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Уважаеми колеги и партньори,

Из ми на ед на труд на за бъл гар ска та и све тов на та ико но ми ка го -
ди на. В ней ни те теж ки ус ло вия, слож на ди на ми ка и неб ла го-
п рият ни тен ден ции Аген ция „Мит ни ци“ бе сред мал ко то ад ми нис -
тра ции, кои то от чи тат ра бо та та си ка то ус пеш на и ре зул тат на. Мит -
ни чес ка та ад ми нис тра ция из пъл ни наис ти на дос той но ан га жи мен -
ти те си за за щи та на бъл гар ски те и ев ро пей ски те граж да ни и за -
дъл же ния та си към при ход на та част на дър жав ния бюд жет. Те зи ус -
пе хи са ре зул тат на про фе сио на лиз ма и ку ра жа на мит ни чес ки те
слу жи те ли, чии то уси лия бя ха под кре пе ни от пра ви тел ство то и
граж да ни те на Ре пуб ли ка Бъл га рия. По лу чих ме приз на ние то и на
ев ро пей ски те ин сти ту ции и на чуж дес тран ни те ни пар тньо ри.

През 2011 г. Аген ция „Мит ни ци“ пос тиг на и преиз пъл ни пред ва -
ри тел но за ло же ни те фис кал ни ре зул та ти по от но ше ние на ми та,
ДДС от внос и ак ци зи, ка то об ща та су ма на вне се ни те от мит ни чес ка та ад ми нис тра ция при хо ди дос -
тиг на 7,370 млрд. лв., или със 11,7% по ве че от 2010 г. Прие ма ме то зи ръст ка то ви дим ре зул тат и
неос по ри мо до ка за тел ство за из пъл не ние то на ан га жи мен ти те ни за за сил ва не на кон тро ла в бор -
ба та с на ру ше ния та на мит ни чес ко то и ак циз ното за ко но да тел ство.

Бъл гар ска та мит ни чес ка ад ми нис тра ция про дъл жи да бъ де ко рек тен и от го во рен пар тньор на ле -
гал ния биз нес, от стоя вай ки ан га жи мен ти те си по спаз ва не то на за ко на и за щи та та на кон ку рен тос -
по соб на та сре да. За вър ших ме 2011 г. без фи нан со ви за дъл же ния към биз не са – в спаз ва не на за ко -
ни те и с раз би ра не към труд нос ти те, пред кои то ико но ми чес ки те су бек ти са из пра ве ни. 

Аген ция „Мит ни ци“ за щи ти об щес тве ния ин те рес в слож ни ка зу си с го ля ма зна чи мост за бъл гар -
ска та ико но ми ка и фи нан со ва та ста бил ност на стра на та. До ка зах ме, че всич ки са рав ни пред за ко -
на и спаз ва не то му е за дъл же ние на все ки.

Ус пеш но про дъл жи ра бо та та ни в за щи та на граж да ни те на Ев ро пей ския съюз. Раз кри тия та на
мит ни чес ки те слу жи те ли пре ся ко ха дей ност та на гру пи, зас тра ша ва щи си гур ност та на бъл гар ски те и
ев ро пей ски те граж да ни. 

Увен ча ха се с ус пех уси лия та ни за въз ста но вя ва не то на мит ни чес ко то доз на ние. От 1 януа ри 2012 г.
но во наз на че ни те и спе циал но обу че ни раз след ва щи мит ни чес ки ин спек то ри за поч на ха ра бо та по раз -
след ва не то на мит ни чес ки, ва лут ни и дру ги сто пан ски прес тъп ле ния.

С яс но то раз би ра не, че все ки ус пех ид ва с ви сок про фе сио на ли зъм, не съм не на ко рек тност и лич -
на мо ти ви ра ност, Аген ция „Мит ни ци“ про дъл жи да прие ма раз ви тие то на кад ро вия си по тен циал ка то
прио ри тет. Осо бе но ак цен ти рах ме вър ху ефек тив но то реа ли зи ра не на прак ти ка на мо то то за 2011 г.,
обя ве но от Све тов на та мит ни чес ка ор га ни за ция: „Поз на ние то – ка та ли за тор на ви со ки мит ни чес ки
пос ти же ния“. Ус пе хи те на Аген ция „Мит ни ци“ през 2011 г. бя ха ре зул тат от про фе сио на лиз ма, во ля та и
ку ра жа на мит ни чес ки те слу жи те ли, кои то пре вър на ха ра бо та та си в кау за.

Бла го да ря ви, ко ле ги! Гор дея се с вас!
Ваньо Танов

директор на Агенция „Митници“
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ГОДИШЕН ДОКЛАД
НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ЗА 2011 г.
В резултат на предприетите
реформи митническата
администрация уверено върви напред
като една модерна структура,
която доказа,
че е равностоен
партньор на голямото европейско
семейство и на световната
митническа общност.
Както всяка европейска
митническа администрация
тя играе ключова роля в бързо 
променящата се икономическа среда,
като осигурява равновесието между
защитата на финансовите,
социалните и икономическите 
интереси на европейската общност
и улесняването на търговията 
чрез използване на ефективни
мерки за контрол.

РЕФОРМИРАНИ МИТНИЦИ

За да из пъл ни це ли те си и да от го во ри на
изис ква ния та за неп ре къс на то то мо дер ни зи ра не
на мит ни чес ка та дей ност и съз да ва не на още
по-гъв ка ва, ефек тив на и ра бо те ща по ев ро пей -
ски те стан дар ти ад ми нис тра ция в Аген ция „Мит -
ни ци“ про дъл жиха ре фор ми те, свър за ни с чо -
веш ки те ре сур си, с из пъл не ние то на пет мер ки
в та зи об ласт. Пър ва та от тях бе оп ти ми зи ра не
на струк ту ра та и със та ва на мит ни чес ка та ад -
ми нис тра ция, из ра зя ва ща се в:

� Прес трук ту ри ра не на де сет те мит ни ци.
� Пре наз на ча ва не на слу жи те ли те от мит ни -

чес ки те уч реж де ния с оп ре де ля не на кон -
крет но ра бот но мяс то за из пъл не ние на
слу жеб ни те за дъл же ния.

� Прес трук ту ри ра не на ди рек ции те „Мит ни -
чес ко раз след ва не и ра зуз на ва не“ (МРР) и
„Пос лед ващ кон трол“ (ПК) в Цен трал но то
мит ни чес ко уп рав ле ние (ЦМУ).

Във връз ка с адек ват но то фун кцио ни ра не на
всич ки струк тур ни зве на и из бяг ва не на дуб ли -
ра не на фун кции в ад ми нис тра ция та, как то и с
цел по ви ша ва не на ад ми нис тра тив ния ка па ци -
тет на мит ни чес ка та ад ми нис тра ция и кон кре -
ти зи ра не на за да чи те на вся ка длъж ност, бя ха
из гот ве ни „Пра ви ла за раз ра бот ва не и ут вър -
жда ва не на длъж нос тни те ха рак те рис ти ки в
Аген ция „Мит ни ци“. Раз ра бо тен бе стан дар тен
фор мат на длъж нос тна ха рак те рис ти ка за мит -
ни чес ка та ад ми нис тра ция, коя то бе пуб ли ку ва на
в Ин тра нет сай та на аген ция та. До края на 2011
г. бя ха раз ра бо те ни, ут вър де ни и връ че ни но ви -
те длъж нос тни ха рак те рис ти ки на слу жи те ли те в
прес трук ту ри ра ни те мит ни чес ки уч реж де ния.

� Въ ве де на бе ин тег ри ра на ин фор ма цион на
сис те ма за уп рав ле ние на чо веш ки те ре сур си и
ве че има елек трон на ба за дан ни на слу жи те ли -
те от ЦМУ и де сет те мит ни ци.

По доб ря ва не уп рав ле ние то на чо веш ки те
ре сур си и про фе сио нал на та ком пе тен тност на
слу жи те ли те в мит ни чес ка та ад ми нис тра ция.

Доб ро то уп рав ле ние на чо веш ки те ре сур си е
свър за но с мо ти ва ция та на слу жи те ли те, коя то
влияе пря ко на тях на та ефек тив ност и во ди до
на ма ля ва не на те ку чес тво то, как то и сти му ли ра
пер со на ла за из пъл не ние на це ли те на ад ми нис -
тра ция та. Спаз вай ки прин ци па на проз рач ност,
рав но пос та ве ност и за ко но съоб раз ност в Аген -
ция „Мит ни ци“ про дъл жи про веж да не то на кон -
ку рен тни под бо ри и кон кур сни про це ду ри при
ви со ки изис ква ния към вът реш ни те и вън шни те
кан ди да ти. Въз мож нос ти те за ка риер но раз ви -
тие и при до би ва не на опит на ло жиха раз ра бот -
ва не на пра ви ла и про це ду ри, свър за ни с учас -
тие то на слу жи те ли те от аген ция та в раз лич ни
зад гра нич ни ми сии: „Пра ви ла за ус ло вия та и
ре да за под бор на дър жав ни слу жи те ли от Аген -
ция „Мит ни ци“ за по пъл ва не на ре зерв за учас -
тие в ми сии из вън те ри то рия та на Ре пуб ли ка
Бъл га рия“ и „Пра ви ла за ус ло вия та и ре да за
из пра ща не на дър жав ни слу жи те ли от Аген ция
„Мит ни ци“ за учас тие в ми сии из вън те ри то рия -
та на Ре пуб ли ка Бъл га рия“. С ог лед из пъл не ние -
то на про це ду ра та по под бор бе склю чен до го -
вор с Де пар та мен та за ези ко во обу че ние към
Со фий ския уни вер си тет „Св. Кли мент Ох рид ски“
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(ДЕО-ИЧС) за про веж да не на из пит за оп ре де -
ля не ни во то на вла дее не на чужд език. Про ве -
де на бе една про це ду ра по под бор за включ ва -
не в ре зерв за учас тие в ми сии, ка то же ла ние
за учас тие зая ви ха 7 кан ди да ти, а след про це -
ду ра та в ре зер ва бя ха вклю че ни 5 слу жи те ли.

� Про ве де ни бя ха и из пи ти за оп ре де ля не
ни во то на вла дее не на чужд език и във
връз ка с обя ве ни кон кур сни про це ду ри за

длъж ност та „млад ши ин спек тор“ за ня кол ко
мит ни ци.

� Раз ра бо те ни бя ха „Ука за ния за ус та но вя ва -
не на дис цип ли нар ни на ру ше ния и за про -
веж да не на дис цип ли нар ни те произ вод ства
в Аген ция „Мит ни ци“. 

� Бя ха ор га ни зи ра ни и про ве де ни две те ма -
тич ни обу че ния на всич ки слу жи те ли, от го -
вор ни за из пъл не ние на по ли ти ки те по уп -
рав ле ние на чо веш ки те ре сур си в аген ция -
та (от ЦМУ и мит ни ци те).

Из граж да не на вът реш на ко му ни ка цион на
мре жа, коя то да га ран ти ра нав ре мен но то раз -
прос тра не ние до всич ки заин те ре со ва ни гру -
пи в струк ту ри те на дър жав на та ад ми нис тра -
ция на ин фор ма ция, свър за на с чо веш ки те ре -
сур си и на сър ча ва не по лу ча ва не то на об рат на
ин фор ма ция.

Все по ве че се уве ли ча ва об ме нът на ин фор -
ма ция в без хар тие на сре да – всич ки но ви пра -
ви ла и про це ду ри, гра фи ци за от пуск, но ви фор -
му ля ри се пуб ли ку ват във вът реш на та Ин тра нет
стра ни ца на аген ция та.

� Всич ки кон кур си и под бо ри се по пу ля ри зи -
рат в ин тер нет прос тран ство то, ка то на

сай та на аген ция та и в Ин тра нет се под -
дър жа ак туал на ин фор ма ция на стра ни ца та
„Ка рие ри“.

� По да ва на бе ре гу ляр на ин фор ма ция към
всич ки слу жи те ли във връз ка с дей нос ти и но -
во въ ве де ния в об ласт та на чо веш ки те ре сур си.

Ус той чи во раз ви тие на мит ни чес ка та ад ми -
нис тра ция чрез ут вър жда ва не на про фе сио -
нал ни те стан дар ти, спаз ва не на етич ни те нор -

ми за по ве де ние и ви сок ин тег ри тет на слу жи -
те ли те.

През 2011 г. слу жи те ли от ди рек ция „Ор га ни -
за ция и уп рав ле ние на чо веш ки те ре сур си“
(ОУЧР) ра бо ти ха по 151 пре пис ки, по кои то бяха
из вър ше ни про вер ки и вът реш ни раз след ва ния.
В ре зул тат на про ве де ни дис цип ли нар ни произ -
вод ства бя ха на ло же ни 46 дис цип ли нар ни на ка -
за ния на мит ни чес ки слу жи те ли, в т. ч. 8 увол -
не ния. Към нас тоя щия мо мент са в про це ду ра 7
дис цип ли нар ни произ вод ства. Един слу жи тел е
от стра нен вре мен но от ра бо та по ре да на чл.
100, ал. 2 от За ко на за дър жав ния слу жи тел
(ЗДСл). Ус та но ве на бе не съв мес ти мост по чл.
10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от За ко на за мит ни ци те по
от но ше ние на три ма мит ни чес ки слу жи те ли, с
кои то са прек ра те ни слу жеб ни те/тру до ви те пра -
воот но ше ния.

� Бя ха из вър ше ни 7 про вер ки по ре да на
ЗПУ КИ, ка то бя ха под гот ве ни и из да де ни  7
ре ше ния в та зи връз ка. Във връз ка с про -
ме ни те в ЗПУ КИ, счи та но от 01.04.2011 г.,
се осъ щес твиха дей ствия по съ би ра не и
пре дос та вя не на ин фор ма ция на ком пе тен -
тни те ор га ни, свър за на с ус та но вя ва не на

И през 2011 г. Аген ция „Мит ни ци“ бе ше пред по чи тан ра бо то да тел, въп ре ки високи те изис ква ния към кан ди да ти те за
ра бо та.
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кон фликт на ин те ре си. В та зи връз ка бе се -
зи ра на Ко ми сия та за пре дот вра тя ва не и
ус та но вя ва не на кон фликт на ин те ре си по
от но ше ние на два ма мит ни чес ки слу жи те -
ли. 

� Пос тъ пи ха 25 пре пис ки от Ин спек то ра та на
Ми нис тер ство то на фи нан си те, за пред -
прие ма не на необ хо ди ми те дей ствия в рам -
ки те на ком пе тен тност та на аген ция та, ка то
впос лед ствие бяха из гот ве ни от го во ри с
обоб ще на ин фор ма ция до Ин спек то ра та на
ми нис тер ство то за пред прие ти те мер ки.

� Бя ха из вър ше ни про вер ки по имот но то със -
тоя ние на 18 мит ни чес ки слу жи те ли, ка то за
3-ма от тях са се зи ра ни ор га ни те на НАП за
из вър шва не на съот вет на про вер ка.

От 01.02.2011 г. в Аген ция „Мит ни ци“ фун кцио -
ни ра нов ав то ма ти зи ран де но но щен „го рещ“ те -
ле фон за по да ва не на сиг на ли, свър за ни с неп -
ра во мер ни дея ния на мит ни чес ки слу жи те ли,
кой то се ад ми нис три ра от ди рек ция ОУЧР. До
нас тоя щия мо мент са пос тъ пи ли 33 съоб ще ния
от фи зи чес ки и юри ди чес ки ли ца, ка то са из вър -
ше ни съот вет ни про вер ки, въп ре ки че ня кои от
тях са ано ним ни.

Слу жи те ли про ведоха ано ним ни ан ке ти с
пре ми на ва щи през ГКПП път ни ци и пре воз ва чи
с цел по лу ча ванe на вън шна ин фор ма ция за
дей ност та на мит ни чес ка та ад ми нис тра ция,
вклю чи тел но за евен туал но на ли чие на ко руп -
цион ни прак ти ки. През 2011 г. бяха ан ке ти ра ни
369 ли ца, пре ми на ва щи през МП Ка пи тан Ан -
дрее во, МП Зла та ре во и МП Ка ло ти на.

КАД РО ВА ПО ЛИ ТИ КА 
През из ми на ла та го ди на Аген ция „Мит ни ци“

пред прие ре ди ца мер ки за по доб ря ва не на кад -
ро ва та по ли ти ка и обу че ние то на мит ни чес ки те
слу жи те ли. Ви со ки те изис ква ния на вхо да на ад -
ми нис тра ция та са га ран ция за по-лес на адап та -
ция и бър зо ан га жи ра не на но во пос тъ пи ли те слу -
жи те ли. Ето за що важ на стъп ка бе въ ве де на та
про це ду ра по на би ра не и за дър жа не на пер со -
нал, кой то има и мо же да под дър жа ви со ки
стан дар ти на ин тег ри тет. За цел та в кон кур сни -
те про це ду ри се ан га жи ра ха как то пре ки те ръ ко -
во ди те ли, та ка и слу жи те ли, кои то са се до ка за -
ли с ви со ко то си ек спер тно ни во в оп ре де ле на
мит ни чес ка об ласт. Те зи слу жи те ли бя ха ан га жи -
ра ни за под го тов ка на спе циа ли зи ра ни ка зу си и
тес то ве, та ка че да има ба за дан ни със спе ци -
фич ни за да чи, чрез кои то да се оце ня ва про фе -
сио нал на та ком пе тен тност на кан ди да ти те. При
все ки кон курс или кон ку рен тен под бор за дъл жи -
тел но се из пол зва пси хо ло ги чес ки тест за из мер -

ва не на лоял ност та към ор га ни за ция та – HCS
Integrity check, как то и дру ги пси хо ло ги чес ки ин -
стру мен ти, кои то пред ста вят гло бал на оцен ка на
ин тег ри те та и ве роят ност та по ве де ние то или наг -
ла си те на бъ де щия слу жи тел да при чи ня ват проб -
ле ми в ра бо та та. Ес тес тве но та зи реа лис тич на
прог но за за бъ де що доб ро тру до во пред ста вя не
се ве ри фи ци ра и по дру ги на чи ни по вре ме на
кон кур сни те про це ду ри. Пос лед ният етап на все -
ки кон курс или кон ку рен тен под бор е ин тер вю, а
кон кур сна та ко ми сия се със тои от ми ни мум
петима чле нове. 

