка на становища 

(към Координационното 

звено по собствените ре-

сурси в МФ) относно раз-

мера на определена от ЕК 

лихва за забавено плащане  

по писма на ЕК: 

- Ref. Ares (2022) 

1197015/17.02.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

1364104/23.02.2022; 

- Ref. Ares (2022)  

3408857/03.05.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

4901580/05.07.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

5138092/14.07.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

6212180/08.09.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

6217469/08.09.2022; 

- Ref. Ares (2022) 

6283435/12.09.2022 

ежемесечно - изпратени отчети за сметка „A“ 

ДМДМ: изпратени 12 ме-

сечни отчета за сметка „А“ 

за ТСР 
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тримесечно - изпратени отчети за сметка „Б“ 

ДМДМ: изпратени 4 три-

месечни отчета за сметка 

„Б“ за ТСР 

Задача 1.1.6.2. Контрол относно провер-

ките за изчерпателност и точност на дан-

ните за ТСР 
ДМДМ 

постоянен 

 

- извършвана детайлна проверка в 

процеса на подготовка на отчетите 

на всички записи от контролна 

справка „Б“ 

ДМДМ: извършвано еже-

месечна проверка 

Задача 1.1.6.3. Контрол относно провер-

ките за изчерпателност и точност на дан-

ните за ТСР ДМДМ, ДИСАД февруари 2022 

- изготвен годишен доклад за ТСР 

съгласно член 6, параграф 1 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 

2021/768  на Съвета  

ДМДМ: изпратен Годишен 

доклад за 2021 г. за ТСР с 

писмо от 23.02.2022 г. на 

Координационното звено в 

МФ 

Задача 1.1.6.4. Изготвяне на Решения за 

предоставяне/отписване на ТСР, съгласно 

законодателството на ЕС 

ДМДМ постоянен 

- изготвени Решения на директора 

на Агенция „Митници“ за предос-

тавяне на разположение на бю-

джета на ЕС на суми за ТСР, за 

които не са приложими разпоред-

бите на чл. 13, параграф 2 от Рег-

ламент (ЕО, Евратом) № 609/2014 

г. на Съвета 

ДМДМ:  

- изготвени 47 бр. решения 

за предоставяне на разпо-

ложение на бюджета на ЕС 

на вносни мита в общ раз-

мер на 1 095 516.69 лв. 

- изготвени 3 бр. докладни 

записки до директора на 

АМ за предоставяне на раз-

положение на бюджета на 

ЕС на вносни мита, във 

връзка с чл. 13, параграф 2 

от Регламент (ЕС, Евратом) 

609/2014 г. на Съвета, в 

общ размер на 447 902.70 

лв. 

- изготвени Решения на директора 

на Агенция „Митници“ за отпис-

ване на ТСР на основание чл. 13, 

параграф 2, предложение 3 от Рег-

ламент (ЕО, Евратом) № 609/2014 

г. на Съвета  

ДМДМ: Не са възниквали 

предпоставки за изготвяне 

на решения за отписване на 

ТСР 
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Задача 1.1.6.5. Събиране на информация 

за установени случаи на измами и неред-

ности с ТСР над 10 000 евро, докладване и 

актуализация на случаите в системата 

OWNRES 

ДМДМ постоянен 

- брой актуализирани случаи 

ДМДМ: За периода януари 

– ноември 2022 г. (обхва-

щащ четвъртото тримесе-

чие на 2021 г. и първите 

три тримесечия на 2022 г.) 

в системата OWNRES на 

ГД „Бюджет“ в ЕК са акту-

ализирани 116 бр. вече ре-

гистрирани случаи. 

За същия период са затво-

рени 24 бр. случаи. 

- брой докладвани случаи 

ДМДМ: В системата 

OWNRES на ГД „Бюджет“ 

в ЕК са докладвани 18 бр. 

нови случая, от които 2 бр. 

се отнасят за контрабанда 

на цигари. 

- размер на дължимите суми за 

ТСР 

ДМДМ: Размерът на дъл-

жимите вносни мита по 18 

бр. нови случая е 

6 400 065.00 лв., от които: 

- 16 бр. – 6 356 950.00 лв.; 

- 2 бр. случаи на контрабан-

да на цигари – 43 115.00 лв. 

Задача 1.1.6.6. Изготвяне на рискови ин-

дикатори и засилване на контрола въз ос-

нова на анализ на Годишния доклад на ЕК 

относно резултатите от последващите про-

верки  на доказателствата за произход в 

държавите членки и установените случаи 

на нередовни и подправени доказателства 

за произход 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени рискови индика-

тори 
няма 

- брой указания до митническите 

органи за осъществяване на заси-

лен контрол 

няма 
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Дейност 1.1.7. Издаване на индивидуални 

административни актове във връзка с пра-

вилното прилагане на митническото зако-

нодателство 

  

  

Задача 1.1.7.1. Изготвяне на проекти на  

индивидуални административни актове 

във връзка с правилното прилагане на 

митническото законодателство 

ДМДМ постоянен 
- брой проекти на индивидуални 

административни актове 

ДМДМ: 

- 3 бр. в областта на тариф-

ното класиране; 

- участие в подготовката на 

проект на решение по 

жалба от „УЛТРАСОНИК 

ЛАБ“ ЕООД, срещу т. 5 от 

диспозитива на Решение № 

РЗМ-5800-1535/32-372579/ 

22.11.2021 г. на директора 

на ТД Митница София; 

- участие в подготовката на 

2 бр. проекти на решения 

на директора на АМ по по-

стъпили жалби от „АУТО 

КА“ ЕООД срещу мълча-

лив отказ за възстановяване 

на депозит – обезпечение 

по Решение № 32-101374/ 

28.03.2022 г. и Решение № 

32-101291/28.03.2022 г. на 

директора на ТД Митница 

Бургас; 

- 1 бр. решение в областта  

на  специалните режими; 

- 1 бр. решение по жалба 

срещу решение на директор 

на ТД за извършена поп-

равка на декларирани-те 
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данни в митническа декла-

рация за допускане за сво-

бодно обращение; 

- 106 бр. решения във 

връзка с митическата стой-

ност на внасяни стоки; 

- 1 бр. проект на решение 

във връзка с произхода на 

стоките; 

ТД Митница София: 312 

бр. 

Дейност 1.1.8. Изготвяне на предложе-

ния/становища във връзка с проекти на 

нормативни актове по националното зако-

нодателство, свързано със законодателст-

вото на ЕС 

  

  

Задача 1.1.8.1. Изготвяне на становища по 

проекти на нормативни актове 

ДЦМУ постоянен - брой изготвени становища 

ДПН: 67 бр. становища; 

ДАДМ: 39 бр. становища; 

ДМДМ: 

– 1 бр. становище по про-

ект на ЗИД на ЗДДС, 

- 1 бр. становище по проект 

на Решение за задължаване 

на Министерски съвет да 

разработи механизъм за на-

маляване цените на мотор-

ните горива, 

- 71 бр. в областта на осво-

бождаванията от вносни 

мита, митническата стой-

ност и произхода на стоки 

ДЦМЛ: 3 бр. становища по 

проекти за изменение и до-

пълнение на ЗКНВП, ЗАДС 

и ППЗАДС 
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Дейност 1.1.9. Ефективно прилагане на 

разпоредбите в ЗМ и ЗАДС за своевре-

менна реализация на отнети и изоставени 

в полза на държавата стоки (ОИПДС) и за 

предотвратяване на незаконосъобразни 

практики в посочената дейност. Повиша-

ване събираемостта на приходите от 

ОИПДС. 

  

  

Задача 1.1.9.1. Иницииране и организи-

ране на процедурите за продажби на 

ОИПДС по производства, водени от мит-

ническите органи, както и на процедурите 

за унищожаване на негодни стоки, съг-

ласно ЗМ. Проучване на възможностите за 

безвъзмездно предоставяне на стоки за со-

циални нужди и извършване на съответ-

ните процедури по ЗМ и подзаконовите 

нормативни актове. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой публикувани обявления за 

продажби по ДОПК 

ДФУСОП: 33 бр. 

ТД Митница Бургас: 9 бр. 

ТД Митница Варна: 3 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 3 

бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница София: 2 бр. 

-  обща стойност на продадените 

стоки 

ДФУСОП: 332 550.12 лв. 

ТД Митница Бургас: 
43 711.65 лв.; 

ТД Митница Варна: 
10 763.71 лв.; 

ТД Митница Пловдив: 

92 942.01 лв.; 

ТД Митница Русе: 132 127 

лв.; 

ТД Митница София: 
126 982.80 лв. 

- унищожени стоки по вид и коли-

чество 

ДФУСОП: По данни от 

ТД: 

- проведени 72 процедури 

по унищожаване на стоки 

по ЗМ, вкл. и на стоки с 

търговски марки, 
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- проведени 3 процедури по 

унищожаване на лекарст-

вени средства чрез общест-

вена поръчка – 25 680 кг.  

ТД Митница Бургас:  

- текстил, обувки: 

1 515 678 бр. 

- храни, парфюми, почист-

ващи препарати: 175 598 

бр. и 9286 кг. 

- други стоки: 57 388 бр. 

- тютюн и тютюневи изде-

лия: 19 260 кг. 

ТД Митница Варна: 

- резервни части: 115 бр. 

- аксесоари за нокти: 1 048 

бр. 

- плат: 2 бр. рула 

- други: 139 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
- обувки, облекла и чанти: 

107 915 бр. 

- тютюн и тютюневи изде-

лия: 12 008.131 кг. 

- цигари: 8 864 160 къса 

- стебла и клони на расте-

ния: 1 815.15 кг.; 

ТД Митница Русе:                          

- 489 282 бр. кутии цигари 

и 247 къса; 

- тютюн за пушене: 

2 547.830 кг. 

- парфюми: 9 455 бр. 

- спортни дрехи и обувки: 

160 382 бр. 
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- моторни триони и сти-

кери: 1 909 бр. 

- хартия за цигари: 2 472 кг. 

и 6 палета; 

- гориво: 29 510 л.; 

ТД Митница София:  

- лекарства и медицински 

консумативи: 86 бр. палети; 

- пестициди:180 кг.; 

- хранителни продукти чрез 

биологическа преработка: 

600 кг.; 

- различни видове стоки:  

572 190 бр. 

- различни стоки/обувки, 

облекла, емблеми, порт-

фейли, чанти/, задържани 

по чл. 17 и 18 от Регламент 

(ЕС) 608/2013: 41 171 бр. 

- брой постъпили искания за пре-

доставяне на стоки 

ДФУСОП: 9 бр. искания - 

за предоставяне на 

ОИПДС, в т.ч. МПС и сто-

ки от първа необходимост 

за украинските бежанци 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Пловдив: 5 

бр.; 

ТД Митница София: 3 бр. 

- брой удовлетворени искания 

ДФУСОП: 7 бр. 

ТД Митница Пловдив: 4 

бр.; 

ТД Митница София: 3 бр. 

Задача 1.1.9.2. Осъществяване на ефек-

тивна координация с МФ по повод проце-

дурите по безвъзмездно предоставяне на 

ДФУСОП, ТД постоянен 
- поддържане на актуална база 

данни 

ДФУСОП: да, ежемесечно 

актуализиране; 

ТД Митница Бургас: да; 
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отнети или изоставени в полза на държа-

вата МПС 

ТД Митница Варна: да; 

ТД Митница Пловдив: да; 

ТД Митница Русе: да; 

ТД Митница София: да 

- изпращане на справки в МФ в 

определените срокове 

ДФУСОП: ежемесечно из-

пращане на справки 

Задача 1.1.9.3. Организиране на процеду-

рите по ЗАДС във връзка с възможностите 

за продажба с цел преработка на ОИПДС 

(акцизни) или тяхното унищожаване. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой публикувани обявления за 

процедури по ЗАДС 

ДФУСОП: 16 бр.; 

ТД Митница Бургас: 3 

бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. 

- продадени с цел преработка ак-

цизни стоки – по видове и коли-

чества 

ДФУСОП: 

- бутилиран алкохол: 

249 338 бр. бутилки;  

- вино: 825 бутилки; 

- етилов алкохол за прера-

ботка: 1 650 л; 

- течни енергийни про-

дукти: 29 510 л; 

ТД Митница Бургас: 

- етилов алкохол: 

38 345.05 л 

- унищожени акцизни стоки – по 

видове и количества 

ДФУСОП: По данни от ТД 

са проведени 16 процедури 

по унищожаване на тютю-

неви изделия на основание 

ЗАДС, в т.ч. и унищожа-

ване чрез обществена по-

ръчка на: 

- цигари; 

- пури и пурети; 

- електронни цигари; 
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- тютюн за наргиле и за пу-

шене; 

- ръчно свити цигари; 

- аромати за наргиле; 

- никотинова течност за 

електронни цигари; 

 - празни гилзи за цигари; 

- хартия за цигари.  

Количества унищожени ак-

цизни стоки – съгласно 

данни от ТД, в т.ч.: 

ТД Митница Варна: 

- тютюн: 103,213 кг.  

- цигари: 17 564 бр. кутии  

- ръчно навити цигари: 

1 831 бр. къса; 

ТД Митница София: 

- цигари: 3 933 703 бр. ку-

тии; 

- цигари: 972 676 бр. късове 

- тютюн: 24.020 кг.; 

- тютюн за наргиле:  

3 776.845 кг.  

- пури: 13 100 бр.; 

- пурети: 43 790 бр. 

Задача 1.1.9.4. Организиране на процеду-

рите по безвъзмездно предоставяне на 

ОИПДС – енергийни продукти по реда на 

ЗАДС и Наредба № 7/2010 г. Взаимодейс-

твие с компетентните държавни органи 

във връзка с издаването на експертизи за 

годност на енергийните продукти. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой постъпили заявки и иска-

ния 

няма 

- брой изпратени искания за изда-

ване на експертни заключения за 

годност 

ДФУСОП: 10 бр. 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

(с включени акцизни стоки 

по 4 НП); 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 24 

бр. 

ТД Митница София: 2 бр. 
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- брой получени експертизи за 

годност 

ДФУСОП: 17 бр. 

ТД Митница Бургас: 4 

бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 24 

бр. 

ТД Митница София: 2 бр. 

- брой на издадените заповеди 
ДФУСОП: не са издавани 

заповеди за предоставяне 

- количество на безвъзмездно пре-

доставените енергийни продукти 

ДФУСОП: не са предоста-

вяни 

Задача 1.1.9.5. 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-ис-

торически ценности, животински и расти-

телни видове, стоки, нарушаващи права на 

интелектуална собственост и т.н.) 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой отправени молби за съдейс-

твие 

ДФУСОП: 8 бр. 

ТД Митница Бургас: 4 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. 

- брой становища по конкретни 

казуси 

ДФУСОП: 18 бр.; 

ТД Митница Бургас: 4 бр. 

ТД Митница Варна: 3 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр.; 

ТД Митница Русе: 6 бр.; 

ТД Митница София: 3 бр. 

- разработени и утвърдени вът-

решни правила, изготвени указа-

ния и др. 

ДФУСОП: Актуализирани 

Вътрешни правила за дей-

ността и документооборота 

при съхранението и разпо-

реждането с ОИПДС; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. 

- брой проведени работни срещи и 

семинари с ТД 

ДФУСОП: 2 бр. 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

ТД Митница Варна:  1 бр. 

ТД Митница София: 2 бр. 
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Мярка 1.2. Предотвратяване на въз-

можностите за укриване и невнасяне на 

данъци и такси чрез усъвършенстване 

на законодателството, осъществяване 

на по-ефективен контрол 

       

Дейност 1.2.1. 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 ТД постоянен 

- брой инициирани проверки 

ТД Митница Пловдив: 

167 бр.; 

ТД Митница София: 10 

бр. 

- брой изпратени писма до БИМ няма 

- брой изпратени писма до 

ДАМТН 

ТД Митница Пловдив: 

167 бр.; 

ТД Митница София: 9 бр. 

Дейност 1.2.2. Сътрудничество и обмен на 

информация с други правоохранителни и 

правоприлагащи органи в областта на кон-

трола върху акцизните стоки 

 ДМРР      

Задача 1.2.2.1. Организиране, координи-

ране и провеждане на съвместни проверки 

ДМРР, ТД постоянен - брой съвместни проверки 

ДМРР: 263 бр. 

ТД Митница Бургас: 319 

бр. 

ТД Митница Пловдив: 

96 бр.; 

ТД Митница Русе: 919 бр.; 

ТД Митница София: 3 108 

бр. 

Дейност 1.2.3. Осъществяване  на контрол 

върху акцизните стоки 
       

Задача 1.2.3.1. Осигуряване непрекъсвае-

мост на обмена на съобщения на систе-

мата с икономическите оператори, общо-

европейските системи и други информа-

ционни системи на АМ 

ДИСАД постоянен 
- обезпечен постоянен обмен на 

информация 

ДИСАД: Обезпечен посто-

янен обмен на информация; 

Непрекъсваемост на систе-

мата - 99,9% 
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Задача 1.2.3.2. Поддържане на комуника-

ционна свързаност за обмен на данни 

между БАЦИС и ИСКГ на НАП ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна свърза-

ност и обмен на данни между 

двете информационни системи  

ДИСАД: Обезпечена пос-

тоянна свързаност и обмен 

на данни между двете ин-

формационни системи; 

SLA 99,9% 

Задача 1.2.3.3. Осъществяване контрол 

върху работоспособността на БАЦИС и 

предаването на данни от ИКУНК към АМ 

ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна работос-

пособност на системата 

ДИСАД: Обезпечена пос-

тоянна работоспособност 

на системата; SLA 99,9% 

- разрешени проблеми, свързани с 

предаването на данни от ИКУНК 

ДИСАД: Разрешени 241 за-

явки, регистрирани в Сър-

вис Деск във връзка с рес-

тарт на IPC в ИКУНК 

Задача 1.2.3.4. Обезпечаване работоспо-

собността на Централизирана система за 

видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ)  
ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна работос-

пособност на системата 

ДИСАД: Обезпечена пос-

тоянна работоспособност 

на системата 

Дейност 1.2.4. Последващ контрол във 

връзка с ефективното прилагане на митни-

ческото законодателство  

ДПК, ТД    

Задача 1.2.4.1. Актуализиране на Методи-

ческо ръководство за митнически про-

верки в рамките на последващия контрол ДПК, ТД октомври 2022 - актуализирано ръководство 

ДПК: Изготвен проект на 

актуализирано ръководство 

и предстоящо сформиране 

на РГ за финализирането 

му. 

Задача 1.2.4.2. Изготвяне на план за из-

вършване на последващ контрол от отдели 

ПК, сектор МК в ТУ към ТД 
ДПК, ТД до 1 ноември - утвърден план 

ДПК: Утвърден Годишен 

план   

  

Задача 1.2.4.3. Анализ на данни и инфор-

мация, идентифициране на рисковете от 

неспазване на митническото законодателс-

тво. Автоматизиран процес на селекция на 

икономически оператори за целите на из-

вършване на последващ контрол 

ДПК, ТД постоянен 
 

- брой годишни план-програми 

ДПК: 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 1 бр. 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. 

ТД Митница Русе: 1 бр. 

ТД Митница София: 1 бр. 
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- брой селектирани лица за включ-

ване в годишните план-програми 

на отдели ПК, сектор МК в ТУ 

към ТД 

ДПК: 

ТД Митница Бургас:  

- 6 бр. проверки в рамките 

на ПК; 

- 4 бр. повторни проверки 

на МД; 

- 12 бр. мониторинга на 

разрешение 

ТД Митница Варна: 

- 10 бр. проверки в рамките 

на ПК; 

- 2 бр. повторни проверки 

на МД 

ТД Митница Пловдив: 

- 11 бр. проверки в рам-

ките на ПК; 

- 4 бр. повторни проверки 

на МД; 

- 2 бр. мониторинга на раз-

решения 

ТД Митница Русе: 

- 14 бр. проверки в рам-

ките на ПК; 

- 1 бр. повторна проверка 

на МД; 

- 1 бр. мониторинг на раз-

решения 

ТД Митница София: 

- 33 бр. проверки в рам-

ките на ПК; 

- 19 бр. повторни проверки 

на МД; 

- 7 бр. мониторинга на раз-

решения 
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Задача 1.2.4.4. Извършване на проверки в 

рамките на последващия контрол съгласно 

член 48 от МКС и член 84 от ЗМ 

ДПК, ТД постоянен 

- брой извършени проверки 

ДПК: за ЦМУ - 4 бр. про-

верки в рамките на ПК и 

поправки на МД; 

ТД Митница Бургас: 7 

бр.; 

ТД Митница Варна: 442 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 12 

бр.; 

ТД Митница Русе: 49 бр.; 

ТД Митница София: 209 

бр. 

- установени суми за мито и ДДС  

в резултат на извършените про-

верки 

ДПК: за ЦМУ - 

Мито:  2 350 лв., 

ДДС: 19 480 лв., 

Антидъмпинг: 8 267.84 лв. 

ТД Митница Бургас:  

Мито А00: 811 915.28 лв., 

ДДС В00:   175 933.61 лв. 

ТД Митница Варна: 

Мито:  280 617.11 лв., 

ДДС: 2 890 442.66 лв. 

ТД Митница Пловдив: 

Мито: 432 778.00 лв., 

ДДС:   956 807.76 лв. 

ТД Митница Русе: 

Мито за довнасяне: 

173 703.16 лв., 

ДДС за довнасяне: 

431 041.50 лв.,  

Мито за възстановяване: 

1 109.34 лв., 

ДДС за възстановяване;  

4 192.16 лв.  

ТД Митница София: 
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Мито: 553 164.98 лв. 

ДДС:  134 083.86 лв. 

Лихва:         70.73 лв. 

Задача 1.2.4.5. Анализи и становища по 

доклади от проверките, извършени от от-

дели ПК, сектор МК в ТУ към ТД във 

връзка с подадени заявления за поправка 

на данните в митническата декларация 

ДПК постоянен - брой изготвени становища ДПК: 26 бр. 

Задача 1.2.4.6. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с производствата по 

обжалване на индивидуални администра-

тивни актове, издадени в резултат на из-

вършен последващ контрол 

ДПК постоянен 
- брой изготвени проекти на реше-

ния 
ДПК: 8 бр. 

Дейност 1.2.5. Подобряване на контрол-

ната дейност в областта на данъчния конт-

рол по прилагане на акцизното законода-

телство 

ДПК, ТД    

Задача 1.2.5.1. Изготвяне на план за конт-

рол за дейността на митническите органи  

по прилагане на акцизното законодателс-

тво за 2023 г. 

ДПК декември 2022 
- утвърден план от директора на 

АМ  

ДПК: Изготвен план за 

контрол за дейността на 

митническите органи по 

прилагане на акцизното за-

конодателство за 2023 г. 

Задача 1.2.5.2. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии от 

митническите органи  по прилагане на ак-

цизното законодателство за 2023 г. ТД декември 2022 
- утвърден план от директори на 

териториални дирекции 

ТД Митница Бургас: Ут-

върден план за 2023 г. (6 

бр. ревизии); 

ТД Митница София: Ут-

върдена от директора на ТД 

Митница София Годишна 

план-програма за 2023 г. 

Задача 1.2.5.3. Селектиране на лица от 

митническите органи  по прилагане на ак-

цизното законодателство ДПК, ТД постоянен 

- брой идентифицирани/актуали-

зирани национално и територи-

ално проявяващи се оперативни 

рискове 

ДПК: Идентифицирани 6 

бр., актуализирани рискове; 

ТД Митница Бургас: 20 

бр.; 
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ТД Митница Варна: 19 бр. 

селекции; 

ТД Митница Пловдив: 5 

бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр. 

селектирани лица за реви-

зия; 

ТД Митница София: 52 

бр. 

- относителен дял на извършените 

ревизии без установени задълже-

ния (брой ревизии без установени 

задължения спрямо общия брой 

ревизии през отчетна година) 

ДПК: 43.24% отн. дял 

- 37 бр. приключени реви-

зии с издаден ревизионен 

акт 

- 16 бр. приключени реви-

зии без установени задъл-

жения; 

ТД Митница Бургас:  

40.00% отн. дял 

- общ брой ревизии, започ-

нали през 2022 г. -  8 бр. 

- 5 бр. приключили реви-

зии, от които 3 бр. с уста-

новени задължения и 2 бр. 

без задължения 

- 3 бр. започнали, но непри-

ключени ревизии; 

ТД Митница Варна: 50%; 

ТД Митница Пловдив: 

40%; 

ТД Митница Русе: 67 %; 

ТД Митница София: 5 бр. 

без установени задължения 

за акциз. Относителен дял 

на извършените ревизии 
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без установени задължения 

– 0,45. 

Задача 1.2.5.4. Извършване на анализ и 

оценка на изпълнението на контролната 

дейност на митническите органи по прила-

гане на акцизното законодателство 

ДПК 2022 

- брой/вид изготвени тематични 

анализи и оценки на изпълнението 

на контролната дейност 

ДПК: Извършени 54 бр. 

анализа с цел идентифици-

ране на данъчнозадължени 

лица, за осъществяване на 

контролна дейност 

- създаване и поддържане на елек-

тронна база данни, съдържаща ин-

формация за резултатите от да-

нъчния контрол и обжалването на 

ревизионни актове 

ДПК: Поддържане на елек-

тронна база данни, съдър-

жаща информация за резул-

татите от данъчния контрол 

и обжалването на ревизи-

онни актове: 

1. БАЦИС/Модул Послед-

ващ контрол/Регистър 

„Проверки“, в т. ч проверки 

на факти и обстоятелства, 

насрещни проверки и про-

верки по делегация и Ре-

гистър „Ревизии“; 

2. Регистър „Решения по 

административно обжал-

ване на ревизионен акт“; 

3. Регистър „Решения по 

искания за спиране изпъл-

нението на ревизионен акт“ 

Задача 1.2.5.5. Извършване на ревизии по 

реда на ДОПК във връзка с акцизното за-

конодателство 

ДПК, ТД постоянен 

- брой извършени ревизии, вклю-

чително планови и извънпланови 

ревизии 

ДПК: Извършени 37 бр. ре-

визии, в т.ч. планови и из-

вънпланови. 

ТД Митница Бургас: 8 бр. 

(3 бр. неприключени); 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 10 

бр., в т.ч. 2 бр. планови и 8 

бр. извънпланови. 
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ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница София: 12 

бр.                             

- размер на допълнително устано-

вени задължения/суми за възста-

новяване за акциз и лихви с реви-

зионни актове, включително от 

планови и извънпланови ревизии 

ТД Митница Бургас:  

735 000.17 лв. - установени 

задължения за акциз,  

1 531.22 лв. - установени 

суми за възстановяване, 

93 520.65 лв. - установени 

суми за лихви;  

ТД Митница Варна: 
268.37 лв. 

ТД Митница Пловдив: 

8 346 236.84 лв. – акциз, 

6 305 882.23 лв. - лихви ак-

циз, 

966 404.67 лв. - суми за въз-

становяване; 

ТД Митница Русе: 

96 632.66 лв. установени за-

дължения за акциз и лихви 

по ревизионни актове, в 

т.ч.: 

76 790.62 лв. – акциз, 

19 842.04 лв. – лихви,  

Установен акциз за възста-

новяване – 236.01 лв.; 

ТД Митница София: 

422 015.5 лв. - акциз, 

131 940.31лв. - лихви за 

просрочие                  
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- относителен дял на установени 

задължения при планираните/ 

непланираните ревизии спрямо 

общия размер (сборът от дяловете 

винаги трябва да е равен на 100) 

ТД Митница Бургас: 
- 0.23% от установените за-

дължения за акциз от пла-

нирани ревизии, 

- 99.77% от установените 

задължения за акциз от 

непланирани ревизии; 

ТД Митница Варна:  

- 50% от установените за-

дължения за акциз от пла-

нирани ревизии, 

- 50% от установените за-

дължения за акциз от неп-

ланирани ревизии; 

ТД Митница Пловдив: 

- 98,8% от установените за-

дължения за акциз от пла-

нирани ревизии, 

- 1,2% от установените за-

дължения за акциз от неп-

ланирани ревизии; 

ТД Митница Русе: 

- 78% от установените за-

дължения за акциз от неп-

ланирани ревизии, 

- 22% от установените за-

дължения за акциз от неп-

ланирани ревизии;  

ТД Митница София: 

- 98% от установените за-

дължения за акциз от пла-

нирани ревизии, 

- 2% от установените за-

дължения за акциз от неп-

ланирани ревизии  
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Задача 1.2.5.6. Извършване на проверки 

за установяване на факти и обстоятелства, 

проверки по делегация и насрещни про-

верки по реда на ДОПК във връзка с ак-

цизното законодателство 

ДПК, ТД постоянен - брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас:  
- 15 бр. за установяване на 

факти и обстоятелства, 

- 8 бр. насрещни проверки, 

- проверки по делегация – 

няма; 

ТД Митница Варна: 105 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

24 бр.; 

ТД Митница Русе:  

- 32 бр. проверки, в т.ч. 9 

бр. проверки на факти и об-

стоятелства; 

- 7 бр. проверки по делега-

ция; 

- 16 бр. насрещни проверки 

ТД Митница София: 

- 42 бр. за установяване на 

факти и обстоятелства; 

- 6 бр. проверки по делега-

ция; 

- 18 бр. насрещни проверки 

Задача 1.2.5.7. Извършване на проверки 

по възстановяване и/или прихващане на 

акциз по реда на ДОПК във връзка с ак-

цизното законодателство  

ТД 
 

постоянен 

- брой проверки 

ТД Митница Бургас: 24 

бр.; 

ТД Митница Варна: 20 бр. 

ТД Митница Пловдив: 

55 бр.; 

ТД Митница Русе: 72 бр.; 

ТД Митница София: 412 

бр. 

