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Приходи, администрирани от Агенция „Митници“ за периода 2013 - 2022 г 
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Приходи от ДДС при внос за периода 2013 - 2022 година (млн. лева)



Приходи от мита при внос за периода 2013 г. - 2022 година (млн. лева)
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Приходи от акциз за периода 2013 г. - 2022 година (млн. лева)
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Структура на касовите приходи от акцизи по групи стоки през 2022 година

Алкохол и алкохолни

напитки (вкл. бира)

5.6%

Горива

42.3%

Тютюн и тютюневи изделия

51.4%

Други

0.7%



Контрол по „Пътни такси и разрешителен режим“ на ГКПП

103 693 491 лв. 

приходи 

+25% в 

сравнение с 

2021 г

4 591 093

товарни ППС

+10%

в сравнение с 

2021 г.



Нарушения при акцизните стоки 

229 549 л. и 
28 554 кг. 

енергийни 
продукти

обезпечени като 

доказателства 

(чрез изземване 

или запечатване)

41.5 млн. къса цигари 
(в т.ч. пури и пурети) и 
4 244 кг. тютюн за 

пушене (в т.ч. тютюн и 
аромати за наргиле)

установени 
като предмет 
на нарушение

86 676 л. вино, 
1 222 л. бира и 

53 037 л.  
етилов алкохол

обезпечени като 

доказателства 

(чрез изземване 

или запечатване)



Установени парични средства, недекларирани по съответния ред

134 случая

валута с левова равностойност  43 141 297 лв. 

2 пъти повече от установените през 2021 г.



Установени благородни метали 

Недекларирани злато и златни изделия 

77 случая с общо тегло 137 602 грама

Недекларирани сребро и сребърни изделия 

10 случая с общо тегло  92 100 грама 



Задържани наркотични вещества и прекурсори

137 случая (+40% спрямо 2021 г.)

2090 кг, 5 212 962 бр. таблетки, 173 литра и 130 750 пластири 

наркотични вещества и прекурсори, от които: 

1369 кг марихуана 

223 кг хероин и 35 кг опиум

22 кг кокаин

458 662 таблетки с активни съставки, включени в Списъци II и III на 

Приложение 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични (7 пъти повече спрямо 2021 г.)



Фалшиви стоки

3 481 810 артикула и 6 148 480 бр. заготовки за цигари по 752 случая

В 90% от всички случаи задържаните стоки са въведени на 

територията на страната с шосеен транспорт

Най-често задържаните стоки през 2022 г. са облекла и аксесоари за облекла



Последващ контрол

Акцизно законодателство

37 ревизии за установяване, изменяне и/или прихващане на задължения за 

акциз 

158 проверки

Установени задължения за заплащане на 10 053 573 лв. акциз и лихви за 

просрочие – 6 613 182 лв.

Митническо законодателство

67 проверки в рамките на последващия контрол

47 повторни проверки на митнически декларации

Установени 1 886 133 лева мита и 1 886 299 лева ДДС  за довнасяне 
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