Оси гу ря ва не на про це ду ри за из бор и по ви -
ше ние в за ви си мост от зас лу ги те, без прис -
трас тност и про те жи ра не:

� През 2011 г. бя ха про ве де ни 38 кон кур са за
42 сво бод ни  щат ни  брой ки за ръ ко вод ни
длъж нос ти и 33 кон кур са за 208 сво бод ни
щат ни брой ки за ек спер тни длъж нос ти, по
сми съ ла на ЗДСл при по да де ни до ку мен ти
от 2882 кан ди да ти.

� Про ве де ни бя ха 38 кон ку рен тни под бо ри, в
кои то учас тва ха 163 слу жи те ли.

� При вся ка про це ду ра по под бор и кон кур -
сна про це ду ра, как то и при пре наз на ча ва не
и наз на ча ва не на дру га длъж ност се про -
веж да про фе сио нал но пси хо ло ги чес ки под -
бор. В та зи връз ка за из тек ла та го ди на
бяха об ра бо тени об що 7075 тес та (кое то
включ ва про вер ка и ин тер пре та ция на ре -
зул та ти те от все ки тест).

� След про ве де ни кон кур си бя ха наз на че ни
по сми съ ла на ЗДСл – 133 слу жи те ли, а
след пре мес тва не от дру га ад ми нис тра ция
или по за мес тва не на про дъл жи тел но от -
със тва щи слу жи те ли и след пре ми на ва не на
про фе сио нал но пси хо ло ги чес ки под бор  –
36 слу жи те ли.

� Обя вя ва не то на вся ка от из брое ни те про це -
ду ри се по пу ля ри зи ра ше в ме дии те, в сай -
та на Аген ция „Мит ни ци“ и до ри в  ин тер нет
пор та ла за ра бо та www.jobs.bg.

� През 2011 г. бя ха ана ли зи ра ни и въ ве де ни в
ин фор ма цион на та сис те ма по уп рав ле ние
на чо веш ки те ре сур си 2967 атес та цион ни
фор му ля ра за оцен ка на тру до во то пред ста -
вя не на слу жи те ли те от аген ция та, ка то от
фор му ля ри те бе ше ус та но ве но, че слу жи те -
ли те са зая ви ли же ла ние или тех ни те пре ки
ръ ко во ди те ли са им пре по ръ ча ли обу че ния
в след ни те нап рав ле ния: обу че ния за про -
фе сио нал но раз ви тие; обу че ния за при до би -
ва не на клю чо ви ком пе тен тнос ти; обу че ния
за при до би ва не на спе ци фич ни уме ния – та -
ка на ре че ни те „soft skills“.
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ОБУЧЕНИЕ
През 2011 г. политиката по обучение на Агенция
„Митници“ следваше тенденциите в митническата
политика на ЕС и приоритетите, разписани в
годишния план на Агенция „Митници“ за 2011 г. и
стратегията на агенцията за 2010 – 2013 г.

Ед на от ос нов ни те це ли през го ди на та бе оси -
гу ря ва не то на адек ват но обу че ние и про фе сио нал -
но раз ви тие на мит ни чес ки те слу жи те ли при на би -
ра не то им и по вре ме на тях на та ка рие ра, за да
се на сър ча ва и за сил ва неп ре къс на то важ ност та
на под дър жа не то на ви со ки етич ни и про фе сио -
нал ни стан дар ти. В та зи връз ка бе раз ра бо тен
проект на ме то до ло гия за про веж да не на въ веж да -
що обу че ние на но во наз на че ни слу жи те ли в мит -
ни чес ка та ад ми нис тра ция.

Ка то прио ри тет в учеб на та дей ност на Аген ция
„Мит ни ци“ и през из ми на ла та го ди на пър во на чал -
но то обу че ние на но во пос тъ пи ли те в спе циа ли зи -
ра на та ад ми нис тра ция слу жи те ли или та ки ва, кои -
то са ве че наз на че нии, но не са пре ми на ли то ва
за дъл жи тел но обу че ние, се про ве де с лич на та ан -
га жи ра ност на ди рек то ра на Аген ция „Мит ни ци“. 

Прог ра ма та на се дем ме сеч ния ба зов курс за
мит ни чес ки ин спек то ри е уни фи ци ра на с та зи на
ос та на ли те дър жа ви член ки на ЕС, ка то се ос но -
ва ва на „План-кон спект за об що обу че ние на ЕС в
об ласт та на пър во на чал но то мит ни чес ко обу че -
ние“, раз ра бо тен от ЕК. В него се включ ват са мо
слу жи те ли от спе циа ли зи ра на та ад ми нис тра ция,
кои то са пре ми на ли през про фе сио нал но пси хо ло -
ги чес ки под бор – общ тест за ин те ли ген тност и
пси хо ло ги чес ки тест за ин тег ри тет. 

Във връз ка с нас тъ пи ли те про ме ни в на цио нал -
но то за ко но да тел ство прог ра ма та бе ак туа ли зи ра -
на, ка то в нея бе вклю чен нов чет вър ти мо дул. Той
об хва ща те ми, свър за ни с пре дос та ве ни те на мит -
ни чес ки те ор га ни пра во мо щия по мит ни чес ко ра -
зуз на ва не за про ти во дей ствие на мит ни чес ки те и
ва лут ни те на ру ше ния и раз след ва не или от дел ни
дей ствия по раз след ва не на прес тъп ле ния в слу -
чаи те, при ус ло вия та и ре да на НПК,  как то и те -
ми, свър за ни с дей ност та на слу жи те ли те от мо -
бил ни те гру пи.

През 2011 г. прик лю чи ха два та 7-ме сеч ни ба зо -
ви кур са за обу че ние на мит ни чес ки ин спек то ри,
за поч на ли през 2010 г., и стар ти ра ха но ви 6 кур са,
три от кои то съ що прик лю чи ха през 2011 г. Слу жи -
те ли те, ус пеш но за вър ши ли кур са на обу че ние
през го ди на та, са 131, ка то до юли 2012 г. пред стои
да за вър шат обу че ние то си още 78 слу жи те ли.

С цел улес ня ва не про це са на под го тов ка и
про веж да не на вът реш ни из пи ти бя ха раз ра бо те -
ни и ут вър де ни от ди рек то ра на Аген ция „Мит ни -
ци“  Ука за ния за про веж да не на вът ре шен из пит
на учас тни ци те в ба зовия 7-ме се чен курс за обу -
че ние на мит ни чес ки ин спек то ри. За по ви ша ва не
ка чес тво то на обу че ние то 12 лек то ри бя ха вклю -
че ни в курс „Обу че ние на обу ча ва щи“, осъ щес твен
в пар тньор ство с ек спер ти от ан глий ска та мит ни -
чес ка  ад ми нис тра ция. 

Пре дос та вя но то ба зо во обу че ние пре диз ви ка
ин те ре са на мит ни чес ки те ад ми нис тра ции на Из -
раел и Ук рай на. В рам ки те на спо ра зу ме ние с Из -
раел бе ше пос тиг на та до го во ре ност за учас тие то
на два ма тех ни пред ста ви те ли  в ба зо вия курс.

През 2011 г. бя ха про ве де ни 6 ра бот ни по се ще -
ния в териториалните мит ни чес ки  уч реж де ния
(ТМУ) в Сви лен град, Плов див, Ру се, Бур гас, Юго -
за пад на и Сто лич на, по вре ме на кои то бе из вър -
ше но обу че ние и про вер ка на ре да и пра вил но то
при ла га не на про це ду ри те при офор мя не то на
кар не ти ТИР и кон тро ла на пре во зи те под ре жим
ТИР.

От съ щес тве но зна че ние за под дър жа не и по -
ви ша ва не ни во то на про фе сио нал на ком пе тен -
тност на слу жи те ли те в Аген ция „Мит ни ци“ бе и
пре дос та вя но то пос лед ва що обу че ние. 

Нас тъ пи ли те за ко но да тел ни про ме ни във връз -
ка с пра во мо щия та на мит ни чес ки те ор га ни, кои -
то вля зо ха в си ла от 01.01.2012 г., пред пос та ви ха
необ хо ди мост та от обу че ния по на цио нал но то за -
ко но да тел ство и за ко но да тел ство то на ЕС не са -
мо на но во наз на че ни те, а и на по ве че то слу жи те -
ли от спе циа ли зи ра на та ад ми нис тра ция в из клю -
чи тел но крат ки сро ко ве. В ре зул тат на пред прие -
ти те от ръ ко вод ство то на Аген ция „Мит ни ци“ адек -
ват ни дей ствия бя ха про ве де ни 42 обу че ния на
ре гио нал но ни во, с учас тие то на 1178 слу жи те ли
от спе циа ли зи ра на та ад ми нис тра ция в мит ни ци те.

Обу че ния бя ха про ве де ни и във връз ка с нас -
тъ пи ли те из ме не ния в За ко на за ак ци зи те и да -
нъч ни те скла до ве и пра вил ни ка за не го во то при -
ла га не, За ко на за въз ста но вя ва не на над вне сен
ак циз на упот ре бя ва ни ав то мо би ли, На ред ба №7
от 02.09.2010 г. за раз по реж да не с от не ти и изос -
та ве ни в пол за на дър жа ва та ак циз ни сто ки и др. 

В об ласт та на за ко но да тел ство то на ЕС бя ха
про ве де ни обу че ния, свър за ни с при ла га не на об -
щнос тния ана лиз на рис ка за си гур ност и бе зо -
пас ност при въ веж да не/на пус ка не на сто ки на/от
мит ни чес ка та те ри то рия на Об щност та, но ви те
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спо ра зу ме ния, вре мен ни тър гов ски до го во ре нос ти
във връз ка с раз по ред би те на Мо дер ни зи ра ния
мит ни чес ки ко декс и пра вил ни ка за не го во то при -
ла га не и др.

С ог лед ук реп ва не на ад ми нис тра тив ния ка па -
ци тет бя ха про ве де ни обу че ния за мит ни чес ки те
слу жи те ли за при ла га не за ко но да тел ство то за за -
щи та та на ви до ве те на ди ва та фло ра и фау на, за
по доб ря ва не взаи мо дей ствие то с ор га ни те на
Бъл гар ска та аген ция по бе зо пас ност на хра ни те в
об ласт та на ве те ри нар ния и фи то са ни тар ния кон -
трол.

Мно жес тво съв мес тни обу че ния в сът руд ни чес -
тво с дру ги ин сти ту ции бя ха про ве де ни с цел по -
доб ря ва не взаи мо дей ствие то меж ду ин сти ту ции -
те, кои то из вър шват съв мес тни кон трол ни дей нос -
ти на на цио нал но и/или меж ду на род но ни во.

В об ласт та на иден ти фи ка ция та на из де лия с
двой на упот ре ба и про ти во дей ствие то на не за -
кон ния тра фик и раз прос тра ня ва не то на оръ жия
за ма со во уни що же ние бя ха про ве де ни 3 се ми на -
ра с лек то ри от митниците и МВР-КОС. В та зи об -
ласт митническата администрация има дъл го го -
диш но сът руд ни чес тво и с Де пар та мен та по енер -
ге ти ка на САЩ и с Ин сти ту та за яд ре ни из след -
ва ния и яд ре на енер ге ти ка към БАН.

В об ласт та на бор ба та с нар кот ра фи ка бя ха
обу че ни еки пи „во дач-ку че“ как то на митниците,
та ка и на ГДБОП. Два еки па „во дач-ку че“ от
ГДБОП пре ми на ха пре под гот ви те лен курс: „Ме ки
и твър ди нар ко ти ци“, а три еки па от Глав на ди -
рек ция „Из пъл не ние на на ка за ния та“ пре ми на ха
ква ли фи ка цион нен курс „Твър ди нар ко ти ци“. От -
но во в сът руд ни чес тво с МВР-КОС бе ше про ве -
ден се ми нар на те ма „Про ти во дей ствие на не за -
кон ния тра фик на нар ко тич ни ве щес тва и пре кур -
со ри през су хо път ни те гра ни ци“. Обу че ния бя ха
пре дос та ве ни от Ин сти ту та по пуб лич на ад ми нис -
тра ция, ка то об щият брой на мит ни чес ки те слу -
жи те ли, учас тва ли в тях през 2011 г., е 127.

През 2011 г. бе про ве де но и обу че ние на слу -
жи те ли на мит ни чес ка та ад ми нис тра ция на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ния на те ма „За ко но ви раз по ред -
би и тях но то при ла га не в сис те ми за кон трол на
вно са и из но са, от нос но изис ква ния та за по да ва -
не на обоб ще на дек ла ра ция за въ веж да не и
обоб ще на дек ла ра ция за на пус ка не“ и ед но обу -
че ние на те ма „За поз на ва не с мит ни чес ки те фор -
мал нос ти и дей нос ти в сво бод ни те зо ни“, по про-
г ра ма TAIEX, ор га ни зи ра но от ГД „Раз ши ря ва не“.

За по ви ша ва не на ефек тив но то взаи мо дей -
ствие с тър гов ския сек тор бя ха про ве де ни обу че -
ния в пар тньор ство с биз не са, на со че ни към ико -
но ми чес ки те опе ра то ри и мит ни чес ки те слу жи те -
ли.

За це ли те на бор ба та с не ле гал ния тра фик на
тю тюн и тю тю не ви из де лия Бри тиш Аме ри кан Та -
ба ко да ри на митническата администрация две
ку че та, кои то бя ха обу че ни в На цио нал на та шко -
ла за обу че ние на мит ни чес ки ку че та за раз поз -
на ва не на тю тюн. Обу че ние то се про ве де съв мес -
тно с два ма ек спер ти от Ев ро пей ския цен тър за
обу че ние на мит ни чес ки ку че та в Че хия. 

В сът руд ни чес тво с Меж ду на род на та фе де ра -
ция на произ во ди те ли те на ал ко хол ни про дук ти
(IFSP) за Бъл га рия бе ше про ве де но обу че ние
„Раз поз на ва не на фал ши ви бу тил ки с ал ко хол ни
на пит ки“. Пред ста ви те ли на тър гов ския сек тор
пре ми на ха обу че ние за за поз на ва не с но ви те
фун кцио нал нос ти на фа за 3 от Сис те ма та за дви -
же ние и кон трол на ак циз ни сто ки.

Обу че ние бе про ве де но и за мит ни чес ки слу -
жи те ли, ан га жи ра ни с из вър шва не то на пред ва ри -
тел ни про вер ки на кри те рии те за из да ва не на
сер ти фи кат за одоб рен ико но ми чес ки опе ра тор и
мо ни то ринг на одоб ре ни те ико но ми чес ки опе ра -
то ри, как то и по оп рос те ни те про це ду ри за дек ла -
ри ра не. 

На ико но ми чес ки те опе ра то ри е пре дос та ве на
въз мож ност да се обу ча ват и по мо ду ли те за
елек трон но обу че ние ОИО и ЕО РИ, пуб ли ку ва ни
на ин тер нет стра ни ца та на Аген ция „Мит ни ци“.
През 2011 г. при осъ щес твя ва не на кон тро ла вър -
ху учеб ния про цес ак тив но нав ле зе Сис те ма та за
уп рав ле ние на обу че ние то (LMS). Тя пре дос та ви
въз мож ност та за пър ви път пла ни ра не то и раз ра -
бот ва не то на Прог ра ма та за обу че ние на слу жи -
те ли те в Аген ция „Мит ни ци“ да бъ де реа ли зи ра на
из ця ло в без хар тие на сре да. 

По то зи на чин се уве ли чи ефек тив ност та при
ад ми нис три ра не на про це са по из гот вя не на про-
г ра ма та, а ед нов ре мен но с то ва се ми ни ми зи ра -
ха опе ра тив ни те раз хо ди и се оп ти ми зи ра ха дей -
нос ти те, свър за ни с ор га ни за ция та и кон тро ла на
учеб ни те дей нос ти. С цел пре ми на ва не към без -
хар тие на сре да, ан кет ни те кар ти за оцен ка на
ефек тив ност та от ба зо ви те кур со ве се пре дос та -
вят за по пъл ва не в елек тро нен вид на учас тва ли -
те слу жи те ли.

През из ми на ла та го ди на СМО пре дос та ви на
мит ни чес ки те ад мин стра ции нов ин стру мент за
сът руд ни чес тво – „Плат фор ма за обу че ние и поз -
на ние“ (CLIKC). След вай ки по ли ти ка та на ЕС в об -
ласт та на мит ни чес ко то обу че ние, митническата
администрация ак тив но учас тва в раз ра бот ва не то
и внед ря ва не то на на цио нал но ни во на всич ки ин -
стру мен ти, раз ра бо те ни от ЕС в та зи об ласт. Мно -
жес тво слу жи те ли по лу чи ха дос тъп до прог ра ми -
те за елек трон но обу че ние на ЕС и на СМО.
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ВНОС, ИЗНОС И ПРИХОДИ
ОТ ДДС, АКЦИЗИ И МИТА

� Приносът в републиканския бюджет от митническата администрация е 7 369.8 млн. лева прихо-
ди от ДДС от внос, акцизи, мита и глоби. Спрямо предходната година реализираните приходи
са със 773.2 млн. лева, или с 11.7% повече.