- размер на възстановен/прихва-

нат/отказан за възстановяване ак-

циз 

ТД Митница Бургас:  
1 429 759.93 лв. възстано-

вен акциз, 
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5154.73 лв. отказан за възс-

тановяване акциз;  

ТД Митница Варна: 

983 856.52 лв. възстановен 

акциз, 

38.06 лв. прихванат за възс-

тановяване акциз, 

1 490.80 лв. отказан за възс-

тановяване акциз; 

ТД Митница Пловдив: 

8 100 983.04 лв. общо възс-

тановен акциз,                        

22 127.26 лв. прихванат ак-

циз,  

82 066.14 лв. отказан за 

възстановяване акциз,  

102 849.98 лв. възстановени 

лихви;           

ТД Митница Русе: 

8 999 344.51 лв. възстано-

вен акциз;                                                   

87 522.54 лв. отказан за 

възстановяване акциз; 

ТД Митница София: 

183 172 060.17 лв. възста-

новен акциз, 

- 467 757.58 лв. отказан за 

възстановяване акциз 

Задача 1.2.5.8. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с обжалване на реви-

зионни актове по административен ред и ДПК постоянен 
- брой издадени решения по 

жалби срещу ревизионни актове 

ДПК: Издадени 9 бр. реше-

ния във връзка с образу-

вани административни про-

изводства по жалби срещу 

ревизионни актове. 
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искания за спиране предварителното из-

пълнение на ревизионни актове по реда на 

ДОПК 
- брой издадени решения по иска-

ния за спиране предварителното 

изпълнение на ревизионни актове 

ДПК: Издадени 3 бр. реше-

ния във връзка с образу-

вани административни про-

изводства по искания за 

спиране на изпълнението 

на ревизионни актове. 

Задача 1.2.5.9. Методическо подпомагане 

на митническите органи по прилагане на 

акцизното законодателство 
ДАДМ постоянен 

- брой издадени/актуализирани 

указания и други вътрешни адми-

нистративни актове 

ДАДМ: 10 бр. 

Дейност 1.2.6. Администриране на прихо-

дите в Държавния бюджет     

Задача 1.2.6.1. Организиране и отчитане 

на постъпленията по единните сметки  на 

Агенция „Митници”  ДФУСОП постоянен 

- размер на отчетените постъпле-

ния по сметки на АМ и равнение с 

форма 93 на БНБ и данни от ИС 

COGNOS за обвързаните постъп-

ления 

ДФУСОП: 

13 416 348 890 лв. 

Задача 1.2.6.2. Изготвяне на месечни от-

чети за постъпленията по единните сметки 

на Агенция „Митници”  ДФУСОП ежемесечно 

- изпратени отчети по видове взе-

мания 

ДУФОСП:  

12 бр. - макет от МФ 

- изпратени отчети по Единната 

бюджетна класификация 
ДФУСОП:  

12 бр. – макет от МФ 

Задача 1.2.6.3. Организиране и контроли-

ране на правилното установяване, съби-

ране, отчитане на събраните суми от 

пътни такси, разрешителни и компенса-

торни такси 

ТД постоянен 
- размер на установените и запла-

тени суми от пътни такси 

ТД Митница Бургас: 

7 003 333.33 лв., 

23 554 584 евро; 

ТД Митница Варна: 

69 341 лв., 

395 308 евро; 

ТД Митница Пловдив: 

315 884.02 лв. 

ТД Митница Русе:  

11 918 140.10 лв. 

24 066 210.08 евро; 

ТД Митница София: 

12 398 003.16 лв. 
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- размер на установени и запла-

тени суми от компенсаторни 

такси 

ТД Митница Бургас: 

753 076 лв., 

783 585 евро; 

ТД Митница Варна:  

96 730 лв., 

205 132 евро; 

ТД Митница Пловдив: 

164 764.18 лв. – заплатени 

компенсаторни такси; 

13 366.80 лв. – заплатени 

максимални такси 

ТД Митница Русе: 

952 600 лв., 

1 436 984 евро; 

ТД Митница София: 

1 717 663.90 лв., 

3 900 059 евро 

- стойност на продадените разре-

шителни 

ТД Митница Бургас: 

49 500 евро; 

ТД Митница Варна: 
5 867.49 лв., 

25 500 евро; 

ТД Митница Русе:  

5867.49 лв., 

166 500 евро; 

ТД Митница София: 

24 684.96 лв. 

36 258 евро 

- брой събрани компенсаторни 

такси 

ТД Митница Бургас: 

1 832 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 092 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

310 бр.; 
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ТД Митница Русе: 12 063 

бр.; 

ТД Митница София:  

7 149 бр. 

- брой продадени разрешителни     

ТД Митница Бургас: 

672 бр.; 

ТД Митница Варна: 11 

бр.; 

ТД Митница Русе: 62 бр.; 

ТД Митница София:  

513 бр. 

- уеднаквяване на процедурите за 

всички ГКПП в контрола по ПТРР 

– вход и изход 

ТД Митница Бургас: уед-

наквени процедури за всич-

ки ГКПП в контрола по 

ПТРР-вход и изход;  

ТД Митница Варна: Учас-

тие на служител в работна 

група, която продължава ра-

ботата си през 2023 г.; 

ТД Митница Пловдив: 

Създадена работна група, 

която продължава работата 

си през 2023 г.; 

ТД Митница Русе: да; 

ТД Митница София: Съз-

дадена работна група, която 

продължава работата си 

през 2023г. 

- съставени АУАН за движение по 

републиканската пътна мрежа в 

нарушение на действащата норма-

тивна база 

ТД Митница Бургас: 65 

бр.; 

ТД Митница Варна: 74 бр. 

ТД Митница Пловдив: 86 

бр.; 

ТД Митница Русе: 799 бр.; 

ТД Митница София:  
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1 176 бр. 

Дейност 1.2.7. Планиране изпълнението 

на стратегическите цели на АМ и отчет на 

изпълнението им 
  

 

 

Задача 1.2.7.1. Изготвяне на Годишен 

план на АМ за 2022 г. 
ДИСАД, ДЦМУ, ТД 20.01.2022 г. 

- изготвен и утвърден годишен 

план 

ДИСАД: Изготвен и утвър-

ден от директора на Аген-

ция „Митници“ Годишен 

план на АМ за 2022 година 

Задача 1.2.7.2. Изготвяне на разпределе-

ние на плана за приходите от мита, акциз, 

ДДС и глоби, лихви и санкции на АМ за 

2022 г. 
ДИСАД 28.02.2022 г. 

- изготвено и утвърдено разпреде-

ление на плана за приходите по 

видове и по ТД 

ДИСАД: Изготвени и ут-

върдени две разпределения 

на плана за приходите по 

видове и ТД във връзка със 

ЗДБРБ за 2022 г. (Обн., ДВ, 

бр. 18 от 14.03.2022 г.) и 

ЗИД на ЗДБРБ (изм. и доп., 

ДВ, бр.52 от 05.07.2022 г.) 

Задача 1.2.7.3. Обработка и обобщаване 

на резултатите от изпълнението на Годиш-

ния план на АМ за 2021 г. ДИСАД 28.02.2022 г. 
- изготвен Отчет за изпълнението 

на Плана на АМ за 2021г. 

ДИСАД: Изготвен и утвър-

ден от директора на Аген-

ция „Митници“ Отчет по 

Годишния план на АМ за 

2021 година 

Задача 1.2.7.4. Изготвяне на анализ на 

приходите за годишния доклад за дей-

ността на Агенция „Митници“ през 2021 

година 

ДИСАД 10.01.2022 г. 

- изготвен анализ ДИСАД: да 

- изпълнение на плана за прихо-

дите през 2021 г. по видове взема-

ния и общо ( лв./%) 

ДИСАД:  

- ДДС при внос: 

4 549.5 млн. лв./108.6%; 

- Акциз:  

5 659.8 млн. лв./100.3%; 

- Мита: 

289.7 млн. лв./120.1%; 

- Общо: 

10 508.2 млн. лв./104.2% 

Задача 1.2.7.5. Изготвяне на доклади по 

изпълнението на „Плана на Агенция ДИСАД ежемесечно  - брой изготвени доклади 

ДИСАД: Изготвени и одоб-

рени 12 бр. доклада за нап-

редъка 
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„Митници“ за разработване на информа-

ционните системи 2020-2025”, утвърден 

със Заповед ЗАМ-544/24.03.2020 г.“ 

Дейност 1.2.8. Обработка и анализ на ин-

формация във връзка с дейностите на АМ     

Задача 1.2.8.1. Поддържане на бази с 

данни за внос и износ, АД, бандероли, 

ЕАДД, е-АД, ИНТРАСТАТ, база за тютю-

неви изделия, база за алкохола и база за 

възстановявания на акциз 

ДИСАД постоянен 

- своевременно актуализиране на 

информацията в базите с данни 

ДИСАД: ежемесечно акту-

ализиране и годишно реви-

зиране на база данни за ак-

циз при внос, акцизни дек-

ларации, ЕАДД, тютюневи 

изделия, внос и износ,ПАД, 

бандероли, ИНТРАСТАТ 

- брой бази данни 

ДИСАД: 

- база данни за АД - 1 бр.; 

- база данни за ЕАДД – 

1 бр.; 

- 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 за внос - 1 бр.; 

- база за износ - 1 бр.; 

- база за транзит - 1 бр.; 

- база за ТАРИК - 1 бр.; 

- база за ПТРР - 1 бр.; 

- база за видеонаблюдение - 

1 бр.; 

- база за рисков анализ -  

1 бр.; 

- база за МИС3А - 1 бр.; 
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- база за АИДА и портал - 

 2 бр.; 

- база за Сървис Деск – 

 бр.; 

- база ИНТРАСТАТ - 1 бр.; 

- база МИСВ H7 - 1 бр.; 

- база NES - 1 бр.; 

- база IOSS - 1 бр.; 

- база АНП - 1 бр.; 

- база „Прикачени доку-

менти“ (ATT DOC) - 1 бр.; 

- база ДПС - 1 бр.; 

- база РЕЗМА - 1 бр.; 

- база REGIX - 1 бр.; 

- база HMR - 1 бр.; 

- база ОРИ – 1 бр.; 

- база user events – 1 бр. 

Задача 1.2.8.2. Изготвяне на ежедневни 

статистически данни за възстановения ак-

циз и приходите от мита, ДДС и акциз 
ДИСАД постоянен - брой справки 

ДИСАД: 

- 248 бр. изготвена инфор-

мация за приходите от 

мита, ДДС и акциз; 

- 248 бр. изготвена инфор-

мация за възстановен акциз 

Задача 1.2.8.3. Изготвяне на ежедневни 

статистически данни за начисления акциз  ДИСАД постоянен - брой справки ДИСАД: 248 бр. 

Задача 1.2.8.4. Изготвяне на ежемесечни 

анализи за администрираните от Агенция 

"Митници" приходи ДИСАД постоянен 

- брой анализи за национални съ-

вещания 
ДИСАД: 12 бр. 

- брой анализи за МФ ДИСАД: 12 бр. 

Задача 1.2.8.5. Изготвяне на ежемесечни 

статистически данни за нуждите на АМ и 

МФ 
ДИСАД постоянен - брой справки за АМ 

ДИСАД: 1 361 бр. изгот-

вена информация за нуж-

дите на ръководството (ин-

формация за ДДС при внос 
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по водещи фирми, приходи 

от ДДС при внос от суров 

петрол и мазут, приходи от 

акциз от сделки в страната 

и внос по водещи фирми и 

група акцизни стоки, по 

митници и др.); 

- своевременно предоставя- 

не на ad hoc информация 

със статистически данни   

- брой справки за МФ 

ДИСАД: 

- 4 бр. изготвена информа-

ция за среднопретеглена 

продажна цена, освободе-

ни за потребление в стра- 

ната количества цигари по 

цени и внесен акциз; 

- 4 бр. изготвена информа-

ция за количества и внесен 

акциз за нагреваеми тютю-

неви изделия; 

- 12 бр. изготвена информа-

ция за размера на акциза по 

данни от подадени ЕАДД; 

- 12 бр. изготвена информа-

ция на модифицирана ка-

сова основа; 

- 12 бр. динамики за брут-

ните приходи от акцизи и 

освободените за потребле- 

ние акцизни стоки; 

- 12 бр. тримесечни под-

невни прогнози за прихо-

дите от ДДС при внос, 

мито и акциз на АМ; 
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- 12 бр. изготвена информа-

ция за внос CIF и внос за 

потребление в страната по 

водещи стокови групи; 

- 12 бр. изготвена инфор-

мация за приходи от ДДС 

от внос на суров нефт и ма-

зут 

Задача 1.2.8.6. Изготвяне на анализи, 

оценки и прогнози по възникнали въпроси 

и поставени задачи във връзка с дейността 

на Агенция „Митници“ с епизодичен ха-

рактер 

ДИСАД постоянен - брой анализи, оценки и прогнози  

ДИСАД: 

- 36 бр. анализи, оценки и 

прогнози с епизодичен ха-

рактер; 

- 4 бр. анализи за събирае-

мостта на публичните взе-

мания, събирани от АМ; 

- 4 бр. оценки на резултати-

те от предприетите дейст-

вия за отстраняване на не-

съответствията, възникнали 

в резултат на внедрения в 

експлоатация модул 

РЕЗМА чрез  извършения 

от ТД периодичен монито-

ринг на модула 

Задача 1.2.8.7. Изготвяне на средносрочна 

бюджетна прогноза 2023-2025 година: 

първи и втори етап 
ДИСАД 

2022 – съоб-

разно утвърден 

от МФ график 

- брой изготвени прогнози ДИСАД: 6 бр. 

Задача 1.2.8.8. Идентифициране и оценка 

на непредвидени събития, довели до про-

мяна в приходите на Агенция „Митници“ 
ДИСАД 

ежедневно 
- брой регистрирани непредви-

дени събития 
ДИСАД: 480 бр. 

2022 

- брой непредвидени събития, за 

които е извършена оценка на вли-

янието 

ДИСАД: 10 бр. 
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Мярка 1.3. Подобряване ефективността 

при противодействие на незаконните 

дейности, извършвани интернет и съз-

даване на координиран подход към кон-

трола на електронната търговия, в т. ч. 

на пощенските и куриерските пратки 

       

Дейност 1.3.1. Наблюдение в Интернет 

пространството и събиране на информа-

ция с цел установяване несъответствия със 

законовите изисквания от компетенциите 

на митническите органи 

     

Задача 1.3.1.1. Извършване на проверки и 

установяване на случаи, свързани с пред-

лагане на стоки в интернет в противоречие 

със Закона за акцизите и данъчните скла-

дове 

ДМРР постоянен 

- брой извършени проверки ДМРР: 10 бр. 

- брой съставени АУАН ДМРР: 1 бр. 

- брой издадени решения няма 

Задача 1.3.1.2. Изготвяне на доклади и 

анализи при систематизиране на събра-

ната информация от Интернет с цел уста-

новяване несъответствия със законовите 

изисквания от компетенциите на митни-

ческите органи 

ДМРР постоянен 
- брой изготвени доклади и ана-

лизи  
ДМРР: 4 бр. 

Задача 1.3.1.3. Провеждане на обучения в 

областта на наблюдението в интернет и 

повишаване на квалификацията на анга-

жираните с дейността служители 

ДМРР постоянен - брой проведени обучения ДМРР: 3 бр. 

Дейност 1.3.2. Ефективно взаимодействие 

и сътрудничество с други национални и 

европейски правоприлагащи органи в об-

ластта на нарушенията и престъпленията в 

Интернет 

  

   

Задача 1.3.2.1. Сътрудничество с други 

национални органи ДМРР постоянен 

- брой подадени сигнали/отпра-

вени запитвания 
ДМРР: 2 бр. 

- брой извършени проверки няма 
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Задача 1.3.2.2. Сътрудничество с митни-

ческите администрации на ДЧ на ЕС или 

трети страни 
ДМРР постоянен 

- брой подадени сигнали/отпра-

вени запитвания 

няма 

-брой извършени проверки няма 

Мярка 1.4. Разширяване и модерниза-

ция на техническите съоръжения за от-

криване/разкриване и изследване на 

стоки и товари, в т.ч. чрез ефективното 

използване на възможностите на Инст-

румента за финансово подпомагане за 

оборудване за митнически контрол 

(CCEI) 

    

 1.4.1. Модернизация на техническата съо-

ръженост за детекция 

ДМРР 

2020 - 2027 

  

Задача 1.4.1.1. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на техника за детек-

ция 
ДМРР 2020 - 2027 

- изготвяне на обосновка за необ-

ходимостта от ново оборудване  

ДМРР: Обосновката е из-

готвена през 2021 г. 

- подготвени технически специфи-

кации за процеса на провеждане 

на обществени поръчки за дос-

тавка 

ДМРР: Изготвени 8 бр. 

технически спецификации 

за 8 бр. нова техника за 

рентгенова проверка 

Дейност 1.4.2. Модернизация на техничес-

ката съоръженост за лабораторно изслед-

ване на стоки 

  

  

Задача 1.4.2.1. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на ново лабораторно 

оборудване 

ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе, 

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

2020 - 2027 

- изготвяне на обосновка за необ-

ходимостта от ново оборудване за 

изследвания 

ДЦМЛ: Изготвени 17 бр. 

обосновки за закупуване на 

лабораторни апарати по 

CCEI 

- подготвени технически специфи-

кации за процеса на провеждане 

на обществени поръчки за дос-

тавка 

ДЦМЛ: Подготвени 17 бр. 

технически спецификации 

и 17 бр. методики за оценка 

на предложенията за лабо-

раторни апарати по CCEI 
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- доставено оборудване 

ДЦМЛ: 5 бр. инсталирани 

и пуснати в експлоатация 

апарати по национално фи-

нансиране 

МЛ Русе: 2 бр. доставени и 

пуснати в експлоатация апа-

рати:  

- водороден генератор за 

захранване на газов хрома-

тограф с пламъчно-йониза-

ционен детектор; 

- автоматичен апарат за оп-

ределяне на пламна темпе-

ратура в затворен тигел 

Пенски-Мартенс 

Дейност 1.4.3. Изграждане на допълни-

телни трасета за товарния трафик в нап-

равление „вход“,  „изход“ от Република 

България и монтирането на допълнителни 

автомобилни везни във връзка с това 

ДМРР, ДФУСОП постоянен 

- повишаване пропускателната 

способност на МП и ГКПП на МП 

Капитан Андреево (вход-хла-

дилни ППС),  МП Брегово (из-

ход), МП Връшка чука (изход), 

ГКПП Капитан Петко войвода 

(вход), МП Логодаж (вход и из-

ход), МП Златарево (вход и изход) 

ДФУСОП:  

- Изготвени и внесени за 

одобрение в МРРБ актуални 

подробни устройствени 

планове за ГКПП „Станке 

Лисичково“ и ГКПП „Злата-

рево” 

 одобрен с влязла в сила 

заповед от 19.10.2022 г. 

Подробен устройствен план 

за ГКПП „Станке Лисич-

ково“;  

- Изготвени и одобрени ин-

вестиционни проекти за ре-

конструкция и модерниза-

ция с цел повишаване на 

пропускателната способ-

ност и ефективност на ра-

ботния процес за: 
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  „Изграждане на обосо-

бено трасе за преминаване 

на хладилни камиони на 

ГКПП „Капитан Андреево“ 

  „Реконструкция и модер-

низация на ГКПП „Кало-

тина“ - етап 2“ 

  „Цялостна реконструк-

ция и модернизация на 

ГКПП „Станке Лисичково“; 

- Одобрени проекти за 

ГКПП „Калотина“ и ГКПП 

„Капитан Андреево“  и по-

лучени разрешения за 

строеж. Стартирани СМР 

през месец октомври 2022 

г.; 

- Сключени договори по 

реда на ЗОП: 

 договор № С39858/ 

14.04.2022 г. с предмет 

„Инженеринг (проектиране, 

строителство и осъществя-

ване на авторски надзор) за 

обект: „Изграждане на две 

обособени входящи трасета 

за преминаване на хла-

дилни камиони на ГКПП 

„Капитан Андреево“; 

 договор  № С49091/ 

29.06.2022 г. с предмет 

„Извършване на оценка на 

съответствието и осъщест-
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вяване на строителен над-

зор при изпълнение на ин-

женеринг (проектиране, 

строителство и осъществя-

ване на авторски надзор) на 

обект: „Изграждане на две 

обособени входящи трасета 

за преминаване на хла-

дилни камиони на ГКПП 

„Капитан Андреево“; 

- Обявена обществена по-

ръчка с предмет „Инжене-

ринг (проектиране, строи-

телство и осъществяване на 

авторски надзор) за обект: 

„Изграждане на пътни 

платна, като част от инфра-

структурата на трасе „Из-

ход“ в зона „Запад“ на 

ГКПП „Дунав мост-Русе“ 

Дейност 1.4.4. Прилагане на възможнос-

тите за работа с ТОЛ системите и елект-

ронните винетки за разкриване и предотв-

ратяване на нарушения и престъпления, 

свързани с митнически измами, контра-

банда, наркотрафик 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой извършени проверки и раз-

крития за движението и престоя 

на проследявани с Националната 

ТОЛ система ППС 

ТД Митница Бургас: 3 бр. 

ТД Митница София:  

157 бр. 

Мярка 1.5. Провеждане на одитни анга-

жименти за даване на увереност и кон-

султиране на структури/ процеси при 

извършването на дейности по мерките 

за постигане на целта 
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Дейност 1.5.1. Провеждане на одитни ан-

гажименти, изготвяне на одитни доклади, 

даване на препоръки за подобряване на 

адекватността и ефективността на извърш-

ваните дейности на одитираните струк-

тури/процеси 

ОЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни доклади, 

в т. ч. брой дадени и брой изпъл-

нени препоръки 

ОЗВО: Изготвен одитен 

доклад от проведен одитен 

ангажимент за даване на 

увереност, проследено из-

пълнение на 5 бр. препоръ-

ки, като е установено, че 

същите са изпълнени. 

Цел 2. Гарантиране на растежа и конкурентоспособността на националната и европейска икономика. Улесняване на търговията чрез управление 

на риска 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за  

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 2.1. Подобряване на администра-

тивното обслужване за бизнеса и граж-

даните 

       

Дейност 2.1.1. Информиране и засилване 

на диалога с икономическите оператори 
 ДЦМУ      

Задача 2.1.1.1. Информиране на икономи-

ческите оператори по въпроси, свързани с 

прилагането на митническото и акцизното 

законодателство  

 

ДЦМУ постоянен 

- брой отговори на запитвания по 

поставени казуси от икономи-

чески оператори и граждани 

ДМДМ: 

- изготвени 205 бр. стано-

вища по тарифно класиране 

на стоки; 

 - 429 бр. отговори на въп-

роси по прилагане на мит-

ническото законодателство 

във връзка с митническата 

стойност; 

- 218 бр. отговори на въп-

роси по прилагане на мит-

ническото законодателство 

във връзка с освобождава-

нето от вносни мита;  

- 129 бр. отговори на въп-

роси по прилагане на мит-

ническото законодателство 
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във връзка с произхода на 

стоките 

ДМРР: 3 бр. 

- брой публикувани уведомления 

на интернет страницата на АМ 

ДМДМ: 2 бр. публикации, 

свързани с КН 2023 

ДАДМ: 4 бр. 

- брой проведени срещи и семи-

нари за икономическите опера-

тори и браншовите организации 

ДМРР: 5 бр. 

ДАДМ: 1 бр. 

Задача 2.1.1.2. Информиране на широката 

общественост по въпроси, свързани с при-

лагането на митническото и акцизното за-

конодателство 

ДАОК и ДЦМУ постоянен 

- брой проведени кампании/съби-

тия/ 

ДАОК: 13 бр. събития и 

кампании 

- брой публикации/участия в ме-

дии 

ДАОК: 

- 320 бр. прессъобщения за 

дейността на АМ, всяко от 

които е тиражирано десет-

ки пъти в онлайн медии; 

- 172 бр. репортажа и ин-

тервюта в електронни ме-

дии 

Дейност 2.1.2. Прилагане на политики и 

системи по качеството в митническите ла-

боратории 

ДЦМЛ, 

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе, 

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

     

Задача 2.1.2.1. Поддържане акредитаци-

ята на митническите лаборатории по изис-

кванията на международен стандарт ISO 

17025:2018 

ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,        

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

постоянен 

- валидни сертификати за акреди-

тирана лаборатория от ИА БСА по 

изискванията на новия междуна-

роден стандарт ISO 17025:2018 

ДЦМЛ: валиден Сертифи-

кат за акредитация БСА 

Рег.№ 276 ЛИ от 28.11.2022 

г., валиден до 28.11.2026 г. 
 

МЛ Русе: Сертификат за 

акредитация БСА Рег.№ 72 

ЛИ от 13.09.2021 г. валиден 

до 29.07.2024 г. 
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МЛ Пловдив: Сертификат 

за акредитация БСА Рег.№ 

177 ЛИ от 17.06.2022 г. ва-

лиден до 01.07.2023 г. 
 

Участия в междулаборатор-

ни сравнителни изпитвания 

(РТ) по системата за качес-

тво:  

ДЦМЛ: 4 бр. участия:  

1. Тетрахидроканабинол 

(ТНС) в коноп – CLEN; 

2. Горива по 8 показателя – 

CLEN; 

3.  Денатуриран етанол – 

Интерпроджект ЕООД; 

4. Ракия – Интерпроджект 

ЕООД 
 

МЛ Русе: 3 участия 

1. Горива по 8 показателя – 

CLEN; 

2. Гроздова ракия – Интер-

проджект ЕООД; 

3. Денатуриран етанол -  

Интерпроджект ЕООД 

МЛ Пловдив: 2 участия: 

1. Гроздова ракия – Интер-

проджект ЕООД; 

2. Денатуриран етанол -  

Интерпроджект ЕООД 

Задача 2.1.2.2. Добавяне на нови методи в 

обхвата на акредитация ДЦМЛ,  постоянен - брой нови акредитирани методи 
ДЦМЛ: 7 бр. нови акреди-

тирани метода: 
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отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,        

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

1. Определяне на ТНС в ко-

ноп; 

2. Мастно-киселинен със-

тав на масла; 

3. Пенентрация на масла; 4. 

Киселинно число на масла; 

5. Никотин в тютюн и тю-

тюневи изделия; 

6. Съдържание на влакна – 

текстил; 

7. Съдържание на влакна – 

киселинен метод 

Дейност 2.1.3. Предоставяне на публична 

информация на интернет страницата на 

АМ 
ДЦМУ постоянен 

- брой качени на страницата доку-

менти 

ДМРР: 5 бр. 

ДЦМЛ: 4 бр. 

-брой предоставени за публику-

ване на страницата документи 

ДМРР: 5 бр. 

ДЦМЛ: 4 бр. 

Задача 2.1.3.1. Обезпечаване на наличност 

и актуалност на публичните регистри съг-

ласно ЗАДС и на регистъра за продажни 

цени на тютюневите изделия ДАДМ, ДИСАД постоянен 
- брой поддържани актуални ре-

гистри 

ДАДМ: 9 бр. 

ДИСАД: Обезпечена на-

личност и актуалност на 10 

бр. публични регистри. 

Разработен публичен регис-

тър по чл. 65, ал. 12 от 

ЗАДС. 

Задача 2.1.3.2. Публикуване на актуални 

съобщения и новини  

ДАОК постоянен 

- брой публикувани съобщения 

ДАОК: 

- 13 бр. събития и кампа-

нии; 

- 320 бр. прессъобщения за 

дейността на АМ; 

- 172 бр. репортажа и ин-

тервюта в електронни ме-

дии 

- брой посещения на интернет 

страницата 

ДАОК: 441 000 бр. потре-

бители (1,6 млн. сесии)  
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Задача 2.1.3.3. Поддържане на актуална 

информация, предназначена за икономи-

ческите оператори и гражданите 

ДЦМУ постоянен 

- брой публикации 

ДАОК: над 3 000 бр. във 

всички секции 

ДМДМ: 

- 3 бр. публикации, свър-

зани с прилагане на авто-

номните мерки за суспен-

диране на митата и прави-

лата за прилагане на непре-

ференциални тарифни 

квоти; 

- 6 бр. публикации в об-

ластта на  митническата 

стойност и произхода на 

стоки 

- брой актуализации на данни в 

раздел Достъп до обществена ин-

формация  

ДАОК: 780 бр. актуализа-

ции (по 15 бр. на седмица) 

ДМДМ: 

- 4 бр. актуализации на 

Публичния регистър на ор-

ганизациите и институци-

ите, получили одобрение от 

компетентните органи съг-

ласно Постановление № 75 

на МС от 6.04.2007 г. за 

прилагане на членове 43 - 

52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 

и 74 от Регламент (ЕО) № 

1186/ 2009 на Съвета от 16 

ноември 2009 г. за устано-

вяване на система на Общ-

ността за митнически осво-

бождавания; 

- 12 бр. публикации на ва-

лутните курсове за митни-

чески цели 
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Дейност 2.1.4. Изготвяне на указания за 

работата на митническите органи с цел ед-

наквото разбиране и правилното прила-

гане на акцизното законодателство  

ДАДМ постоянен 

 - брой издадени национални инс-

трукции, указания и други вът-

решни административни актове 

във връзка с работни документи и 

решения на Комитета по акцизите 

към ЕК 

няма 

 - брой указания, публикувани на 

интранет страницата на Агенция 

„Митници“  
ДАДМ: 4 бр. указания 

Дейност 2.1.5. Извършване на проверки 

по предоставянето на административни 

услуги. 

Инспекторат в АМ 31.12.2022 г. - брой проверки 

Инспекторат в АМ: 2 бр. 

проверки по предоставяне-

то на административни ус-

луги:  

- в звеното за предоставяне 

на административни услуги 

в ЦМУ; 

- в ТУ на ТД Митница 

Пловдив. 