� Високите цени на енергийните носители, дълговите проблеми в Европа, конфликтите в Близкия
изток и земетресението в Япония изпълниха изминалата година с икономическа несигурност и
инвестиционна предпазливост.

� По-високите цени при внос – основна причина за ръст на приходите от ДДС от внос. 
Физическите обеми остават почти непроменени спрямо предходната година.

� Увеличени акцизни ставки на тютюна за пушене и горивата (бензин, газьол и керосин).
� Ръст в приходите и количествата на газьолите спрямо 2010 г. и достигане на нивата от периода

преди кризата.
� Ръст в приходите и количествата на високоалкохолните напитки и пивото спрямо 2010 г. 

Таб ли ца 1. При хо ди, съб ра ни от Аген ция „Мит ни ци“ през 2011 г. (млн. ле ва)

Приходи
2010 г. - 

изпълнение

2011 г.

Годишен план Изпълнение
% на изпълне-
ние на плана

Общи приходи 6 596.6 6 880.0 7 369.8 107.1

в т. ч.

ДДС от внос 2 903.3 2 980.0 3 370.8 113.1

Мита 119.2 100.0 131.3 131.3

Акцизи 3 567.9 3 800.0 3 860.1 101.6

АКЦЕНТИ ЗА 2011 Г.:
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ПРИХОДИ ОТ ДДС ОТ ВНОС
През 2011 г. при хо ди те от ДДС

от внос дос тиг на ха 3 370.8 млн. ле -
ва, ка то на рас на ха с 467.6 млн. ле -
ва (16.1%) спря мо пред ход на та го -
ди на. Съз да ли те се кон флик ти и
раз ми ри ци в на ча ло то на го ди на та
в Се вер на Аф ри ка ока за ха на тиск
вър ху це ни те на енер гий ни те про -
дук ти на меж ду на род ни те па за ри.
При всич ки ос та на ли гру пи сто ки
съ що се наб лю да ва по кач ва не на
це ни те на го диш на ба за, но с по-
бав ни тем по ве спря мо те зи на го -
ри ва та. Об що то на рас тва не на це -
но ви те рав ни ща има ше най-го лям
при нос за съ би ра не то на по ве че
при хо ди от ДДС от внос.

През го ди ната це ни те при внос
на сто ки, по раж дащ ДДС, са на -
рас на ли с 20.8% спря мо пред ход на -
та го ди на. В ко ли чес тве но из ра же -
ние вно сът на ма ля ва с 2.2%. По
гру пи сто ки, в ко ли чес тве но из ра -
же ние на ма ля ва вно сът на енер гий -
ни про дук ти, хра ни и на пит ки. То ва
се дъл жи на не дос та тъч но ви со ко -
то пот реб ле ние и уве ли чи ли те се
це ни, ка то при хра ни те и на пит ки те
по кач ва не то на це ни те при внос за
ана ли зи ра ния пе риод е сред но с
21.8%. Спад на фи зи чес ки те обе ми

Гра фи ка 1. При хо ди, съб ра ни от Аген ция „Мит ни ци“ за пе рио да 2007 – 2011 г.
(млн. ле ва)
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се наб лю да ва и при вно са на сто -
ки за меж дин на пре ра бот ка. Но
при тях сто коо бо ро тът в го ля ма
сте пен е пов лиян от пре ми на ва не -
то на част от вно са на ру ди под ре -
жима „сто ки, до пус на ти за сво бод -
но об раще ние на те ри то рия та на
дру га стра на от ЕС“. При ос та на ли -
те гру пи сто ки (ин вес ти цион ни сто -
ки и тран спор тно обо руд ва не) се
наб лю да ва ле ко по кач ва не на це -
ни те и ко ли чес тва та при внос. По -
ло жи тел на та тен ден ция се наб лю -
да ва от на ча ло то на го ди на та ка то
ре зул тат от по доб ря ва не то на ин -
вес ти цион ния и биз нес кли мат в
стра на та. (Таблица 2)

Ако раз гле да ме пе рио да 2008 –
2011 г., мо гат да бъ дат обо со бе ни
ня кол ко тен ден ции. През 2008 г.
при хо ди те от ДДС от внос са най-
ви со ки, пре ди кри за та да за сег не
стра на та ни. През 2009 г. при хо ди -
те па дат до 60% спря мо пред ход на -
та го ди на. През след ва щи те две го -
ди ни се наб лю да ва въз ста но вя ва не
на пос тъп ле ния та от ДДС от внос,
ка то през 2011 г. дос ти гат 85% от
съб ра ни те през 2008 г. По гру пи
сто ки мо гат да бъ дат наб лю да ва ни
ня кол ко тен ден ции – при хо ди от
ДДС от внос на сто ки, кои то са
дос тиг на ли ни ва та от пре ди за поч -
ва не то на кри за та, кои то бър зо се
въз ста но вя ват и кои то бав но се
въз ста но вя ват. Гру пи те сто ки „го ри -
ва и сма зоч ни ма те риа ли“ и „про -
миш ле ни дос тав ки“ имат най-ви сок
дял в при хо ди те от ДДС от внос.
При тях се наб лю да ва най-бър зо
въз ста но вя ва не, ка то то ва се дъл -
жи на уве ли чи ли те се це ни на
енер гий ни те про дук ти, ма те риа ли те
и су ро ви ни те. Въз ста но вя ва не то на
из но са до пъл ни тел но пов лия вър ху
сти му ли ра не то на ек спор то риен ти -
ра ния внос. Към бав но въз ста но вя -
ва щи те се при хо ди от ДДС от внос
спа дат пот ре би тел ски те, ин вес ти -
цион ни те и тран спор тни те сто ки.
То ва е свър за но с ико но ми чес ка та
не си гур ност, нис ка та ин вес ти цион -
на ак тив ност и сла бо то пот реб ле -
ние. При хо ди те от ДДС от внос на
хра ни и на пит ки на ма ля ха най-мал -

ко, а след то ва дос тиг на ха ни ва та
от 2008 г. То ва се дъл жи на уве ли -
чи ли те се це ни. В ко ли чес тве но из -
ра же ние вно сът на хра ни и на пит -
ки не да ва ин ди ка ции да се въз ста -
но вя ва.

През 2011 г. при хо ди те от ДДС
от внос на „го ри ва  и сма зоч ни ма -
те риа ли“ дос тиг на ха 1 549.7 млн.
ле ва, ка то на рас на ха с 342.5 млн.
ле ва (28.4%) спря мо пред ход на та
го ди на. Пос тъп ле ния та от внос на
су ров пет рол са най-ви со ки, в раз -
мер на 1 130.2 млн. ле ва, ка то на -
рас тва не то е с 206.9 млн. ле ва
(22.4%).

През из ми на ла та го ди на при хо -
ди те от ДДС от внос на го ри ва дос -
тиг на ха 256.4 млн. ле ва, кое то е със
102.3 млн. ле ва по ве че спря мо
пред ход на та го ди на. То ва се дъл жи
на уве ли чи лия се внос на газ ьол (с
41.9 млн. ле ва, или 69.9% по ве че
при хо ди от ДДС от внос) и сма зоч -
ни мас ла, пред наз на че ни да пре -
тър пят спе ци фич на пре ра бот ка (с
57.5 млн. ле ва, или 70.6% по ве че
ДДС от внос).

Вно сът на ка мен ни въг ли ща от -
чи та по доб ре ние, ка то пос тъп ле -
ния та от ДДС от внос въз ля зо ха на
119.0 млн. ле ва, с 26.7 млн. ле ва по -
ве че спря мо пред ход на та го ди на.

При хо ди те от ДДС от внос на
сто ки, пред наз на че ни за меж дин но

пот реб ле ние, въз ля зо ха на стой -
ност 1 086.2 млн. ле ва, ка то на рас -
на ха с 95.6 млн. ле ва (9.6%) спря мо
2010 г. Ме та ли те има ха най-ви сок
при нос за по-ви со ки те да нъч ни
пос тъп ле ния в ана ли зи ра на та сто -
ко ва гру па. От внос на чу гун, же ля -
зо и сто ма на в бюд же та пос тъ пи ха
229.9 млн. ле ва, кое то е с 94.3 млн.
ле ва (69.6%) по ве че спря мо пред -
ход на та го ди на. То ва се дъл жи на
уве ли чи ла та се це на с 12.8% и на -
рас на ли те ко ли чес тва с 50.4% на
го диш на ба за. При цвет ни те ме та ли
при хо ди те от ДДС от внос на про -
миш ле на мед дос тиг на ха 69.4 млн.
ле ва, от чи тай ки на рас тва не от 5.3
млн. ле ва (8.2%) спря мо 2010 г. По -
кач ва не то на це на та с 30.0% доп ри -
не се за от чи та не то на по-ви со ки
при хо ди от ДДС от внос. 

Зна чи тел но са на ма ле ли при хо -
ди те от ДДС от внос на ру ди. През
2011 г. са пос тъ пи ли 165.1 млн. ле -
ва, кое то е със 131.3 млн. ле ва
(44.3%) по-мал ко спря мо пред ход -
на та го ди на. То ва се дъл жи из ця ло
на спад в ко ли чес тва та – 54.7%. Це -
на та сред но се е уве ли чи ла с 23.0%
на го диш на ба за.

При хо ди те от ДДС от внос на
ин вес ти цион ни сто ки и тран спор -
тно обо руд ва не бя ха в раз мер на
421.0 млн. ле ва, ка то на рас на ха – с
65.5 млн. ле ва (18.4%) спря мо пред -

Таблица 2. Приходи от ДДС от внос по групи стоки за 2011 г.

Групи стоки
ДДС

(млн.лева)

Номинално
изменение

(в %)

Отн.
дял (в

%)

Индекс на
цени при внос

(2010=100)

Индекс на физи-
ческия обем при
внос (2010=100)

Горива и сма-
зочни материали

1 549.7 28.4 45.9 130.6 98.3

Промишлени
доставки

1 086.2 9.6 32.1 116.6 94.1

Инвестиционни
стоки

341.4 20.0 10.1 108.0 111.1

Потребителски
стоки

175.6 0.9 5.2 99.1 101.7

Храни и напитки 141.0 9.3 4.2 121.8 89.7

Транспортно
оборудване

79.6 11.9 2.4 104.4 107.2

Общо 3 370.8 16.1 100.0 120.8 97.8

Източник: АМ
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ход на та го ди на. При ин вес ти цион -
ни те сто ки се наб лю да ва по кач ва -
не на вне се ни те ко ли чес тва сто ки с
11.1%, а на це ни те при внос – с
8.0% спря мо 2010 г. Вно сът на тран -
спор тно обо руд ва не се уве ли ча ва
със 7.2% в реал но из ра же ние, а це -
ни те при внос – с 4.4%. Въп ре ки по -
ло жи тел ни те дан ни, ако раз гле да ме
вно са на тран спор тно обо руд ва не
по ме се ци, през пър во то по лу го дие
на из ми на ла та го ди на мо же да се
за бе ле жи пос те пен но то му за ба вя -
не. През вто ро то по лу го дие се наб -
лю да ва пре чуп ва не на не га тив на та
тен ден ция и въз ста но вя ва не на
вно са в стой нос тно из ра же ние,
кое то реф лек ти ра по ло жи тел но
вър ху при хо ди те от ДДС от внос.
На рас тва не то на вно са на ин вес ти -
цион ни сто ки и тран спор тно обо -
руд ва не ве роят но се дъл жи на въз -
ста но вя ва не на ин вес ти цион на та
ак тив ност в стра на та. По доб ря ва -
не то на биз нес сре да та, ин вес ти -
цион на та ак тив ност и вът реш но то
тър се не мо гат да сти му ли рат вно са
на ин вес ти цион ни сто ки и тран -
спор тно обо руд ва не, кое то ще се
от ра зи по ло жи тел но на при хо ди те
от ДДС от внос.

ПРИ ХО ДИ ОТ  АК ЦИ ЗИ
През 2011 г. мит ни чес ка та ад ми -

нис тра ция вне се в Ре пуб ли кан ския
бюд жет 3 860.1 млн. ле ва при хо ди
от ак ци зи, кое то е 101.6% из пъл не -
ние на за ло же ния в За ко на за дър -
жав ния бюд жет раз мер. В срав не -
ние с 2010 г., нет ният раз мер на
при хо ди те от ак ци зи е с 292.2 млн.
ле ва по ве че.

Го ри ва
С най-го лям дял в при хо ди те от

ак ци зи са при хо ди те от ак ци зи от
го ри ва – 48.5%. През 2011 г. при хо -
ди те от го ри ва въз ли зат на 1 871.4
млн. ле ва, ка то бе ле жат ръст от
5.0%, или с 88.7 млн. ле ва по ве че в
срав не ние с 2010 г. 

Газ ьол
Ос нов на част от при хо ди те от

го ри ва се фор ми рат от при хо ди те
от газ ьол. През 2008 и 2009 г. де лът
на при хо ди те от ак ци зи от газ ьол е

око ло 60%, а през пос лед ни те две
го ди ни се уве ли ча ва и дос ти га 64 –
65% от при хо ди те от ак ци зи от го -
ри ва. Нет ни те при хо ди от ак ци зи от
газ ьол за 2011 г. въз ли зат на 1 214.5
млн. ле ва, ка то дос ти гат ни во то от
пре ди кри за та. От че те ният ръст
спря мо 2010 г. е 7.2%, а спря мо
2009 г. – 7.3%. 

Нет ни те ко ли чес тва газ ьол, об -
ло же ни с ак циз за 2011 г., са 2 060.5
млн. лит ра и от чи тат уве ли че ние
съот вет но от 7.4% и 9.2% в срав не -
ние с 2010 и 2009 г.

През 2011 г. бе ше уве ли че на
став ка та на газ ьо ла (от 600 лв./1000
л на 615 лв./1000 л). Ка то се от че те
пол зва не то на на ма ле на та став ка
за отоп ле ние и по-ви со кият до пус -
тим про цент на био ком по нен та,
сред на та став ка на газ ьо ла за 2011
г. е 592.3 лв./1000 л при 591.6
лв./1000 л за съ щия пе риод на ми -
на ла та го ди на (с 0.1% по-нис ка
сред на став ка).

В Бъл га рия, как то и в още че ти -
ри дър жа ви от ЕС (Ве ли коб ри та -
ния, Ки пър, Ес то ния и Ру мъ ния), це -
ни те на газ ьо ла са по-ви со ки от те -
зи на бен зи на.

Бен зин
При хо ди те от ак ци зи от бен зин

пред став ля ват 28.2% от при хо ди те
от ак ци зи от го ри ва. Нет ни те при -
хо ди от ак ци зи от бен зин се уве ли -
ча ват с 1.9% (от 517.3 млн. ле ва
през 2010 г. на 527.2 млн. ле ва през
2011 г.). 

От 01.01.2011 г. вле зе в си ла по-
ви со ка став ка за бен зи на – от 685
лв./1000 л на 710 лв./1000 л. Ефек -
тът от уве ли че на та став ка вър ху
при хо ди те от ак ци зи въз ли за на
17.1 млн. ле ва по ве че. 

Нет ни те ко ли чес тва бен зин за
2011 г. са 745.2 млн. лит ра и от чи тат
на ма ле ние с 1.3% спря мо ми на ла та
го ди на. До ма кин ства та са ос нов ни -
те пот ре би те ли на то зи вид го ри во.
Уве ли ча ва не то на став ка та на ак ци -
за за бен зи на и ди на ми ка та в стой -
ност та на неф та на меж ду на род ни -
те па за ри по ви ши це на та за край -
ни те пот ре би те ли. При за дър жа не
на до хо ди те и по-ви со ко ни во на

без ра бо ти ца до ма кин ства та сви ха
пот реб ле ние то на го ри во.

Тю тю не ви из де лия
При хо ди те от ак циз от тю тю не ви

из де лия през 2011 г. са 1 693.7 млн.
ле ва (11.4% ръст  на го диш на ба за)
и фор ми рат 43.9% от об щи те при хо -
ди от ак ци зи. Сред ни те став ки на
ак ци за на ци га ри те за две те срав -
ня ва ни го ди ни са 154 лв./1000 къ са
за 2011 г. и 141 лв./1000 къ са за
2010 г. (9% ръст на сред ни те став -
ки).

От 01.01.2011 г. ак циз на та став ка
на тю тю на за пу ше не бе ше уве ли -
че на от 100 лв./ки лог рам на 130
лв./ки лог рам. В ре зул тат на та зи
про мя на се наб лю да ва спад в ко -
ли чес тва та на тю тю на за пу ше не с
58.7% (от 283.4 то на през 2010 г. на
178.6 то на през 2011 г.).

Ал ко хол и пи во
Нет ни те при хо ди от ак ци зи за

ал ко хол ни на пит ки (ви со коал ко хол -
ни на пит ки и пи во) за 2011 г. въз ли -
зат на 262.5 млн. ле ва и от чи тат
ръст от 16.3% на го диш на ба за. Те
фор ми рат 6.8% от об щи те при хо ди
от ак ци зи.

Ос нов на част от тях са при хо ди -
те от ак циз от ви со коал ко хол ни на -
пит ки (185.6 млн. ле ва), кои то на -
рас тват с 23.0% спря мо съ щия пе -
риод на пред ход на та го ди на. Ко ли -
чес тва та, об ло же ни с ак циз ви со -
коал ко хол ни на пит ки за раз глеж да -
ния пе риод на рас тват с 22.0% спря -
мо 2010 г., а спря мо 2009 и 2008 г.
съот вет но с 96.6% и 43.7%. На рас -
тва не то на об ло же ни те ко ли чес тва
ал ко хол ни на пит ки и при хо ди те от
тях е след ствие на за си ле ния кон -
трол и по ви ше на та ефек тив ност на
ра бо та на мит ни чес ка та ад ми нис -
тра ция след въ веж да не то на На -
ред ба № 3 за спе ци фич ни те изис -
ква ния и кон тро ла, осъ щес твя ван
вър ху сред ства та за из мер ва не на
ак циз ни сто ки.

Пос тъп ле ния та от ак циз от пи во
за 2011 г. са 77.0 млн. ле ва, кое то е
с 2.6% по ве че спря мо пред ход на та
го ди на. При хо ди те от ак циз от пи во
имат срав ни тел но ма лък дял в об -
щи те при хо ди от ак ци зи (2.0%).



10

МИ ТА
При хо ди те от ми та от внос, съб -

ра ни от Аген ция „Мит ни ци“ за 2011
г., въз ли зат на 131.3 млн. ле ва, кое -
то е с 12.1 млн. ле ва по ве че в
срав не ние с 2010 г. Из пъл не ние то
на пла на, за ло жен в ЗДБ за 2011
г., е 131.3%. 

През 2011 г. пос тъп ле ния та от
ми та се фор ми рат ос нов но от внос
на сто ки с произ ход Ки тай, Бра зи -
лия, Ру сия и Япо ния (Ки тай е с
36.4% дял от об щия раз мер на ми -
та та). Най-ви со ки са пос тъп ле ния та
от ми та от след ни те сто ки: за хар,
ав то мо би ли, ма ши ни и плас тма со -
ви из де лия.

ПЪТ НИ ТАК СИ
И РАЗ РЕ ШИ ТЕ ЛЕН РЕ ЖИМ

НА ГКПП
Пос тъ пи ли те су ми от път ни и

ви нет ни так си, такса „Ду нав мост“,
про да де ни бъл гар ски раз ре ши тел -
ни, так са ком плект до ку мен ти, кан -
тар ни бе леж ки и др. за 2011 г. са в
раз мер на 73.9 млн. ле ва, кое то в
срав не ние с пос тъп ле ния та през
2010 г. (72.2 млн. ле ва.) е с 1.7 млн.
ле ва по ве че.

ИЗ НОС НА СТО КИ
През 2011 г. из но сът на сто ки

про дъл жи да на рас тва. По доб ря ва -
щият се ико но ми чес ки рас теж на
стра ни те тър гов ски пар тньо ри вли-
яе ше по ло жи тел но вър ху на ша та
вън шна тър го вия. Очак ва ния та са
по ло жи тел ният ико но ми чес ки рас -
теж в те зи стра ни да се за па зи, ка -
то не е из клю чен сце на рият ви со ки -
те це ни на меж ду на род ни те па за ри
и дъл го ва та кри за в Ев ро па да ока -
жат на тиск вър ху вън шно то тър се не.

През 2011 г. из но сът на сто ки
дос тиг на 15 748.5 млн. ле ва, ка то
на рас на с 3 057.9 млн. ле ва (24.1%)
спря мо пред ход на та го ди на. По кач -
ва не то на це ни те на сто ки те на
меж ду на род ни те па за ри уве ли чи
сред но це ни те при из нос с 14.3%,
ка то при енер гий ни те про дук ти и
хра ни те на рас тва не то на це ни те е
най-ви со ко. В ко ли чес тве но из ра -
же ние из но сът се е уве ли чил с 8.5%

спря мо пред ход на та го ди на, ка то
най-ви сок е при енер гий ни те про -
дук ти и про миш ле ни те дос тав ки.
Спад се наб лю да ва при хра ни те.
(Таблица 3)

По доб ря ва не то на из но са има
по ло жи тел но влия ние вър ху биз не -
са и ико но ми ка та на стра на та, ка то
съз да ва въз мож нос ти за ин вес ти -
ра не, уве ли ча ва не на ра бот ни мес -
та и по доб ря ва не на биз нес сре да -
та.

Ана ли зи рай ки пе рио да 2008 –
2011 г., през 2009 г. кри за та за сег на
всич ки гру пи сто ки, с из клю че ние
на пот ре би тел ски те сто ки. При тях
не се наб лю да ва ше спад в стой нос -
тно из ра же ние. През след ва щи те
две го ди ни, ко га то сто коо бо ро тът се
въз ста но вя ва, стой ност та на из не -
се ни те пот ре би тел ски сто ки про дъл -
жи да на рас тва, ка то през из ми на -
ла та го ди на пред став ля ва ше 165.1%
от реа ли зи ра на та през 2008 г. Це ни -
те на из нос през из ми на ла та го ди -
на са на рас на ли сред но с 15.4%
спря мо 2008 г., а ко ли чес тва та са се
уве ли чи ли с 43.0%. Из но сът на
тран спор тно обо руд ва не бе най-
сла бо за сег нат в стой нос тно из ра -
же ние, ка то тър го вия та през пос -
лед ни те две го ди ни зна чи тел но на -
рас на – над два пъ ти спря мо 2008 г.
Из но сът на ин вес ти цион ни сто ки

през 2009 г. на ма ля, но през след -
ва щи те го ди ни пос те пен но се въз -
ста но ви и дос тиг на ни ва та от пре ди
кри за та. Гру пи те сто ки с най-ви сок
от но си те лен дял в из но са на сто ки
– про миш ле ни дос тав ки и енер гий -
ни про дук ти, бя ха чув стви тел но за -
сег на ти от кри за та. Въп ре ки то ва
мно го бър зо се въз ста но ви ха и
през та зи го ди на стой ност та на сто -
коо бо ро та е по-ви со ка от та зи пре -
ди кри за та, а спря мо 2009 г. се е уд -
вои ла. Един стве но из но сът на хра -
ни и на пит ки не е ус пял да дос тиг -
не ни ва та от пре ди на ча ло то на
кри за та. Въп ре ки то ва се наб лю да -
ва пос те пен но въз ста но вя ва не в
стой нос тно из ра же ние, кое то из ця -
ло се дъл жи на по-ви со ки те це ни.

Ка то ця ло през 2009 г. в ре зул тат
на све тов на та ико но ми чес ка и фи -
нан со ва кри за из но сът на сто ки на -
ма ля до 68.9% от стой ност та си
през 2008 г. През след ва щи те две
го ди ни се въз ста но вя ва дос та бър -
зо, ка то през 2010 г. дос ти га 104.7%,
а през 2011 г. – 129.9% от из но са
през 2008 г., пре ди на ча ло то на кри -
за та. Бър зо то въз ста но вя ва не на
сто коо бо ро та в стой нос тно из ра же -
ние се дъл жи как то на уве ли чи ли те
се це ни (11.2%), та ка и на на рас на -
ли те фи зи чес ки обе ми (16.8%) през
2011 г. спря мо 2008 г.

Таблица 3. Износ на стоки за 2011 г.

Групи стоки
Стойност

(млн.
лева)

Номинал.
изменение

(в %)

Отн.
дял
(%)

Индекс на цени
при износ
(2010=100)

Индекс на физи-
ческия обем при
износ (2010=100)

Промишлени
доставки

5 996.6 29.1 38.1 113.9 113.4

Горива и сма-
зочни материали

4 442.5 41.5 28.2 124.9 113.3

Потребителски
стоки

1 474.2 12.6 9.4 106.9 105.3

Инвестиционни
стоки

1 360.3 11.2 8.6 109.3 101.8

Транспортно
оборудване

1 062.8 1.8 6.7 97.0 105.0

Храни и напитки 1 029.0 12.2 6.5 119.4 94.0

Общо 15 748.5 24.1 100.0 114.3 108.5

Източник: АМ
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През 2011 г. мит ни чес ки те ор га -
ни със та ви ха об що  11 034 ак та за
ус та но вя ва не на ад ми нис тра тив ни
на ру ше ния, кои то са с 2941 по ве че
от кон ста та ции те през 2010 г. Бя ха
раз кри ти 6298 мит ни чес ки на ру ше -
ния (53% на рас тва не спря мо кон -
ста та ции те през 2010 г.), 4689 на ру -
ше ния на За ко на за ак ци зи те и да -
нъч ни те скла до ве (20% на рас тва не
спря мо дан ни те от 2010 г.) и 47 ва -
лут ни на ру ше ния, кои то бе ле жат на -
ма ле ние от 37% спря мо на ру ше ния -
та на ва лут ния ре жим през 2010 г.

С цел про ти во дей ствие на на ру -
ше ния та с ак циз ни сто ки са из зе ти
след ни те сто ки: 

� тю тю не ви из де лия в къ со ве –
183 672 880 (– 26.41% спря мо
2010 г.);

� ал ко хол в лит ри – 47 207
(– 85.11% спря мо 2010 г.);

� го ри ва в лит ри – 2 011 657
(736.36% спря мо 2010 г.).

До пъл ни тел но бя ха кон ста ти ра ни
об що 47 на ру ше ния, при кои то са
за дър жа ни 315 195 ев ро, 378 113
щат ски до ла ра, 10 200 бри тан ски
ли ри, над 52 кг из де лия от бла го -
род ни ме та ли, от кои то 6,7 кг злат -
на и 45,3 кг сре бър на би жу те рия. От
гру па та на за щи те ни те рас ти тел ни и
жи во тин ски ви до ве през из тек ла та
го ди на слу жи те ли на Мит ни ца Ае ро -
га ра Со фия  за дър жа ха 120 кг жи ви
змиор ки (Anguilla), тран спор ти ра ни
без необ хо ди ми те раз ре ши тел ни по
CITES. В два от дел ни слу чая мит ни -
чес ки слу жи те ли на МП Ка пи тан Ан -
дрее во за дър жа ха 12 ту ка ни
(Pteroglossus viridis) и 55 ро зе ли
(Platycercus), кои то съ що би ли пре -

на ся ни без раз ре ши тел ни по CITES.
Във връз ка с из вър ше ни про вер -

ки в рам ки те на пос лед ва щия кон -
трол на ос но ва ние чл. 78, параграф
2 от Рег ла мент (ЕИО) № 2913/92 от -
нос но съз да ва не на Мит ни чес кия
ко декс на Об щност та и чл. 84а, ал.
1 от За ко на за мит ни ци те, зве на та
за пос лед ващ кон трол  със та ви ха
25 ак та за ус та но вя ва не на мит ни -
чес ки на ру ше ния (АУМН).

През из ми на ла та го ди на в Аген -
ция „Мит ни ци“ пос тъ пи ха об що 759
заяв ле ния за пред прие ма не на дей -
ствия за за щи та на пра ва вър ху ин -
те лек туал на соб стве ност. Об щнос -
тни те заяв ле ния, по да де ни чрез
дру ги мит ни чес ки ад ми нис тра ции и
одоб ре ни от тях, са 627, а 1 об щнос -
тно заяв ле ние бе одоб ре но от бъл -
гар ска та мит ни чес ка ад ми нис тра -
ция. На цио нал ни те заяв ле ния – по -
да де ни пред бъл гар ска та мит ни чес -
ка ад ми нис тра ция и раз гле да ни от
нея, са 131. Дей ствия та на мит ни -
чес ки те ор га ни по пре дот вра тя ва не -
то на на ру ше ния на пра ва вър ху ин -
те лек туал на соб стве ност са пред -
прие ти в 312 слу чая, ка то осъ щес -
тве ни те за дър жа ния са 928, а об -
щият брой за дър жа ни ар ти ку ли въз -
ли за на 32 592 959. 

Тен ден ция та от пос лед ни те пет
го ди ни се за паз ва от но си тел но съ -
ща та по от но ше ние на об лек ла та и
тек стил ни те из де лия, ка то най-чес то
фал ши фи ци ра ни сто ки. За раз ли ка
от пред ход ния от че тен пе риод сил но
е на рас нал броят на пре на ся ни те
ети ке ти и опа ков ки, но се щи из вес -
тни тър гов ски мар ки, и броят на
фал ши фи ци ра ни те ле кар ства. Го ля -
мо е ко ли чес тво то на фал ши фи ци ра -

ни те ак се соа ри за мо бил ни те ле фо -
ни, дет ски иг рач ки, ав то час ти и ак -
се соа ри за ав то мо би ли. През го ди -
на та бя ха за дър жа ни зна чи тел ни ко -
ли чес тва ле кар стве ни пре па ра ти,
ка то част от тях бя ха пре на ся ни в
по щен ски прат ки. Фал ши фи ци ра ни -
те сто ки произ хож дат ос нов но от
Ки тай, Тур ция, Хон конг и Ду бай.

През 2011 г. интернет стра ни ца та
на Аген ция „Мит ни ци“ в част та „зак -
ри ла на ин те лек туал на соб стве ност“
бе из ця ло об но ве на. Пуб ли ку ва ни са
до ку мен ти и фор му ля ри, зна чи тел но
улес ня ва щи пра воп ри те жа те ли те при
по пъл ва не то на заяв ле ния за при ла -
га не на мер ки за зак ри ла на пра ва
вър ху ин те лек туал на соб стве ност.

БОР БА С НАР КОТ РА ФИ КА
Об що то ко ли чес тво нар ко тич ни

ве щес тва и пре кур со ри, за дър жа ни
от Аген ция „Мит ни ци“ през 2011 г.,
въз ли за на 417.107 кг, 2.100 лит ра и
2042 таб лет ки в 96 слу чая. Броят на
кон ста ти ра ни те слу чаи е съиз ме рим
с те зи от пред ход на та го ди на, а при
за ло ве ни те ко ли чес тва се наб лю да -
ва уве ли че ние с 46%. През 2011 г. хе -
рои нът зае ма най-го лям дял в ко ли -
чес тва та за дър жа ни нар ко ти ци –
297.849 кг, кое то пред став ля ва 71%
от кон фис ку ва но то об що ко ли чес тво.
През 2011 г. про дъл жи „бу мът“ при
внос на „ди зай нер ски нар ко ти ци“.

През раз глеж да ния пе риод спе -
циа ли зи ра ни те зве на за бор ба с
нар кот ра фи ка в Аген ция „Мит ни ци“
и ГДБОП – МВР, под ръ ко вод ство то
на Вър хов на та ка са цион на про ку ра -
ту ра, учас тва ха в про веж да не то на
9 меж ду на род ни „кон тро ли ра ни
дос тав ки“ на раз лич ни ви до ве нар -

МИТНИЧЕСКИ И АКЦИЗЕН
КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ, АКЦИЗНИТЕ
И ВАЛУТНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА 

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕКУРСОРИ И ОРЪЖИЕ
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ко тич ни ве щес тва, тех ни чес ки ус -
трой ства за ма ни пу ли ра не на бан -
ко ма ти и неис тин ски тра вел че ко ве.

ОРЪ ЖИЕ И БОЕП РИ ПА СИ
През 2011 г. в 5 слу чая бя ха за -

дър жа ни 3 га зо ви пис то ле та и 1440
пат ро на (раз лич ни ви до ве и ка ли -
бър). Мит ни чес ки те слу жи те ли пре -
дот вра ти ха 1 опит за из нос на из -
де лия, по па да щи в Спи съ ка на оръ -
жия та (ку тии за аку му ла то ри за
под вод ни ца тип „Дол фин“), без
необ хо ди ми те прид ру жа ва щи до ку -
мен ти, изис ква ни от За ко на за ек -
спор тния кон трол на оръ жия и из -
де лия и тех но ло гии с двой на упот -
ре ба.

От юли 2011 г. в Аген ция „Мит ни -
ци“ фун кцио ни ра На цио нал но зве но
за кон такт по Проек та „Гло ба лен
щит“. Проек тът е ини циа ти ва на
СМО, в сът руд ни чес тво с Ин тер пол
и Служ ба та на ООН по нар ко ти ци и
прес тъп ност (UNODC) и е под кре -
пен ак тив но от САЩ. Ос нов на та цел
на „Гло ба лен щит“ е пре дот вра тя ва -
не то на не ле гал но то от кло ня ва не и
тра фик на пре кур со ри на хи ми чес -
ки ве щес тва (14 на брой), из пол зва -
ни за съз да ва не то на взрив ни ус -
трой ства.

СПЕ ЦИА ЛИ ЗИ РАН СКЛАД
ЗА НАР КО ТИЧ НИ ВЕ ЩЕС ТВА

През 2011 г. в спе циа ли зи ра ния
склад за съх ра не ние на нар ко тич -
ни ве щес тва и пред ста ви тел ни
про би от пре кур со ри на Аген ция

„Мит ни ци“ бя ха прие ти ве щес тве ни
до ка за тел ства по 3511 до съ деб ни
произ вод ства – с 22% по ве че от
пред ход на та го ди на. (Гра фи ка 4)
Уни що же ни бя ха 2351 кг нар ко ти ци.

МЕЖ ДУ НА РОД НИ ОПЕ РА ЦИИ
През вто ро то по лу го дие на 2011 г.