Извършена е и проверка 

във връзка с писмо, рег. № 

32-90226/18.03.2022 г., от      

зам.-министър-председате-

ля по ефективно управле-

ние, за спазването на чл. 10, 

ал. 5 от Наредбата за адми-

нистративното обслужване, 

във връзка с осигуряването 

на непрекъсваем режим на 

работа в центровете за ад-

министративно обслужване 

в АМ. Проверката обхвана 

всички ТД.  
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Мярка 2.2. Предотвратяване, разкри-

ване и, в рамките на държавите-членки, 

разследване и противодействие на изма-

мите и нарушенията на митническото и 

акцизно законодателство 

       

Дейност 2.2.1. Разкриване и установяване 

митнически, акцизни и валутни наруше-

ния 

ДМРР постоянен 

- брой проверки 

ДМРР: 

- 14 249 бр. акцизни физи-

чески проверки (общо за 

АМ)  

- 130 бр. митнически НОП 

(ЦМУ) 

- 1 013 бр. митнически 

ММГ (ЦМУ); 

ТД Митница Бургас: 

23 323 бр.; 

ТД Митница Варна: 518 

бр.; 

ТД Митница Русе: 2 428 

бр.; 

ТД Митница София:  1739 

бр. 

- брой съставени АУАН по ЗМ  и 

по ВЗ (общо) 

ДМРР: 5 529 бр. 

ТД Митница Бургас: 

2 837 бр. 

ТД Митница Варна: 285 

бр. 

ТД Митница Русе: 75 бр. 

ТД Митница София: 478 

бр. 

- брой съставени АУАН по  

ЗАДС 

ДМРР: 1 298 бр. 

ТД Митница Бургас:  
82 бр. 

ТД Митница Варна: 107 

бр. 

ТД Митница Русе: 452 бр. 
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ТД Митница София: 221 

бр. 

Задача 2.2.1.1. Извършване на лаборатор- 

ни експертизи на проби от стоки за цели- 

те на прилагането на акцизното законода-

телство и за целите на акцизния контрол 

ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

постоянен 
- брой изследвани проби по ви-

дове акцизни стоки 

ДЦМЛ: общо 1 069 бр. 

проби, по видове: 

- спиртове и алкохолни на-

питки –  586 бр. 

- горива – 255 бр. 

- тютюн и цигари – 111 бр. 

Проби акцизни стоки за ор-

ганите на МВР – 431 бр. 

 

МЛ Русе: общо 459 бр. 

проби от акцизни стоки 

(спиртове и алкохолни на-

питки, горива, тютюн и ци-

гари)  

 

МЛ Пловдив: 405 бр. 

проби от акцизни стоки  

(спиртове и алкохолни на-

питки, горива, тютюн и ци-

гари)  

Проби акцизни стоки за ор-

ганите на МВР – 269 бр. 

Дейност 2.2.2. Наказване на митнически, 

акцизни и валутни нарушения 

ДМРР постоянен 

- брой издадени наказателни пос-

тановления и сключени и одоб-

рени Споразумения за прекратя-

ване на АНП по ЗМ, ЗАДС и ВЗ 

(общо) 

ДМРР: 6 046 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

3 297 бр.; 

ТД Митница Варна: 266 

бр. НП и споразумения по 

ЗМ, ЗАДС и ВЗ; 

ТД Митница Русе: 369 бр. 

ТД Митница София: 665 

бр. 
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- брой издадени Решения по 

сключени Споразумения за прек-

ратяване на АНП 

ДМРР: 782 бр.; 

ТД Митница Бургас: 83 

бр.; 

ТД Митница Русе: 248 бр.; 

ТД Митница София: 235 

бр. 

Дейност 2.2.3. Ефективно разследване на 

престъпления, за които митническите ор-

гани разполагат с правомощия по НПК 

ДМРР постоянен 

- общ брой разследвани ДП по тек-

стове от НК 

ДМРР: 472 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

203 бр.; 

ТД Митница Варна: 17 бр. 

ТД Митница Русе: 104 бр. 

(85 бр. новообразувани и 19 

бр. от предходни години), 

от които по чл.234 от НК – 

75 бр. и по чл.242 от НК – 

29 бр.; 

ТД Митница София: 142 

бр. 

- общ брой приключени ДП 

(включително спрени и прекра-

тени) 

ДМРР: 323 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

142 бр. 

ТД Митница Варна: 10 бр. 

ТД Митница Русе: 72 бр.; 

ТД Митница София: 77 

бр. 

Задача 2.2.3.1. Извършване на експертизи 

по постановления за целите на досъдебно 

производство на проби от стоки във 

връзка с нарушения на акцизното законо-

дателство 

ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

постоянен 

- брой изготвени физико-химич-

ни експертизи по досъдебни про-

изводства за нарушения по ЗАДС 

ДЦМЛ: 42 бр. експертизи 

за 183 бр. проби от акцизни 

стоки 

МЛ Пловдив: 70 бр. екс-

пертизи за 363 проби от ак-

цизни стоки 

Дейност 2.2.4. Сътрудничество с ДЧ в об-

ластта на акцизите и акцизните стоки в 
ДМРР постоянен 

- брой инициирани проверки ДМРР: 8 бр. 

- брой получени запитвания ДМРР: 32 бр. 
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рамките на Конвенция Неапол II, Регла-

мент 515/97 и двустранни спогодби 

- брой получени отговори ДМРР: 1 бр. 

- брой изпратени отговори ДМРР: 37 бр. 

Дейност 2.2.5. Организация и/или участие 

в международни операции за противо-

действие на нарушенията на европейското 

законодателство в областта на акцизите и 

акцизните стоки 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой проведени международни 

операции 

ДМРР: 2 бр.; 

ТД Митница Бургас: 3 бр. 

ТД Митница Варна: 22 бр. 

ТД Митница Пловдив: 2 

бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 2 бр. 

- брой проверки в рамките на опе-

рацията 

ДМРР: 6 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

106 бр.; 

ТД Митница Варна: 131 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 37 

бр. 

Дейност 2.2.6. Анализ на данните, съдър-

жащи се в информационните системи с 

цел установяване на практики, които са в 

нарушение на митническото законодателс-

тво 

ДМДМ  

 

 

Задача 2.2.6.1. Анализ на данните, съдър-

жащи се в информационните системи с 

цел установяване на неправомерни прак-

тики за отклонение на стоки от режим 

транзит 

ДМДМ постоянен - брой извършени анализи ДМДМ: 2 бр. 

Задача 2.2.6.2. Анализ на данните, съдър-

жащи се в информационните системи с 

цел установяване на неправомерни прак-

тики при поставяне на стоки под режим 

износ и потвърждаване на тяхното напус-

кане 

ДМДМ постоянен - брой извършени анализи ДМДМ: 12 бр. 
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Мярка 2.3. Осигуряване на интегритета 

на веригата на доставки за международ-

ното движение на стоки  
       

Дейност 2.3.1. Ефективно прилагане на 

европейските рискови критерии и стан-

дарти за сигурност и безопасност 

ДМРР постоянен 

- брой активирани в модул „Ана-

лиз на риска“ (MAP) в БИМИС 

рискови критерии при въвеж-

дане/напускане на стоките 

ДМРР: 70 бр. 

ТД Митница Бургас: 55 

бр. 

- брой актуализирани списъци с 

рискови стойности за лица, сто-

ки, превозни средства, контей-

нери и др. в MAP на БИМИС 

ДМДМ: 7 бр. 

Дейност 2.3.2. Обмен на добри практики с 

ДЧ и поддържане на оперативно сътруд-

ничество във връзка с прилагане на зако-

нодателството 

     

Задача 2.3.2.1. Участие в работни посеще-

ния по програмата на ЕС „Митници” 
ДМД 

ДЦМУ 

ТД 

постоянен - брой участия 
няма 

  

Задача 2.3.2.2. Участие в работни посеще-

ния по програмата на ЕС „Фискалис” 
ДМД 

ДЦМУ 

ТД 

постоянен - брой участия няма  

Задача 2.3.2.3. Участие в двустранни ра-

ботни срещи 
ДЦМУ 

ТД 
постоянен 

- брой участия  няма 

- брой организирани от АМ срещи няма 

Задача 2.3.2.4. Обмен на добри практики с 

държавите членки и поддържане на сът-

рудничество във връзка с прилагането на 

акцизното законодателство 
ДАДМ постоянен 

 - брой отправени запитвания от  

държави членки относно прилага-

нето на акцизното законодателс-

тво; 

ДАДМ: 82 бр. отправени 

запитвания 

 - брой изпратени отговори по по-

лучени запитвания относно прила-

гането на акцизното законодателс-

тво 

ДАДМ: 48 бр. изпратени 

отговори 
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Мярка 2.4. Почтеност в дейността на ад-

министрацията, превенция на корупци-

онни практики 
       

Дейност 2.4.1. Прилагане на психологиче-

ски тестове при назначаване и  кариерно 

развитие, съгласно Наредба № Н-1 от 

03.06.2016 г. за условията и реда за извър-

шване на изследване за професионална и 

психологическа пригодност при назнача-

ване и повишаване в длъжност в Агенция 

„Митници“ на министъра на финансите 

ДУЧР постоянен - общ брой изследвани лица ДУЧР: 1361 бр. лица 

Дейност 2.4.2. Преместване на митничес-

ки служители да изпълняват временно 

друга или същата служба в рамките на 

митническата администрация с цел проти-

водействие създаването на корупционни 

канали  

ДУЧР постоянен - брой преместени служители ДУЧР: 158 бр. служители 

Дейност 2.4.3. Определяне на мястото на 

работа на служителите, съгласно Устройс-

твения правилник на Агенция „Митници“  
ДУЧР постоянен 

- брой издадени заповеди за опре-

деляне на място на работа на 

служителите в митническите уч-

реждения 

ДУЧР: 189 бр. заповеди 

Дейност 2.4.4. Извършване на проверки 

по постъпили в Агенцията сигнали за неп-

равомерни деяния на митнически служи-

тели. 

Инспекторат в АМ 31.12.2022 г. - брой проверки 

Инспекторат в АМ: Общо 

143 бр. извънпланови про-

верки, от които: 

- 86 бр. проверки по сигна-

ли, съдържащи твърдения/ 

информация за извършени 

неправомерни деяния на 

митнически служители или 

за проблеми в организация- 

та на работа в митнически 

учреждения, които са пос-

тъпили в АМ по съществу-

ващи канали за подаването 
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им, вкл. и чрез т.нар. „го-

рещ телефон“, и чрез Ин-

формационната система на 

Националния съвет по ан-

ти-корупционни политики 

(ИСНСАП); 

- 57 бр. други извънплано-

ви проверки, вкл. по разпо-

реждане на директора на 

Агенцията и по искане на 

прокуратурата и други ор-

гани на досъдебното произ-

водство 

Дейност 2.4.5. Извършване на проверки 

на подадените декларации за несъвмести-

мост по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
Инспекторат в АМ постоянен 

 

- бр. извършени проверки 

Инспекторат в АМ: 295 

бр. проверки на декларации 

за несъвмести-мост по чл. 

35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

Дейност 2.4.6. Провеждане на работни 

срещи на служители от Инспектората с 

ръководния състав на МУ по въпросите на 

превенция и противодействие на корупци-

ята 

Инспекторат в АМ 30.11.2022 г. 
- брой служители, които са участ-

вали в работните срещи 

Инспекторат в АМ:  
- проведени 2 работни сре-

щи по актуални въпроси на 

превенцията и противо-

действието на корупцията и 

други неправомерни деяния 

на служители, както и по 

конфликта на интереси, с 

ръководния състав на ТД 

Митница Пловдив и ТД 

Митница София, и включе-

ните в тяхната структура 

митнически учреждения;  

- проведена работна среща 

със служителите на МП 

Стрезимировци относно 

спазване нормите на етично 
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поведение, регламентирани 

в КПСДА и КПМС 

Дейност 2.4.7. Провеждане на анонимни 

анкети с преминаващи през ГКПП превоз-

вачи и граждани, с цел получаване на ин-

формация за дейността на митническите 

служители 

Инспекторат в АМ 31.10.2022 г. 

- брой анкетирани лица 

Инспекторат в АМ:  
- проведени анкетирания на 

преминаващи през МП 

Малко Търново и ГКПП 

Дунав мост Русе и пътници 

и превозвачи (общо са ан-

кетирани 271 лица) с цел 

получаване на информация 

за дейността на митничес-

ките служители, вкл. за 

евентуално наличие на ко-

рупционни практики 

- брой оплаквания или жалби 

Инспекторат в АМ: В ано-

нимните анкети 6 лица 

(2.2% от анкетираните) са 

посочили, че са били свиде-

тели на грубо и непрофеси-

онално поведение на мит-

нически служители, а 2 ли-

ца (0.74%) са посочили, че 

са били обект на корупци-

онни прояви от страна на 

митнически служители. 

Дейност 2.4.8. Извършване на проверка 

относно подаването в срок на деклараци-

ите за имущество и интереси по чл. 35, 

ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Инспекторат в АМ 15.06.2022 г. 
- извършване на проверка и изгот-

вяне на доклад 

Инспекторат в АМ: извър-

шена проверка. 

Не са установени случаи на 

неподадени в срок деклара-

ции. 

Дейност 2.4.9. Публикуване на публична 

информация в отворен формат на Портала 

за отворени данни 
ДАДМ постоянен 

 - брой публикации на Портала за 

отворени данни с препратка към 

линк за актуална информация 

ДАДМ: 10 бр. публикации 
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Дейност 2.4.10. Издаване на вътрешни ад-

министративни актове за работа на митни-

ческите служители 

ТД постоянен 
- брой издадени заповеди, инст-

рукции, указания и др. 

ТД Митница Бургас: 5 бр. 

ТД Митница Варна: 757 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 52 

бр.; 

ТД Митница Русе: 365 бр. 

заповеди, 1 бр. инструкция 

и 7 бр. указания; 

ТД Митница София: 87 

бр. 

Дейност 2.4.11. Поддържане, усъвършенс-

тване, развитие и използване на софтуер 

за автоматично разпределяне на случаен 

принцип на работните места на митничес-

ките служители 

ТД постоянен 

- брой проверки във връзка със 

спазването на организацията на 

работа при използването на соф-

туера за разпределяне на случаен 

принцип на работните места на 

митническите служители     

ТД Митница Бургас: 520 

бр.; 

ТД Митница Русе: 730 бр. 

разпределение със СОРМ; 

ТД Митница София: 730 

бр. 

Дейност 2.4.12. Провеждане на работни 

срещи с ръководители и служители в мит-

ническите учреждения по въпросите на 

превенцията и противодействието на ко-

рупцията и други неправомерни деяния на 

служителите ТД постоянен - брой проведени работни срещи 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. работна среща със слу-

жители от Инспектората и 

ежемесечни срещи на ръко-

водния състав на ТД и ръ-

ководителите на звената, 

включени в структурата на 

дирекцията;  

ТД Митница София: 1 бр. 

Мярка 2.5. Създаване благоприятни усло-

вия за развитие и улесняване на законната 

търговия, включително чрез възползване 

от предоставянето на статут на одобрен 

икономически оператор 
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Дейност 2.5.1. Разработване и прилагане 

на основни и стратегически документи и 

оперативни планове, свързани с изпълне-

нието на задълженията, произтичащи от 

членството на РБългария в ЕС, в частта им 

от компетентността на АМ 

ДЦМУ постоянен 
- брой разработени и/или актуали-

зирани документи 

ДМД: 

- Шестмесечна програма с 

приоритетните за РБълга-

рия теми и досиета по 

време на Френското пред-

седателство на Съвета на 

ЕС (1 януари - 30 юни 2022 

г.); 

- Доклад за участието на 

България в процеса на взе-

мане на решения на ЕС по 

време на Френското пред-

седателство на Съвета на 

ЕС (1 януари – 30 юни 2022 

г.) 

Дейност 2.5.2. Актуализация на стратеги-

чески документи, свързани с функциони-

рането на електронното управление в 

Агенция „Митници“   

    

Задача 2.5.2.1. Актуализация на Секторна 

стратегия за развитие на електронното уп-

равление в Агенция „Митници“ – е-Мит-

ници 2016-2025 и Пътна карта към нея 

ДИСАД 2022 
- брой извършени и приети с РМС 

актуализации 

ДИСАД: Актуалзизирана и 

приета Секторна стратегия 

и Пътна карта към нея за 

2021-2027 г. (РМС № 951/ 

2022) 

Задача 2.5.2.2. Докладване на ЕК за нап-

редъка на проектите и задачите, включени 

в работната програма по МКС и MASP, 

съгласно чл. 8, параграф 2 н Решение 

70/2008/ЕО 

ДИСАД март 2022 - брой изготвени доклади 

ДИСАД: 1 бр. доклад за 

напредъка през 2021 г. на 

проектите и задачите и 1 

бр. актуализация на нацио-

налните планове 

Дейност 2.5.3. Подготовка и техническо 

управление на проекти, финансирани от 

програми на ЕС и от други международни 

институции и организации, в т.ч. изгот-

вяне отчетните документи по проектите 

ДЦМУ постоянен 

- брой проекти, одобрени за фи-

нансиране, брой одобрени меж-

динни/окончателни доклади по 

проекти 

ДИСАД: Сключен анекс за 

1 бр. проект „Надграждане 

на основните системи на 

Агенция "Митници" за пре-

доставяне на данни и услу-
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ги – БИМИС (фаза 3). Из-

точник на финансиране 

ЕСФ, Оперативна програма 

„Добро управление“. 

Дейност 2.5.4. Анализ, изготвяне и съгла-

суване на позиции по теми и досиета за 

разглеждане в работните органи на ЕС във 

връзка с разработване на проекти за изме-

нение и допълнение на законодателството 

в митническата област и на инструментите 

за прилагането му 

ДЦМУ    

Задача 2.5.4.1. Участие в дейността на ра-

ботните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой участия в работни органи 

на ЕС 

ДМД: 22 бр. участия в 18 

срещи 

- брой участия в работни групи 

към Съвета на ЕС 

ДМД: 45 бр. участия в 38 

срещи  

- брой участия в Комитета по 

Митническия кодекс, в Митничес-

ката Експертна група и в други 

комитети и работни групи към ЕК 

ДМД: 105 бр. участия в 64 

срещи 

Задача 2.5.4.2. Анализ, изготвяне и съгла-

суване на позиции по документите, разг-

леждани в работните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени рамкови позиции 

и позиции по досиета за разглеж-

дане от Съвета на ЕС 

ДМД: 

- 5 бр. рамкови позиции; 

- 2 бр. позиции  

- брой изготвени указания за учас-

тие в Комитета по Митническия 

кодекс, Митническите Експертни 

групи и в други комитети и ра-

ботни групи към ЕК 

ДМД: 36 бр. указания и 2 

бр. позиции  

Задача 2.5.4.3. Участие в работни и проек-

тни групи и семинари, организирани в 

рамките на Програма „Митници“ и „Фис-

калис” 

ДМД, ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой участия по програма „Мит-

ници“ 

ДМД: 31 бр. участия 

  

- брой участия по програма „Фис-

калис” 

ДМД: 15 бр. участия 

  

Дейност 2.5.5. Методическо подпомагане 

на митническите учреждения относно     
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прилагането на митническото законода-

телство на Съюза 

Задача 2.5.5.1. Подготовка на указания и 

насоки за прилагането на митническото 

законодателство на Съюза в областта на 

митническите процедури и режими и съ-

бирането на митническото задължение 

ДМДМ постоянен 

- брой указания и насоки за прила-

гането на митническото законода-

телство на ЕС  

ДМДМ: 

- 1 бр. указание до директо-

рите на ТД за събиране на 

вносни мита и данъци от 

митническите органи при 

устно деклариране на 

стоки, въведени на терито-

рията на Съюза през мит-

ническите пунктове на 

РБългария; 

- 1 бр. указание до директо-

рите на ТД относно реда и 

организацията на работа 

при докладване и актуали-

зация на OWNRES случаи 

(случаи на измамa и неред-

ности за вземания за тради-

ционните собствени ре-

сурси на стойност над 10 

000 евро); 

- 1 бр. указание относно 

прилагането на чл. 203 от 

Регламент (ЕС) № 

952/2013; 

-1 бр. указание за поправ-

ката на митническа декла-

рация в допълнение към 

Процедурата за работа на 

митническите служители 

при идентифицирана необ-

ходимост от поправка на 
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данни, рег. № 32-

113395/26.04.2017 г.; 

-1 бр. указание за преразг-

леждане на разрешенията 

за вписване в отчетността 

на декларатора; 

-1 бр. указание за събиране 

на вносни мита и данъци от 

митническите органи при 

устно деклариране на 

стоки, въведени на терито-

рията на Съюза през мит-

ническите пунктове на 

РБългария 

Дейност 2.5.6. Прилагане на предвидените 

в митническото законодателство на ЕС оп-

ростявания за митническите режими и 

процедури 

  

 

 

Задача 2.5.6.1.  Издаване на разрешения за 

предоставяне на общо обезпечение, вклю-

чително с намален размер или освобожда-

ване от обезпечение 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за предоста-

вяне на общо обезпечение, вклю-

чително с намален размер или ос-

вобождаване от обезпечение 

ДМДМ: 35 бр.; 

ТД Митница Бургас: 3 бр. 

ТД Митница Варна: 7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 5 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 38 

бр. 

- брой на извършените предвари-

телни проверки за издаване на 

разрешения, одити във връзка с  

управление на издадени разреше-

ния 

ДМДМ: 33 бр. мониторин-

га (управление) на изда-

дени разрешения; 

ТД Митница Бургас: 11 

бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
- 5 бр. предварителни про-

верки, 
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- 9 бр. мониторинга; 

ТД Митница Русе: 16 бр. 

ТД Митница София: 68 

бр. 

- брой издадени разрешения за 

предоставяне на общо обезпече-

ние, включително с намален раз-

мер или освобождаване от обезпе-

чение 

ДМДМ: 

- 29 бр. издадени разреше-

ния за предоставяне на 

общо обезпечение, вкл. с 

намален размер или осво-

бождаване от обезпечение; 

- 2 бр. издадени разреше-

ния за отмяна на предоста-

вяне на общо обезпечение, 

вкл. с намален размер или 

освобождаване от обезпе-

чение; 

- 9 бр. проекти на решения 

на директора на Агенция 

„Митници“ за освобожда-

ване на обезпечение, пре-

доставено с документи за 

поръчителство; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 4 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 38 

бр. 

- брой извършени консултационни 

процедури с държави членки във 

връзка с подадените заявления 

ДМДМ: 1 бр. 
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Задача 2.5.6.2. Издаване на разрешения за 

редовна корабна линия 

ДМДМ постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на  разрешение за редовна 

корабна линия 

няма 

- брой издадени разрешения за  

редовна корабна линия 
няма 

Задача 2.5.6.3. Издаване на разрешения за 

одобрен издател за доказателство за мит-

нически статус на съюзни стоки 

 
ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на  разрешение за одобрен 

издател за доказателство за мит-

нически статус на съюзни стоки 

ТД Митница Бургас: 

225 бр. 

- брой издадени разрешения за  

одобрен издател за доказателство 

за митнически статус на съюзни 

стоки 

няма 

Задача 2.5.6.4. Опростявания на митни-

ческите процедури по отношение на пос-

тавяне на стоки под режим съюзен транзит 

или завършването на този режим, включи-

телно и опростявания при завършването 

на операции ТИР 

 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на  разрешение за статус на  

одобрен изпращач за режим съю-

зен транзит 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на одобрен 

изпращач за режим съюзен тран-

зит 

ТД Митница Русе: 1 бр. 

 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за статус на 

одобрен получател за режим съю-

зен транзит 

няма 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на одобрен 

получател за режим съюзен тран-

зит 

няма 

- брой  приети заявления за изда-

ване на разрешение за използване 

на специален тип пломби с цел да 

се гарантира идентифицирането 

  

ТД Митница Русе: 1 бр. 

  



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 73 

на стоките, поставени под режим 

съюзен транзит 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на спе-

циален тип пломби с цел да се га-

рантира идентифицирането на 

стоките, поставени под режим съ-

юзен транзит 

  

ТД Митница Русе: 1 бр.  

- брой приети заявления за изда-

ване на  разрешение за използване 

на режим съюзен транзит въз ос-

нова на документи на хартиен но-

сител за стоки, превозвани с желе-

зопътен транспорт 

няма 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на ре-

жим съюзен транзит въз основа на 

документи на хартиен носител за 

стоки, превозвани с железопътен 

транспорт 

няма 

- брой приети заявления за изда-

ване на  разрешение за използване 

на режим съюзен транзит въз ос-

нова на документи на хартиен но-

сител за стоки, превозвани с въз-

душен или морски транспорт 

няма 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на ре-

жим съюзен транзит въз основа на 

документи на хартиен носител за 

стоки, превозвани с въздушен или 

морски транспорт 

няма 
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- брой на приетите заявления за 

издаване на разрешение за използ-

ване на електранен транспортен 

документ като митническа декла-

рация за поставяне на стоки под 

режим съюзен транзит 

няма 

- брой на съгласувани и издадени 

разрешения за използване на елек-

тронен транспортен документ 

като митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим съ-

юзен транзит 

няма 

- брой  приети заявления за изда-

ване на разрешение за статус на 

одобрен получател за режим ТИР 

няма 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на одобрен 

получател за режим ТИР 

няма 

Задача 2.5.6.5. Издаване на разрешения за 

регулярно използване на опростена декла-

рация и деклариране чрез вписване в от-

четността на декларатора 

 ТД 

 
постоянен 

- брой приети заявления за регу-

лярно издаване на разрешения за 

използване на опростена деклара-

ция 

ТД Митница Пловдив: 2 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 2 бр.; 

- брой издадени разрешения за ре-

гулярно използване на опростена 

декларация 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
2 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 2 бр. 

- брой приети заявления за регу-

лярно издаване на разрешение за 

деклариране чрез вписване на 

данни в отчетността на деклара-

тора 

ТД Митница София: 13 

бр. 
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 - брой издадени разрешения за 

деклариране чрез вписване на 

данни в отчетността на деклара-

тора 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница София: 13 

бр. 

Задача 2.5.6.6. Издаване на разрешения за 

централизирано оформяне, когато е вклю-

чена друга/други държава/и членка/и 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за централи-

зирано оформяне, когато е вклю-

чена друга/и държава/и членка/и 

няма 

- брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне, когато 

е включена и друга държава 

членка 

няма 

- брой извършени консултационни 

процедури с държави членки във 

връзка с подадени заявления 

няма 

Задача 2.5.6.7. Издаване на разрешения за 

централизирано оформяне на национално 

ниво 

 ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за централи-

зирано оформяне на национално 

ниво 

ТД Митница София: 2 бр. 

- брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне на на-

ционално ниво 

ТД Митница София: 2 бр. 

Задача 2.5.6.8. Издаване на разрешения за 

самооценка 

 ДМДМ Постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за самооценка 
няма 

- брой издадени разрешения за са-

мооценка 
няма 

Задача 2.5.6.9. Консултационни проце-

дури и обмен на информация с митничес-

ките органи на другите държави членки 

във връзка с издаване от друга държава 

членка на разрешения за централизирано 

ДМДМ постоянен 
- брой извършени консултационни 

процедури 
няма 
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оформяне, по които Република България е 

участваща държава членка 

Дейност 2.5.7. Издаване на решения за 

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 2.5.7.1. Издаване на основание 

постъпили заявления от икономически 

оператори на обвързващи тарифни инфор-

мации (ОТИ) и обвързващи информации 

за произход (ОИП) 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени  ОТИ ДМДМ: 164 бр. 

- брой издадени ОИП няма 

Дейност 2.5.8. Организиране, координи-

ране и контролиране на дейността, свър-

зана с издаване на разрешения за одобрен 

икономически оператор (ОИО) 

 

ДПК, ДМДМ, ДМРР, ТД    

Задача 2.5.8.1. Контрол на: 

- подадени в Търговския портал за ОИО - 

eAEO-STP заявления за ОИО;  

- изпълнение на условията за приемане на 

заявления за издаване на разрешение за 

ОИО, чрез извършване на проверки;  

- приети заявления в Системата на иконо-

мическите оператори (EОS); 

- неприети заявления за ОИО; 

- оттеглени заявления за ОИО; 

ДПК, ДМДМ, ДМРР, ТД постоянен 

- брой подадени в Търговския 

портал за ОИО - eAEO-STP заяв-

ления за ОИО 

ДПК: 11 бр. 

- брой извършени проверки за 

приемане на заявления 

ДМРР: 9 бр.; 

ДПК: 12 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр. 

- брой приети заявления в ЕOS  
ДПК: 9 бр. 

 

- брой неприети заявления за ОИО ДПК: 2 бр. 

- брой оттеглени заявления за 

ОИО 
ДПК: 2 бр. 
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- изпълнение на критериите и условията за 

издаване на разрешения за ОИО, чрез из-

вършване на предварителни одити;  

- заявленията за ОИО чрез извършване на 

консултации и обмен на информация с 

митническите органи на други държави 

членки 

- брой проверки за изпълнението 

на критериите и условията за из-

даване на разрешение 

ДМРР: 9 бр.; 

ДПК: 

ТД Митница Пловдив - 3 

бр. 

ТД Митница София -  8 бр. 

- брой консултационни процедури 

и обмен на информация 
ДМРР: 1 бр. 

Задача 2.5.8.2. Управление на издадените 

разрешения за ОИО: 

- издаване на разрешение за ОИО;  

- мониторинг;  

- преразглеждане;  

- изменение; 

- спиране действието на разрешение; 

- обезсилване/отмяна на разрешение; 

- консултационни процедури с митничес-

ките органи на други държави членки във 

връзка с разрешения за ОИО 

ДПК, ДМДМ, ДМРР постоянен 

- брой издадени разрешения за 

ОИО 
ДПК: 6 бр. 

- брой извършени мониторинги 

ДМРР: 19 бр.; 

ДПК: 22 бр.; 

ТД Митница Бургас: 10 

бр.; 

ТД Митница Варна: 3 бр.; 

ТД Митница Русе: 4 бр.; 

ТД Митница София: 11 

бр. 

- брой преразгледани разрешения 

за ОИО 
ТД Митница Бургас: 3 бр. 

- брой изменени разрешения      ДПК: 1 бр. 

- брой спрени разрешения за ОИО няма 

- брой обезсилени/отменени раз-

решения за ОИО 
ТД Митница Бургас: 1 бр. 

- брой извършени консултационни 

процедури 
няма 

Задача 2.5.8.3. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка със заявления/разре-

шения за ОИО 

ДПК постоянен - брой проекти на решения ДПК: 7 бр. 