се про ве до ха три те фа зи от двус -
тран на та бъл га ро-тур ска мит ни чес ка
опе ра ция ТУН ДЖА 2 по про ти во дей -
ствие на не ле гал ния тра фик на нар -
ко ти ци, ци га ри и оръ жия, пре на ся ни
в су хо пъ тен тран спорт през три те
бъл га ро-тур ски ГКПП-та. На цио нал -
но то кон так тно зве но за Бъл га рия,
чрез кое то се из вър шва ше об мен на
ин фор ма ция с тур ска та стра на, бе ше
си туи ра но в ЦМУ. Меж ду две те на -
цио нал ни кон так тни точ ки бя ха об -
ме не ни над 100 съоб ще ния за по доз -
ри тел ни пре воз ни сред ства и ли ца.
В ре зул тат на за си ле ни мит ни чес ки
про вер ки на МП Ка пи тан Ан дрее во,
Ле со во и Мал ко Тър но во, в опе ра -
тив ни те пе рио ди бя ха за дър жа ни 169
500 къ са ци га ри, 1 кг тю тюн, 0.648 кг
злат ни из де лия, 1.314 кг зла то на
сли тъ ци и 1310 лов ни пат ро на.

Служители от Аген ция „Мит ни ци“
взеха учас тие в ана ли ти чен проект
на Ра бот на та гру па Мар-Ин фо Се -
вер за наб лю де ние на мор ски кон -
тей не ри, прис ти га щи от Бан гла деш,
Иран, Па кис тан и Тур ция, във връз -
ка с не ле гал ния тра фик на хе роин. 

През сеп тем ври 2011 г. се про ве -
де опе ра тив на та фа за на меж ду на -
род ния проект BRUT, ини ции ран от

ИСЮЕ Цен тъ ра за бор ба с тран -
сгра нич на та прес тъп ност в Бу ку рещ,
в коя то учас тва ха Бъл га рия, Ру мъ -
ния, Тур ция и Ук рай на. Ос нов на та
цел бе про ти во дей ствие то на кон -
тра бан да та на сто ки, из вър шва на
чрез кон тей нер ни пре во зи през чер -
но мор ски те прис та ни ща. Слу жи тели
на Агенция „Мит ни ци“ бя ха в със та -
ва на Меж ду на род ния коор ди на цио -
нен цен тър, си туи ран в Оде са, Ук -
рай на.

Във връз ка със за чес ти ли те в
пос лед ни те го ди ни слу чаи на не за -
кон но прик люч ва не на тран зит ни
опе ра ции за сто ки с ви со ки став ки
на ми то то (че сън, пре сен лук, гъ би и
пи леш ко ме со) бе ше осъ щес тве на и
опе ра тив на та мо ни то рин го ва фа за
на съв мес тна мит ни чес ка опе ра ция
COYOTE, ор га ни зи ра на и коор ди ни -
ра на от Ев ро пей ска та служ ба за
бор ба с из ма ми те (ОЛАФ). По вре -
ме на опе ра ция та се осъ щес твя ва ха
прег лед и ана лиз на тран зит ни опе -
ра ции с го ре по со че ни те сто ки, ка то
бя ха из вър шва ни и про вер ки на се -
лек ти ра ни тран зит ни опе ра ции за
тре ти стра ни в из хо дя що то мит ни -
чес ко уч реж де ние. Опе ра тив на та
фа за про дъл жи два ме се ца. В то зи
пе риод еже сед мич но се об ме ня ше
ин фор ма ция с ОЛАФ за ре гис три ра -
ни те тран зит ни опе ра ции с из брое -
ни те сто ки, чрез Сис те ма та за бор -
ба с из ма ми те (AFIS) на ОЛАФ –
MAB-mail.

През от чет ния пе риод се про ве -
де меж ду на род на опе ра ция AVALAN-
CHE за про ти во дей ствие на из ма ми -
те по от но ше ние на мит ни чес ка та
стой ност. Опе ра ция та бе ше пред ло -
же на от ма ке дон ска та мит ни чес ка
ад ми нис тра ция, ка то ре ше ние то за
про веж да не то на та зи опе ра ция бе -
ше взе то на сре ща на Спе циа ли зи -
ра на та ра бот на гру па за про ти во -
дей ствие на из ма ма та и кон тра бан -
да та към ИСЮЕ Цен тъ ра за бор ба с
тран сгра нич на та прес тъп ност. В
рам ки те на опе ра ция та, чрез ко му -
ни ка цион на та сре да на СМО –
Cencomm, учас тни ци те об ме ня ха ин -
фор ма ция за тран спор тни сред ства,
ко ли чес тва и стой ност на оп ре де ле -Графика 4
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ни сто ки, офор ме ни на ре жим из нос
за съот вет ни те дър жа ви на по лу ча -
ва не. 

През 2011 г. бя ха про ве де ни 5
меж ду на род ни опе ра ции, фо ку си ра -
ни вър ху бор ба та с на ру ше ния та на
пра ва та вър ху ин те лек туал на соб -
стве ност и опас ни те сто ки, зас тра -
ша ва щи здра ве то и жи во та на пот -
ре би те ли те:

� FIREBLADE съв мес тно с Ев ро -
пей ска та служ ба за бор ба с из ма -
ми те, сре щу су хо път ния тра фик на
фал ши ви сто ки от тре ти стра ни към
Об щност та.

� Pangea |V – по ини циа ти ва на
СМО, на со че на сре щу тра фи ка на
фал ши фи ци ра ни ле кар стве ни сред -
ства, кои то са би ли за ку пе ни по ин -
тер нет и пре на ся ни  в по щен ски и
ку риер ски прат ки.

� „Троян ски кон“/Trojan Horse -
ре гио нал на опе ра ция ини ции ра на от
бъл гар ска та мит ни чес ка ад ми нис -
тра ция в рам ки те на SELEC. Опе ра -
ция та бе ше раз де ле на на две фа зи
и включ ва ше ос вен про вер ки на
тър гов ски ко ли чес тва и за си лен
кон трол на по щен ски те прат ки от
Ки тай, съ дър жа щи ле кар стве ни про -
дук ти.

� OPSON, ини ции ра на от Ев ро -
пол и Ин тер пол сре щу произ вод -
ство то и раз прос тра не ние то на фал -
ши фи ци ра ни на пит ки и хра ни, но се -
щи ре гис три ра но геог раф ско оз на -
че ние без прав но ос но ва ние.

� SHORT CIRCUIT – на со че на
сре щу раз прос тра не ние то на елек -
троу ре ди, кои то не от го ва рят на
стан дар ти те за ка чес тво и са опас -
ни, как то и уре ди кои то са оз на че ни
с ре гис три ра ни тър гов ски мар ки без
съг ла сие то на тех ния при те жа тел.

Слу жи те ли от ЦМУ и мит ни чес ки -
те уч реж де ния в стра на та през
ноем ври  взе ха учас тие в меж ду на -
род на опе ра ция Black Pearl || за
про ти во дей ствие на кон тра бан да та
и не ле гал ния тра фик на го ри ва в ре -
гио на на Цен трал на и Из точ на Ев ро -
па. Опе ра ция та бе ше про ве де на по
ини циа ти ва на гръц ка та мит ни чес ка
ад ми нис тра ция и бе ше коор ди ни ра -
на от ЦПЮЕ. По вре ме на опе ра тив -

ния пе риод бя ха об ме не ни над 600
съоб ще ния за рис ко ви прат ки и из -
вър ше ни про вер ки. В рам ки те на
опе ра ция та с по мощ та на слу жи те ли
на ЦМУ бя ха за дър жа ни в Ру мъ ния 3
рис ко ви прат ки. Тъй ка то сле до пе ра -
тив ният пе риод на опе ра ция та прик -
лю чи в края на го ди на та, към нас -
тоя щия мо мент ня ма дан ни за окон -
ча тел ни те ре зул та ти от опе ра ция та.

През ок том ври 2011 г. бе ше про -
ве де на операция JCO Barrel, коор ди -
ни ра на от Пол ша и ОЛАФ. Нейната
цел  бе ше пре дот вра тя ва не на въ -
веж да не то на кон тра бан дни тю тю не -
ви из де лия и на пре кур со ри за нар -
ко тич ни ве щес тва по жп тра фик. В
рам ки те на опе ра ция та от българ-
ската митническа администрация
бя ха за дър жа ни 43 520 къ са ци га ри
с чуж дес тра нен ак ци зен бан де рол.

МО БИ ЛЕН КОН ТРОЛ
Еки пи те на мит ни -

чес ки те мо бил ни гру -
пи (ММГ) из вър ши ха
822 мит ни чес ки про -
вер ки, от кои то 455
ща тел ни и 367 час -
тич ни. Из вър ше ни бя -
ха 367 про вер ки,
свър за ни със спаз ва -
не на ак циз но то за -
ко но да тел ство. В ре -
зул тат на про вер ки те
има кон ста ти ра ни 12
слу чая на не дек ла ри -
ра ни сто ки, 9 слу чая на на ру ше ние
на чл. 78 от ЗМГО, 249 слу чая на
на ру ше ние на ак циз но то за ко но да -
тел ство. В дру ги 41 слу чая е ос по -
ре на дек ла ри ра на та мит ни чес ка
стой ност, а в 26 е пре по ръ ча но
пре раз глеж да не на дек ла ри ра ния
та ри фен но мер. В ре зул тат на кон -
ста ти ра ни те от ММГ на ру ше ния от
съот вет ни те мит ни ци са със та ве ни
20 ак та за ус та но вя ва не на мит ни -
чес ки на ру ше ния и 176 ак та за ус -
та но вя ва не на на ру ше ния на ак -
циз но то за ко но да тел ство. След
пре раз глеж да не на дек ла ри ра на та
мит ни чес ка стой ност бя ха до съб ра -
ни 32 977 ле ва.

Из вър ше ни бя ха съв мес тни опе -
ра ции с ГД БОП и съот вет ни те

служ би на МВР по мес та,  НАП и
те ри то риал ни те є зве на в Плов див,
Ве ли ко Тър но во, ИАЛВ, от де ли те
МРР и ПК в стра на та.

Със та вът на ММГ бе ан га жи ран
съг лас но за по вед на ди рек то ра на
Аген ция „Мит ни ци“ в 24-ча со во наб -
лю де ние и кон трол на всич ки енер -
гий ни про дук ти, из веж да ни от 12
да нъч ни скла да и пет рол ни ба зи на
те ри то рия та на ця ла та стра на. В
рам ки те на про ве де на та опе ра ция
бя ха осъ щес тве ни 14 018 кон тро ли
на енер гий ни про дук ти, из веж да ни
от наб лю да ва ни те скла до ве и ба зи.
Със та ве ни бяха 15 про то ко ла за
кон ста ти ра ни на ру ше ния по ЗАДС.

В ре зул тат на про вер ки на бен -
зи нос тан ции, пет рол ни ба зи, да -
нъч ни скла до ве за енер гий ни про -
дук ти, пре воз ни сред ства, бя ха
кон ста ти ра ни 980 952 лит ра го ри ва
без до ку мен ти за пла тен или обез -

пе чен ак циз, 5000 лит ра го ри во със
съм не ние за теж ко го ри во и 6912
лит ра мар ки ра но го ри во в бен зи -
нос тан ции, в на ру ше ние на чл. 94
от ЗАДС.

Във во де на та от чет ност бя ха ус -
та но ве ни лип си на 348 837 лит ра
газ ьол за про миш ле ни це ли, 5640
лит ра ди зе ло во го ри во и 508 кг
LPG в по ве че.

В да нъч ни скла до ве за ал ко хол
бя ха кон ста ти ра ни лип си на 22 136
лит ра де на ту ри ран ети лов ал ко хол
и 4370 лит ра спирт в по ве че.

Ус та но ве ни бя ха не за ве де ни в
ма те риал на та от чет ност 3 329 697
кг ме ла са, 364 810 кг зър но пше ни -
ца и 14 600 лит ра фу зе ло во мас ло.

В час тен имот бя ха от кри ти 11
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хил. лит ра ви но ма те риал, 7200 лит ра
джиб ри, 3780 лит ра ви но в ПВЦ ту би и
174 лит ра ви со ког ра ду сов ал ко хол
(37,3 – 46°).

За дър жа ни бяха 40 000 EUR без
удос то ве ре ние от ТД на НАП за лип -
са на за дъл же ния. При про вер ка на
то ва рен ав то мо бил бя ха от кри ти 8 не -
ле гал ни емиг ран ти. Про вер ки те на
ГКПП, във вът реш ност та на стра на та,
тър гов ски обек ти и про вер ки на пъ тя
до ве до ха до за дър жа не на 29 579 480
къ са ци га ри без бан де рол или с чужд
бан де рол, 149 кг тю тюн, 13 818 лит ра
на ли вен ал ко хол (31,4 – 95,8%), 10 060
лит ра ви но, 4416 бу тил ки ал ко хол със
стар бан де рол, от кои то 101 бу тил ки
със съм не ние за неис тин ски бан де -
рол, 9550 бу тил ки с неис тин ски бан де -
рол. 

Ус та но ве ни бя ха три бен зи нос тан -
ции, за реж да щи бу тил ки про пан-бу тан
за би то ви це ли, в на ру ше ние на чл. 95
от ЗАДС и се дем на де сет обек та, про -
да ва щи тю тю не ви из де лия без раз ре -
ше ние. В ре зул тат на из вър ше ни те
про вер ки са об ра зу ва ни два де сет и
че ти ри доз на ния и де сет до съ деб ни
произ вод ства.

При про вер ки те на сто ки, до пус на -
ти до сво бод но об ра ще ние, бя ха ус та -
но ве ни не дек ла ри ра ни 4956 об лек ла
(яке та, пан та ло ни, кли но ве, бо ди та),
130 дам ски ша ло ве мар ка „Chanel“, 16
дам ски чан ти, 260  ле пи ла, 50 час ти за
трак то ри, 17 дър ве ни ма си, ком плект
хол на гар ни ту ра, 15 ма сич ки за ка фе,
2 фот ьой ла, 2015 м  ПВЦ про фи ли,
1750 м2 лам пе рия, 6000 мет ра въ же за
що ри, 3252  плас тма со ви дръж ки и ко -
лел ца за ку фа ри и 2280  лу ми нес цен -
тни лам пи.

В на ру ше ние на ЗМГО бя ха за дър -
жа ни 4161 об лек ла, чан ти, пор тмо не -
та, обув ки, чех ли, 764 хав лие ни кър пи,
880 ком плек та ка бе ли за ав то мо би ли
и 4000 па ке та пам пер си.

Въз ос но ва на за по вед на ди рек -
то ра на Аген ция „Мит ни ци“ от дел
„Мит ни чес ки мо бил ни гру пи“ бе зак -
рит и бе съз да ден сек тор „Спе циа ли -
зи ран мо би лен кон трол“ към от дел
„На цио на лен коор ди на цио нен и кон -
тро лен цен тър“, ка то със та вът бе ре -
ду ци ран до 22 слу жи те ли, от кои то 4-
ма дъл гос роч но ко ман ди ро ва ни.

ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧНА
ДЕЙНОСТ НА МИТНИЧЕСКИТЕ

ЛАБОРАТОРИИ
През 2011 г. в три те мит ни чес -

ки ла бо ра то рии – Цен трал ната
мит ни чес ка ла бо ра то рия  в ЦМУ,
мит ни чес ки те ла бо ра то рии в Ру -
се и в Плов див  пос тъ пи ха за из -
след ва не об що 5236 про би от
раз лич ни сто ки. Ста тис ти ка та по ви до ве про ве ре ни сто ки по каз ва, че
най-го лям брой про би (76%) са из след ва ни от ак циз ни сто ки – го ри -
ва, ал ко хол ни про дук ти и тю тюн и тю тю не ви из де лия. Из след ва ни те
за це ли те на мит ни чес кия кон трол (та риф ни мер ки) про би със тав ля -
ват 17%, а 7% е де лът на про би те из след ва ни за съ дър жа ние на нар -
ко тич ни ве щес тва, пре кур со ри и дру ги заб ра не ни суб стан ции.

Ста тис ти чес кият ана лиз на ре зул та ти те от из след ва ния та по каз ва,
че око ло 32 % от про ве ре ни те чрез ла бо ра то рен ана лиз про би по -
каз ват не съот вет ствие с обя вен или дек ла ри ран вид на сто ка та и/или
та ри фен но мер.

Ка то до пъл ни тел ни дей нос ти (ад ми нис тра тив ни ус лу ги) по чл. 12 от
За ко на за мит ни ци те, ла бо ра то рии те  из вър ши ха ана ли зи на око ло
178 про би с об щи при хо ди от над 20 000 лв.

РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
� Въвеждане на нови аналитични методи за изследване на стоки.
През из ми на ла та го ди на в прак ти ка та на Цен трал на та мит ни чес ка

ла бо ра то рия бя ха въ ве де ни два но ви ана ли тич ни ме то да: за оп ре де ля -
не на вис ко зи те тен ин декс на по лие ти лен те реф та лат, необ хо дим за
про вер ка на сто ки във връз ка с кон тро ла на ан ти дъм пин го ви сто ки и
за оп ре де ля не съ дър жа ние на за ха ри в за хар ни си ро пи, съг лас но
изис ква ния та на Рег ла мент (ЕО) № 951/2006 по ме то да на Лейн и Ей -
нън.

През 2011 г. мит ни чес ка та ла бо ра то рия в Плов див раз ши ри об хва та
на дей ност та си с из след ва не на тю тюн и тю тю не ви из де лия.

� Сис те ми за ка чес тво – ак ре ди та ция, учас тие в меж ду ла бо ра тор -
ни срав не ния, тес то ве за при год ност.

След ак ре ди та ция та на Цен трал ната мит ни чес ка ла бо ра то рия през
2010 г., през 2011 г. мит ни чес ка та ла бо ра то рия в Ру се пре ми на ус пеш -
но про це ду ра та за ак ре ди та ция и в на ча ло то на 2012 г. се очак ва да
по лу чи сер ти фи кат.

За до каз ва не на своя та про фе сио нал на ком пе тен тност мит ни чес ки те
ла бо ра то рии учас тва ха ус пеш но в три меж ду ла бо ра тор ни срав ни тел ни
из пит ва ния, в то ва чис ло и меж ду на род ни, как то след ва:

� Междулабораторно сравнение за анализ на минерални масла
(нефтопродукти) за определяне на четиринадесет показателя.

� Междулабораторно сравнение за анализ на брашно – определе-
ни три показателя.

� Междулабораторно сравнение за анализ на растителни мазни-
ни – определени шест показателя.

ЛАБОРАТОРНИ
ПРОВЕРКИ
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ПОСЛЕДВАЩИ ПРОВЕРКИ

Дей ност та на зве на та за
пос лед ващ кон трол е съоб ра зе -
на с прио ри те ти те на митничес-
ката администрация за 2011 г. –
за сил ва не на кон тро ла от мит -
ни чес ки те ор га ни в рам ки те на
пос лед ва щия кон трол по спаз -
ва не раз по ред би те на мит ни -
чес ко то за ко но да тел ство на ЕС
и да нъч ния кон трол вър ху ак -
циз ни те сто ки и да нъч но за дъл -
же ни те ли ца с цел по ви ша ва не
на ефек тив ност та при съ би ра не
на взе ма ния та при внос на сто -
ки и от ак циз при сдел ки в
стра на та.

Ос нов ни те це ли на пос лед ва -
щия кон трол са свър за ни с про -
вер ка спаз ва не то на мит ни чес -
ко то за ко но да тел ство от стра на
на ико но ми чес ки те опе ра то ри и
съ щев ре мен но под по ма га не то
им  в поз на ва не то и при ла га не -
то му от тях на стра на. 

Пла ни ра не то на про вер ки те
е от клю чо во зна че ние за из -
пъл не ние то на це ли те на пос -
лед ва щия кон трол. То зи про цес
е пря ко свър зан с ана лиз и
оцен ка на рис ка и це ли оси гу -
рява не на ефек тив но на соч ва не
на ре сур си те и уси лия та за кон -
трол там къ де то има най-ви сок
риск от ком про ме ти ра не на фи -
нан со ви те ин те ре си на ЕС, нес -
паз ва не на не та риф ни те мер ки
(заб ра ни и ог ра ни че ния), при ла -
га ни в ЕС, на ру ше ния при при -
ла га не на мит ни чес ки те ре жи ми
и про це ду ри, опас ност за си гур -
ност та и бе зо пас ност та на ЕС,
за об щес тве но то здра ве, окол -
на та сре да или за пот ре би те ли -
те.

Пос та ве ни те це ли при из вър -
шва ния от мит ни чес ки те ор га ни
да нъ чен кон трол по при ла га не
на ак циз но то за ко но да тел ство
са свър за ни с ус та но вя ва не
раз ме ра на дей стви тел но дъл -

жи мия ак циз от да нъч ноза дъл -
же ни те ли ца по ЗАДС, оси гу ря -
ва не на своев ре мен но то вна ся -
не в дър жав ния бюд жет на раз -
ли ка та меж ду дек ла ри ра ния и
дъл жи мия от ли ца та ак циз, про -
вер ка на да нъч но за дъл же ни те
ли ца от нос но спаз ва не то раз -
по ред би те на ак циз но то за ко но -
да тел ство по от но ше ние на про-
из вод ство то, пре ра бот ка та, съх -
ра не ние то и дви же ние то на ак -
циз ни сто ки и фор ми ра не у да -
нъч но за дъл же ни те ли ца на ко -
рек тно от но ше ние към изис ква -
ния та на да нъч ни те за ко ни и
доб ро вол но то им спаз ва не.

През 2011 г. митнически слу -
жи те ли  из вър шиха 66 про вер ки
в рам ки те на пос лед ва щия кон -
трол по ре да на чл. 78, параг-
раф 2 от Рег ла мент (ЕИО) №
2913/92 от нос но съз да ва не на
Мит ни чес кия  ко декс на Об -
щност та и  чл. 84а от Закона за
митниците (ЗМ).

В ре зул тат на те зи про вер ки
бя ха ус та но ве ни на ру ше ния,
свър за ни с въз ник ва не на за -
дъл же ния за зап ла ща не на пуб -
лич ни дър жав ни взе ма ния на
об ща стой ност 3 858 958,30 лв.,
в то ва чис ло ми то 1 341 358,59
лв. и ДДС 2 517 599,71 лв. 

Бя ха из вър ше ни и 21 пов тор -
ни про вер ки на ЕАД по ре да на
чл. 78, параграф 1 от Рег ла мент
(ЕИО) № 2913/92 от нос но съз да -
ва не на Мит ни чес кия  ко декс на
Об щност та и  чл. 84 от ЗМ. 

В ре зул тат на те зи про вер ки
бяха ус та но ве ни на ру ше ния,
свър за ни с въз ник ва не на за -
дъл же ния за зап ла ща не на пуб -
лич ни дър жав ни взе ма ния на
об ща стой ност 7404 лв., то ва
чис ло ми то 6170 лв. и ДДС 1234
лв. През из ми на ла та го ди на бя -
ха за поч на ти 102 ре ви зии на да -
нъч но за дъл же ни ли ца, ка то 82
от тях  са прик лю че ни.

Ус та но ве ният ак циз за до съ -

би ра не по из да де ни те ре ви -
зион ни ак то ве е в раз мер на
27 609 120,38 лв., със съот вет ни -
те лих ви за прос ро чие.

През 2011 г. бя ха из вър ше ни
об що 1394 про вер ки за спаз ва -
не на ак циз но то за ко но да тел -
ство. В ре зул тат на из вър ше ни
про вер ки във връз ка с по да де -
ни ис ка ния за въз ста но вя ва не и
прих ва ща не е въз ста новeн ак -
циз в раз мер на  147 534 311, 20
лв. 

Важ но мяс то в рам ки те на
из пъл ня ва ни те дейности по пос -
лед ващ кон трол зае мат и свър -
за ни те с при ла га не то на раз по -
ред би те на Рег ла мент (ЕИО)
№ 2913/92 и Рег ла мент (ЕИО)
№ 2454/93 в об ласт та на одоб -
ре ни те ико но ми чес ки опе ра то -
ри (ОИО). 

През 2011 г. служителите от
последващия контрол про дъл -
жиха да из пъл ня ват дей нос ти,
свър за ни с ця лос тна та ор га ни -
за ция и коор ди на ция на дей -
ствия та на мит ни чес ки те слу жи -
те ли, ра бо те щи по въп ро си те на
ОИО. Ком пе тен тни те мит ни чес -
ки ор га ни из вър ши ха 19 пред ва -
ри тел ни про вер ки по по вод по -
да де ни от ико но ми чес ки опе ра -
то ри ис ка ния за из да ва не на
раз ре ше ния за при ла га не на
оп рос те ни про це ду ри и са из да -
де ни 28 раз ре ше ния за при ла га -
не на оп рос те ни про це ду ри.

Съз да де на бе необ хо ди ма та
ор га ни за ция и коор ди на ция на
дей ствия та на мит ни чес ки те
слу жи те ли в ТМУ за из вър шва не
на кон трол ни дей ствия във
връз ка с при ла га не на чл. 14р,
па раг раф 4 на Рег ла мент (ЕИО)
2454/93 г. на Ко ми сия та. През
по со че ния пе риод бя ха из вър -
ше ни 3 про вер ки, свър за ни с
ус та но вя ва не из пъл не ние то на
пре по ръ ки те след из да ва не на
сер ти фи кат за одоб рен ико но -
ми чес ки опе ра тор.
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ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА 
И ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА ЕС

При из пъл не ние на ос нов ни те
си це ли в об ласт та на еле мен ти те
за об ла га не (мит ни чес ка стой ност,
та риф но кла си ра не и произ ход на
сто ки те) и в об ласт та на та риф ни -
те мер ки и при ви ле ги ро ва ни те
опе ра ции мит ни чес ка та ад ми нис -
тра ция:

� Взе ак тив но учас тие в раз ра -
бот ва не то на ев ро пей ско то мит ни -
чес ко за ко но да тел ство и в раз ра -
бот ва не то на на цио нал ни мер ки за
не го во то при ла га не, в т. ч.:

� Рег ла мент (ЕС) № 1006/2011
на Ко ми сия та за из ме не ние
на при ло же ние I към Рег ла -
мент (ЕИО) № 2658/87 на Съ -
ве та от нос но та риф на та и
ста тис ти чес ка но мен кла ту ра
и Об ща та мит ни чес ка та ри -
фа, с кой то се въ веж да Ком -
би ни ра на та но мен кла ту ра на
ЕС за 2012 г., на Рег ла мент
(ЕС) №1344/2011 на Съ ве та
за сус пен ди ра не на ав то ном -
ни те ми та по Об ща та мит ни -
чес ка та ри фа за оп ре де ле ни
сел скос то пан ски, риб ни и

про миш ле ни про дук ти, мно -
жес тво рег ла мен ти за та риф -
но кла си ра не на кон крет ни
сто ки, бе леж ки по ко ди фи ка -
ция та на Рег ла мен ти (ЕИО)
№ 2288/83, 2289/83 и 2290/83.
От Съ ве та по ев ро пей ски те
въп ро си към Ми нис тер ския
съ вет (СЕВ)  бяха одоб ре ни
Рам ко ви по зи ции на Ре пуб ли -
ка Бъл га рия за прие ма не то
на ав то ном ни мер ки за сус -
пен ди ра не на ми та та и ав то -
ном ни та риф ни кво ти. Пред
Ев ро пей ска та ко ми сия бяха
пред ста ве ни ис ка ния на бъл -
гар ски ико но ми чес ки опе ра -
то ри за сус пен ди ра не на ми -
та, как то и въз ра же ния сре -
щу ис ка ния от дру ги дър жа ви
член ки на ЕС за сус пен ди ра -
не на ми та;

� в раз лич ни сек ции на Ко ми -
те та по Мит ни чес кия ко декс,
из гот вя щи съот вет на та част
от проек та на Пра вил ник за
при ла га не на Мо дер ни зи ра -
ния мит ни чес ки ко декс, как то

и проек ти на нор ма тив ни ак -
то ве, рег ла мен ти ра щи при ла -
га не то на дей ства що то за ко -
но да тел ство и в дис ку сии те
по прие ма не на раз по ред би -
те за произ ход към Ре гио нал -
на та пан-ев ро-сре ди зем но -
мор ска кон вен ция по пра ви -
ла та за произ ход и на раз по -
ред би те за произ ход към до -
го ва ря щи те се спо ра зу ме ния
за сво бод на тър го вия на ЕС
със стра ни те пар тньо ри.

� С цел ед нак во то при ла га не
на за ко но да тел ство то в об ласт та
на еле мен ти те за об ла га не и в об -
ласт та на та риф ни те мер ки и на
при ви ле ги ро ва ни те опе ра ции, и
ко рек тно то оп ре де ля не и съ би ра не
на внос ни те сбо ро ве и дру ги те
пуб лич ни взе ма ния, мит ни чес ка та
ад ми нис тра ция реа ли зи ра след ни -
те дей нос ти:

� из гот ви ста но ви ща за про мя -
на или оп ре де ля не на та ри -
фен но мер на сто ки вслед -
ствие на из вър ше ни ла бо ра -
тор ни ек спер ти зи, как то и
съг ла су ва ла бо ра тор ни ек -
спер ти зи за сто ки, при кое то
бе пот вър де но та риф но то им
кла си ра не;

� в на цио нал но то при ло же ние
ТА РИК своев ре мен но бяха
ин тег ри ра ни мер ки те, произ -
ти ча щи от За ко на за из ме не -
ние и до пъл не ние на За ко на
за ак ци зи те и да нъч ни те
скла до ве, как то и мер ки те
във връз ка с из ме не ния та в
Ком би ни ра на та но мен кла ту -
ра вслед ствие на вляз ла та в
си ла от 01.01.2012 г. пета ре -
дак ция на Хар мо ни зи ра на та
сис те ма за опи са ние и ко ди -
ра не на сто ки те. Осъ щес тве -
но бе пос тоян но наб лю де ние
на ра бо тос по соб ност та на
мо ду ли те от Сис те ма та за уп -
рав ле ние на Ин тег ри ра на та

В ус ло вия на фи нан со ва и ико но ми чес ка кри за мит ни чес -
ка та ад ми нис тра ция  е из пра ве на пред пре диз ви ка тел ство -
то да ра бо ти на ед но ни во с мит ни чес ки те ад ми нис тра ции
на дър жа ви те член ки на ЕС. В та зи връз ка нейните прио ри -
те ти и це ли в об ласт та на еле мен ти те за об ла га не и в об -
ласт та на та риф ни те мер ки и при ви ле ги ро ва ни те опе ра ции
са на со че ни към улес ня ва не на за кон на та тър го вия чрез мо -
дер ни зи ра не на ра бот ни те ме то ди в съот вет ствие със
стан дар ти те на ЕС; ед нак во то при ла га не на за ко но да тел -
ство то на ЕС чрез ус та но вя ва не на един на прак ти ка при оп -
ре де ля не на еле мен ти те за об ла га не и в об ласт та на  та -
риф ни те мер ки и при ви ле ги ро ва ни те опе ра ции; ед нак во то
при ла га не на мер ки те на по ли ти ка та за за щи та на жи во та
и здра ве то на хо ра та, на жи вот ни те и рас те ния та, по ли ти -
ка та на опаз ва не на окол на та сре да, опаз ва не на кул тур но-
ис то ри чес ко то нас лед ство и дру ги по ли ти ки, въз ла га щи
фун кции на мит ни чес ка та ад ми нис тра ция чрез ин сти ту -
цио на ли зи ра не на опе ра тив но то взаи мо дей ствие и под по -
ма га не на ком пе тен тни те на цио нал ни ор га ни по съот вет -
ни те по ли ти ки.
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та ри фа (ТА РИК, TQS,
Surveillance 2, ЕBTI, ECICS,
BOI), в т. ч. взаи мов ръз ка та
със сис те ми те на ЕС и с ло -
кал ни те мит ни чес ки уч реж де -
ния,  как то и на въз ник на ли
проб ле ми и необ хо ди мост от
про ме ни в ре зул тат на но ви
изис ква ния на ЕС и на цио -
нал ни та ки ва;

� еже ме сеч но на ЕК бяха из -
пра щани док ла ди за до пус на -
ти те за сво бод но об ра ще ние
сто ки – обект на ан ти дъм пин -
го ви и из рав ни тел ни ми та,
как то и ком плек сна ин фор ма -
ция за ад ми нис три ра не то на
пра ви ла та за произ ход за
2009 и 2010 г. с цел включ ва -
не то є в един на та ба за дан ни
за из вър ше ни про вер ки на
до ка за тел ства за произ ход;

� бяха из вър ше ни мно гоб рой ни
пос лед ва щи про вер ки на до -
ка за тел ства за произ ход на
сто ки и в ре зул тат на то ва за
не ре дов ни те до ку мен ти бяха
пред прие ти дей ствия за до -
съ би ра не на мит ни сбо ро ве.

� Оказва се ме то ди чес ка
помощ на мит ни чес ки те уч реж де -
ния при при ла га не на за ко но да -
тел ство то в го ре по со че ни те об лас -
ти, в т. ч. чрез из гот вя не на ад ми -
нис тра тив ни ука за ния, обяс ни тел -
ни тек сто ве, ръ ко вод ства за при -
ла га не, ин струк ции, под дър жа не
на ин фор ма цион ни руб ри ки в Ин -
тра нет стра ни ца та на Аген ция

„Мит ни ци“, про веж да не на спе циа -
ли зи ра ни обу че ния, ра бот ни сре -
щи и др., в т. ч.:

� из гот вяне на ста но ви ща, ре -
ше ния и ука за ния в об ласт та на
еле мен ти те за об ла га не и в об -
ласт та на та риф ни те мер ки и на
при ви ле ги ро ва ни те опе ра ции, ре -
ше ния по жал би сре щу ре ше ния
на на чал ни ци те на мит ни ци;

� про ве ждане на ра бот ни сре -
щи с мит ни чес ки слу жи те ли
за об съж да не на кон крет ни
ка зу си в об ласт та на произ -
хо да на сто ки те, та риф но то
кла си ра не и мит ни чес ки те
ос во бож да ва ния;

� под дръжка на ак туал на ин -
фор ма ция в Ин тра нет стра ни -
ца та на Аген ция „Мит ни ци“ за
при ло жи ми те пра ви ла за
произ ход на сто ки или ре ше -
ния на ЕК за пре дос та вя не
на та риф ни пре фе рен ции на
ав то ном но ос но ва ние, за
Ком би ни ра на та но мен кла ту ра
на ЕС и тъл ку ва тел ни те тек -
сто ве към нея, за рег ла мен ти -
те от нос но та риф но кла си ра -
не на сто ки, как то и ре гис тър
на об вър зва щи та риф ни ин -
фор ма ции, из да де ни от мит -
ни чес ка та ад ми нис тра ция.