Дейност 2.5.9. Дейности, свързани с взе-

мането на решение за определяне на одоб-

рено място за представяне на стоки 
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Задача 2.5.9.1. Издаване на решения за 

определяне на одобрено място за предста-

вяне на стоки 

ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на решение за определяне на 

одобрено място за представяне на 

стоки 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 5 бр. 

- брой издадени решения за опре-

деляне на одобрено място за пред-

ставяне на стоки 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 5 бр. 

Дейност 2.5.10. Дейности, свързани с из-

даване на разрешения за операции в съо-

ръжения за временно складиране 
  

 

 

Задача 2.5.10.1. Издаване на решения за 

операции в съоръжения за временно скла-

диране 

ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешение за операции в 

съоръжения за временно склади-

ране 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

2 бр. 

ТД Митница София: 21 

бр. 

- брой извършени проверки за из-

пълнението на критериите и усло-

вията за издаване на разрешение 

за операции в съоръжения за вре-

менно складиране 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

2 бр.; 

ТД Митница София: 21 

бр. 

- брой издадени разрешения за 

операции в съоръжения за вре-

менно складиране 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

2 бр.; 

ТД Митница София: 21 

бр. 

Дейност 2.5.11. Осигуряване на ефек-

тивно прилагане на мерките на Общата 

търговска политика  
    

Задача 2.5.11.1. Предоставяне на статут 

на одобрен износител в съответствие с 

правилата за произход на стоки 

ДМДМ постоянен - брой издадени разрешения ДМДМ: 33 бр. 
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Задача 2.5.11.2. Координиране дейността 

по представяне пред ЕК на исканията/въз-

раженията на икономически оператори за 

въвеждане на автономни мерки за суспен-

диране на митата 

ДМДМ постоянен 

- брой представени на ЕК иска-

ния/възражения на икономически 

оператори 

ДМДМ:  

- 1 бр. искане за продължа-

ване на автономната мярка 

за суспендиране на мито; 

- 1 бр. ново искане за въ-

веждане на автономна 

мярка 

Задача 2.5.11.3. Администриране на та-

рифните квоти, в съответствие с разпоред-

бите на членове от 49 до 54 от Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комиси-

ята 

ДМДМ постоянен 
- брой отработени искания за 

ползване на тарифни квоти 

ДМДМ: администрирани 

14 797 бр. искания за полз-

ване на тарифни квоти; 

ТД Митница Бургас:  

Код 120 - 996 бр. 

Код 320 -   51 бр. 

Код 325 -   21 бр. 

Дейност 2.5.12. Регистриране на икономи-

чески оператори в системата за регистри-

раните износители (REX системата) 
    

Задача 2.5.12.1. Регистриране в REX сис-

темата на Европейския съюз (ЕС) на осно-

вание на постъпили заявления от износи-

тели  в REX Търговския портал (REX 

STR) 

ДМДМ постоянен - брой издадени регистрации ДМДМ: 194 бр. 

Дейност 2.5.13. Дейности, свързани с из-

даване на разрешения по чл. 211, параграф 

1 от МКС 
    

Задача 2.5.13.1. Издаване на разрешения 

по чл. 211, параграф 1 от МКС, включи-

телно разрешения въз основа на митни-

ческа декларация по чл. 163, параграф 1 от 

ДР 
ТД постоянен 

- брой приети заявления за изда-

ване на разрешения по чл. 211, 

пар. 1 от МКС 

ТД Митница Бургас: 302 

бр.; 

ТД Митница Варна: 17 бр. 

ТД Митница Пловдив:  

8 бр.; 

ТД Митница Русе: 

- 58 бр. по 211, пар. 1 от 

МКС 
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- 1 760 бр. (на ниво стока) 

на основание член 163, пар. 

1 от ДР; 

ТД Митница София: 48 

бр. 

- брой издадени разрешения по чл. 

211, параграф 1 от МКС, включи-

телно разрешения въз основа на 

митническа декларация по чл. 163, 

параграф 1 от ДР  

ТД Митница Бургас: 301 

бр.; 

ТД Митница Варна: 146 

бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

9 бр.;  

ТД Митница Русе: 

- 56 бр. по 211, пар. 1 от 

МКС 

- 1 759 бр. (на ниво стока) 

съгласно член 163, пар. 1 от 

ДР; 

ТД Митница София: 683 

бр. 

Дейност 2.5.14. Изменения и допълнения 

на националното законодателство в об-

ластта на акцизите 

ДАДМ постоянен 
 - проект за изменение и допълне-

ние (ПИД) на ППЗАДС 

ДАДМ: Приети 2 промени 

в ППЗАДС: 

- изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 

12.08.2022 г., в сила от 

16.08.2022 г., изменен от 

Правилник за изменение и 

допълнение на Правилни-

ка за прилагане на Закона 

за акцизите и данъчните 

складове (12.08.2022); 

- доп., ДВ, бр. 103 от 

24.12.2022 г., в сила от 

01.01.2023 г., изменен от 

Правилник за допълнение 

на Правилника за прила-

гане на Закона за акцизите 
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и данъчните складове 

(24.12.2022) 

 - проекти на наредби няма 

 - проект на ЗИД на ЗАДС 

ДАДМ: Приети са 5 про-

мени в ЗАДС: 

 - изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 

11.02.2022 г., в сила от 

11.02.2022 г., изменен от 

Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за ак-

цизите и данъчните скла-

дове (11.02.2022 г.);  

 - изм., ДВ, бр. 42 от 

07.06.2022 г., в сила от 

01.01.2023 г., изменен от 

Закон за допълнение на За-

кона за енергията от възоб-

новяеми източници 

(07.06.2022 г.); 

- изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 

05.07.2022 г., изменен от 

Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за дър-

жавния бюджет на Репуб-

лика България за 2022 г. 

(05.07.2022 г.); 

- изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 

16.12.2022 г., в сила от 

01.03.2023 г., изменен от 

Закон за изменение и до-

пълнение на Данъчно-оси-

гурителния процесуален 

кодекс (16.12.2022 г.); 
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- изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 

23.12.2022 г., в сила от 

01.01.2023 г., изменен от 

Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за ак-

цизите и данъчните скла-

дове (23.12.2022 г.) 

Дейност 2.5.15. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове 
ДЦМУ постоянен  - брой изготвени становища ТД Митница София: 1 бр. 

Дейност 2.5.16. Изготвяне на позиции по 

преюдициални запитвания, по които 

страна в главното производство е Агенция 

„Митници“ 

ДПН постоянен - брой изготвени позиции ДПН: 3 бр. позиции 

Мярка 2.6. Повишаване ефективността 

от управлението на риска за целите на 

борбата срещу терористичната и прес-

тъпната дейност, включително срещу 

нерегламентираното движение на 

стоки, подлежащи на забрани и ограни-

чения 

    

Дейност 2.6.1. Подпомагане на ефектив-

ното управление на риска във връзка с 

превенция на нерегламентираното движе-

ние на стоки, подлежащи на забрани и ог-

раничения 

ДМРР постоянен 

- брой създадени рискови про-

фили въз основа на предоставена 

информация 

ДМРР: 30 бр. 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

Дейност 2.6.2. Събиране и анализ на ин-

формацията за лица, извършили наруше-

ния или престъпления с предмет акцизни 

стоки.  

  

 

 

Задача 2.6.2.1. Събиране на информация 

от системите на АМ, партньорски органи-

зации и отворени източници. Създаване на 

набор от лични данни и рискова информа-

ция за лица и обекти в СОРИ/ОРИ 

ДМРР, ТД постоянен 
- брой създадени записи в 

СОРИ/ОРИ 

ДМРР: 81 бр.; 

ТД Митница Бургас: 32 

бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 
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 ТД Митница София: 1 669 

бр. 

Мярка 2.7. Прилагане на съвременни 

методи по оценка и анализ на риска, с 

оглед ефективно противодействие на 

митническите и акцизни нарушения 

    

Дейност 2.7.1. Противодействие на ак-

цизни нарушения, чрез управление на 

риска 

 

    

Задача 2.7.1.1. Изготвяне на анализи и 

оценка на заплахите в областта на акциз-

ните стоки чрез ефективно прилагане на 

функционалните възможности на БАЦИС 

и СОРИ/ОРИ 

ДМРР постоянен 

- брой анализи 

ДМРР: 22 бр.; 

ТД Митница Бургас: 12 

бр.; 

ТД Митница София: 

12 998 бр. 

- брой отработени ИРС в БАЦИС 

ДМРР: 45 160 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

2 605 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 759 

бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

142 бр.; 

ТД Митница Русе: 851 бр.; 

ТД Митница София: 28 

бр. 

- брой създадени рискови про-

фили в БАЦИС 
ДМРР: 8 бр. 

Задача 2.7.1.2. Обмен на информация, 

чрез Общностната система за управление 

на риска (CRMS) – DG TAXUD 

ТД постоянен 

- брой въведени формуляри 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

ТД Митница Варна: 4 бр. 

формуляра; 

ТД Митница Пловдив:  

2 бр. 

- брой прегледани формуляри     
ТД Митница Бургас: 95 

бр.; 
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ТД Митница Варна: 3 128 

бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

13 бр.; 

ТД Митница Русе: 40 бр.; 

ТД Митница София: 13 

бр. 

- брой създадени рискови про-

фили след преглед на формуля-

рите 

няма 

Дейност 2.7.2. Контрол при приема и об-

работката на акцизни и рекапитулативни 

декларации 

ТД постоянен 

 - брой приети акцизни и рекапи-

тулативни декларации, събрана 

допълнителна информация по тях   

ТД Митница Бургас: 

6 491 бр.; 

ТД Митница Варна:  

- 5 384 бр. приети акцизни 

декларации, 

- 226 бр. приети рекапиту-

лативни декларации; 

ТД Митница Пловдив: 

- 11 688 бр. приети акциз-

ни декларации, 

- 716 бр. приети рекапиту-

лативни декларации; 

ТД Митница Русе: 

- 11 255 бр. приети акциз-

ни декларации, 

- 612 бр. приети рекапиту-

лативни декларации; 

ТД Митница София: 

12 048 бр. 

- установен брой несъответствия 

на данните 

ТД Митница Бургас: 

196 бр.; 

ТД Митница Варна:  

107 бр. (101 бр. коригирани  

акцизни декларации и 6 бр. 
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коригирани рекапитултив-

ни декларации); 

ТД Митница Пловдив: 

530 бр.; 

ТД Митница Русе: 305 бр.; 

ТД Митница София: 303 

бр. 

 - брой издадени актове за устано-

вяване на задължения 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 2 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 63 

бр. 

Дейност 2.7.3. Противодействие на мит-

ническите нарушения чрез управление на 

риска 

    

Задача 2.7.3.1. Създаване на рискови про-

фили в Модул за анализ на риска (МАР) ДМРР 2022 - брой създадени профили в МАР 

ДМРР: 648 бр.; 

ТД Митница Бургас: 4 бр. 

ТД Митница Русе: 10 бр.; 

Задача 2.7.3.2. Създаване на рискови про-

фили в модул ПТРР 

ДМРР 2022 - брой създадени профили в ПТРР 

ДМРР: 462 бр. 

ТД Митница Бургас: 10 

бр.; 

ТД Митница Русе: 68 бр.; 

ТД Митница София: 20 

бр. 

Задача 2.7.3.3. Участие в международни 

операции, насочени срещу незаконния 

трафик на трансграничното движение на 

отпадъци и вещества разрушаващи озоно-

вия слой 

ДМРР 2022 - брой проведени операции 
ДМРР: 5 бр. 

ТД Митница Бургас: 6 бр. 

Задача 2.7.3.4. Участие в международни 

операции, свързани с незаконния трафик 

на защитени видове от дивата флора и фа-

уна 

ДМРР 2022 - брой проведени операции 
ДМРР: 2 бр. 

ТД Митница Бургас: 6 бр. 
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Мярка 2.8. Утвърждаване ролята на 

Агенция „Митници“ в борбата срещу 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма чрез прилагане на по-ефек-

тивен контрол на паричните средства, 

пренасяни през границата на страната 

и извършване на задълбочен анализ на 

данните, събирани и обменяни в хода на 

дейностите, извършвани от митничес-

ките органи 

    

Дейност 2.8.1. Повишаване ефективността 

от осъществявания контрол на паричните 

средства, пренасяни през границата на 

страната с цел предотвратяване изпира-

нето на пари и финансирането на теро-

ризма 

  

 

 

Задача 2.8.1.1. Проследяване на резулта-

тите от осъществения контрол на парични 

средства 

 

ДМРР постоянен 

- брой констатирани случаи на не-

декларирани парични средс-

тва/обща сума 

ДМРР: 134 бр. случая/отк-

рити недекларирани парич-

ни средства с равностой-

ност 43 141 297 лв. 

Въведени в ОРИ 83 бр. ва-

лутни нарушения /недекла-

рирани парични средства/; 

ТД Митница Бургас: 98 

бр. 

- 60 278 305 лв.; 

ТД Митница Варна: 

2 бр., в т.ч.: 

- USD - 210 000 

- EUR 27 800; 

ТД Митница Русе: 

33 бр., в т.ч.:  

- GBP - 585 645 

- USD - 4 550 
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- EUR - 3 193 980 

- Шв. Крони - 11 647 000 

Задача 2.8.1.2. Участие в национални и 

международни операции, насочени към за-

силване контрола на парични средства 

ДМРР постоянен - брой проведени операции 
ДМРР: 1 бр.  

ТД Митница Бургас: 6 бр. 

Задача 2.8.1.3. Подаване на уведомления 

относно възникнали съмнения за изпиране 

на пари или финансиране на тероризъм до 

САД ФР на ДАНС 

 

ДМРР постоянен - брой изготвени уведомления 

ДМРР: 42 бр. уведомления, 

изготвени и изпратени от 

ДММР; 

ТД Митница Бургас: 13 

бр. 

Задача 2.8.1.4. Участие в дейността на 

постоянно действащата междуведомст-

вена работна група за целите на национал-

ната оценка на риска от изпирането на 

пари и финансирането на тероризма 

ДМРР постоянен 

- участия в заседания 

 

ДМРР: 

- участия във виртуални и 

присъствени заседания;  

- обмен на информация по 

електронна поща; 

- участие в дейностите по 

проект, финансиран по 

Програмата за подпомагане 

на структурните реформи 

на ЕК, имащ за цел пови-

шаване възможностите на 

българските власти за ефе-

ктивно ограничаване на 

рисковете от изпиране на 

пари и финансиране на те-

роризъм 

- изготвени документи 

ДМРР: 

- изготвени становища;  

- обмен на информация по 

електронна поща; 

- работа по актуализиране 

на националната оценка на 

риска от изпиране на пари 
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и финансиране на терориз-

ма 

Задача 2.8.1.5. Провеждане на обучения 

относно контрола на парични средства и 

противодействие на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма 

ДМРР постоянен 
- брой проведени въвеждащи и 

продължаващи обучения 

ДМРР: проведени 4 бр. ба-

зови обучения и 2 бр. ра-

ботни срещи 

Цел 3. Защита на гражданите и финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за изпъл-

нение 
индикатор изпълнение 

Мярка 3.1. Прилагане на ефективни 

мерки при движението на стоки, подле-

жащи на ограничения и забрани, вклю-

чително контрол на прекурсорите за 

производство на наркотици, на стоки, 

нарушаващи права на интелектуалната 

собственост и пари в брой, както и из-

пълнението на мерки за опазване и уп-

равление на рибните ресурси и на 

мерки на търговската политика 

       

Дейност 3.1.1. Ефективно прилагане на 

мерки за закрила на права на интелекту-

ална собственост 
ДМРР, ТД     

Задача 3.1.1.1. Разгледани и одобрени на-

ционални и съюзни заявления за намеса на 

митническите органи 
ДМРР постоянен 

- брой одобрени заявления за на-

меса 

ДМРР: 

1 587 бр., от които: 

- 1 499 бр. съюзни; 

- 88 бр. национални  

Задача 3.1.1.2. Прилагане на мерки по зак-

рила на права на интелектуална собстве-

ност  ДМРР постоянен - брой случаи на задържани стоки 

ДМРР: 8 500 бр. 

ТД Митница Бургас: 

102 бр.; 

ТД Митница Варна: 60 

бр.; 
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ТД Митница София: 67 

бр. 

- брой задържани артикули 

ДМРР: 3 383 856 бр.; 

ТД Митница Бургас: 
424 221 бр.; 

ТД Митница Варна: 897 

834 бр.; 

ТД Митница София: 

543 681 бр. 

- брой задържани артикули в по-

щенски/куриерски пратки 

 

 

ДМРР: 213 бр. в 9 случая; 

ТД Митница Варна: 6 475 

бр.; 

ТД Митница София: 

113 741 бр. 

Задача 3.1.1.3. Повишаване информира-

ността на бизнеса и организиране на про-

цедура и обработване на електронно заяв-

ление 

ДМРР постоянен 
-    провеждане на срещи и обуче-

ния 

ДМРР: Проведена онлайн 

среща с EUIPO по отноше-

ние подаването на елект-

ронни заявления през IP 

портала 

Задача 3.1.1.4. Участие в международни 

операции по противодействие на наруше-

ния на права на интелектуална собстве-

ност 

ДМРР постоянен 
- брой проведени международни 

операции 

ДМРР: Общо 7 бр., в т.ч.: 

- SILVER AXE VII, органи-

зирана от EUROPOL, про-

ведена в сътрудничество с 

OLAF и насочена срещу 

разпространението на неле-

гални и неотговарящи на 

стандарта пестициди; 

- OPSON XI и OPSON XII, 

организирани от EUROPOL 

и насочени срещу разпрост-

ранението на фалшифици-

рани храни и напитки, 

включително високоалко-

холни напитки и вино; 
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- LUDUS II и LUDUS III,  

проведени по инициатива 

на EUROPOL и OLAF и на-

сочени срещу разпростра-

нението на фалшифицирани 

и неотговарящи на стандар-

тите детски играчки; 

- PANGEA XV, организи-

рана от СМО и INTERPOL с 

фокус разпространението 

на фалшифицирани лекарс-

твени продукти; 

- BALKAN GATE 2, орга-

низирана и координирано 

от СМО със съдействието 

на EUROPOL с обхват тра-

фик на всякакви видове 

фалшифицирани стоки през 

балканските страни; 

ТД Митница Бургас: 4 бр.; 

ТД Митница София: 7 бр. 

Дейност 3.1.2. Създаване на финансови 

рискови профили за стоки, декларирани за 

допускане за свободно обращение във 

връзка с необходимостта от защита на фи-

нансовите интереси на Съюза съгласно Ре-

шение за изпълнение, определящо под-

робни правила за установяване на общи 

критерии за финансов риск и стандарти за 

анализ на риска за хармонизирано прила-

гане на някои митнически проверки съг-

ласно Регламент (ЕС) № 952/2013 

ДМРР постоянен 

- брой активирани в модул „Ана-

лиз на риска“ (MAP) в БИМИС 

финансови рискови профили 

 ДМРР: 42 бр. 
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Дейност 3.1.3. Подпомагане на ефектив-

ното опазване на: 

- живота и здравето на хората, на живот-

ните и растенията; 

- културното, историческото и археологи-

ческото наследство;  

- околната среда; 

- обществения морал, обществения ред и 

обществената сигурност,  както и съдейст-

вие за прилагане на мерките по надзора на 

пазара 

    

Задача 3.1.3.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от за-

конодателството на ЕС и националното за-

конодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени указания за при-

лагане на мерките 

 

ДМДМ: 73 бр. 

Задача 3.1.3.2. Участие в междуведомст-

вени работни групи 
ДМДМ постоянен 

- брой участия в междуведомст-

вени работни групи 

ДМДМ: 2 бр. участия в 

междуведомствени групи 

Задача 3.1.3.3. Институционализиране на 

сътрудничеството и взаимодействието с 

компетентните органи чрез изготвяне на 

споразумения и/или инструкции за взаи-

модействие, актуализиране на прилага-

ните 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 спо-

разумения/инструкции 

ДМДМ: изготвяне на 1 бр. 

Инструкция за взаимодейс-

твие между БАБХ, МОСВ и 

АМ 

- брой проведени обучения и 

срещи 

ДМДМ: 6 бр. 

 

Задача 3.1.3.4. Подпомагане на компетен-

тните органи за прилагане на мерките 

 

ТД постоянен 

- брой подадени уведомления към 

органите, отговорни за прилагане 

на мерките, за предприемане на 

действия от тяхна компетентност 

ТД Митница Бургас: 

378 бр.; 

ТД Митница Варна: 754 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
540 бр.; 

ТД Митница Русе: 347 бр.; 
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ТД Митница София: 652 

бр. 

- брой извършени съвместни про-

верки 

ТД Митница Бургас: 

396 бр.; 

ТД Митница Варна: 200 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 75 

бр.; 

ТД Митница Русе: 6 бр.; 

ТД Митница София: 652 

бр. 

Задача 3.1.3.5. Прилагане на мерките по 

Схемата за разрешителни FLEGT ДМДМ 

постоянен         

 

 

- брой разгледани разрешителни 

FLEGT 
ДМДМ: 152 бр. 

ДМДМ 
до 30 април 

2022 
- изпратен годишен доклад до ЕК 

ДМДМ: Изготвен и изпра-

тен в срок доклад 

ТД постоянен 
- брой извършени физически про-

верки 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

ТД Митница Варна: 2 бр. 

Задача 3.1.3.6. Отчитане на възникнали 

случаи на нарушаване на забрани и огра-

ничения ТД ежемесечен 
- брой възникнали случаи на нару-

шаване на забрани и ограничения 

ТД Митница Варна: 7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 10 

бр.; 

ТД Митница София: 32 

бр. 

Дейност 3.1.4. Осигуряване на правилното 

прилагане на мерките на Общата селскос-

топанска политика при тясно взаимодейс-

твие с Министерството на земеделието, 

храните и горите, Държавен фонд „Земе-

делие” – Разплащателна агенция 

ДЦМУ, ТД      

Задача 3.1.4.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от за-

конодателството на ЕС  и националното 

законодателство  

ДМДМ постоянен - брой изготвени указания 

ДМДМ: 4 бр.; 

ТД Митница София: 12 

бр. 
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Задача 3.1.4.2. Извършване на физически 

проверки при внос на определени селскос-

топански стоки, за които има изисквания и 

норми в законодателството на ЕС (банани, 

ориз, коноп, маслиново масло (зехтин) и 

др.), лабораторни тестове на проби 

ДЦМЛ, ТД постоянен 

- брой извършени физически про-

верки в митническите  учрежде-

ния при допускане за свободно 

обращение 

ТД Митница Бургас: 14 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 37 

бр.; 

ТД Митница София: 13 

бр. 

- брой изследвани лабораторни 

проби 

ДЦМЛ: 13 бр. проби ориз; 

ТД Митница Пловдив: 17 

бр. - Мьорзинг код; 

ТД Митница София: 4 бр. 

- брой на нововъведени методи за 

анализ във връзка с изследване на 

разширен обхват продукти за це-

лите на контрола при допускане за 

свободно обращение на опреде-

лени селскостопански стоки 

няма 

 

Задача 3.1.4.3. Осъществяване на контрол 

върху вноса на селскостопански стоки във 

връзка с прилагане изискванията за лицен-

зирането и администрирането на квоти 

съгласно законодателството на ЕС 

 

ДМДМ, ТД 
постоянен 

- брой извършени проверки на ав-

тентичността на лицензите за 

внос, издадени от МЗХГ и в дру-

гите ДЧ 

няма 

 

- брой извършени насрещни про-

верки с МЗХГ на количествата, за 

които са издадени лицензии 

няма 

Задача 3.1.4.4. Изготвяне на годишни док-

лади до ЕК относно извършени физически 

проверки, прилаганите методи на контрол, 

установените нарушения и друга инфор-

мация, изисквана съгласно законодателст-

вото на ЕС в областта на ОСП 

ДМДМ, ТД постоянен 
- изпратени годишни доклади на 

ЕК 

ДМДМ: изпратени 2 док-

лада 

Дейност 3.1.5. Осигуряване на правилното 

прилагане на мерките на  Общата поли-

тика в областта на рибарството при тясно 

взаимодействие с Изпълнителната агенция 

по рибарство и аквакултури 
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Задача 3.1.5.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от за-

конодателството на ЕС и националното за-

конодателство 

ДМДМ постоянен - брой издадени  указания няма  

Мярка 3.2. Защита на икономическите 

оператори, установени в ЕС от нелоялни 

търговски практики, свързани с: 

-  внасяне на стоки на занижени цени в 

България и ЕС; 

- избягване плащането на вносни 

мита посредством неправилно та-

рифно класиране и/или произход на 

внасяните стоки 

  

 

 

Дейност 3.2.1. Осъществяване на постоя-

нен мониторинг и контрол по отношение 

на елементите за облагане (тарифно класи-

ране,  произход на стоките и митническа 

стойност), както и на освобождаването от 

мита 

 ДМДМ, ДЦМЛ      

Задача 3.2.1.1. Установяване на единна 

практика при определяне на елементите за 

облагане (тарифно класиране, произход на 

стоките и митническа стойност), както и 

при освобождаването от вносни мита 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания и други 

вътрешни административни ак-

тове 

ДМДМ: 

- 3 бр. указания, свързани с 

тарифно класиране;  

-  3 бр. указания във връзка 

с прилагане на правилата за 

управление на тарифните 

квоти; 

- 4 бр. указания в областта 

на митническата стойност; 

- 4 бр. указания в областта 

на произхода на стоките 

- брой проведени съвместни ра-

ботни срещи и обучения 

ДМДМ: 

- работна среща „Обща 

митническа тарифа. Инст-

рументи за класиране на 

стоките. Обсъждане на 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 95 

практически въпроси и ка-

зуси за класиране“; 

- 6 бр. в областта на митни-

ческата стойност; 

- 1 бр. в областта на осво-

бождаванията от вносни 

мита; 

 - 1 бр. в областта на произ-

хода на стоките 

Задача 3.2.1.2. Извършване на засилени  

проверки при допускане на стоки за сво-

бодно обращение, придружаващите ги до-

кументи, включително и допълнителни 

документи при необходимост,  проверки 

на стоките и вземане на проби/мостри за 

анализ, за установяване точността на дек-

ларираните данни, в частност елементите 

за облагане в приетите митнически декла-

рации, без да се нарушава прилагането на 

административно наказателните разпо-

редби 

 

ТД 

 

постоянен 

- брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас: 271 

бр.; 

ТД Митница Варна: 1 462 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

268 бр.; 

ТД Митница Русе: 8 264 

бр.; 

ТД Митница София:  

3 361 бр. 

- брой взети проби/мостри 

ТД Митница Бургас: 8 бр. 

ТД Митница Варна: 340 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 28 

бр.; 

ТД Митница Русе: 54 бр.; 

ТД Митница София: 612 

бр. 

Задача 3.2.1.3. Извършване на докумен-

тни проверки на приетите митнически 

декларации, придружаващите ги доку-

менти, при необходимост представяне и 

на допълнителни документи, проверка на 

ТД постоянен - брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас: 460 

бр.; 

ТД Митница Варна: 37 бр. 

ТД Митница Пловдив: 77 

бр.; 

ТД Митница Русе: 115 бр.; 
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стоките и вземане на проби/мостри за ана-

лиз или за подробно изследване на стоките  

от глави 61, 62, 63 и 64 на КН на ЕС от 

Китай 

ТД Митница София: 8 216 

бр. 

- брой протоколи за взети 

проби/мостри 

ТД Митница Бургас: 78 

бр.; 

ТД Митница Варна: 23 бр. 

ТД Митница Пловдив: 20 

бр.; 

ТД Митница Русе: 17 бр.; 

ТД Митница София: 311 

бр. 

- брой проверки в МИС3А 

ТД Митница Бургас: 452 

бр.; 

ТД Митница Варна: 1 200 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 23 

бр.; 

ТД Митница Русе: 17 бр.; 

ТД Митница София: 401 

бр. 

- брой решения за отхвърляне на 

митническа стойност и за опреде-

ляне на нова митническа стойност 

ТД Митница Бургас: 105 

бр.; 

ТД Митница Варна: 177 

бр. решения за определяне 

на нова митническа стой-

ност, в т.ч.: 

- 12 бр. решения за стоки от 

глави 61-64 от КН от Ки-

тай; 

- 18 бр. решения за митни-

ческа стойност по доклади 

на отдел ПК; 

ТД Митница Пловдив: 7 

бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 
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ТД Митница София: 74 

бр. 

Задача 3.2.1.4. Изпращане за проверка по 

линия на международното сътрудничество 

на фактури, послужили за определяне на 

стойността за митнически цели, в случа-

ите на деклариране на занижени стой-

ности. 

ТД постоянен - брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас: 239 

бр.; 

ТД Митница Варна: 64 бр. 

ТД Митница Пловдив: 4 

бр.; 

ТД Митница Русе: 128 бр.; 

ТД Митница София: 29 

бр. 

Задача 3.2.1.5. Извършване на монито-

ринг и засилен контрол на стоки, които са 

обект на антидъмпингови и/или изравни-

телни мита  

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой изготвени и изпратени на 

ЕК месечни доклади по реда на 

чл. 14 (6) от Регламент (ЕС) 

2016/1036 и чл. 24 (6) от Регла-

мент (ЕС) 2016/1037 

ДМДМ: изготвени 6 бр. 

месечни доклади 

- брой изготвени указания за тран-

сформиране на временни анти-

дъмпингови и/или изравнителни 

мита в окончателни  

ДМДМ: изготвени 4 бр. 

указания за трансформи-

ране на временни антидъм-

пингови и/или изравни-

телни мита в окончателни; 

ТД Митница Варна: 5 бр. 

Задача 3.2.1.6. Извършване на лабора-

торни анализи на проби при проверка за 

тарифно класиране на стоките за нуждите 

на митническия контрол ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби за целите 

на тарифното класиране 

ДЦМЛ: общо 424 бр. 

проби, по видове:  

- индустриални стоки – 248 

бр.; 

- хранителни стоки – 90 бр.; 

- текстил и кожа – 61 бр.; 

- нефтопродукти – 14 бр.; 

- тютюни – 11 бр.  

МЛ Русе: общо 284 бр. 

МЛ Пловдив: общо 22 бр. 

- ежегодни отчети за дейността на 

лабораториите 

ДЦМЛ: 5 бр.  

МЛ Русе: 2 бр. 

МЛ Пловдив: 2 бр. 
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- брой на въведените нови ана-ли-

тични методи  

ДЦМЛ: 2 бр. метода: 

1.Определяне съдържание 

на калий в торове; 

2. Определяне на хидрок-

силно число на полимери с 

NIR техника 

Задача 3.2.1.7. Изготвяне на становища по 

тарифното класиране на стоките във 

връзка с резултати от МЛЕ, за нуждите на 

митническия контрол 

ДМДМ постоянен 
- брой изготвени становища за та-

рифно класиране 

ДМДМ: изготвени стано-

вища по 1 236 бр. МЛЕ 

Задача 3.2.1.8. Изготвяне на периодични 

справки за стоките, необходими за бор-

бата с последиците от пандемията от 

COVID – 19, които са освободени от 

вносни мита и ДДС 

ДМДМ 

за периода на 

действие на Ре-

шение (ЕС) 

2020/491 на Ко-

мисията и в за-

висимост от раз-

витието на пан-

демията COVID 

– 19, изменено с 

Решение 

(2021/660 на Ко-

мисията) 

- брой изготвени справки 
ДМДМ: изготвени 24 бр. 

справки (ежеседмични) 

Мярка 3.3. Ефективно противодействие 

на нелегалния трафик на наркотични 

вещества и оръжия чрез използване на 

съвременни технически средства за де-

текция и идентификация в тясно сът-

рудничество с национални и междуна-

родни правоприлагащи органи и орга-

низации. 

  

 

 

Дейност 3.3.1. Повишаване капацитета на 

Агенция „Митници” по пресичане на неза-

конния наркотрафик 
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Задача 3.3.1.1. Предотвратяване на неза-

конен трафик на наркотични вещества и 

техните прекурсори 
ДМРР, ТД 2022 

- брой направени залавяния и ко-

личества задържани наркотици и 

прекурсори 

ДМРР: 134 бр. задържания 

с иззети общо 2 047,165 кг, 

458 462 таблетки и 171,632 

л наркотични вещества и 

38,564 кг, 4 754 300 таблет-

ки и 1,160 л прекурсори 

Задача 3.3.1.2. Събиране и обработка на 

информация, свързана с незаконен трафик 

на наркотични вещества и прекурсори 

ДМРР 2022 
- брой създадени и допълнени РИ 

нарушения НОП в СОРИ 2.0/ОРИ 

ДМРР: 414 бр. разпростра-

нени съобщения за задър-

жани наркотични вещества 

и прекурсори в страната и 

чужбина, както и 242 бр. 

рискови информации за за-

подозрени в наркотрафик 

лица, фирми и превозни 

средства 

Задача 3.3.1.3. Участие в национални и 

международни операции, насочени срещу 

незаконни трафик на наркотични вещества 

и техните прекурсори 

ДМРР 2022 - брой проведени операции 
ДМРР: 4 международни 

операции 

Задача 3.3.1.4. Провеждане на организа-

ционно съвещание по разкриване на неза-

конен наркотрафик 
ДМРР 2022 - доклад от съвещание 

ДМРР: не е провеждано 

съвещание 

Задача 3.3.1.5. Идентификация на нови 

психотропни вещества, нови прекурсори и 

материали за производство на наркотични 

вещества, и подпомагане приемането на 

законодателни промени срещу трафика на 

наркотични вещества 
ДЦМЛ, ДМРР постоянен 

- брой проби на установените с 

анализ наркотични вещества 

ДЦМЛ:  

- 1353 бр. проби за целите 

на митническия контрол; 

- 1081 бр. проби за целите 

на досъдебното производс-

тво; 

- 25 бр. проби за МВР 

- брой на идентифицираните с ла-

бораторен анализ нови психот-

ропни вещества 

ДЦМЛ: 4 бр. от групата 

нови психоактивни вещес-

тва (NPS), в т.ч.: 

- 4F-MDMB-BICA; 

- MDMB-4en-PINACA;  
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- Хексахидроканабинол 

(HHC);  

- ADMB-INACA, 

като последните две вещес-

тва се идентифицират за 

първи път в страната. 

- брой на идентифицираните нови 

прекурсори и материали за произ-

водство на наркотични вещества 

няма 

- предложения за законодателни 

промени за включване на нови ве-

щества в контролните списъци 

няма 

Дейност 3.3.2 Засилване на дейността по 

противодействие на незаконния трафик на 

оръжия и изделия и технологии с двойна 

употреба 

    

Задача 3.3.2.1 Разкриване и задържане на 

незаконно пренасяни оръжия и изделия и 

технологии с двойна употреба (ИТДУ) 

ДМРР, ТД 2022 
- брой направени задържания и 

количества оръжия и ИТДУ 

ДМРР: 

- 24 бр. задържания на оръ-

жия, при които са иззети:   
 56 бр. огнестрелни оръ-

жия; 

 12 бр. неогнестрелни 

оръжия, конвертирани в ог-

нестрелни оръжия; 

 1 бр. дългоцевно огнест-

релно оръжие;  

 23 бр. основни компо-

ненти за оръжия; 

 9 бр. неогнестрелни оръ-

жия; 

 631 бр. боеприпаса за 

неогнестрелно оръжие; 
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 577 бр. боеприпаса за ог-

нестрелно оръжие; 

- 7 бр. задържания на ПСО 

и ИТДУ, при които са из-

зети: 

 8 бр. металообработва 

щи машини, снабдени с 

електронни устройства за 

цифрово управление; 

 1 бр. 3D координатна из-

мервателна машина, снаб-

дена с електронно устройс-

тво за цифрово управление; 

 3300 кг термореактивни 

смоли, течни епоксидни 

смоли и ускорители, пред-

назначени за използване в 

ракетни комплекси 

Задача 3.3.2.2 Участие в международни и 

национални операции по противодействие 

на незаконния трафик на оръжия и ИТДУ 

ДМРР, ТД 2022 - брой проведени операции 

ДМРР: 1 бр. международна 

операция 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Задача 3.3.2.3 Идентифициране на риска, 

създаване и проследяване действието на 

рискови профили с цел противодействие 

на незаконния трафик на оръжия и ИТДУ 

ДМРР 2022 
- брой рискови профили 

- брой сработвания 

ДМРР: 

- 43 бр. създадени профила; 

- 260 бр. сработвания 

Мярка 3.4. Провеждане на одитни анга-

жименти за даване на увереност и кон-

султиране на структури/ процеси при 

извършването на дейности по мерките 

за постигане на целта. 
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Дейност 3.4.1. Провеждане на одитни ан-

гажименти, изготвяне на одитни доклади, 

даване на препоръки за подобряване на 

адекватността и ефективността на извърш-

ваните дейности на одитираните струк-

тури/процеси. 

ОЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни доклади, 

в т. ч. брой дадени и брой изпъл-

нени препоръки 

ОЗВО: Изготвени 4 бр. 

одитни доклада от проведе-

ни одитни ангажименти за 

даване на увереност и кон-

султиране, дадени 16 бр.  

препоръки за подобряване 

на адекватността и ефекти-

вността на извършваните 

дейности. 

Проследено изпълнение на 

2 бр. препоръки, като е ус-

тановено, че същите са из-

пълнени. 

Цел 4. Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление. 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за изпъл-

нение 
индикатор изпълнение 

Мярка 4.1. Усъвършенстване на същес-

твуващите електронни услуги и/или 

включване на нови електронни услуги 

за повишаване на ефективността на ад-

министративното обслужване 

       

Дейност 4.1.1.  Насърчаване и засилване 

участието на икономическите оператори и 

браншови организации в разработването 

на електронните митнически системи 

ДЦМУ, ТД  

 

  

Задача 4.1.1.1. Насърчаване и включване 

на икономическите оператори в процесите 

по обсъждане на документи, изготвяни от 

ЕК във връзка с разработването на елект-

ронните митнически системи 

ДЦМУ постоянен 

- брой проведени срещи за обсъж-

дане и изразяване на общо стано-

вище на Република България по 

проекти на документи във връзка 

с разработването и внедряването 
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на електронните системи по Мит-

ническия кодекс на Съюза 

Задача 4.1.1.2. Работа със Система за 

електронен обмен на съобщенията и Сис-

тема за сигурно електронно връчване 
ДЦМУ постоянен 

- изпратени електронни доку-

менти и съобщения 
 

Дейност 4.1.2. Предоставяне на елект-

ронни услуги      

Задача 4.1.2.1. Осигуряване на работоспо-

собност и достъпност на  предлаганите от 

АМ 18 електронни административни ус-

луги, публикувани на Единен портал за 

достъп до електронни административни 

услуги 

ДИСАД постоянен 
- покрити норми за работоспособ-

ност на услугите 

ДИСАД: покрити норми за 

работоспособност на услу-

гите 

Задача 4.1.2.2. Осигуряване работоспо-

собност и достъпност на функционал-

ности за подаване по електронен път на 

искания и уведомления съгласно ЗАДС 
ДИСАД постоянен 

- покрити норми за работоспособ-

ност на системите 

ДИСАД: покрити норми за 

работоспособност на систе- 

мите 

Задача 4.1.2.3. Проучване очакванията на 

клиентите и удовлетвореността им, вклю-

чително във връзка с подобряване на обс-

лужването 

ДАОК, ТД постоянен 
- разработена подходяща анкета и 

извършване на анкетно проучване 

ДАОК: Разработени Ан-

кетни карти за удовлетво-

реността на потребителите 

относно административ-

ното обслужване в ЦМУ за 

2022 г. Резултати – поло-

жителна оценка на гражда-

ните за административното 

обслужване, поставени до-

бри оценки за отношението 

и компетентността на слу-

жителите, осигуряващи ад-

министративното обслуж-

ване, проявена критичност 
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към достъпа до информа-

ция,  количеството на пре-

доставяната информация, 

отношението на служите-

лите към клиентите, компе-

тентността на служителите 

и обстановката, в която се 

предоставят услуги. 

- брой събрани и обработени ан-

кети 

ДАОК: 25 бр.; 

ТД Митница Варна: 9 бр.; 

ТД Митница Русе: 61 бр. 

- анализиране на данни 

ДАОК: да; 

ТД Митница Варна: да 

 

Дейност 4.1.3. Реализация на проект „Над-

граждане на основните системи на Аген-

ция „Митници“ за предоставяне на данни 

и услуги – БИМИС (фаза 2)“. 

Реализация на нова Дейност 5 с наимено-

вание „Развитие и въвеждане на Институ-

ционалната архитектура на АМ по отно-

шение на Системата за директен достъп на 

търговците до европейските ИС - 

UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4“ към 

Проекта и увеличен максимален срок за 

изпълнение на проекта до 30.09.2023 г., 

съгласно сключено на 16.12.2021 г. допъл-

нително споразумение към Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (БФП) № BG05SFOP001-1.007-

0001-C01/15.04.2019 г. 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 

- изпълнение на гаранционна под-

дръжка от съответните изпълни-

тели за: 

• изпълнение на 12-месечна гаран-

ционна поддръжка по Дейност 2: 

„Развитие и въвеждане на Инсти-

туционалната архитектура на АМ 

по отношение на Модул ICS 2 - 

Release 1 (postal and express 

consignments) и по отношение на 

Универсалния CCN 1/2 шлюз за 

интеграция на националния до-

мейн на Транс-европейските сис-

теми на Агенция „Митници“ с Об-

щия домейн“ 

 

• изпълнение на 12-месечна гаран-

ционна поддръжка по Дейност 3: 

„Развитие и въвеждане на Инсти-

туционалната архитектура на АМ 

по отношение на модул „Анализ 

ДИСАД:   
   

 

Дейност 2  - приключена 

12-месечна гаранционна 

поддръжка. Предаден от 

изпълнителя на услугата 

окончателен доклад за пре-

доставените услуги по га-

ранционната поддръжка. 

 

 

 

 

 

 

Дейност 3 - приключена 12-

месечна гаранционна под-

дръжка. Предадени от из-

пълнителя на услугата 
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на риска“, модул „Обработване на 

рискова информация“, модул 

АНП, модул „Декларация за па-

рични средства“ и модул РЕЗМА 

авт. събиране на задълженията и 

интерфейси към RegiX“. 

 

 • развита и въведена Институцио-

нална архитектура на АМ по отно-

шение на  „Системата за директен 

достъп на търговците до евро-

пейските ИС - UUM&DS, Release 

2.3 и Release 2.4“ 

окончателна документация 

и сорс кодове на модулите. 

 

 

 

 

 

Дейност 5 „Развитие и въ-

веждане на Институциона-

лната архитектура на АМ 

по отношение на Системата 

за директен достъп на тър-

говците до европейските 

ИС - UUM&DS, Release 2.3 

и Release 2.4“: 

- възложена след прилага-

не на процедура по ЗОП; 

- Фаза „Планиране“ ; 

- Фаза „Детайлизиране“ по 

RUP, Фази A-B от Фаза 1 и 

Фаза 2 по ADM; 

- Фаза „Изграждане“ по 

RUP, Фази C-D-E от Фаза 1 

и Фаза 2 по ADM   

- Провеждане на заключителна 

конференция относно реализира-

ните резултати от изпълнението 

на проекта и постигнатите инди-

катори, както следва: 

- Брой подкрепени регистри – 5 

бр.; 

- Брой проекти за развитие на сек-

торните системи на е-управление 

ДИСАД: предстои изпъл-

нението 
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(еобществени поръчки, е-здравео-

пазване, е-митници, е-архивиране, 

еосигуряване и др.) – 1 бр.; 

- Контролни, приходни и регула-

торни органи, подкрепени за раз-

витие на организационен и анали-

тичен капацитет, включително за 

извършване на съвместни про-

верки – 1 бр. 

Дейност 4.1.4. Реализация на проект „Над-

граждане на основните системи на Аген-

ция "Митници" за предоставяне на данни 

и услуги – БИМИС (фаза 3)“ 

ДИСАД, ЦМУ 2023 

Провеждане на встъпителна кон-

ференция по проекта за запозна-

ване на заинтересованите страни с 

поставените цели на проекта и 

предстоящите за реализация про-

ектни дейности.  

ДИСАД: 

- - проведена встъпителна 

онлайн конференция пред 

представители на АМ, дър-

жавната администрация, 

търговския сектор и журна-

листи по представяне на 

проекта, неговите дейности 

и очаквани резултати; 

- - проведена онлайн конфе-

ренция пред бизнеса, дър-

жавната администрация и 

служители в АМ по предс-

тавяне напредъка по про-

екта и четири нови проек-

тни дейности 

Дейност 4.1.5. Реализация на проект „Раз-

витие и въвеждане на Институционална 

архитектура на АМ по отношение на Про-

ект по МКС: Система за контрол на вноса 

(СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import 

Control System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и 

Проект по МКС: Уведомление за присти-

гане (2.1 UCC Notifications of arrival) 

върху Cloud архитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- Развита Институционална архи-

тектура на АМ по отношение на 

Модул ICS2 Release 2, в изпълне-

ние на Проект по МКС: Система 

за контрол на вноса (СКВ 2) вер-

сия 2 (1.19 UCC – Import Control 

System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и 

Проект по МКС: Уведомление за 

пристигане (2.1 UCC Notifications 

ДИСАД:  

Приключени фаза „Плани-

ране“, фаза „Детайлизи-

ране“ и фаза „Изграждане“ 

за Дейност 1, ОП 1 Разви-

тие и въвеждане на Инсти-

туционална архитектура на 

АМ по отношение на Про-

ект по МКС: Система за 

контрол на вноса (СКВ 2) 
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of arrival) върху Cloud архитек-

тура, включваща следните от-

четни резултати: Бизнес архитек-

тура, Архитектура на данните, Ар-

хитектура на приложенията и Тех-

нологична архитектура. 

 

- Въведена архитектура на АМ 

чрез: 

 1. Надграден и внедрен 1 бр. мо-

дул „Национално приложение на 

Системата за контрол на вноса 2“ 

(ICS2 Release 1) с изискванията, 

произтичащи от Модул ICS2 

Release 2, вкл. и Проект по МКС: 

Уведомление за пристигане (2.1 

UCC Notifications of arrival) върху 

Cloud архитектура; 

 2. Реализирана 1 бр. интеграция 

на модул „Национално приложе-

ние на Системата за контрол на 

вноса 2“ с централната компо-

нента на ICS2 в Общия домейн, 

като се запазва наличната интег-

рация и при необходимост се над-

гражда с изискванията, произти-

чащи от ICS2 Release 2; 

 3. Реализирана 1 бр. интеграция 

на модул „Национално приложе-

ние на Системата за контрол на 

вноса 2“ с модули на БИМИС, 

като се запазва наличната интег-

рация и при необходимост се над-

гражда с изискванията, произти-

чащи от ICS2 Release 2. 

версия 2 (1.19 UCC – Import 

Control System 2 (ICS2 

Release 2)), вкл. и Проект 

по МКС: Уведомление за 

пристигане (2.1 UCC 

Notifications of arrival) 

върху Cloud архитектура: 

 Извършени дейности по 

фаза „Планиране“: 

- сформиран със заповед 

ЗАМ-688/13.04.2022 г. екип 

за изпълнение; 

- проведени 2 работни сре-

щи с екипa на изпълнителя;   

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали и изготвена комен-

тарна таблица, включваща 

21 бележки; 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от НС 

по ИКТ съгласно заповед 

№ ЗАМ-842/32-155270/ 

13.05.2022 г. на директора 

на АМ. 

 Извършени дейности по  

фаза „Детайлизиране“: 

- проведени 11 работни сре-

щи за обсъждане на въпро-

си, свързани с детайлиза-

ция на изисквания по про-

екта;  



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 108 

 

- Обучени 25 служителя на АМ 

(20 потребители и 5 администра-

тори) за работа с реализираните 

функционалности по дейността, 

по отношение на Модул „Нацио-

нално приложение на Система за 

контрол на вноса 2“ (ICS2 Release 

2); 

- 4 бр. съвместни работни 

срещи с екипа на Дейност 

1, ОП 2, в рамките на която 

са направени промени в 

МАР; 

- направена от изпълнителя 

демонстрация на Прототип; 

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали и изготвена комен-

тарна таблица, включваща 

25 бележки; 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от НС 

по ИКТ съгласно заповед 

№ ЗАМ-1435/32-263904/ 

08.08.2022 г. на директора 

на АМ. 

 Извършени дейности по 

фаза „Изграждане“: 

- проведени 5 работни сре-

щи с екипa на изпълнителя 

за обсъждане на нефунк-

ционални изисквания и по-

требителски интерфейс на 

системата, както и консул-

тации по телефон и елект-

ронна поща;  

- подготовка за стартиране 

на вътрешно тестване в АМ 

на разработените в рамките 
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на проекта функционал-

ности; 

- подготовка за изпълнение 

на тестове за свързаност с 

DG TAXUD (Conformance 

test Mode 1 - connectivity) и 

тестове за съответствие 

(Conformance test Mode 2); 

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали и изготвена комен-

тарна таблица, включваща 

11 бележки; 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от НС 

по ИКТ съгласно заповед 

№ ЗАМ-2054/32-398812/ 

18.11.2022 г. на директора 

на АМ. 

 

Стартирано изпълнението 

на фаза „Предаване“, Ите-

рация T1: 

- проведени съгласно запо-

вед № ЗАМ-1848/ 

18.10.2022 г. на директора 

на АМ приемни изпитания 

за приемане на разработе-

ните функционалности в 

рамките на Д1, ОП 1. 
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Стартирана подготовката за 

изпълнение на CT Mode 1 

(Pre Conformance Testing - 

Connectivity Verification) 

съгласно главния план на 

проекта: 

- успешно изпълнени CT 

Mode 1; 

- потвърждение за успешно 

изпълнение на CT Mode 1, 

получено от DG TAXUD. 

 

Стартирана подготовката за 

изпълнение на CT Mode 2 

съгласно главния план на 

проекта: 

- проведена координацион-

на среща с екипите на DG 

TAXUD, ITSM3 TES, QA4, 

на която е потвърдена гото-

вността за стартиране на 

CT Mode 2; 

- проведена kick off meeting 

Дейност 4.1.6. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отра-

зяване на промените, произтичащи от Сис-

тема за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 

(реализирана в изпълнение на проекти по 

МКС: 1.19 UCC – Import Control System 2 

(ICS2 Release 2) и 2.1 UCC Notifications of 

arrival), Митническа автоматизирана сис-

тема за изнасяне (МАСИ) (реализирана в 

изпълнение на проекти по МКС: 1.6 UCC 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- Развита Институционалната ар-

хитектура на АМ по отношение на 

модул „Анализ на риска“ (МАР) – 

отразяване на промените, произ-

тичащи от Проект по МКС Сис-

тема за контрол на вноса (СКВ 2) 

версия 2 върху Cloud архитектура 

в съответствие с Методиката 

ADM (Architecture Development 

Method), включваща следните от-

четни резултати: Бизнес архитек-

ДИСАД:  

Приключени фази „Плани-

ране“ и „Детайлизиране“ 

по RUP. 

В процес на изпълнение. 
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Automated Export System (AES) и 2.6 UCC 

Special procedures harmonisation (EXP)) и 

Митническата информационна система за 

транзит (МИСТ2) (реализирана в изпълне-

ние на проект по МКС: 1.7 UCC Transit 

system including NCTS – phase 5), върху 

Cloud архитектура“ 

тура, Архитектура на данните, Ар-

хитектура на приложенията и Тех-

нологична архитектура. 

- Въведена Институционална ар-

хитектура на АМ по отношение  

на модул „Анализ на риска“ 

(МАР) – отразяване на промените, 

произтичащи от Проект по МКС 

Система за контрол на вноса (СКВ 

2) версия 2 върху Cloud архитек-

тура, чрез: 

 1. Надграден и внедрен 1 бр. мо-

дул „Анализ на риска“ (МАР) – 

отразяване на промените, произ-

тичащи от Проект по МКС Сис-

тема за контрол на вноса (СКВ 2) 

версия 2 върху Cloud архитектура; 

 2. Реализирана 1 бр. интеграция 

на МАР с модул „Национално 

приложение на Системата за конт-

рол на вноса 2“, като се запазва 

наличната интеграция и при необ-

ходимост се надгражда с изисква-

нията, произтичащи от ICS2 

Release 2.   

- Обучени 25 служителя на АМ 

(20 потребители и 5 администра-

тори) за работа с реализираните 

функционалности по дейността, 

по отношение на Модул „Анализ 

на риска“. 

Дейност 4.1.7. Реализация на проект «Раз-

витие и въвеждане на Институционална 

архитектура на АМ по отношение на  Про-
ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- Развита Институционална архи-

тектура на АМ по отношение на 

Митническата информационна 

система (МИСТ2), в изпълнение 

ДИСАД:  

Сключен Договор № 

С26930/07.01.2022 г. за из-

пълнение на дейността.  
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ект по МКС: Подобряване на новата ком-

пютризирана система за транзит (NCTS) 

етап 5 (1.7 UCC Transit system including 

NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура» 

на Проект по МКС: Подобряване 

на новата компютризирана сис-

тема за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 

UCC Transit system including 

NCTS – phase 5) върху Cloud ар-

хитектура, включваща следните 

отчетни резултати: Бизнес архи-

тектура, Архитектура на данните, 

Архитектура на приложенията и 

Технологична архитектура; 

- Въведена Институционалната 

архитектура на АМ по отношение 

Митническата информационна 

система за транзит (МИСТ2), в из-

пълнение на Проект по МКС: По-

добряване на новата компютризи-

рана система за транзит (NCTS) 

етап 5 (1.7 UCC Transit system 

including NCTS – phase 5) върху 

Cloud архитектура, включваща: 

 1. Надградена и внедрена 1 бр. 

Митническата информационна 

система за транзит (МИСТ2), при-

ведена в съответствие с новите 

изисквания, определени в Митни-

ческия кодекс на Съюза (МКС), 

както и с новите изисквания на 

Конвенцията за общ транзитен ре-

жим (КОТ) от 20 май 1987 г., из-

менена на 28 април 2016 г. и на 05 

декември 2017 г.; 

 2. Реализирана 1 бр. интеграция 

между Митническата информаци-

онна система за транзит (МИСТ2) 

Стартирани фаза „Плани-

ране“, фаза „Детайлизи-

ране“ и фаза „Изграждане“: 

 Извършени дейности по 

фаза „Планиране“: 

- сформиран екип за из-

пълнение на Дейност 3 от 

страна на АМ със Заповед 

№ ЗАМ-60/12.01.2022 г.; 

- проведена дистанционно 

стартираща среща с предс-

тавители на изпълнителя и 

екипа на АМ; 

- проверка и приемане на 

предоставени от изпълни-

теля отчетни материали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от про-

ведено неприсъствено засе-

дание на НС по ИКТ на 

АМ, в изпълнение на Запо-

вед № ЗАМ-223/32-38009/ 

03.02.2022 г.  

 Извършени дейности по 

фаза „Детайлизиране“: 

- проведени 23 работни 

срещи за обсъждане на въп-

роси, свързани с детайлиза-

цията на изискванията по 

проекта; 

- направена от изпълнителя 

демонстрация на Прототип 

на системата;   
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и модул Универсален CCN 1/2 

шлюз; 

 3. Реализирана 1 бр. интеграция 

на Митническата информационна 

система за транзит (МИСТ2) със 

системи/модули на БИМИС; 

 4. Реализирана 1 бр. интеграция 

на Митническата информационна 

система за транзит (МИСТ2) със 

системи/модули на ЕК; 

 5. Надграден 1 бр. регистър 

„Транзит“, в съответствие с При-

ложение Б към Делегиран регла-

мент на Комисията (EC) 

2015/2446 от 28 юли 2015 година 

и към Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2015/2447 на Комисията от 

24 ноември 2015. 

- Обучени 40 служители на АМ 

(35 потребители и 5 администра-

тори) за работа с реализираните 

функционалности по дейността. 

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали и изготвена комен-

тарна таблица; 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от  про-

ведено заседание на НС по 

ИКТ в изпълнение на Запо-

вед № ЗАМ-1581/32-

297006/02.09.2022 г. 

 Извършени дейности по 

фаза „Изграждане“: 

- проведени 5 работни сре-

щи, от които 1 съвместно с 

екипите по Дейност 1 – ОП 

2, Дейност 2 и Дейност 3; 

- проведена техническа 

среща за AES и NCTS-P5 с 

ЕК през Webex за обсъж-

дане на дейностите във 

връзка с предстоящата CT 

кампания (провеждане на 

тестове за съответствие); 

- проведена техническа 

среща с ЕК през Webex от-

носно напредъка по изпъл-

нение на дейностите;  

- успешно извършени дей-

ности по CCN Connectivity 

Set Up & Testing - свърза-

ност и достъп до CTA (Con-

formance Testing Applica-
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tion) и ieCA (Централния 

конвертор на ЕК). Прове-

дена техническа среща с 

ЕК през MS Teams за об-

съждане напредъка във 

връзка със CT кампания.; 

- стартира изпълнението на 

CT Mode 1 съгласно глав-

ния план на проекта. Про-

ведена Kick-off meeting с 

ЕК през MS Teams, на ко-

ято са предоставени разяс-

нения относно обхвата на 

CT Mode 1.  

Дейност 4.1.8. Реализация на проект „Раз-

витие и въвеждане на Институционална 

архитектура на АМ по отношение на  Про-

ект по МКС: автоматизирана система за 

износа (AES) – компонент 1 и 2 (1. 6 UCC 

Automated Export System (AES), вкл. и 

Проект по МКС- Специални режими за из-

нос (2.6 UCC Special procedures 

harmonisation (EXP) ) върху Cloud архи-

тектура“ 

 ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- Развита Институционална архи-

тектура на АМ по отношение на 

Митническата автоматизирана 

система за изнасяне (МАСИ), в 

изпълнение на Проект по МКС: 

Автоматизирана система за износа 

(AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC 

Automated Export System (AES), 

вкл. и Проект по МКС – Специ-

ални режими за износ (2.6 UCC 

Special procedures harmonisation 

(EXP)) върху Cloud архитектура, 

включваща следните отчетни ре-

зултати: Бизнес архитектура, Ар-

хитектура на данните, Архитек-

тура на приложенията и Техноло-

гична архитектура; 

-Въведена Институционалната ар-

хитектура на АМ по отношение 

Митническата автоматизирана 

система за изнасяне (МАСИ), в 

ДИСАД: 

Приключена фаза „Детай-

лизиране“. 

В изпълнение фаза „Изг-

раждане“. 

 

 Извършени дейност по 

фаза „Детайлизиране“: 

- проведени 26 работни 

срещи за обсъждане на въп-

роси, свързани с детайлиза-

цията на изискванията по 

проекта; 

- направена от изпълнителя 

демонстрация на Прототип 

на системата; 

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали и изготвена комен-

тарна таблица; 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 115 

изпълнение на Проект по МКС: 

Автоматизирана система за износа 

(AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC 

Automated Export System (AES), 

вкл. и Проект по МКС – Специ-

ални режими за износ (2.6 UCC 

Special procedures harmonisation 

(EXP)) върху Cloud архитектура, 

включваща: 

1. Разработена и внедрена 1 бр. 

Митническата автоматизирана 

система за изнасяне (МАСИ); 

2. Реализирана 1 бр. интеграция 

между Митническата автоматизи-

рана система за изнасяне (МАСИ) 

и модул Универсален CCN 1/2 

шлюз; 

3. Реализирана 1 бр. интеграция 

на Митническата автоматизирана 

система за изнасяне (МАСИ) със 

системи/модули на БИМИС; 

4. Реализирана 1 бр. интеграция 

на Митническата автоматизирана 

система за изнасяне (МАСИ) със 

системи/модули на ЕС; 

5. Надграден 1 бр. Регистър „Из-

насяне“, в съответствие с Прило-

жение Б към Делегиран регламент 

на Комисията (EC) 2015/2446 от 

28 юли 2015 година и към Регла-

мент за изпълнение (ЕС) 

2015/2447 на Комисията от 24 но-

ември 2015. 