� Сът руд ни чи си с дру ги мит ни -
чес ки ад ми нис тра ции, с пра воп ри -
ла га щи ор га ни и работи за съз да -
ва не на ус ло вия за проз рач ност и
ак ти вен диа лог с биз не са и граж -
да ни те за пра вил но то при ла га не

на дей ства що то за ко но да тел ство,
в то ва чис ло чрез из да ва не на об -
вър зва щи та риф ни ин фор ма ции
(ОТИ),  про веж да не на се ми на ри
и дру ги фор ми на обу че ния, под -
дър жа не на спе циа ли зи ра ни руб -
ри ки в ин тер нет стра ни ца та на
Аген ция „Мит ни ци“, пред наз на че ни
за ши ро ка та об щес тве ност и ико -
но ми чес ки те опе ра то ри:

� изготвяне по ис ка не на ико -
но ми чес ки опе ра то ри на ин -
фор ма ции за та риф но кла си -
ра не на сто ки,  за при ла га не
на ан ти дъм пин го ви и из рав -
ни тел ни ми та, дру ги та риф ни
мер ки, как то и из да ва ни
ОТИ и раз ре ше ния за одоб -
рен из но си тел във връз ка с
пра ви ла та за произ ход на
сто ки;

� про ве ждане на 2 се ми на ра,
ор га ни зи ра ни от БТПП и
БСК, за  пред ста вя не на ин -
фор ма ция на ико но ми чес ки -
те опе ра то ри от нос но пра ви -
ла та за та риф но то кла си ра не
и произ ход на сто ки те;

� ак тив но учас тие в под ко ми -
те ти към Съв мес тна та ко ми -
сия за съз да ва не на ор га ни -
за ция за при ла га не на Спо -
ра зу ме ние то меж ду пра ви -
тел ствата на Ре пуб ли ка Бъл -
га рия и на Съе ди не ни те аме -
ри кан ски ща ти за сът руд ни -
чес тво в об ласт та на от бра -
на та, в ра бот на гру па за про -
мя на на Рам ко во то спо ра зу -
ме ние меж ду Ре пуб ли ка Бъл -
га рия и Ев ро пей ска та бан ка
за въз ста но вя ва не и раз ви -
тие от нос но дей нос ти те на
Меж ду на род ния фонд „Коз -
ло дуй“, в меж ду ве дом стве на
ра бот на гру па „Хра ни тел ни
бан ки“ под ръ ко вод ство то на
ми нис тъ ра на зе ме де лие то и
хра ни те за изяс ня ва не въз -
мож нос ти те и ог ра ни че ния та
при раз ви тие на мо де ла за
хра ни тел но под по ма га не в
Ре пуб ли ка Бъл га рия, в меж -
ду ве дом стве ни те ра бот ни
гру пи от нос но про мя на на

През де кем ври мит ни чес ки слу жи те ли от МП Ка пи тан Ан дрее во за дър жа ха
1805 па па га ла, меж ду кои то 55 от за щи те ния вид „Ро зе ли“.
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двус тран ни те спо ра зу ме ния
за тех ни чес ка по мощ, склю -
че ни от Ре пуб ли ка Бъл га рия
с Япо ния, Швей ца рия и САЩ
пре ди при съе ди ня ва не то на
Бъл га рия към ЕС.

Ед нак во то при ла га не на мер ки -
те на по ли ти ка та за за щи та на жи -
во та и здра ве то на хо ра та, на жи -
вот ни те и рас те ния та, по ли ти ка та
на опаз ва не на окол на та сре да,
опаз ва не на кул тур но-ис то ри чес -
ко то нас лед ство и дру ги по ли ти ки,
въз ла га щи фун кции на мит ни чес -
ка та ад ми нис тра ция, изис кват ин -
сти ту цио на ли зи ра не на опе ра тив -
но то взаи мо дей ствие и под по ма -
га не на ком пе тен тни те на цио нал ни
ор га ни по съот вет ни те по ли ти ки и
рег ла мен ти ра не на ус лу ги те, кои то
да са от во ре ни, не дис кри ми на -
цион ни, проз рач ни и да об служ ват
об щес тве ния ин те рес.

� За да се обез пе чат и улес нят
те зи мно гоб рой ни фун кции и за да -
чи при при ла га не на не та риф ни те
мер ки и мер ки те на ОСП, как то и
на мер ки те по над зо ра на па за ра
ек спер ти те в мит ни чес ка та ад ми -
нис тра ция:

� из гот ви ха ука за ния  и ин фор -
ма ции във връз ка с тях но то
при ла га не, из ра зя ва ха ста -
но ви ща по проек ти на нор -
ма тив ни до ку мен ти и по до -
ку мен ти на ЕК, как то и осъ -
щес твя ва ха об мен на ин фор -
ма ция с ком пе тен тни те на -
цио нал ни ор га ни в та зи
връз ка.

Съ щес тве на ро ля при при ла га -
не то на мер ки те от мит ни чес ка та
ад ми нис тра ция имат и пар тньор -
ски те дей ствия и взаи моот но ше -
ния с дру ги те ин сти ту ции. В та зи
връз ка от 2011 г. са в си ла ин -
струк ции за взаи мо дей ствие меж -
ду Аген ция „Мит ни ци“ и на цио нал -
ни ор га ни, чии то ком пе тен ции опи -
рат до сът руд ни чес тво то с мит ни -
чес ки те ор га ни, а имен но за по ви -
ша ва не ефек тив ност та на кон тро -
ла при въ веж да не и из нос на ек -
зем пля ри от зас тра ше ни те ви до ве
на ди ва та фау на и фло ра, за спаз -

ва не изис ква ния та на за ко но да -
тел ство то при въ веж да не на про -
дук ти от жи во тин ски и рас ти те лен
произ ход за лич на кон су ма ция, за
ефек тив но то при ла га не на мер ки -
те по над зо ра на па за ра.

Слу жи те ли на Аген ция „Мит ни -
ци“ имат съ щес твен при нос за из -
гот ве ния съв мес тно с ЕК до ку мент
„На со ки за кон трол вър ху вно са в
сфе ра та на бе зо пас ност та и съот -
вет ствие то на про дук ти те“, кой то
има за цел да под по мог не дър жа -
ви те член ки за спаз ва не на съот -
вет ни те раз по ред би на за ко но да -
тел ство то на ЕС в об ласт та на
над зо ра на па за ра. До ку мен тът е
на раз по ло же ние на об щес тве -
ност та и на ин тер нет стра ни ца та
на Аген ция „Мит ни ци“. 

През го ди на та мит ни чес ка та
ад ми нис тра ция съ дей ства ше ак -
тив но на ЕК и пре дос та вя ше ин -
фор ма ция за при ла га не на не та -
риф ни те мер ки, произ ти ча щи от
за ко но да тел ство то на ЕС. При мер
за то ва са док лад ва ни те дан ни в
об лас ти те, свър за ни с из но са на
кул тур ни сто ки, ре гу ли ра не на тър -
го вия та със зас тра ше ни ви до ве на
ди ва та фло ра и фау на, тър го вия с
тю ле но ви про дук ти, за си лен офи -
циа лен кон трол вър ху оп ре де ле ни
хра ни от оп ре де ле ни тре ти стра ни
и др. 

Одит на ми сия на ЕК в об ласт та
на бе зо пас ност та на хра ни те и фу -
ра жи те про ве ри дей ствия та на
мит ни чес ки те ор га ни и взаи мо дей -
ствие то им с ор га ни те на Бъл гар -
ска та аген ция по бе зо пас ност на
хра ни те при при ла га не то на изис -
ква ния та на за ко но да тел ство то,
оп ре де ля що спе циал ни изис ква -
ния при въ веж да не в Об щност та
на про дук ти от жи во тин ски произ -
ход за лич на кон су ма ция.

Мит ни чес ка та ад ми нис тра ция
учас тва в ини ции ра ни те от СМО
Меж ду на род на мит ни чес ка опе ра -
ция в рам ки те на проект GAPIN,
пос ве тен на тран сгра нич ния тра -
фик на ви до ве на ди ва та фау на, в
съв мес тна опе ра ция „Къ со съе ди -
не ние“, фо ку си ра на вър ху вно са

на елек три чес ки про дук ти, за ус -
та но вя ва не на фал ши ви сто ки и
сто ки, неот го ва ря щи на оп ре де лен
стан дарт, и в опе ра ция DEMETER
|| сре щу не ле гал ния пре воз на
опас ни и дру ги от па дъ ци. В опе ра -
ции те се вклю чи ха и съот вет ни те
на цио нал ни ком пе тен тни ор га ни.

Осъ щес твен бе одит на Смет -
на та па ла та на Ре пуб ли ка Бъл га -
рия за из пъл не ние то от стра на на
мит ни чес ка та ад ми нис тра ция на
ев ро пей ско то за ко но да тел ство от -
нос но пре во зи на от па дъ ци. 

Про дъл жа ва ра бо та та по оси гу -
ря ва не пра вил но то при ла га не на
мер ки те на ОСП. Съ дей ства се ре -
гу ляр но на Ми нис тер ството на зе -
ме де лие то и хра ни те и Дър жа вен
фонд „Зе ме де лие – Раз пла ща тел -
на аген ция“ в про це са на из гот вя -
не то и из ра зя ва не то на по зи ции
на Ре пуб ли ка Бъл га рия по пред ло -
же ния за про мя на на за ко но да -
тел ство то. Ек спер ти от мит ни чес -
ка та ад ми нис тра ция учас тваха в
за се да ния та на Уп ра ви тел ния ко -
ми тет по об ща та ор га ни за ция на
зе ме дел ски те па за ри, сек ция „Хо -
ри зон тал ни въп ро си“ към ЕК и в
ра бот на гру па към ГД АГ РИ на ЕК.
За си лен е об ме нът на ин фор ма ция
във връз ка с кон тро ла вър ху из но -
са с Дър жа вен фонд „Зе ме де лие –
Раз пла ща тел на аген ция. Във връз -
ка с про вер ки за ав тен тич ност на
из да де ни ли цен зии за внос AGRIM
ре гу ляр но бяха от пра вя ни за пит -
ва ния до Ми нис тер ството на зе ме -
де лие то и хра ни те и до дру ги дър -
жа ви член ки. Из гот ве ни бя ха го -
диш ни док ла ди от нос но кон тро ла
чрез фи зи чес ки про вер ки вър ху
из но са на сел скос то пан ски про -
дук ти, за кои то са от пус на ти въз -
ста но вя ва ния или дру ги су ми и за
кон тро ла вър ху из но са на из вън -
квот на за хар, ка сае щи ком пе тен -
ции те на мит ни чес ка та ад ми нис -
тра ция, кои то са пре дос та ве ни на
ЕК. Бяха реа ли зи ра ни обу че ния на
мит ни чес ки те слу жи те ли с ог лед
ук реп ва не то на ад ми нис тра тив ния
ка па ци тет при при ла га не на мер -
ки те.
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ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ
През 2011 г. про це сът на 
ком пю тъ ри за ция и раз ви тие то
на ин фор ма цион ни те сис те ми
в об ласт та на мит ни ци те
и ак ци зи те про дъл жи да 
под по ма га дей нос ти те по 
за сил ва не на кон тро ла
и из пъл не ние то на 
ан га жи мен ти те ни ка то
дър жа ва член ка на ЕС.

ПОД ДРЪЖ КА
НА РА БО ТОС ПО СОБ НОСТ ТА

НА ИН ФОР МА ЦИОН НИ ТЕ
СИС ТЕ МИ 

На деж дно то и неп ре къс на то
фун кцио ни ра не на ин фор ма цион -
ни те сис те ми е пред пос тав ка за
ефек тив на та ра бо та на мит ни -
чес ка та ад ми нис тра ция, във
връз ка с кое то през го ди на та бе
из вър шва на пос тоян на фун кцио -
нал на и тех ни чес ка под дръж ка и
наб лю де ние как то на на цио нал -
ни те сис те ми, та ка и на сис те ми -
те, оси гу ря ва щи връз ка с ЕС. От
из клю чи тел но зна че ние за из -
пъл не ние то на ан га жи мен ти те
ка то мит ни чес ка ад ми нис тра ция
на дър жа ва член ка и ка то учас -
тник в ини циа ти ва та „елек трон ни
мит ни ци“ на ЕС и при ла га не то
на мер ки те за си гур ност и бе зо -
пас ност е оси гу ря ва не то на неп -
ре къс на та ра бо тос по соб ност на
Ко му ни ка цион ния цен тър за
връз ка със сис те ми те на ЕС,
сис те ма та NCTS, Сис те ма та за
кон трол на из но са фа за 2, Сис -
те ма та за кон трол на вно са фа -
за 1, Сис те ма та за ре гис тра ция
и иден ти фи ка ция на ико но ми чес -
ки опе ра то ри, Сис те ма та за уп -
рав ле ние на ин тег ри ра на та та ри -
фа (TARIC 3) и Сис те ма та за кон -
трол на дви же ние то на ак циз ни
сто ки. 

С цел по доб ря ва не ра бо та та
на сис те ми те и от стра ня ва не на

греш ки бе из вър шва на неп ре къс -
на та ко рек тив на под дръж ка. В
про це са на ра бо та бя ха внед ре -
ни но ви вер сии на мо ду ли на
Бъл гар ска та ин тег ри ра на мит ни -
чес ка ин фор ма цион на сис те ма
(БИ МИС) във всич ки мит ни чес ки
уч реж де ния, без да се на ру ша ва
тех ният нор ма лен ре жим на ра -
бо та. 

За под по ма га не на при ла га -
не то на елек трон но то дек ла ри -
ра не бе оказ ва на неп ре къс на та
тех ни чес ка и фун кцио нал на по -
мощ на тър гов ци те за ре гис тра -
ция (on-line и off-line) на ин тер -
нет стра ни ца та на Аген ция „Мит -
ни ци“. До мо мен та за по да ва не
на до ку мен ти по елек тро нен път
в мит ни чес ка та и в ак циз на та
об ласт са нап ра ве ни 4365 ре гис -
тра ции на фи зи чес ки и юри ди -
чес ки ли ца и ед но лич ни тър гов -
ци. 

РАЗ ВИ ТИЕ
НА ИН ФОР МА ЦИОН НИ ТЕ

СИС ТЕ МИ 
За ви ше ни те изис ква ния към

мит ни чес ка та ад ми нис тра ция
изис кват неп ре къс нат про цес
на раз ви тие на мит ни чес ки те
ин фор ма цион ни  сис те ми и въ -
веж да не на но ви мо ду ли и сис -
те ми.

В рам ки те на до го во ра меж -
ду Ми нис тер ство то на фи нан си -
те и дру жес тво то „Ин фор ма -
цион но об служ ва не“ АД, под пи -
сан през юли 2011 г., про дъл жи
про це сът на усъ вър шен ства не
на фун кцио нал нос ти те на ос нов -
ни те ин фор ма цион ни сис те ми.

В съот вет ствие с про ме ни те
в Тех ни чес ки те спе ци фи ка ции
на ЕК в част та „Мо ни то ринг на
дви же ния та на  сто ки и из гот вя -
не на биз нес ста тис ти ки“ в на -
ча ло то на юни 2011 г. бя ха про -
ве де ни тес то ве за съот вет ствие

с Цен трал ния екип на TAXUD и
внед ре ни в реал на ек сплоа та -
ция но ви вер сии на след ни те
сис те ми:

� Но ва ком пю тъ ри зи ра на
тран зит на сис те ма (NCTS). 

� Сис те ма та за кон трол на
вно са.

� Сис те ма та за кон трол на
из но са. 

Вто ра та част на про ме ни те в
спе ци фи ка ции те на ЕК за NCTS,
Сис те ма та за кон трол на из но -
са и Сис те ма та за кон трол на
вноса бя ха реа ли зи ра ни и въ ве -
де ни в реал на ек сплоа та ция с
вер сии те от де кем ври 2011 г.

Ос нов ни те про ме ни в ин фор -
ма цион ни те сис те ми, кои то се
от на сят до на цио нал ни те изис -
ква ния, са:

� Ин тер нет пор та лът на Аген -
ция „Мит ни ци“ с раз ра бо -
те ни фун кцио нал нос ти за
прие ма не на елек трон ни
до ку мен ти, под пи са ни с
елек трон ни под пи си на
дос тав чи ци от дър жа ви
член ки на ЕС. 

� Мо дул „Ана лиз на рис ка“ с
усъ вър шен ства на фун кцио -
нал ност за до пъл ни тел ни
изис ква ния при об ра бот ка
на об щнос тни кри те рии.

� БИ МИС – об ра бот ка на до -
ку мен ти при вна ся не –
пре ци зи ра не на об ра бот -
ка та на еле мен ти те за об -
ла га не; реа ли зи ра не на
елек трон но по да ва не на
ко рек ция и ану ли ра не на
ЕАД при внос ни ре жи ми.

� Мо дул „Оп рос те ни про це -
ду ри“ – раз ши ря ва не на
фун кцио нал нос ти те на мо -
ду ла с до пъл ни тел ни въз -
мож нос ти за по да ва не на



20

об лек че ни дек ла ра ции в
по ве че от ед но мит ни чес ко
уч реж де ние.

� Сис те ма за пре дос та вя не
на ин фор ма ция за уп рав -
лен ски це ли от мит ни чес ки
до ку мен ти – до ба вя не на
но ви справ ки по мит ни чес -
ки и ак циз ни до ку мен ти,
раз ши ря ва не на въз мож -
нос ти те за из вли ча не на
дан ни за ста тис ти чес ки
ана ли зи.

� Help Desk сис те ма – ав то -
ма ти зи ра и под по ма га про -
це си те за по мощ на пот ре -
би те ли те – мит ни чес ки слу -
жи те ли и пред ста ви те ли на
тър гов ския сек тор.