-Обучени 40 служители на АМ (35 

потребители и 5 администратори) 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от  про-

ведено заседание на НС по 

ИКТ в изпълнение на Запо-

вед № ЗАМ-1500/ 

19.08.2022 г. 

 

 Извършени дейности по 

фаза „Изграждане“: 

- проведени 3 работни 

срещи, от които 1 съвмес-

тно с екипите по Дейност 1 

- ОП2, Дейност 2 и Дейност 

3; 

- проведена техническа 

среща за AES и NCTS-P5 с 

ЕК през Webex за обсъж-

дане на дейностите във 

връзка със CT кампания 

(провеждане на тестове за 

съответствие); 

- проведена техническа 

среща с ЕК през Webex от-

носно относно напредъка 

по изпълнение на дейнос-

тите; 

- успешно извършени дей-

ности по CCN Connectivity 

Set Up & Testing - свърза-

ност и достъп до CTA 

(Conformance Testing 
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за работа с реализираните функ-

ционалности по дейността. 

Application) и ieCA (Цент-

ралния конвертор на ЕК). 

Проведена e техническа 

среща с ЕК през MS Teams 

за обсъждане на напредъка 

във връзка със CT кампа-

ния.; 

- стартира изпълнението на 

CT Mode 1 съгласно глав-

ния план на проекта. Про-

ведена Kick-off meeting с 

ЕК през MS Teams, на ко-

ято са предоставени разяс-

нения относно обхвата на 

CT Mode 1. 

Дейност 4.1.9. Реализация на проект 

«Развитие и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на Проект по МКС „Подобряване на наци-

оналната система за внос“ – привеждане 

на МИСВ в съответствие с ревизираното 

Приложение Б (2.10. UCC National import 

systems upgrade – adjustment to revised 

Annex B) и преминаване към Cloud архи-

тектура, надграждане на засегнатите сис-

теми:  Модул „Митническо задължение и 

Управление на обезпечението“ (ММЗУО) 

и Модул „Обмен на информация с общия 

домейн за целите на наблюдение от ЕК“ 

(Surveillance) преминаване към Cloud ар-

хитектура“ и Централизирано оформяне 

на вноса – фаза 1 (2.10. UCC Centralised 

Clearance for Import (CCI) phase 1) върху 

Cloud архитектура» 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД:  

Стартирано изпълнението 

на Дейност 6 „Развитие и 

въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ 

по отношение на Проект по 

МКС „Подобряване на на-

ционалната система за 

внос“ – привеждане на 

МИСВ в съответствие с ре-

визираното Приложение Б 

(2.10. UCC National import 

systems upgrade – 

adjustment to revised annex 

B) и преминаване към 

Cloud архитектура, надг-

раждане на засегнатите 

системи: Модул „Митни-

ческо задължение и управ-

ление на обезпеченията“ 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

- обучение служители на АМ 
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(ММЗУО) и Модул „Обмен 

на информация с Общия 

домейн за целите на наблю-

дение от ЕК“ (Surveillance) 

и преминаване към Cloud 

архитектура“. 

 

Сключен Договор № 

С62806/17.10.2022 г. за из-

пълнение на дейността. 

 

 Извършени дейности по 

фаза „Планиране“: 

- сформиран със Заповед № 

ЗАМ-1903/26.10.2022 г. 

екип за изпълнение на Дей-

ност 6; 

- проведена дистанционно 

стартираща среща по дей-

ността с представители на 

изпълнителя и екипа на 

АМ; 

- проверка на предоставени 

от изпълнителя отчетни ма-

териали, изготвено и изпра-

тено на изпълнителя стано-

вище; 

- проверка на коригирани 

от изпълнителя отчетни ма-

териали; 

- приети отчетни резултати 

съгласно Протокол от  про-

ведено заседание на НС по 
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ИКТ в изпълнение на Запо-

вед № ЗАМ-2054/32-

398812/18.11.2022 г.  

 

 Извършени дейности по 

фаза „Детайлизиране“: 

- проведени 3 работни 

срещи за обсъждане на въп-

роси, свързани с детайлиза-

цията на изискванията по 

проекта; 

- проведена съвместна ра-

ботна среща между екипите 

за изпълнение на Дейност 6 

и Дейност 7 за синхронизи-

ране на дейностите по 

двата проекта. 

 

По договор С49948/ 

06.07.2022 г. за CCI phase 1  

приключена и приета фаза 

„Планиране“. 

Дейност 4.1.10. Реализация на проект 

„Развитие  и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на: „Склад от данни на АМ и справки в 

информационната платформа Cognos“ 

(Data Warehouse/Cognos) и Модул „Анализ 

на риска“ (МАР) върху Cloud архитектура 

, както и надграждане на „Система за пре-

доставяне на информация за управленски 

цели от митнически документи“ (МИСЗА) 

и „Система за управление на Интегрирана 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: 

- фаза Планиране (02 – 

07.12.2022 г.);  

- фаза Детайлизиране – Е1 

(06.12.2022 – продължава 

през 2023 г.) 

- внедряване модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 
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Тарифа / Integrated Tariff Management 

System“ (СУИТ/ITMS) - модул „Калкула-

тор на Тарик“ и „Система за тарифни 

квоти“ (TQS)“ – отразяване на промените, 

произтичащи от привеждане на МИСВ в 

съответствие с ревизираното Приложение 

Б (2.10. UCC National import systems 

upgrade – adjustment to revised Annex B)“ 

- обучение служители на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

 

Дейност 4.1.11. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на Националните среди за митническо об-

служване на едно гише – обмен на серти-

фикати” (фиш 1.13 EU Single Window 

environment for customs MASP-C)“ фаза 1 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Подготвена и съг-

ласувана с МЕУ техническа 

спецификация за провежда-

не на обществена поръчка. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.12. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална/Корпоративна архитектура на АМ 

по отношение на модул „Последващ конт-

рол“)“  
 ДИСАД, ДЦМУ 2025 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД:  Изготвена техни-

ческа спецификация за про-

веждане на обществена по-

ръчка (методика и крите-

рии за възлагане). 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: След сключване 

на договор с изпълнител и 

възлагане за изпълнение. 

- обучение служители на АМ 

ДИСАД: След сключване 

на договор с изпълнител и 

възлагане за изпълнение. 

Дейност 4.1.13. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институционал-

на/Корпоративна архитектура на АМ по 

отношение на МАП/РЕО върху Cloud ар-

хитектура“ 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2025 - изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Проект, трансфо-

рмиран в „Развитие и въвe-

ждане на Институционал-

на/Корпоративна архитек-

тура на АМ по отношение 

на РЕО върху Cloud архи-

тектура". 
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Подготовена техническа 

спецификация за провежда- 

не на обществена поръчка 

(методика и критерии за 

възлагане). 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.14. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институционал-

на/Корпоративна архитектура на АМ по 

отношение на Проект МКС: Доказателс-

тво за съюзен статус (POUS) върху Cloud 

архитектура“ 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2024 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Изготвена техни-

ческа спецификация за про-

веждане на обществена по-

ръчка. Проведени пазарни 

консултации. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.15. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институционал-

на/Корпоративна архитектура на АМ по 

отношение на Проект МКС: централизи-

рано оформяне на вноса – component 2 

върху Cloud архитектура“ 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2025 

- изпълнение фази по проекта 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.16. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална/Корпоративна архитектура на АМ 

по отношение на Проект МКС: подобря-

ване на новата компютризирана система за 

транзит (NCTS) – фаза 6 върху Cloud ар-

хитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2024 

- изпълнение фази по проекта 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 
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Дейност 4.1.17. Реализация на проект 

„Интегриране в БИМИС на съюзните фун-

кционални изисквания произтичащи от 

“Управление на обезпечението” (UCC 

Guarantee Management (GUM) от MASP 

REV.2017 върху Cloud архитектура“ 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2024 

- изпълнение фази по проекта 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.18. Реализация на проект 

„Интегриране в БИМИС на съюзните фун-

кционални изисквания произтичащи от 

eATA carnet project от MASP REV.2017 

върху Cloud архитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2025 

- изпълнение фази по проекта 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.19. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална/Корпоративна архитектура на АМ 

по отношение на Проект МКС: Система за 

контрол на вноса (СКВ 2) – release 3 върху 

Cloud архитектура“ 
 

ДИСАД, ДЦМУ 2024 - изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: 

Сключен договор № 

С70881/09.12.2022 г. за из-

пълнение на дейността. 

 

Извършени дейности по 

фаза „Планиране“: 

- сформиран със заповед 

№ ЗАМ-2261/15.12.2022 г. 

на директора на АМ екип 

за изпълнение на проекта 

от страна на АМ; 

- предадени от изпълни-

теля отчетни материали и 

съгласувани от страна на 

Агенция „Митници“ без за-

бележки; 

- приети отчетни резул-

тати съгласно Протокол от  

проведено заседание на НС 
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по ИКТ в изпълнение на За-

повед № ЗАМ-

2217/12.12.2022 г. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.20. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална/Корпоративна архитектура на АМ 

по отношение на модул „Пътни такси и 

разрешителни режими“ върху Cloud архи-

тектура“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2025 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Приключена фаза 

„Планиране“ по RUP. 

В процес на изпълнение. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: Предстои през 

2024 г. съгласно Главния 

план на проекта. 

- обучение служители на АМ 

ДИСАД: Предстои през 

2024 г. съгласно Главния 

план на проекта. 

Дейност 4.1.21. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институционал-

ната  архитектура на АМ по отношение на 

ITMS (TARIC, TARICCM и TQS) върху 

Cloud архитектура“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2024 

- изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Подготвена и съг-

ласувана с МЕУ техническа 

спецификация за провежда-

не на обществена поръчка. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.22. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална  архитектура на АМ по отношение 

на EMCS Phase 4&SEED“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 
- изпълнение фази по проекта 

 

ДИСАД: Дейност 4 „Разви-

тие и въвеждане на Инсти-

туционална  архитектура на 

АМ по отношение на 

EMCS Phase 4&SEED“: 

- Фаза „Планиране“; 

- Фаза „Детайлизиране“ по 

RUP, Фази A-B от Фаза 1 и 

Фаза 2 по ADM; 
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- Фаза „Изграждане“ по 

RUP, Фази C-D-E от Фа-за 

1 и Фаза 2 по ADM; 

- Фаза „Предаване“ Т1 по 

RUP, Фази F-G от Фаза 1 и 

Фаза 2 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.23. Реализация на проект 

„Промени в модули ИРС, „Рисков анализ“ 

и „Измервателни устройства“ от БАЦИС 

във връзка с използване на данни от 

ЦСВНАМ и от системи за мониторинг на 

трафика на пътни превозни средства на 

АПИ“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2022-2023 

- изпълнение на проекта 

 

ДИСАД: Проведена общес-

твена поръчка. Класиран 

изпълнител за изпълнение 

на поръчката. 

Забележка: Припокриване 

на Дейност 4.1.23 и Дей-

ност 4.1.27.  

- внедряване  на модули на сис-

теми в АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.24.  Реализация на проект 

„Промени в БАЦИС във връзка с  промени  

в ЗАДС от 16.09.2021 г. за обезпеченията“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2022 

- изпълнение на проекта 

 

ДИСАД: Отпаднала за реа-

лизация дейност. 

- внедряване  на модули на сис-

теми в АМ 

ДИСАД: Отпаднала за реа-

лизация дейност. 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: Отпаднала за реа-

лизация дейност. 

Дейност 4.1.25. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на БАЦИС –фаза 1 върху Cloud архитек-

тура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 - изпълнение фаза 1 по проекта 

ДИСАД: Проведена общес-

твена поръчка, избран из-

пълнител на проекта. С ре-

шение № D19524147/ 

05.12.2022 г. на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, 
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т. 4 от ЗОП процедурата е 

прекратена. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: Неизпълнено по-

ради прекратена процедура 

по ЗОП 

- обучение служители на АМ 

ДИСАД: Неизпълнено по-

ради прекратена процедура 

по ЗОП 

Дейност 4.1.26. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на Институцио-

нална архитектура на АМ по отношение 

на  БАЦИС фаза 2 и 3 върху Cloud архи-

тектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2025 

- изпълнение фази 2 и 3 по про-

екта 

ДИСАД: Проведена общес-

твена поръчка, избран из-

пълнител на проекта. С ре-

шение № D19524147/ 

05.12.2022 г. на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, 

т. 4 от ЗОП процедурата е 

прекратена. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: Неизпълнено по-

ради прекратена процедура 

по ЗОП 

- обучение служители на АМ ДИСАД: Неизпълнено по-

ради прекратена процедура 

по ЗОП 

Дейност 4.1.27. Реализация на проект 

„Поетапно проектиране и разширяване на 

Централизирана система за видеонаблю-

дение на Агенция „Митници“ 

ДИСАД, ДЦМУ 

2022 

2023 

2024 

- изпълнение фази по проекта ДИСАД: Проведена общес-

твена поръчка. Класиран 

изпълнител за изпълнение 

на поръчката. 

Забележка: Припокриване 

на Дейност 4.1.23 и Дей-

ност 4.1.27. 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 125 

Дейност 4.1.28. Реализация на проект 

„Проект „Единно решение за управление 

на ИТ активи“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2022 

- изпълнение фази по проекта 
ДИСАД: Доставени ли-

цензи 

- внедряване  модули на институ-

ционалната архитектура на АМ 

ДИСАД: Внедрено реше-

ние за РУИТА 

- обучение служители на АМ 
ДИСАД: Обучени 5 служи-

теля 

Дейност 4.1.29. Реализация на проект 

„Проект „Надграждане на информацион-

ните системи на Агенция „Митници“ за 

премахване на разликите между национа-

лните и презграничните плащания в рам-

ките на единната зона за плащане в евро 

(SEPA)“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 

- внедряване в експлоатация на 

новите функционалности 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

- изпълнение на гаранционна под-

дръжка от изпълнителя 

ДИСАД: Изпълнени дей-

ности по гаранционната 

поддръжка на модули на 

БАЦИС и ММЗУО. Прик-

лючена гаранционна под-

дръжка. 

Дейност 4.1.30. Реализация на проект „Из-

граждане на център за резервиране на ус-

луги  на Агенция „Митници“ (Disaster 

Recovery Centre - DRC)“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 - изпълнение фази по проекта  

ДИСАД: Сключен договор 

за доставка, инсталация, 

интеграция и гаранционна 

поддръжка на единно тех-

ническо решение за изг-

раждане на DRC за нуж-

дите на АМ; 

Успешно са изпълнени 

фази от първия етап на 

проекта - 1,2,3,4 и 9, както 

следва: 

1- Стартиране и организа-

ция на проекта; 

2- Доставка на компонен-

тите на единното тех-

ническо решение; 

3- Обследване на същест-

вуващия център и под-

готвителни дейности за 
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дизайн на единното ре-

шение; 

4- Планиране и дизайн на 

единното техническо 

решение; 

9 – Обучение. 

- успешно закупено, доставено, 

монтирано и въведено в експлоа-

тация техническо оборудване на 

Агенция „Митници“ за обезпеча-

ване на първи етап от проекта. 

ДИСАД: Закупено, доста-

вено и монтирано техни-

ческо оборудване.   

- Критерий за успешно завърш-

ване на първи етап от проекта е 

резервиране на работата на сървъ-

рите за бази данни на основни за 

АМ информационни системи: Мо-

дул Анализ на риска, РЕЗМА, Мо-

дул на АМ за връзка с Regix,  Мо-

дул декларации за парични средс-

тва, Система за контрол на вноса 

(СКВ 2), включително осигуря-

ване на част от мрежовите услуги, 

необходими за постигане на ре-

зервираност. 

Завършен проект на архитектура 

на контейнерна платформа Red 

Hat Openshift Container platform, 

включително среда за виртуализа-

ция Openshift Virtualization, за 

осигуряване на защита при бедст-

вия и аварии (Disaster Recovery) 

ДИСАД: В процес на из-

пълнение 

Дейност 4.1.31. Изграждане на ядро на 

КТСРВ (включително автоматизирана 

аналитична дейност) 
ДИСАД 2024 

- изпълнение на проекта 

 

ДИСАД: Сключен договор 

№ С73325/22.12.2022 г. за 

изпълнение на Проект: 

„Развитие и въвеждане на 
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Институционална архитек-

тура на АМ по отношение 

на Проект: „Изграждане на 

ЦИС КТСРВ - етап 1 върху 

Cloud архитектура“. 

- доставени лицензи 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение. 

Дейност 4.1.32. Изграждане на система за 

управление на опашките 

ДИСАД 2024 - внедрена система 

ДИСАД: Изготвена техни-

ческа спецификация. 

Съгласувано с МЕУ проек-

тно предложение. 

Проведени пазарни консул-

тации. 

Дейност 4.1.33. Промени и интеграция на 

БАЦИС, МАР, ЦСВНАМ, Cognos 

(DataWarehouse), МИСТ, МИСИ, МИСВ, 

СКВ2, ПТРР с ядро на КТСРВ 

ДИСАД 2024 - реализиран брой интеграции 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение. 

Дейност 4.1.34. Анализ и оценка на необ-

ходимите промени в съществуващите сис-

теми, дефиниране на обхвата на бизнес 

процесите и разработване на нови функци-

оналности и промяна на съществуващите 

функционалности в:       

- БАЦИС във връзка с промените в 

ППЗАДС, законодателни промени и др.; 

- БИМИС ПК във връзка със законода-

телни промени и подобряване на същест-

вуващите функционалности 

ДАДМ постоянен 

- брой предложения за промени в 

съществуващите системи 
ДАДМ: 7 бр. 

- брой изготвени технически зада-

ния 
ДАДМ: 7 бр. 

- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ДАДМ: Участия в тестове в 

съответствие с издадени за-

поведи 

- приоритетно използване на БА-

ЦИС в процеса по оценка и анализ 

на риска, с оглед установяване 

степента му на работоспособност 

  

Задача 4.1.34.1. Подобряване на работата 

с модули „Последващ контрол” и „Възста-

новяване” на БАЦИС ДАДМ, ДПК постоянен 

- създадена организация за обоб-

щаване на проблеми при работа 

ДПК: Няма докладвани 

проблеми при работа. 

- предложения за подобряване на 

съществуващи функционалности 

и създаване на нови такива 

няма 
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- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

няма 

Задача 4.1.34.2. Подобряване на работата 

с модул „Последващ контрол” 

ДПК 2022 

- брой докладвани проблеми въз-

никнали при работата с модул 

БИМИС ПК 

ДПК: 4 бр. 

- предложения за подобряване на 

съществуващи функционалности 
няма 

Задача 4.1.34.3. Изграждане на Secutiry 

Operation Center (SOC) 
ДИСАД 2022 

- консултантска услуга 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение. 

- план и дизайн 
ДИСАД: В процес на из-

пълнение. 

Дейност 4.1.35. Изпълнение на дейности 

по Процедура за управление на промени в 

информационната и комуникационна инф-

раструктура, изграждане на нови модули и 

управление на промени във функционал-

ността на съществуващи модули в интег-

рираната компютърна среда на Агенция 

"Митници", утвърдена със заповед № 

ЗАМ - 212/32-49018/12.02.2021 г. 

ДИСАД 2022 

- брой регистрирани формуляри 

C0 – „Искане за промяна на функ-

ционалност“ 

ДИСАД: 19 бр. 

- брой регистрирани формуляри 

А0 – „Искане за нов модул“ 
ДИСАД: 10 бр. 

- брой изготвени формуляри C1 – 

„Анализ и детайлно описание на 

промяната“ 
ДИСАД: 21 бр. 

- брой изготвени формуляри А1– 

„Анализ и техническо задание“ ДИСАД: 16 бр. 

- брой регистрирани формуляри I 

– „Искане за промяна в ИКИ“ ДИСАД: 37 бр. 

Дейност 4.1.36. Изпълнение на дейности 

по Процедура за работа на митническите 

служители при идентифицирана необхо-

димост от създаване / актуализиране на 

системи, национални кодове и номенкла-

тури (референтни данни) в Националната 

система за управление на референтни 

ДИСАД 2022 

- брой регистрирани формуляри 1-

С „Искане за създаване на система 

в СРД_БГ2, 1-НН „Искане за съз-

даване/актуализиране на нацио-

нална номенклатура“ и 1-НК „Ис-

кане за създаване/актуализиране 

на национален код“ 

ДИСАД: 28 бр. 
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данни 2 (СРД_БГ2) на Агенция „Мит-

ници“, утвърдена със Заповед № ЗАМ-

324/32-73427/04.03.2021 г. 

- брой въведени/актуализирани 

системи, национални номенкла-

тури и национални кодове 

ДИСАД: 28 бр. 

Дейност 4.1.37. Изпълнение на проекти по 

Договор № ДОГ-43/08.04.2019 г. с пред-

мет „Изнесени дейности по управление на 

ИТ услуги в системата на Министерство 

на финансите“, по услуга 3 и услуга 8 

ДИСАД 01.07.2022 

- брой изпълнени  проекти по 

План-график за 2022 

ДИСАД: 1 бр. проект с въз-

лагане по Услуга 3 „Под-

държане и надграждане на 

приложен софтуер“, група 

проекти 3.3.1 „Поддържане 

на приложен софтуер за 

АМ“ (Проект 3.3.1.41). 

- изпълнени регулярни дейности 

по приемане на ИТ услугите, пре-

доставени по Договора 

ДИСАД: Прието изпълне-

нието на регулярни дейнос-

ти по следните услуги: 

 Услуга 3 „Поддържане и 

надграждане на приложен 

софтуер“, група проекти 

3.3.1 Поддържане на при-

ложен софтуер за АМ, Про-

ект „Поддържане на прило-

жен софтуер в АМ, обеди-

нен, по смисъла на т.4.6.2.11 

от ТС“; 

- предадени, тествани и 

внедрени 2 бр. сервизни 

версии на системите на АМ; 

- предадени 84 бр. нарочни 

версии; 

- предадени за всеки отче-

тен период и съгласувани 

отчетни документи; 

 Услуга 8 „Интеграция на 

приложен софтуер за АМ“ - 

Проект „Интеграция на 
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приложен софтуер на регу-

лярен принцип“; 

- 2 бр. сервизни версии на 

информационни системи 

(ИС), предадени от Изпъл-

нителя, тествани в АМ и 

внедрени; 

- 45 бр. нарочни версии на 

ИС, предадени от Изпъл-

нителя, проверени в АМ и 

внедрени; 

- съгласувани и приети от-

четни документи за извър-

шените дейности за всеки 

тримесечен отчетен период. 

Дейност 4.1.38. Поддържане и надграж-

дане на информационни системи на Aген-

ция „Mитници“ Група 1 

ДИСАД 01.07.2027 

- брой изпълнени  проекти по 

План-график за 2022 

ДИСАД: Изпълнени Група 

дейности 1.1.2.5 Реализи-

ране на промяна в МИСВ 

във връзка с внедряване на 

Система за електронен об-

мен на информацията в 

българските пристанища 

(Роrt Соmmunitу System - 

PCS) - изпълнен етап 1 

- изпълнени регулярни дейности 

по приемане на ИТ услугите, пре-

доставени по Договора 

ДИСАД: Предадени за все-

ки отчетен период и съгла-

сувани отчетни документи 

Дейност 4.1.39. Поддържане и надграж-

дане на информационни системи на Aген-

ция „Mитници“ Група 2 
ДИСАД 01.07.2027 

- брой изпълнени  проекти по 

План-график за 2022 

ДИСАД: По План-графика 

за първи едногодишен пе-

риод (02.07.2022 -

01.07.2023), 1.1.2  Групи 

дейности по промяна на ИС 

на АМ, изпълнени: 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 131 

- 1 бр. Група дейности с 

възлагане (1.1.2.1);  

- Етапи 1 на 2 бр. групи 

дейности с възлагане, съг-

ласно графиците (1.1.2.2 и 

1.1.2.3). 

- изпълнени регулярни дейности 

по приемане на ИТ услугите, пре-

доставени по Договора 

ДИСАД: По План-графика 

за първи едногодишен пе-

риод (02.07.2022-

01.07.2023), 1.1.1 Групи 

дейности по поддържане на 

ИС на АМ Група 2, изпъл-

нявани на регулярен прин-

цип: 

- прието изпълнение за два 

тримесечни отчетни пери-

ода, 

- предадени и успешно инс-

талирани 39 бр. специални 

версии за тестови и продук-

ционни среди. 

Дейност 4.1.40. Предоставяне на ИТ дей-

ности по управление на ИА на АМ 
ДИСАД 2022 

- изпълнени ИТ дейности по уп-

равление ИА на АМ 

ДИСАД: не са предоста-

вяни ИТ дейности 

Дейност 4.1.41. Комуникационна свърза-

ност за нуждите на АМ 

ДИСАД 2025 
- обезпечена постоянна свърза-

ност при обмена на данни 

ДИСАД: Обезпечена пос-

тоянна свързаност и обмен 

на данни между информа-

ционните системи; SLA 

99,9%  

Изпълняване на дейности 

по проект за DRC. 

Дейност 4.1.42. Роботизиране на телефон-

ния канал за подаване на заявки в Сървис 

деск на Агенция „Митници“ 

ДИСАД 2025 - брой заявки 
ДИСАД: отпаднала необ-

ходимост. 
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Дейност 4.1.43. Изпълнение на дейности 

по Договор за извънгаранционно поддър-

жане на технически устройства № ДОГ-51 

от 03.08.2020 г., сключен между Минис-

терство на финансите и „Информационно 

обслужване“ АД 

ДИСАД 2024 

- изготвен План-график за 2022 
ДИСАД: Изготвен План-

график от МФ 

- изпълнени регулярни дейности 

по възлагане и приемане на извън-

гаранционното поддържане на 

техническите устройства по Дого-

вора 

ДИСАД: Изготвена инст-

рукция за подаване на кри-

тична и некритична тех-

ника към изпълнителя по 

договора. 

Дейност 4.1.44. Участие  в изготвянето на 

проектобюджета за 2022 г., относно необ-

ходимите разходи в областта на електрон-

ното управление и ИКТ след идентифици-

ране от ДИСАД на потребностите за елек-

тронно управление на Агенция „Мит-

ници“ за 2022 г., както и участие в подго-

товката на тригодишната бюджетна прог-

ноза за периода 2021-2023 г. , в частта 

приоритизиране на разходите за елект-

ронно управление и за използваните ин-

формационни и комуникационни техноло-

гии (ЕУИКТ), както и участие в изготвя-

нето на отчета за бюджета за 2021г., 

относно реализираните през предходната 

година разходи в областта на ЕУИКТ. 

ДИСАД постоянен 

- брой изпратени бюджетни прог-

нози чрез ИСБК на ДАЕУ за одоб-

рение; 

 

ДИСАД: 2 бр. – на първи и 

втори етап на тригодиш-

ната бюджетна прогноза за 

разходите в областта на 

електронното управление и 

ИКТ 

 



Класификация на информацията: 

ниво 0, TLP-WHITE 

 133 

В изпълнение на задълженията на адми-

нистративните органи по чл. 7г, ал. 4 и 

чл. 7д, ал.3 от ЗЕУ, както и чл. 52, ал.1, 

т.2 от НОИИСРЕАУ – въвеждане в Ин-

формационна система за бюджетен кон-

трол (ИСБК) на ДАЕУ на необходимата 

информация по отношение на 3-годиш-

ната бюджетна прогноза 2023-2025г. в 

рамките на разходния таван и колона 

ЕСИФ. 

Въвеждане на актуализирана финансова 

информация и бюджетна прогноза 2023-

2025 за разходите за обновяване на ИКТ 

на АМ в профила на АМ в РИР секция „Го-

дишен план“ (поддържан от ДАЕУ), съг-

ласно чл. 55 и чл. 56 от НОИИСРЕАУ. 

 

- брой вписвания на данни в РИР, 

секция „Годишен план“ 

 

ДИСАД: 4 бр. вписвания 

на данни в РИР, секция 

„Годишен план“ 

Дейност 4.1.45. Изпълнение на дейности/ 

проекти по утвърден План-график за об-

ществени поръчки на АМ за 2022 г. 

ДИСАД постоянен 

- брой изготвени Технически спе-

цификации 

ДИСАД: Изготвени 59 бр. 

технически спецификации 

- изготвен План-график за 2023 
ДИСАД: Изготвен Проект 

на План-график за 2023 г. 

- брой изпълнени дейности/про-

екти по утвърден План-график за 

обществени поръчки на АМ за 

2022 г. 

ДИСАД: 71 бр. изпълнени 

дейности/проекти по утвър-

дения План-график за об-

ществени поръчки на АМ 

за 2022 г. 

Мярка 4.2. Подобряване на обмена на 

данни чрез разширяване на използвани-

те от Агенция „Митници“ електронни 

административни услуги 

       

Дейност  4.2.1. Използване нa предоставя-

ните през RegiX вътрешноадминистра-

тивни електронни услуги като част от ос-

новните бизнес процеси на АМ 
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Задача 4.2.1.1. Заявяване, предоставяне и 

ползване на потребителските достъпи до 

регистрите през RegiX 

ДЦМУ, ДИСАД постоянен 

- брой достъпвани регистри през 

RegiX 
ДИСАД: 12 бр. 

- брой подадени и обработени за-

явления за включване на компе-

тентни органи и правоимащи лица  

като потребители към средата за 

междурегистров обмен (RegiX) за 

достъп до регистри/справки/по-

лета на АМ;  

- брой заявления, подадени от АМ 

за достъп до данни от регистри/ 

справки/полета в средата за меж-

дурегистров обмен (RegiX) 

ДИСАД: 3 бр. заявления 

Дейност 4.2.2. Поддръжка на вътрешнове-

домствените ЕАУ, предоставяни от АМ 

през RegiX 

ДИСАД постоянен 

 - брой заявки към регистрите на 

АМ, присъединени към RegiX 

ДИСАД:  Заявки за инфор-

мация чрез RegiX - общо 

1 918 122 бр., от които: 

- 15 651 бр. към Справка за 

наличие/липса на задълже-

ния; 

- 1 222 354 бр. към Справка 

за митнически задължения; 

- 680 117 бр. към Справка 

за акцизни задължения 

Дейност 4.2.3. Осигуряване на достъп до 

регистри и справки, достъпни чрез клиент-

ското приложение на RegiX за служите-

лите на АМ 

ДИСАД постоянен 

- брой заявки за предоставяне на 

достъп 
ДИСАД: 4 бр. 

- брой регистри, достъпни през 

клиентското приложение 
ДИСАД: 10 бр. 

Дейност 4.2.4. Заявяване и промяна в ра-

ботните процеси при необходимост от из-

ползване на вътрешноведомствени елект-

ронни административни услуги 

ДЦМУ постоянен 

- брой вътрешноведомствени 

електронни административни ус-

луги 

 

Мярка 4.3. Повишаване на мрежовата и 

информационна сигурност 
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Дейност 4.3.1. Внедряване на „Система за 

управление на информационната сигур-

ност“ по смисъла на ISO 27001 

 ОЗМИС, ДИСАД 07.2022 

 - разработени и утвърдени вът-

решни правила за мрежова и ин-

формационна сигурност по мо-

дела на „Системи за управление 

на информационната сигурност“, 

регламентиран с изискванията на 

международния стандарт ISO 

27001:2005 и в съответствие с 

изискванията на Наредбата за об-

щите изисквания за оперативна 

съвместимост и информационна 

сигурност 

ОЗМИС: Разработени, ак-

туализирани и утвърдени 

регламентиращи докумен-

ти: 

- Политика за информаци-

онна сигурност, актуализи-

рана със заповед на дирек-

тора на АМ ЗАМ-

2293/21.12.2022 г. 

- Вътрешни правила за съз-

даване на резервни копия и 

възстановяване на ИТ сис-

теми и услуги в АМ 

- Правила за предоставяне, 

промяна или прекратяване 

на права за мобилен (отда-

лечен) достъп на служите-

лите от АМ до информаци-

онни системи АМ и за пре-

доставяне, промяна или 

прекратяване на защитен 

отдалечен достъп до адми-

нистраторски работни стан-

ции на служители от  

ДИСАД 

Дейност 4.3.2. Повишаване на МИС 
    

Задача 4.3.2.1. Повишаване на подготов-

ката на служителите свързана със прилага-

нето и изпълнението на правилата за мре-

жова и информационна сигурност (МИС) ОЗМИС 2022 
- общ брой обучени служители 

 

ОЗМИС:  

- 113 бр. служители, пре-

минали базов курс на обу-

чение по МИС; 

- 2 бр. обучения на ново-

постъпили служители в 

ДИСАД 
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- провеждане на текущи обучения 

по актуални въпроси, свързани с 

МИС 

ОЗМИС: Проведени обу-

чения на служители от 3 

дирекции в ЦМУ на тема 

„Мрежова и информаци-

онна сигурност – основни 

правила и документи, права 

и задължения“ 

Задача 4.3.2.2. Повишаване на информи-

раността на служителите по отношение на 

актуални заплахи за МИС 

ОЗМИС 2022 
- брой указания разпространени 

до служителите 

ОЗМИС: Изготвени и раз-

пространени 4 бр. указания 

за действие, разпростране-

ние чрез масова електронна 

поща. 

Изготвени и изпратени по 

електронна поща 10 бр. 

предупреждения за спазва-

не на правилата за МИС. 

Задача 4.3.2.3. Провеждане на периодичен 

преглед на МИС и адекватността на пред-

приетите мерки съгласно чл. 3, ал. 4, т. б) 

от НМИМИС  
ОЗМИС, ДИСАД 2022 

- най-малко един доклад от извър-

шен преглед на МИС 

ОЗМИС: Резултати от из-

вършен преглед на МИС: 

- актуализирани 2 доку-

мента, регламентиращи 

правилата за МИС в АМ; 

- разработен нов документ, 

регламентиращ правилата 

за МИС в АМ 

Задача 4.3.2.4. Осъществяване на контрол 

за спазването на политиките и вътрешните 

правила за МИС 

ОЗМИС, ДИСАД 2022 
- брой извършени и документи-

рани проверки 

ОЗМИС: 1 бр. проверки 

съгласно ЗАМ-340/32-

67737/02.03.2020 г. и 1 бр. 

проверка за спазване на 

правилата за МИС при 

употребата на електронна 

поща, документирана с 

докладна записка. 

Задача 4.3.2.5. Извършване на периодична 

оценка на рисковете за МИС, съгласно чл. 

7, ал. 1 от НМИМИС 

ОЗМИС, ДИСАД 2022 
- най-малко един доклад от извър-

шени оценки на рисковете 

ОЗМИС: В следствие на 

извършени тестове за уяз-

вимости и регистрирани 
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инциденти с МИС са ана-

лизирани и докладвани 

рискове.  

Не е извършван цялостен 

анализ на риска. 

Задача 4.3.2.6. Поддържане на актуал-

ността на плановете за справяне с инци-

дентите 

ОЗМИС, ДИСАД 2022 

- проверки за актуалността на пла-

новете за справяне с инцидентите, 

анализ на резултатите от тях и из-

менение на плановете, при необ-

ходимост 

ОЗМИС: В резултат от из-

вършена проверка са разра-

ботени и утвърдени вътре-

шни правила за създаване 

на резервни копия и възста-

новяване на ИТ системи и 

услуги в АМ. 

Във връзка с изпълнение на 

дейностите по изграждане 

на център за резервиране на 

данни и услуги на АМ е 

идентифицирана необходи-

мостта за разработване на 

нови планове за непрекъс-

ваемост. 

Задача 4.3.2.7. Организиране на одит по 

смисъла на чл. 3, ал. 4, т. а) 

ОЗМИС 11.2022 
- документирани резултати от 

одита 

ОЗМИС: Извършен одит 

по одитен ангажимент № 

ОАУ- 2202 за даване на 

увереност с цел анализ и 

оценка на дейностите по 

осигуряване на мрежовата 

и информационната сигур-

ност в Агенция „Митници“. 

Задача 4.3.2.8. Осигуряване на противо-

действие на новопоявили се заплахи за 

МИС 

ОЗМИС, ДИСАД 2022 

- организиране и контрол на акту-

ализирането на използвания соф-

туер и фърмуер 

ОЗМИС: Организирани ре-

довни актуализации на соф-

туера на защитните устрой-

ства и операционните сис-

теми на сървърите, имащи 

комуникация с интернет. 

Софтуерните платформи, 
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използвани в инфраструк-

турата на АМ, са актуали-

зирани след провеждане на 

тестове за ненарушаване на 

функционирането на систе-

мите. 

- провеждане на тестове за откри-

ване на уязвимости в информаци-

онните и комуникационните сис-

теми и предложение на мерки за 

отстраняването им 

ОЗМИС: Проведени три 

проверки за откриване на 

уязвимости в ИТ инфраст-

руктурата и услугите и ед-

на симулация на хакерски 

атаки с цел установяване на 

уязвими места в мрежовата 

и информационна защита, в 

т.ч.: 

- проверка за откриване на 

уязвимости в ИТ инфраст-

руктурата и услугите, про-

ведена от служители на ди-

рекция „Мрежова и инфор-

мационна сигурност“ в 

МЕУ; 

- две проверки, извършени 

от служители ДИСАД, като 

част от регулярните тестове 

за уязвимости, провеждани 

два пъти годишно. 

През месец април 2022г., 

участва в инициатива на 

МЕУ за провеждане на си-

мулация на хакерски атаки 

с цел установяване на уяз-

вими места в мрежовата и 

информационна защита на 
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държавните ведомства. Об-

хват на симулацията - 

всички информационни ре-

сурси на АМ, които имат 

експозиция в Интернет. 

Дейност 4.3.3. Защита на националната 

класифицирана информация (КИ) и КИ на 

ЕС от нерегламентиран достъп 
   

 

  

Задача 4.3.3.1. Повишаване на подготов-

ката на служителите за работа с доку-

менти, съдържащи КИ, съгласно изисква-

нията на ЗЗКИ и Решение на Съвета на ЕС 

№ 2013/488/ЕС от 23.09. 2013 г. относно 

правилата за сигурност за защита на кла-

сифицирана информация на EC. 

ОЗС 2022 

- общ брой обучени служители 

ОЗС: 144 бр. служители; 

ТД Митница София: 79 

бр. 

- брой обучени новоназначени 

служители 

 

ОЗС: 

- 65 бр. новоназначени слу-

жители от ЦМУ;  

- 13 бр. служители, опре-

делени за потребители на 

КИС за КИ; 

- 18 бр. служители, вклю-

чени в списъка за работа с 

КИ на ЕС 

ТД Митница София: 24 

бр. 

- провеждане на текущо обучение 

по актуални въпроси, свързани 

със защитата на КИ 

ОЗС: 

- 18 бр. служители от ЦМУ 

обучени по въпроси, свър-

зани със защитата на КИ на 

ЕС; 

- 30 бр. служители от ЦМУ 

обучени в областта на за-

щитата на национал- на 

КИ; 

ТД Митница София: 55 

бр. 
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Задача 4.3.3.2. Осигуряване на създава-

нето, обработката, съхраняването и об-

мена на национална КИ и КИ на ЕС пос-

редством комуникационни и информаци-

онни системи (КИС): 

- продължаване на процеса по нова акре-

дитация на КИС с ниво „държавна тайна“ 

в ЦМУ и териториални дирекции Мит-

ница Варна и Митница Русе; 

- финализиране процеса на акредитация 

на КИС за КИ в ТД Митница София, 

Пловдив и Бургас; осъществяване на 

ефективен контрол за спазване на проце-

дурите за сигурност при работа с KИС за 

КИ. 

 

ОЗС, ТД 

до финализи-

ране на проце-

дурите за акре-

дитация 

- получаване на сертификати за 

сигурност за системите от ДКСИ 

и ДАНС 

ОЗС: Продължава процеса 

по нова акредитация на 

КИС с ниво „държавна 

тайна“ в ЦМУ; ремонт на 

монитор и измерване на 

ПЕМИ на работната стан-

ция; разработване на доку-

менти в съответствие със 

задължителните указания 

на ДКСИ и НСКИС. 

ТД Митница Бургас: В 

процедура по нова акреди-

тация на КИС. 

ТД Митница Варна: В 

процедура по нова акреди-

тация. 

ТД Митница Пловдив: : В 

процедура по нова акреди-

тация. 

ТД Митница Русе: В про-

цедура по нова акредита-

ция - РКИ-Русе, РКИ-Сви-

щов, РКИ-Лом. 

Разработване на документи 

в съответствие със задъл-

жителните указания на 

ДКСИ и НСКИС.  

Определените служители 

не са преминали обучения 

по сигурността на КИС в 

ДАНС. 

- въвеждане в експлоатация 

ОЗС: 

- ТЕМПЕСТ принтер за 

ЦМУ; 

- нови работни станции; 
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- принтери   

постоянен 

- резултати от извършените про-

верки, отразени в регистъра за 

контрола по сигурността на КИС 

за КИ 

ОЗС: Недопуснат нерегла-

ментиран достъп до доку-

менти и ресурси на КИС. 

ТД Митница Бургас: Не-

допуснат нерегламентиран 

достъп до документи и ре-

сурси на КИС. 

Актуализирани са доку-

менти във връзка със започ-

нала акредитация на РКИ, 

съгласно НСКИС. 

ТД Митница Варна: 

- проверени стикери за си-

гурност на КИС 

- записани одитни логове 

на CD-R 

Няма констатирани несъот-

ветствия. 

ТД Митница Пловдив: 
Извършени 12 бр. месечни 

проверки за спазване на 

процедурите за сигурност 

при работа с KИС за КИ. 

Актуализиран целия набор 

от документи, необходим 

за процедура по акредита-

ция на РКИ, НСКИС. 

ТД Митница Русе: Актуа-

лизирани документи във 

връзка със започнала проце-

дура по акредитация на 

РКИ, съгл. НСКИС. 
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ТД Митница София: Ак-

туализирани документи 

във връзка със започнала 

процедура по акредитация 

на РКИ, съгл. НСКИС. 

Дейност 4.3.4. Защита на митническите 

учреждения с цел осигуряване изпълнени-

ето на възложените им функции и задачи 

при бедствие или друга извънредна ситуа-

ция, включително във военно време 

 

 

 

 

 

 

  

Задача 4.3.4.1. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на ЦМУ и терито-

риалните дирекции за привеждане в готов-

ност за работа във военно време 

ОЗС, ТД постоянен 
- съгласуване на плановете с МФ 

и с директора на АМ 

ОЗС: 

– съгласуван с МФ и утвър-

ден План за привеждане в 

готовност за работа във во-

енно време на АМ; 

- изготвени указания до ТД 

относно актуализация на 

плановете на ТД; 

ТД Митница Бургас: Ак-

туализация на План за при-

веждане в готовност за ра-

бота във военно време. 

ТД Митница Варна: План 

за работа във военно време, 

съгласуван с директора на 

АМ и МФ; 

ТД Митница Пловдив: 

Актуализация на План за 

привеждане в готовност за 

работа във военно време. 

ТД Митница Русе: План за 

привеждане в готовност за 

работа във военно време на 

дирекцията, съгласуван от 

отговорните институции, 
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подлежащ на актуализация 

съобразно изискванията; 

ТД Митница София: Ак-

туализация на План за при-

веждане в готовност за ра-

бота във военно време. 

- участие в тренировки, провеж-

дани от МО или МФ 

ОЗС: Не са провеждани от 

МО или МФ тренировки по 

усвояването на плана 

Задача 4.3.4.2. Поддържане в актуално 

състояние на Военновременния план на 

АМ 

ОЗС 

периодично - на 

основата на нас-

тъпили струк-

турни промени 

или промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плана с МФ 

ОЗС: Предоставена на МФ 

информация, необходима 

за актуализация на Държав-

ния военновременен план 

Задача 4.3.4.3. Поддържане в актуално 

състояние на Плана за защита на пребива-

ващите при бедствие или друга извън-

редна ситуация и заповедите, свързани с 

правилата и нормите за противопожарна 

безопасност и тяхното по-нататъшно усво-

яване от служителите и длъжностните 

лица 

ОЗС, ТД 

периодично - на 

основата на нас-

тъпили струк-

турни промени 

или промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плановете с орга-

ните на МВР и ДАНС 

ОЗС: 

- изготвен нов план за си-

гурност на сградата на АК 

ЦМУ; 

- актуализирани приложе-

ния към плана за защита 

при бедствия 

- брой инструктажи, обучения, 

тренировки и практически занятия 

със служителите и длъжностните 

лица 

ОЗС: 

- 1 бр. годишен инструктаж 

на служителите от ЦМУ и 

симулативна тренировка по 

противодействие на теро-

ризма; 

- 1 бр. учебна евакуация и 

обучение по усвояване на 

Плана на ЦМУ на АМ за 

защита на пребиваващите 

при бедствие или друга из-

вънредна ситуация; 
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- актуализация на данните  

и участие на служители от 

ЦМУ в 2 бр. тренировки за 

тестване на Националната 

система за ранно предуп-

реждение и оповестяване 

на органите на изпълнител-

ната власт и населението 

при бедствия и за оповестя-

ване при въздушна опас-

ност; 

ТД Митница Бургас:        
- 1 бр. годишен инструк-

таж, 6 бр. периодични инс-

труктажи на всички служи-

тели; 

- 1 бр. проведена учебна 

тренировка – евакуация в 

административната сграда; 

- 62 бр. проведени начални 

инструктажи; 

ТД Митница Варна:  
- 1 бр. годишен, периоди-

чен инструктаж на всички 

служители; 

-1 бр. проведена учебна 

тренировка - евакуация в 

административната сграда; 

- 54 бр. проведени начални 

инструктажи; 

ТД Митница Пловдив: 
Извършена 1 бр. практичес-

ка тренировка с евакуация 
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до сборен пункт на служи-

тели в ТУ на ТД Митница 

Пловдив. 

Задача 4.3.4.4. Осъществяване на ефекти-

вен и действен контрол за стриктно спаз-

ване на охранителния и пропускателния 

режим. Поддържане техническата готов-

ност на системите за сигурност с цел на-

маляване до минимум на риска от възник-

ването на бедствени или други извънредни 

ситуации. 

ОЗС, ТД постоянен 

- сключване на договори за абона-

ментна поддръжка и ремонт 

ОЗС: 

- сключен договор за абона-

ментна поддръжка и ре-

монт на система за видео-

наблюдение в ЦМУ;  

- подготвена документация 

и стартирани процедури по 

ЗОП за сключване на дого-

вори за доставка на систе-

ми за пожарогасене и пожа-

роизвестяване на обекти на 

ЦМУ, за физическа охрана 

и със СОТ на обекти на 

ЦМУ; 

ТД Митница Бургас: 9 

бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр. 

сключени договори; 

ТД Митница Пловдив: да 

- резултати от извършени про-

верки 

ОЗС: Постоянен контрол 

на охранителния и пропус-

кателния режим на админи-

стративния комплекс на 

ЦМУ; 

ТД Митница Бургас: еже-

месечни проверки на всич-

ки системи; 

ТД Митница Варна: еже-

месечни проверки на 

всички системи 
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- профилактика и ремонти на сис-

темите 

ОЗС: профилактиката и ре-

монтите на системите за 

сигурност се извършват 

съгласно сключени дого-

вори; 

ТД Митница Бургас: съг-

ласно сключени договори; 

ТД Митница Варна: 

- ежемесечни профилак-

тики на системите, 

-1 бр. ремонт на система за 

ППИ; 

ТД Митница Пловдив: 

съгласно сключени дого-

вори 

Мярка 4.4. Оптимизиране и осигуря-

ване на надеждна, мащабируема и ус-

тойчива ИТ инфраструктура     

Дейност 4.4.1. Проектиране на единно тех-

ническо решение за създаване на DRC за 

нуждите на Агенция „Митници“– втори 

етап от проект 

ДИСАД 2022 - успешно създаден проект  

ДИСАД: Предстои изгот-

вяне на Техническа специ-

фикация 

Дейност 4.4.2. Реализиране на частен об-

лак в Агенция „Митници“: 

Внедряване, надграждане и разширяване 

на платформата OpenShift Container 

Platform (OCP) в ИТ инфраструктурата на 

Агенция „Митници“ 

 

ДИСАД постоянен 

- брой деплойнати модули 
ДИСАД: 201 бр. деплой-

нати модули 

- брой обновени версии 

ДИСАД: 51 актуализации 

на платформата OpenShift 

Container Platform 

- брой конфигурирани приложе-

ния, машини и интеграции 

 

ДИСАД:  

- приложения - 39 бр.; 

- машини - 4 бр.; 

- интеграции - 39 бр. 
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Цел 5. Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки  и трети страни,  с други    

            национални правоприлагащи органи, икономически оператори и обществеността 

Мярка 5.1. Сътрудничество с митничес-

ките администрации на държавите 

членки на ЕС и координирани действия 

за защита на финансовите интереси на 

Съюза, включително сътрудничество с 

компетентните органи в областта на ак-

цизите 

       

Дейност 5.1.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 
ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за съдейс-

твие до митнически администра-

ции на ДЧ 

ДМРР: 78 бр. 

- брой извършени проверки по 

молба на митнически администра-

ции на ДЧ 

ДМРР: 175 бр. 

Дейност 5.1.2. Връчване на документи, из-

дадени от митническите органи, посредст-

вом правните инструменти за взаимна по-

мощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени молби до митни-

чески администрации на ДЧ за 

връчване на техни граждани на 

документи, издадени от българс-

ките митнически органи 

ДМРР: 15 бр. 

- брой връчени документи на бъл-

гарски граждани, издадени от 

митнически администрации на ДЧ 

ДМРР: 5 бр. 

Дейност 5.1.3. Сътрудничество с ОЛАФ 
ДМРР Постоянен 

- брой извършени проверки по по-

вод разследвания на ОЛАФ 
ДМРР: 35 бр. 

Дейност 5.1.4. 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 

ДМРР: 
- 15 бр. обменени съобще-

ния чрез базата данни CEN 

на СМО; 

- обмен на информация 

чрез модул CIS на OLAF; 
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- 8 бр. обменени съобщения 

с OLAF по въпроси, свър-

зани с нелегален трафик на 

наркотици и прекурсори;  

- 335 бр. обменени съобще-

ния с Европол; 

- 7 бр. обменени съобщения 

по операция Big Brother с 

OLAF; 

- 4 бр. обменени съобщения 

с Европол по текущи разс-

ледвания с други ДЧ 

Дейност 5.1.5. Участие в дейности от 11-

ти План за действие (2022-2023) ДМРР 2022-2023  

ДМРР: 1 среща с 1 бр. док-

лад по линия на огнестрел-

ните оръжия 

Задача 5.1.5.1. Участие в действие 11.3. 

„Незаконен трафик на озон-разрушаващи 

вещества“ 

ДМРР 2022-2023 - брой доклади няма 

Задача 5.1.5.2. Участие в действие 11.4. 

„Незаконни движения на парични средс-

тва“ ДМРР 2022-2023 - брой доклади 

ДМРР: Участие в предва-

рителна среща за организи-

ране и координиране на 

дейности на съвместна опе-

рация  

Задача 5.1.5.3. Участие в действие 11.5. 

„Борба с разпространението на фалшиви 

стоки“ 

ДМРР 2022-2023 - брой доклади няма 

Задача 5.1.5.4. Участие в дейност 11.6. 

„Нелегално производство, контрабанда и 

търговия на тютюневи изделия“ 

ДМРР 2022-2023 - брой доклади ДМРР: 2 бр. 

Задача 5.1.5.5. Участие в действие 11.7 

„Финансови измами – занижаване на мит-

ническата стойност“ 

ДМРР 2022-2023 - брой доклади няма 

Задача 5.1.5.6. Участие в действие 11.9. 

„Експлозиви“ 
ДМРР 2022-2023 - брой доклади няма 
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Дейност 5.1.6. Участие в дейности по при-

оритет „Акцизна измама” по ЕМПАКТ ДМРР 2022-2025   

Задача 5.1.6.1. Участие в оперативни дей-

ности, насочени към противодействие на 

измамите с минерални масла (ОА2.4) 

ДМРР 2022-2025 - брой доклади ДМРР: 2 бр. 

Дейност 5.1.7. Участие в международни 

форуми на държавите членки на ЕС 

ДМД, ДЦМУ 2022 

- участие в срещите на Групата за 

митническа политика на генерал-

ните директори на митническите 

администрации на ДЧ на ЕС 

ДМД: 

- участие в 102-ра среща на 

ГМП, 6 - 7 юли 2022 г.;  

- участие в 103-та среща на 

ГМП, 14.12.2022 г. 

- участие в ежегодната нефор-

мална среща на генералните ди-

ректори на митническите адми-

нистрации на ДЧ на ЕС и Турция 

ДМД: не е проведена 

среща 

- участие в Работната група по 

митнически въпроси към Азиат-

ско-европейската инициатива 

ASEM 

ДМД: не е проведена 

среща 

- участие в среща на генералните 

директори на митн. администра-

ции в Съвета на ЕС 

ДМД: участие в среща на 

10 юни 2022 г. 

- участие в семинар на високо рав-

нище под френско председателс-

тво 

ДМД: участие в семинар на 

28-29 април 2022 г. 

- участие в семинар на високо рав-

нище под чешко председателство 

ДМД: участие в семинар на 

25-26 октомври 2022 г. 

Дейност 5.1.8. Консултационни  проце-

дури във връзка със заявления за разреше-

ния по член 211, параграф 1 от МКС, ко-

ито се отнасят до няколко държави 

членки. 

ДМДМ, ТД  

 

 

Задача 5.1.8.1. Консултационни  процеду-

ри във връзка със заявления за разрешения 
ДМДМ, ТД постоянен - брой консултационни процедури 

ДМДМ: 1 бр.; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 
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по член 211, параграф 1 от МКС, които се 

отнасят до няколко държави членки, вкл. 

по прехвърляне на права и задължения 

(ТОРО) 

 

Задача 5.1.8.2. 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, па-

раграф 1 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, ТД постоянен 

 

- брой изпратени разрешения 

 

няма 

- брой получени разрешения няма 

Дейност 5.1.9. Обмен на добри практики с 

ДЧ и поддържане на оперативно сътруд-

ничество във връзка с прилагане на зако-

нодателството 

ДЦМУ, ТД    

Задача 5.1.9.1. Участие в дейностите на 

Европейската митническа лабораторна 

мрежа CLEN 

ДЦМЛ,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Русе,  

отдел Митническа лабо-

ратория при ТД Мит-

ница Пловдив 

постоянен - видове и брой участия 

ДЦМЛ: участия в 15 бр. 

работни срещи на Евро-

пейската митническа лабо-

раторна мрежа (CLEN); 

 

Задача 5.1.9.2. 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 дей-

ности 

ДЦМЛ постоянен 
- вид и брой на изменения, актуа-

лизации 
няма 
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Дейност 5.1.10. Извършване на контролни 

действия по линия на международното 

сътрудничество в областта на акцизите 

съвместно с данъчните администрации на 

държавите членки в съответствие с Регла-

мент (ЕС) № 389/2012 

ДАДМ, ТД постоянен 

 - брой изпратени до друга дър-

жава членка запитвания/съобще-

ния 

ДАДМ: 217 бр. 

 

- брой получени от друга държава 

членка запитвания/съобщения 

ДАДМ: 44 бр. 

 

- брой изпратени отговори до 

друга държава членка по полу-

чени запитвания/съобщения 

ДАДМ: 41 бр. 

 

- брой изпратени писма до дирек-

тори на ТД 
ДАДМ: 73 бр. 

- брой получени писма от дирек-

тори на ТД и директор на МРР 
ДАДМ: 66 бр. 

Дейност 5.1.11. Обмен на информация 

чрез акцизните информационни системи 

на ЕС - Система за движение и контрол на 

акцизните стоки (EMCS) и комуникацион-

ния канал ELO TO ELO 

ДАДМ постоянен 

- брой изпратени спонтанни ин-

формации чрез EMCS 
ДАДМ: 12 бр. 

- брой получени спонтанни ин-

формации чрез EMCS 
ДАДМ: 4 бр. 

- брой изпратени запитвания/съоб-

щения чрез комуникационния ка-

нал ELO to ELO 

ДАДМ: 164 бр. 

- брой получени запитвания/съоб-

щения чрез комуникационния ка-

нал ELOtoELO 

ДАДМ: 383 бр. 

 - брой друга изпратена/получена 

информация 
ДАДМ: 388 бр. 

Мярка 5.2. Сътрудничество с митничес-

ките администрации на трети страни за 

взаимна административна помощ в 

митническата област 

       

Дейност 5.2.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за съдейс-

твие до митнически администра-

ции на трети страни 

ДМРР: 14 бр. 
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- брой извършени проверки по 

молба на митнически администра-

ции на трети страни 

ДМРР: 141 бр. 

Дейност 5.2.2. Връчване на документи, из-

дадени от митническите органи, посредст-

вом правните инструменти за взаимна по-

мощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой oтправени молби до митни-

чески администрации на трети 

страни за връчване на техни граж-

дани на документи, издаде ни от 

българските митнически органи 

ДМРР: 8 бр. 

- брой връчени документи на бъл-

гарски граждани, издадени от 

митнически администрации на 

трети страни 

ДМРР: 4 бр. 

Дейност 5.2.3. Участие в работата на орга-

ните на международни организации  ДЦМУ    

Задача 5.2.3.1. Участие в дейността на Съ-

вета, комитетите и други работни органи 

на Световната митническа организация 

(СМО) 

ДМД, ДЦМУ постоянен 

- изготвени материали и попъл-

нени въпросници 

ДМД: Изготвени материа-

ли, позиции и извършена 

подготовка за участие на 

ръководството на АМ в се-

сии и форуми на високо ни-

во в СМО и за участие в 

дейностите на СМО в обла-

стите Контрол и улеснява-

не, Борба с измамите, Тари-

фни и търговски въпроси, 

Укрепване на капацитета, 

подготовката на Стратеги-

ята на СМО и др. 

- участие в годишните сесии на 

Съвета на СМО 

ДМД: Участие в 139-та/ 

140-та сесии на Съвета 

СМО 

- участие в дейността и заседани-

ята на комитети на СМО 

ДМД: Участие в 13-та се-

сия на Комитета по укреп-

ване на капацитета, 42-та 
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сесия на Комитета за борба 

с измамите, 235-та/236-та и 

237-та/238-та сесии на Пос-

тоянния технически коми-

тет на СМО 

- участие в Конференцията на ръ-

ководителите на митническите ад-

министрации от регион Европа на 

СМО 

ДМД: Извършена подго-

товка за участие в Конфе-

ренцията,  проведена чрез 

писмени процедури поради 

военния конфликт между 

Русия и Украйна 

- участие в срещи на ръководно 

ниво и конференции 

ДМД: Участие в Конферен-

ция и изложение, посветени 

на технологиите; Дванаде-

сета Академия за изграж-

дане на знания в областта 

на митниците и търговията; 

Уебинар, посветен на ре-

зултатите от изследване на 

възможностите за използ-

ване на революционни тех-

нологии в митническата об-

ласт; Глобална конферен-

ция на СМО за управление 

на човешкия капитал; Гло-

бална конференция по 

Програмата „Глобален 

щит“; Виртуална регио-

нална консултация за мо-

дернизация на СМО; 17-та 

годишна конференция 

PICARD; събитие на ви-

соко ниво, посветено на ре-

зултатите от проучване на 
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търговски измами, зася-

гащи митниците 

- участие в други работни органи 

(в Политическата комисия на 

СМО, ако България стане член на 

тази комисия, считано от 

01.07.2022 г.), както и в работни 

групи на СМО 

ДМД:  

- участие в 26-та/27-та и 

28-29-та срещи на Работна 

група по Рамката от стан-

дарти за сигурност и улес-

няване на международната 

търговия); в 5-та и 6-та 

срещи на Работната група 

за измерване на ефектив-

ността; 9-та среща на Гру-

пата на технически екс-

перти по неинвазивни про-

верки; 9-та среща на Работ-

ната група по спазване на 

законодателството и борба 

с измамите в областта на 

приходите; 

- участие във Виртуалната 

академия на СМО за ново-

назначени митнически слу-

жители 

Дейност 5.2.4. Задълбочаване на регио-

налното сътрудничество с цел приобща-

ване на страните от Югоизточна Европа 

към политиките на ЕС 

ДМД, ДЦМУ    

Задача 5.2.4.1. Участие в работата на Цен-

търа за правоприлагане в Югоизточна Ев-

ропа (ЦПЮЕ) 

ДМД, ДМРР постоянен - участие в срещите 

ДМД: 

- участия в 3 срещи; 

- участие в 11-та сесия на 

Финансовата консулта-

тивна група към SELEC и в 

22-та сесия на Съвета на 

SELEC 
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ДМРР: участие в среща 

Задача 5.2.4.2. Участие в дейността на ра-

ботната група по митнически въпроси към 

Организацията за Черноморско икономи-

ческо сътрудничество (ЧИС) 

ДМД постоянен - участие в срещите 

ДМД: участие във 

виртуална среща на Работ-

ната група на ЧИС по мит-

нически въпроси, 

06.12.2022 г. чрез Zoom 

Дейност 5.2.5. Прилагане на двустранни 

международни договори и развитие на 

двустранното сътрудничество 

ДМД, ДЦМУ постоянен 

- проведени срещи и/или осъщест-

вена кореспонденция с други мит-

нически администрации, на ръко-

водно и на експертно ниво 

ДМД: 

-15 проведени срещи с 

други митнически адми-

нистрации; 

- участие в среща за транс-

портен коридор Персийски 

залив – Черно море; 

ТД Митница Бургас: 

1 среща 

- проведени срещи и/или корес-

понденция за подготовка на двус-

транни спогодби 

 

Дейност 5.2.6. Прилагане на конвенциите, 

сключени в рамките на СМО ДЦМУ, ТД    

Задача 5.2.6.1. Участие в дейността и за-

седанията на Административния комитет 

по Истанбулската конвенция  и договаря-

щите страни по Конвенция АТА 

ДМДМ постоянен - брой участия няма 

Задача 5.2.6.2. Участие в дейността и за-

седанията на Управителния комитет по 

Ревизираната Конвенция Киото 
ДМД, ДЦМУ постоянен - брой участия 

ДМД: 2 бр. участия (в 29-та 

и 30-та срещи на Управи-

телния комитет на РКК) 

Задача 5.2.6.3. Участие в сесиите на Ад-

министративния комитет на Конвенция 

ТИР (АС.2) и в сесиите на Работната група 

по митническите въпроси свързани с тран-

спорта (WP.30) към ИКЕ/ООН 

ДМДМ постоянен 

- брой участия ДМДМ: 3 бр. 

- брой доклади от участия в сеси-

ите 
ДМДМ: 3 бр. 
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Дейност 5.2.7. Обмен на информация с 

други митнически администрации 
ДЦМУ, ТД    

Задача 5.2.7.1. Обмен на информация с 

други митнически администрации в рам-

ките на процедурите по издирване и съби-

ране на възникнало задължение при ре-

жим транзит съгласно административните 

споразумения между ДЧ на Конвенцията 

за общ транзитен режим и Конвенция ТИР 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой получени документи 

ДМДМ: 228 бр.; 

ТД Митница Бургас: 8 

бр.; 

ТД Митница Варна: 5 бр.; 

ТД Митница Русе: 16 бр.; 

ТД Митница София: 38 

бр. 

- брой изпратени документи 

ДМДМ: 103 бр.; 

ТД Митница Бургас: 10 

бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

192 бр.; 

ТД Митница Русе: 6 бр.; 

ТД Митница София: 107 

бр. 

Мярка 5.3. Сътрудничество с други на-

ционални правоприлагащи органи и 

междуинституционален обмен на ин-

формация 

       

Дейност 5.3.1. Обмен на информация с 

правоприлагащи органи при конкретни за-

питвания (МВР, ДАНС, органи на съдеб-

ната власт, НСлС, КПКОНПИ) 

     

Задача 5.3.1.1. Предоставяне на информа-

ция на органите на МВР, ДАНС, 

КПКОНПИ, органи на съдебната власт, 

НСлС 
ДМРР, ДИСАД постоянен 

- брой случаи на предоставена ин-

формация 

ДМРР: 

-732 бр. писма до органите 

на съдебната власт във 

връзка с дейността на спе-

циализирания склад за нар-

котични вещества; 

- 225 бр. отговори на запит-

вания от МВР във връзка с 
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трафик на наркотици, оръ-

жия и прекурсори (НОП) 

- 95 бр. (РРАН) 

ДИСАД: 

- 14 бр. случаи на предос-

тавена информация дирек-

тно на запитващ, 

- 18 бр. случаи на предос-

тавена информация чрез 

други звена в АМ; 

ТД Митница Бургас: 9 

бр.; 

ТД Митница Русе: 25 бр.; 

ТД Митница София: 65 

бр. 

Дейност 5.3.2. Обмен на информация с 

институции при конкретни запитвания и 

инициативни писма (НАП, ИААА, ИАЛВ, 

ДАМТН, АПИ, НСИ, КЗК и министерс-

тва)  

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой случаи на предоставена ин-

формация 

ДМРР: 22 бр.; 

ДИСАД: 

- 265 бр. експорт на резер-

вации от модул ПТРР към 

ИААА; 

- 4 бр. писма до ДАМТН; 

- 18 бр. писма до НАП; 

- 6 бр. писма до НСИ; 

- 35 бр. писма до министер-

ства, агенции и посолства; 

ТД Митница Варна: 410 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 16 

бр.;  

ТД Митница Русе: 25 бр.; 

ТД Митница София: 6 005 

бр. 

- брой изпратени запитвания 

ДМРР: 33 бр.; 

ДИСАД: 52 бр.; 

ТД Митница Варна: 55 бр. 
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ТД Митница Русе: 152 бр.; 

ТД Митница София: 2 694 

бр. 

- брой получени отговори 

ДМРР: 36 бр.; 

ДИСАД: 544 бр. импорт на 

резервации от ИААА в мо-

дул ПТРР; 

ТД Митница Варна: 51 бр. 

ТД Митница Русе: 127 бр.; 

ТД Митница София: 2 683 

бр. 

Дейност 5.3.3. Сътрудничество с гаранти-

ращата асоциация на Република България 

за процедура ТИР 

ДМДМ    

Задача 5.3.3.1. Участие в заседанията на 

Националния комитет за мониторинг на 

разрешенията за достъп до процедура ТИР 

ДМДМ постоянен 

- брой проведени заседания на Ко-

мисията за достъп до процедурата 

ТИР 

ДМДМ: 7 бр. 

- брой издадени разрешения за 

достъп до процедурата ТИР 
ДМДМ: 8 бр. 

- брой издадени разрешения за от-

немане достъпа до процедурата 

ТИР 

ДМДМ: 83 бр. 

- брой актуализации на Междуна-

родната база данни ТИР към 

ИКЕ/ООН 

ДМДМ: 172 бр. 

Дейност 5.3.4. Предоставяне на достъп на 

други държавни институции до Системата 

за справочна информация на АМ на база 

сключени споразумения 

ДИСАД, ДС постоянен   

Задача 5.3.4.1. Администриране на достъ-

пите на служители на други държавни ин-
ДИСАД постоянен 

- брой предоставени нови дос-

тъпи 
ДИСАД: 73 бр.  

- брой прекратени достъпи 

 
ДИСАД: 85 бр.  
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ституции до Системата за справочна ин-

формация на АМ на база сключени спора-

зумения 

- брой актуализирани достъпи ДИСАД: 247 бр. 

Задача 5.3.4.2. Преглед на предоставените 

достъпи и на тяхната активност  

ДИСАД 12.2022 

- брой институции, за които е из-

вършен преглед на предоставе-

ните достъпи 

ДИСАД: преглед на пре-

доставени достъпи на слу-

жители от 9 бр. институции 

(НАП, МВР, ДАНС, НСлС, 

МЗХГ, МОСВ, НСИ, ИАГ 

и КПКОНПИ) 

Дейност 5.3.5. Регулярно предоставяне на 

информация на други държавни институ-

ции във връзка с наредби и закони 

    

Задача 5.3.5.1. Предоставяне на информа-

ция на МЗХГ-ИАЛВ,  ДА „ДР и ВВЗ”, МЕ 

и ДАНС 
ДИСАД постоянен 

- брой изготвени регулярни 

справки 

ДИСАД:  

- 37 бр. регулярни справки; 

- 890 бр. своевременно пре-

доставена ad hoc информа-

ция със статистически 

данни 

Задача 5.3.5.2. Предоставяне на информа-

ция на МОСВ-ИАОС 
ДИСАД постоянен 

- брой предоставени регулярни 

справки 
ДИСАД: 5 бр. 

Мярка 5.4. Подобряване на механиз-

мите за сътрудничество с неправителст-

вените организации, гражданите и биз-

неса 

       

Дейност 5.4.1. Сътрудничество с легалния 

бизнес и браншови организации в об-

ластта на акцизите 

     

Задача 5.4.1.1. Организиране и провеж-

дане на срещи и семинари с икономичес-

ките оператори и браншовите организации 

ДМРР, ДАДМ постоянен 
- брой проведени срещи и семи-

нари 
ДМРР: 4 бр.  

Дейност 5.4.2. Информиране и засилване 

на диалога с икономически оператори и 

браншови организации с цел еднаквото 

ДЦМУ, ТД    
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разбиране и прилагане на митническото 

законодателство 

Задача 5.4.2.1. Провеждане на семинари и 

срещи с икономически оператори и бран-

шови организации, и информирането им 

по въпроси свързани с прилагането на 

митническото законодателство на Съюза 

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой проведени срещи и семи-

нари 

ДАДМ: 1 бр.; 

ТД Митница Варна: 10 бр. 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

- брой отговори на запитвания по 

поставени казуси от икономи-

чески оператори 

ТД Митница Варна: 33 бр. 

ТД Митница Пловдив: 61 

бр. 

- брой публикувани уведомления 

на интернет страницата на АМ 

ТД Митница Бургас: 30 

бр. 

- брой писмени отговори на жур-

налистически питания 

няма 

   

Дейност 5.4.3. Предоставяне на информа-

ция на външни потребители при конкрет-

ни запитвания 

ДПН, ДАОК, ДИСАД постоянен 

- брой изпратени отговори на за-

питвания, включително и по 

ЗДОИ, заявления за получаване на 

статистическа информация 

ДПН: 67 бр. 

ДИСАД: 195 бр. 

- брой издадени удостоверения за 

наличие или липса на задължения 

по реда чл. 87, ал. 6, 10 и 11 от 

ДОПК 

ДПН: 1 225 бр. удостовере-

ния 

- предоставяне на данни и уведом-

ления посредством информацион-

на система „РМС – Плащания“ на 

МФ, чрез RegiX 

ДИСАД: Брой заявки за 

информация посредством 

информационна система 

„РМС-Плащания“ на МФ, 

чрез RegiX - 1 918 122 бр. 

- брой на предоставени уведомле-

ния по т. 8 от РМС № 592/2018 г. 
ДПН: 236 бр. уведомления 
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- предоставяне на данни на компе-

тентни органи и правоимащи лица 

към системите на АМ, посредст-

вом RegiX 

няма 

Мярка 5.5. Административно сътрудни-

чество по отношение на произхода на 

стоките с митническите органи на дър-

жавите партньори по Споразуменията 

за свободна търговия на ЕС или с ком-

петентните органи на държави, полз-

ващи се от едностранните тарифни пре-

ференции, предвидени от ЕС, при внос 

на стоки 

       

Дейност 5.5.1. Извършване на последващи 

проверки на  доказателствата за произход 

на стоки в рамките на преференциалните 

разпоредби по ССТ и едностранните дого-

ворености на ЕС 

ДМДМ, ТД     

Задача 5.5.1.1. Изготвяне на искания до 

митническите учреждения, във връзка със 

запитвания от чужди митнически органи 

за проверка на издадените в България до-

казателства за произход на стоките, послу-

жили като основание за предоставяне та-

рифни преференции в държави партньори 

или държави, ползващи се от едностран-

ните тарифни преференции, предвидени 

от ЕС 

ДМДМ, ТД постоянен 

- общ брой получени за провер-ка 

доказателства за произход 

 

ДМДМ: 265 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

- 65 бр. Сертификати за 

движение EUR.1 

- 3 бр. Декларации върху 

фактура; 

ТД Митница Варна: 8 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 16 

бр.; 

ТД Митница Русе: 39 бр.; 

ТД Митница София: 149 

бр. 

- общ брой изпратени запитвания 

до митническите учреждения 

 

ДМДМ: 265 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Русе: 17 бр.; 
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Задача 5.5.1.2. Уведомяване на митничес-

ките органи на държавите партньори по 

ССТ или държавите, ползващи се от ед-

ностранните тарифни преференции, пред-

видени от ЕС за резултатите от извърше-

ните в Република България последващи 

проверки на доказателствата за произход 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на изиск-

ванията за автентичност и верност 
ДМДМ: 919 бр. 

- брой ДП, неотговарящи на изис-

кванията за автентичност и вер-

ност 

ДМДМ: 552 бр. 

Задача 5.5.1.3. Изготвяне на запитвания за 

редовността на доказателства за произход 

до митническите органи на държавите 

партньори по ССТ на ЕС или до компетен-

тните органи на държави, ползващи се от 

едностранните тарифни преференции, 

предвидени от ЕС 

 

ДМДМ, ТД постоянен 
- общ брой изпратени за проверка 

доказателства за произход  

ДМДМ: 148 бр.; 

ТД Митница Бургас: 23 

бр.; 

ТД Митница Варна: 7 бр.; 

ТД Митница Русе: 6 бр.; 

ТД Митница София: 204 

бр. 

Задача 5.5.1.4. Уведомяване на българс-

ките митнически учреждения за резулта-

тите от извършените последващи про-

верки на доказателствата за произход, из-

дадени в държавите партньори по ССТ на 

ЕС или в държавите, ползващи се от ед-

ностранните тарифни преференции, пред-

видени от ЕС 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на изиск-

ванията за автентичност и верност 
ДМДМ: 88 бр. 

- брой ДП, неотговарящи на изис-

кванията за автентичност и вер-

ност 

ДМДМ: 60 бр. 

Цел 6. Изграждане на капацитет и предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на ком-

петентностите в митническата професия 

 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за изпъл-

нение 
индикатор изпълнение 

Мярка 6.1. Изграждане на капацитет и 

подобряване на профила на митничес-

ката професия чрез привличане на ком-

петентни кандидати и професионално 

израстване на служителите в митничес-

ката администрация 
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Дейност 6.1.1. Провеждане на конкурсни 

процедури 

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
постоянен 

- брой приключили конкурси 

 

ЦМУ: 86 бр.; 

ТД Митница Бургас: 22 

бр.; 

ТД Митница Варна: 3 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 7 

бр.; 

ТД Митница Русе: 18 бр.; 

ТД Митница София: 23 

бр. 

- брой назначени кандидати 

ЦМУ: 74 бр.; 

ТД Митница Бургас: 54 

бр.; 

ТД Митница Варна: 5 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 9 

бр.; 

ТД Митница Русе: 30 бр.; 

ТД Митница София: 35 

бр. 

Дейност 6.1.2. Провеждане на конкурен-

тни подбори                             

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
постоянен 

- брой приключили конкурентни 

подбори 

ЦМУ: 58 бр.; 

ТД Митница Бургас: 56 

бр.; 

ТД Митница Варна: 21 бр. 

ТД Митница Пловдив: 26 

бр.; 

ТД Митница Русе: 57 бр.; 

ТД Митница София: 78 

бр. 

- брой повишени служители 

ЦМУ: 63 бр.; 

ТД Митница Бургас: 107 

бр.; 

ТД Митница Варна: 29 бр. 

ТД Митница Пловдив: 34 

бр.; 

ТД Митница Русе: 71 бр.; 
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ТД Митница София: 114 

бр. 

Дейност 6.1.3. Изготвяне на годишни 

оценки за изпълнение на длъжността, взе-

майки предвид прилагането на практика 

на компетентностите, съгласно РКАМ в 

процесите по управление на човешките 

ресурси на служителите в Агенция „Мит-

ници” 

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
31 януари 2022 

- общ брой служители, получили 

годишна оценка за изпълнение  

ЦМУ: 462 бр.; 

ТД Митница Бургас: 511 

бр.; 

ТД Митница Варна: 260 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

247 бр.; 

ТД Митница Русе: 542 бр. 

ТД Митница София: 953 

бр. 

- брой служители, получили го-

дишна оценка „Изключително из-

пълнение“ 

ЦМУ: 61 бр.; 

ТД Митница Бургас: 34 

бр.; 

ТД Митница Варна: 8 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 6 

бр.; 

ТД Митница Русе: 3 бр.; 

ТД Митница София: 19 

бр. 

- брой служители, получили го-

дишна оценка „Изпълнението над-

вишава изискванията“ 

ЦМУ: 336 бр.; 

ТД Митница Бургас: 210 

бр.; 

ТД Митница Варна: 135 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

158 бр.; 

ТД Митница Русе: 214 бр.; 

ТД Митница София: 540 

бр. 

- брой служители, получили го-

дишна оценка „Изпълнението на-

пълно отговаря на изискванията“ 

ЦМУ: 64 бр.; 

ТД Митница Бургас: 265 

бр.; 
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ТД Митница Варна: 117 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 83 

бр.; 

ТД Митница Русе: 324 бр.; 

ТД Митница София: 393 

бр. 

- брой служители, получили го-

дишна оценка „Изпълнението от-

говаря не напълно на изисквани-

ята“ 

ЦМУ: 1 бр.; 

ТД Митница Бургас: 2 бр. 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

- брой служители, получили го-

дишна оценка „Неприемливо из-

пълнение“ 

няма 

Мярка 6.2. Прилагане на Общия подход 

на ЕС за обучение в митническата об-

ласт 

     

Дейност 6.2.1. Локализиране на модули за 

електронно обучение на български език  
ДНУЦ, дирекции в ЦМУ постоянен 

- брой електронни модули, преве-

дени на български език 

ДУЧР: 5 бр. електронни 

модула 

Дейност 6.2.2. Прилагане на програмата  

на Европейската комисия с модули за 

електронно обучение по МКС и други спе-

циализирани електронни курсове 
ДНУЦ постоянен 

- брой публикувани е-модули и 

електронни книги (на интранет и 

интернет страницата на АМ) 

ДУЧР: 10 бр. 

- брой потребители ДУЧР: 710 бр. 

- брой преведени на български 

език модули и книги 

ДУЧР: 5 бр. 

Задача 6.2.2.1. Публикуване на модулите 

за електронно обучение и на електронните 

книги на интранет и/или интернет страни-

цата на АМ 

ДНУЦ, ДИСАД постоянен 
- брой публикувани е-модули и 

книги 

ДУЧР: 10 бр. модула, пуб-

ликувани в Интранет 

ДИСАД: 10 бр. модула за 

електронно обучение на 

Интранет сървъра на АМ 

Задача 6.2.2.2. Публикуване на резюме на 

съдържанието на модулите за е-обучение 
ДНУЦ постоянен - брой публикувани резюмета  

ДУЧР: Резюмета на всич-

ки електронни модули са 
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и на електронните книги в интернет стра-

ницата на АМ 

достъпни от системата за е-

обучение на ЕС Customs & 

Tax EU Learning Portal  

Задача 6.2.2.3. Прилагане на Програмата 

за е-обучение  на ЕК чрез Customs & Tax 

EU Learning Portal 

ДНУЦ постоянен 

- брой регистрирани служители в 

системата за обучение на ЕК 

ДУЧР: 22 бр. 

- актуален каталог на електронни 

курсове 

ДУЧР: да 

Дейност 6.2.3. Прилагане на Програмата 

за електронно обучение на СМО  

ДНУЦ постоянен 

- брой служители, регистрирани на 

платформата CLiKC! на СМО 
ДУЧР: 23 бр. служители 

- актуализиран списък на моду-

лите 
ДУЧР: да 

- брой участници във Виртуалната 

академия на СМО  
ДУЧР: 2 бр. участници 

Дейност 6.2.4.Внедряване на обученията 

на CELBET на национално ниво 

ДНУЦ, ДМРР 
съгласно утвър-

дената програма 

- брой участници от АМ в обуче-

ния на CELBET 
ДУЧР: 4 бр. участници 

- брой проведени обучения по 

теми от Каталога на CELBET на 

национално ниво 

ДУЧР: 1 бр. обучение 

- брой участници в нац. oбучения 

по теми от Каталога на CELBET 
ДУЧР: 22 бр. участници 

Мярка 6.3. Изпълнение на годишната 

Програма за обучение през 2022 г. на 

служителите от специализираната ад-

министрация на Агенция „Митници” 

      

Дейност 6.3.1. Организиране и провеж-

дане на базов курс за обучение на служи-

телите от специализираната администра-

ция 

ДНУЦ 
съгласно утвър-

дената програма 

- утвърдена програма на базов 

курс 

 

ДУЧР: 

1. Заповед № ЗАМ-640/32-

108447/01.04.2022 г. 

2. Заповед № ЗАМ-981/32-

172932/27.05.2022 г. 

3. Заповед № ЗАМ-1816/ 

32-349609/14.10.2022 г. 

4. Заповед № ЗАМ-2064/ 

32-402585/22.11.2022 г. 
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- общ брой служители, участвали 

в базови курс 
ДУЧР: 161 бр. служители  

- брой служители, успешно завър-

шили базов курс 
ДУЧР: 105 бр. служители 

Дейност 6.3.2. Организиране и провеж-

дане на последващо обучение съгласно го-

дишната програма за обучение на служи-

телите в АМ  

ДНУЦ 
съгласно утвър-

дената програма 

- брой обучения: 

 на национално ниво  

 на регионално ниво 

 

ДУЧР: Общо 140 бр. обу-

чения: 

- 97 бр. на национално 

ниво; 

- 43 бр. на регионално 

ниво, в т.ч.: 

ТД Митница Русе: 12 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 3 

бр.; 

ТД Митница София: 6 бр.; 

ТД Митница Бургас: 18 

бр. 

- брой обучени служители:  

 на национално ниво 

 на регионално ниво 

ДУЧР: Общо 2002 бр. слу-

жители: 

- 1 619 бр. на национално 

ниво; 

- 383 бр. на регионално 

ниво, в т.ч.: 

ТД Митница Русе – 64 бр.; 

ТД Митница Варна – 21 

бр.; 

ТД Митница Пловдив – 

30 бр.; 

ТД Митница София – 115 

бр.; 

ТД Митница Бургас – 153 

бр. 

ДНУЦ 
- утвърден Годишен план за обуче-

ние на служителите в АМ  

ДУЧР: Заповед № ЗАМ-

420/32-69240/01.03.2022 г. 
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Дейност 6.3.3. Организиране на обучения 

към Института по публична администра-

ция (ИПА) съгласно утвър-

ден годишен 

план 

- брой служители, преминали за-

дължително обучение към ИПА 

ДУЧР: 136 бр. служители 

(125 бр. по ЗО-1 и 11 бр. по 

ЗО-2) 

- брой служители, участвали в 

обучения за професионално разви-

тие към ИПА 

ДУЧР: 322 бр. служители 

Дейност 6.3.4. Анализ на ефективността 

от обученията 

 

ДНУЦ регулярно - анкети, справки, отчети ДУЧР: 64 бр. анкети  

Дейност 6.3.5. Изготвяне на Програма за 

обучение на служителите в Агенция 

„Митници” през 2023 г. 

ДНУЦ 31.12.2022 
- утвърдена Програма за обучение 

на служителите в АМ 

ДУЧР: Докладна записка 

№ 32-445193/20.12.2022 г. 

до директора на АМ 

Дейност 6.3.6. Провеждане на специали-

зирани обучения за повишаване квалифи-

кацията на служители, работещи в об-

ластта на акцизното законодателство 
ДАДМ 

съгласно утвър-

дената програма 

за 2022 

- брой проведени обучения 

 

ДАДМ: 1 брой (работна 

среща); 

ДУЧР: 1 брой (работна 

среща); 

ДЦМЛ: проведени 7 бр. 

обучения по пробовземане 

за целите на митническия и 

акцизен контрол 

Дейност 6.3.7. Извършване на специали-

зирано обучение на персонала, ангажиран 

в дейности с ИЙЛ съобразно необходи-

мата периодичност и обем 

ТД постоянен - брой проведени обучения 

ТД Митница Бургас: 66 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 11 

бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Дейност 6.3.8. Провеждане на специали-

зирани обучения за повишаване квалифи-

кацията на ИТ експерти  
ДИСАД 2022 

- брой на проведените курсове за 

обучение 

ДАДМ: 54 служители са 

участвали в 11 бр. обуче-

ния 

- брой сертифицирани експерти 

по съответните специализирани 

обучения 

ДИСАД: 4 бр. сертификати 

и 50 сертификата за преми-

нато обучение. 
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 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АМ  Агенция „Митници” 

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

АСО автоматизирани системи за отчетност 

АУАН акт за установяване на административно нарушение 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

БАЦИС Българска акцизна централизирана информационна система 

БИМ Български институт по метрология 

БИМИС Българска интегрирана митническа информационна система 

БМА Българска митническа организация 

БНБ Българска народна банка 

ВЗ Валутен закон 

ВРП временно регистриран получател 

ГКПП граничен контролно-пропускателен пункт 

ДАДМ  Дирекция „Акцизна дейност и методология“ 

ДАМТН Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“ 

ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност“ 

ДАОК   Дирекция „Административно обслужване и комуникации“ 

ДИСАД  Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ 

ДКСИ Държавна комисия за сигурност на информацията 

ДМД  Дирекция „Международна дейност“ 

ДМДМ  Дирекция „Митническа дейност и методология“ 

ДМРР  Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ 

ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

ДП декларации за произход 

ДПК Дирекция „Последващ контрол“ 

ДПН  Дирекция „Правно-нормативна“ 

ДС данъчен склад 

ДУЧР  Дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

ДФУСОП  Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“ 

ДЦМЛ  Дирекция „Централна митническа лаборатория“ 

ДЦМУ  Дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление 

ДЧ на ЕС държави - членки на Европейския съюз 
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ЕАУ електронни административни услуги 

ЕК Европейска комисия 

ЕС  Европейски съюз 

ЗАДС  Закон за акцизите и данъчните складове 

ЗЗКИ Закон за защита на класифицираната информация 

ЗИД на ЗАДС Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 

ЗКНПВ Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

ЗМ  Закон за митниците 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗПКОНПИ Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

ИА „БСА” Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 

ИАА индивидуален административен акт 

ИИСДА Административен регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация 

ИЙЛ източници на йонизиращи лъчения 

ИКЕ/ООН Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации 

ИКУНК Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол 

ИО икономически оператори 

ИПА Институт по публична администрация 

ИРС в БАЦИС Идентификация на рисково събитие в Българска акцизна централизирана информационна система 

ИС информационна/и система/и 

ИСБК на МЕУ Информационна система за бюджетен контрол на Министерството на електронното управление 

ИСКГ на НАП Информационна система „Контрол на горивата“ на Националната агенция за приходите 

ИС „РМС – Плащания“ на МФ Информационна система „РМС – Плащания“ на Министерството на финансите 

ИТ информационни технологии 

ИТДУ изделия и технологии с двойна употреба 

КЗК Комисия за защита на конкуренцията 

КИ Класифицирана информация 

КИС комуникационни и информационни системи 

КН на ЕС Комбинирана номенклатура на Европейския съюз 

КПКОНПИ Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 

КПСДА Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация 

КПМС Кодекс за поведение на митническите служители 

MAP модул „Анализ на риска“ 
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МАСИ Митническа автоматизирана система за изнасяне 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МЕУ Министерство на електронното управление 

МЗм Министерство на земеделието 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИС мрежова и информационна сигурност 

МИСВ Митническа информационна система за внасяне 

МИСТ2 Митническата информационна система за транзит 

МИС3А Митническа информационна система III А 

МКС Митнически кодекс на Съюза 

ММГ митнически мобилни групи 

МО Министерство на отбраната 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МП митнически пункт 

МПС моторно-превозно средство 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МУ митнически учреждения 

МФ  Министерство на финансите 

НАП Национална агенция за приходите 

НМИМИС Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност 

НСИ Национален статистически институт 

НСКИС Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи 

НСлС Национална следствена служба 

НС по ИКТ на АМ Надзорен съвет по информационни и комуникационни технологии на Агенция „Митници“ 

ОАКП освободен от акциз краен потребител 

ОЗВО Отдел „Звено за вътрешен одит“ 

ОЗМИС Отдел „Звено по мрежова и информационна сигурност“ 

ОЗС Отдел „Звено по сигурността“ 

ОИО одобрен икономически оператор 

ОИП обвързващи информации за произход 

ОИПДС отнети и изоставени в полза на държавата стоки 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ООН  Организация на обединените нации 
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ОП Обществена/и поръчка/и 

ОСП Обща селскостопанска политика 

ОТИ обвързващи тарифни информации 

ППЗАДС Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

ПТРР пътни такси и разрешителни режими 

РКИ Регистратура за класифицирана информация 

РОПА режим отложено плащане на акциз 

САД ФР на ДАНС Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ 

СКВ 2 Система за контрол на вноса, версия 2 

СМО Световна митническа организация 

СМР Строително-монтажни работи 

СОРИ/ОРИ Система за обработка на разузнавателна информация/ Обработка на разузнавателна информация 

ССТ Споразумения за свободна търговия на ЕС 

ТД  Териториална/и дирекция/и 

ТС Техническа/и спецификация/и 

ТСР традиционни собствени ресурси 

ТТИ Тютюн и тютюневи изделия 

ТУ Териториално управление 

УО на ОПДУ Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 

ЦИС КТСРВ Централизирана информационна система за контрол на транспортни средства в реално време 

ЦМУ Централно митническо управление на Агенция „Митници“ 

ЦСВНАМ Централизирана система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ 
 