През 2011 г. про дъл жи усъ -
вър шен ства не то на мо дул „Път -
ни так си и раз ре ши те лен ре -
жим“ (ПТРР) към БИ МИС с цел
при веж да не в съот вет ствие с
про ме ня ща та се нор ма тив на
уред ба и за сил ва не на кон трол -
ни те фун кции на мит ни чес ка та
ад ми нис тра ция в об ласт та на
път ни те так си и раз ре ши тел ния
ре жим  по от но ше ние на ана лиз
на рис ка, кон трол на сро ка на
ва лид ност на ви нет ни те сти ке -
ри, об вър зва не меж ду ре гис тра -
цио нен но мер на то ва рен ав то -
мо бил и но мер на ви до ве те раз -
ре ши тел ни, из да ва ни от Из пъл -
ни тел на аген ция „Ав то мо бил на
ад ми нис тра ция“ на чуж дес тран -
ни пре воз ва чи.

След пи лот но то внед ря ва не в
края на 2010 г. на фун кцио нал -
ност та за об мен на съоб ще ния
с об служ ва ща бан ка на ГКПП
Ле со во, през юни 2011 г. та зи
фун кцио нал ност бе ше внед ре на
и на ГКПП Ка пи тан Ан дрее во.

Пред вид ан га жи мен ти те на
мит ни чес ка та ад ми нис тра ция в
об ласт та на ак ци зи те, през 2011
г. бя ха раз ра бо те ни след ни те
сис те ми: 

� Сис те ма за уп рав ле ние на
ак ци за, фа за 2.1, в рам ки -
те на проект по пре ход ния
фи нан сов ин стру мент по

прог ра ма ФАР. С из пъл не -
ние то на проек та бе реа -
ли зи ра на пъл на сис те ма,
съг лас но на цио нал ни те
изис ква ния и про це ду ри.
Реа ли зи ра ни са и фун -
кцио нал нос ти за по да ва не
на ак циз ни дек ла ра ции по
елек тро нен път с но ви
фор ма ти за по да ва не на
ак циз на дек ла ра ция и
днев ник за скла до ва на -
лич ност. Реал на та ра бо та
със Сис те ма та за уп рав ле -
ние на ак ци зи те 2.1 стар -
ти ра от март 2011 г. 

� Сис те ма за уп рав ле ние на
ак ци за фа за 2.2, в рам ки те
на проект по прог ра ма
ФАР 2006. С из пъл не ние то
на проек та бе реа ли зи ран
на цио нал ният до мейн от
Сис те ма та за кон трол на
дви же ние то на ак циз ни
сто ки на ЕК. Сис те ма та
включ ва ав то ма ти зи ра на
об ра бот ка на елек тро нни те
съоб ще ния за дви же ние то
на ак циз ни сто ки под ре -
жим от ло же но пла ща не на
ак циз в съот вет ствие с Ди -
рек ти ва на Съ ве та
2008/118/ЕК от 16.12.2008 и
Рег ла мент (ЕО) № 684 на
Ко ми сия та от 24.07.2009 г. 

След ва ща та фа за 3 на Сис те -
ма та за кон трол на дви же ние то
на ак циз ни сто ки на ЕК раз ши -
ря ва об ра бот ва ни те съоб ще ния
с въз мож нос ти за раз де ля не на
прат ка и за сил ва не на ад ми нис -
тра тив но то сът руд ни чес тво
меж ду дър жа ви те член ки при
кон тро ла на дви же ния та. На -
цио нал на та реа ли за ция на фа за
3 е в реал на ек сплоа та ция от
януа ри 2012 г.

� Ре гис тър на из ве де ни те от
да нъч ни те скла до ве енер -
гий ни про дук ти (РИ ДА -
СЕП). Сис те ма та под дър жа
в реал но вре ме ре гис тър,
в кой то се въ веж дат дан ни
от ак циз ни до ку мен ти
(е-АД, АДД и др.), произ ли -

за щи в про це са по из веж -
да не на енер гий ни про дук -
ти от да нъч ни те скла до ве.

След ва щият етап пред мит ни -
чес ки те ад ми нис тра ции на дър -
жа ви те член ки, произ ти чащ от
ини циа ти ва та „елек трон ни мит -
ни ци“ е под го тов ка на раз ра -
бот ка та на сис те ми те, свър за ни
с Мо дер ни зи ра ния мит ни чес ки
ко декс. Под го тов ка та на на цио -
нал ни спе ци фи ка ции, раз ра бот -
ка та на но ви, как то и про ме ни -
те и усъ вър шен ства не то на съ -
щес тву ва щи те сис те ми, бяха
сред ос нов ни те прио ри те ти на
мит ни чес ка та ад ми нис тра ция за
2011 г. 

От март 2012 г. бя ха про ве де -
ни мно жес тво съв мес тни сре щи
меж ду ек спер ти на Аген ция
„Мит ни ци“ и На цио нал ната аген -
ция за при хо ди те (НАП), на кои -
то бе об съж да на кон цеп ция за
въ веж да не на по-ефек ти вен кон -
трол вър ху ця лос тна та ве ри га
за реа ли за ция на теч ни го ри ва
на те ри то рия та на Ре пуб ли ка
Бъл га рия. Реа ли за ция та на кон -
цеп ция та бе раз гле да на ка то
про ме ни в за ко но да тел ство то
за оп ти ми за ция на биз нес про -
це си те за кон трол и ка то над -
граж да не на на лич ни те ин фор -
ма цион ни сис те ми и/или раз ра -
бот ва не и внед ря ва не на но ви
ин фор ма цион ни сис те ми. Об що -
то раз би ра не на две те аген ции
бе за реа ли за ция на мо дел,
кой то изис ква по-ви со ка сте пен
на взаи мо дей ствие в реал но
вре ме на ико но ми чес ки те опе -
ра то ри с ад ми нис тра ция та. В
края на 2011 г. бе под гот ве но
Тех ни чес ко за да ние за реа ли за -
ция на сис те ма за об мен на
дан ни с НАП, с кое то ще се
пре дос та ви въз мож ност за про-
с ле дя ва не на дви же ние то на ак -
циз ни сто ки от произ вод стве ния
склад до край на та реа ли за ция
на вът реш ния па зар и ще до ве -
де до по ви ша ва не на ефек тив -
ност та на кон тро ла на ак циз ни
сто ки на на цио нал но ни во.
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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
С учас тие на пред ста ви те ли на
Аген ция „Мит ни ци“ и дру ги ве дом -
ства бя ха из гот ве ни проек ти за из -
ме не ние и до пъл не ние на За ко на за
мит ни ци те и На ка за тел но-про це -
суал ния ко декс на Ре пуб ли ка Бъл га -
рия. Със За ко на за из ме не ние и до -
пъл не ние на НПК (обн., ДВ, бр. 93 от
25.11.2011 г.) се раз ши ря ва кръ гът на
раз след ва щи те ор га ни по до съ деб -
ни те произ вод ства чрез съз да ва не
на ин сти ту та на раз след ва щия мит -
ни чес ки ин спек тор. Раз след ва щи те
мит ни чес ки те ин спек то ри мо гат да
осъ щес твя ват раз след ва не на три
гру пи прес тъп ле ния – мит ни чес ки,
ва лут ни и дру ги сто пан ски прес тъп -
ле ния. Из броя ва не то им в НПК е из -
чер па тел но и включ ва след ни те ви -
до ве прес тъп ле ния:

� прес тъп ле ния, свър за ни с на -
ру ше ние на спе циал ния ре жим, под
кой то са пос та ве ни ак циз ни те сто ки,
а имен но тър го вия та и дър жа не то на
ак циз ни сто ки без бан де рол в не ма -
ло важ ни слу чаи;

� прес тъп ле ния, осъ щес твя ва ни
чрез пре на ся не през мит ни чес ка та
гра ни ца на сто ки без зна ние то и
раз ре ше ние то на мит ни ци те – ква ли -
фи ци ра на та кон тра бан да;

� прес тъп ле ния, из вър шва ни
чрез на ру ша ва не на пра ви ла та за
тран зи тен пре воз;

� прес тъп ле ния, из вър ше ни чрез
на ру ша ва не на спе циа ли зи ра ния ад -
ми нис тра ти вен ре жим, под кой то са
пос та ве ни ва лут ни те цен нос ти.

С въз ла га не на раз след ва щите
фун кции  на мит ни чес ки те ин спек то -
ри по те зи прес тъп ле ния, се це ли
пос ти га не на по-го ля ма опе ра тив -
ност, бър зи на и по-ви со ка ефек тив -
ност на до съ деб ни те произ вод ства в
ре зул тат на при те жа ва на та от съот -
вет ни те мит ни чес ки ор га ни ква ли фи -
ка ция, спе циал ни зна ния и пряк дос -
тъп до необ хо ди ми те за раз след ва -
не то ма те риа ли и до ку мен ти. 

Със За ко на за из ме не ние и до -
пъл не ние на За ко на за мит ни ци те

(ЗИД на ЗМ, обн., ДВ, бр. 82 от
21.10.2011 г., в си ла от 01.01.2012 г.),
се до раз ви ват пред ви де ни те със За -
ко на за из ме не ние и до пъл не ние на
НПК про ме ни. Раз след ва щи те мит -
ни чес ки ин спек то ри имат пра во да
из вър шват раз след ва не по до съ деб -
ни произ вод ства в рам ки те на НПК.
Пре дос та вя не то на пра во мо щия по
раз след ва не и съ би ра не на до ка за -
тел ства в до съ деб на та фа за ан га жи -
ра в мно го по-го ля ма сте пен слу жи -
те ли те на Аген ция „Мит ни ци“, кои то
но сят и пря ка та от го вор ност по пре -
си ча не и на каз ва не на кон тра бан да -
та, ва лут ни те прес тъп ле ния и прес -
тъп ле ния та, свър за ни с ак циз ни те
за дъл же ния и ка то пря ка пос ле ди ца
от то ва ще се дос тиг не до уве ли че -
ние на при хо ди те за бюд же та. 

Със ЗИД на ЗМ бе проме нен За -
ко нът за ак ци зи те и да нъч ни те скла -
до ве (ЗАДС), ка то се съз да ват пра -
во мо щия за по ли цей ски те ор га ни да
със та вят, при ус та но ве ни от тях слу -
чаи на на ру ше ния на ак циз но то за -
ко но да тел ство, ак то ве за ус та но вя -
ва не на ад ми нис тра тив ни на ру ше -
ния. В те зи слу чаи из да ва не то на
на ка за тел ни те пос та нов ле ния и про -
веж да не то на ад ми нис тра тив но на ка -
за тел но то произ вод ство ос та ват
ком пе тен ция на Аген ция „Мит ни ци“.
По ли цей ски те ор га ни ще имат ком -
пе тен тност един стве но по об ра зу ва -
не на ад ми нис тра тив но на ка за тел но -
то произ вод ство.

Пред вид бър зо раз ви ва щи те се
тен ден ции за не ле га лен тра фик и
па зар на та ка наре че ни те ди зай нер -
ски нар ко ти ци, Аген ция „Мит ни ци“
пред прие спеш ни дей ствия за пос та -
вя не то им под кон трол и ини ции ра
за ко но да тел ни про ме ни. В ре зул тат
на то ва на 08.02.2011 г. с про мя на на
За ко на за ле кар стве ни те про дук ти и
ху ман на та ме ди ци на към При ло же -
ние № 1 от ЗКНВП бя ха до ба ве ни 25
но ви ве щес тва. На след ващ етап по
ини циа ти ва на Аген ция „Мит ни ци“ в
пар ла мен та бя ха вне се ни и прие ти
струк тур ни зако но да тел ни про ме ни,

кои то пред по ла гат бър зо то кри ми на -
ли зи ра не на но во поя вя ва щи се нар -
ко тич ни ве щес тва. От на ча ло то на
ав густ до 10.11.2011 г, бе из гот ве на и
прие та Наред ба за ре да за кла си фи -
ци ра не на рас те ния та и ве щес тва та
ка то нар ко тич ни. С нея Минис тер -
ският съ вет до ба ви още 20 но ви нар -
ко тич ни ве щес тва, ус та но ве ни от
мит ни чес ки те слу жи те ли при опи ти
за не за ко нен внос. На прак ти ка с
те зи про ме ни Бъл га рия раз по ла га с
най-гъв ка во то в Ев ро па за ко но да -
тел ство по от но ше ние про ти во дей -
ствие то на но ви те „ди зай нер ски
нар ко ти ци“.

През 2011 г. бя ха прие ти и про ме -
ни в ЗАДС, в съот вет ствие с необ хо -
ди мост та от хармо ни за ция на бъл -
гар ско то ак циз но за ко но да тел ство с
изис ква ния та на ев ро пей ски те ди-
рек ти ви и ре ше ния на ЕК в об ласт -
та на кос ве но то об ла га не, как то и с
пре ци зи ра не на разпо ред би те с цел
улес ня ва не прак ти чес ко то при ла га -
не на за ко на.

За ко нът за из ме не ние и до пъл не -
ние на За ко на за ак ци зи те и да нъч -
ни те скла до ве (ДВ, бр. 99 от 2011 г.)
е във връз ка с пое ти ан га жи мен ти
за пое тап но по ви ша ва не на акциз -
ни те став ки вър ху го ри ва та за дос -
ти га не на ми ни мал ни те ни ва на об -
ла га не в ЕС; въвеж да не изис ква ния -
та на Ди рек ти ва 92/83/ЕИО на Съ ве -
та oт 19.10.1992 г. за хар мо ни зира не
на струк ту ра та на ак ци зи те вър ху
ал ко хо ла и ал ко хол ни те на пит ки; из -
пъл не ние на Ре ше ние на Ко ми сия та
от 16.09.2011 г. от нос но при ла га не на
раз по ред би те за кон трол и дви же -
ние на Ди рек ти ва 2008/118/ЕО на
Съ ве та за про дук ти с код по КН 3811
в съот вет ствие с чл. 20, па раг раф 2
от Ди рек ти ва 2003/96/ЕО на Съ ве та.

С ог лед на то ва в ЗАДС бя ха
нап ра ве ни след ни те про ме ни:

� По ви ша ва не на ак циз ни те
став ки вър ху газ ьо ла и ке ро си на и
оп ре де ля не на по ло жи тел на ак циз на
став ка вър ху при род ния газ.

� При ла га не на на ма ле на ак циз -
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на став ка за би ра, коя то се въ веж -
да на те ри то рията на стра на та от
не за ви си ми мал ки пи во вар ни, ре -
гис три ра ни на те ри то рия та на дру га
дър жа ва член ка. С пред ло же ние то
се тран спо ни ра из ця ло член 4, па -
раг раф 3 от Ди рек ти ва 92/83/ЕИО
на Съ ве та от 19.10.1992 г. за хар мо -
ни зи ра не на струк ту ра та на ак ци зи -
те вър ху ал ко хо ла и ал ко хол ни те на -
пит ки. С про мя на та се да ва въз мож -
ност за при ла га не на на ма ле на ак -
циз на став ка и по от но ше ние на би -
ра та, дос та вя на на те ри то рия та на
стра на та от не за ви си ми мал ки пи во -
вар ни, на ми ра щи се в дру ги дър жа -

ви член ки.
� Включ ва не на енер гий ни те

про дук ти с код по КН 3811 в об хва -
та на ре жим от ло же но пла ща не на
ак циз. Про мя на та е про дик ту ва на от
пуб ли ку ва но Ре ше ние за из пъл не ние
на ЕК от 16.09.2011 г. от нос но при ла -
га не на раз по ред би те за кон трол и
дви же ние на Ди рек ти ва 2008/118/ЕО
на Съ ве та за про дук ти с код по КН
3811 в съот вет ствие с член 20, па раг -
раф 2 от Ди рек ти ва 2003/96/ЕО на
Съ ве та. Про мя на та ще вле зе в си ла
от 01.06.2012 г.

� Въ веж да не на оп ре де ле ния за
„мит ни чес ки ре жим с от ло же но пла -

ща не или мит ни чес ко нап рав ле ние“
и „вна ся не на ак циз ни сто ки“, кои то
са в пъл но съот вет ствие с Ди рек ти -
ва 2008/118/ЕС от нос но об щия ре -
жим на об ла га не с ак циз.

От мя на та на чл. 40в от За ко на за
ви но то и спир тни те на пит ки се на -
ложи, за щото та зи раз по ред ба не е
ак туал на, тъй ка то от 01.06.2006 г.
НАП ве че не ад минис три ра ак ци зи -
те. Ре жи мът по ре гис тра ция на спе -
циа ли зи ра ни те мал ки обекти за дес -
ти ли ра не (ка за ни) е из ця ло уре ден в
За ко на за ак ци зи те и да нъч ни те
скла до ве и пра вил ни ка за не го во то
при ла га не. Кон трол ни те фун кции по

През 2011 г. Аген ция „Мит ни ци“ ус пеш но за щи ти
своя та по зи ция по об ра зу ва ни те в Съ да на ЕС в
Люк сем бург де ла – Де ло С-138/10 и Де ло С-503/10.

Де ло С-138/10 бе об ра зу ва но във връз ка с прею -
ди циал но за пит ва не на Ад ми нис тра ти вен съд Со фия-
град до Съ да на ЕС в рам ки те на спор меж ду ДП
ГРУП ЕООД и Аген ция „Мит ни ци“, с ис ка не за тъл ку -
ва не на раз по ред би на Мит ни чес кия ко декс на Об -
щност та, а имен но: след ва ли прие ма не то на мит ни -
чес ка та дек ла ра ция да се счи та за ре ше ние на мит -
ни чес ки те ор га ни, кое то мо же да бъ де ос по ре но по
съ де бен ред. Спо ред съ да дек ла ра тор не мо же да
ис ка по съ де бен ред да се прог ла си ни щож ност та на
със та ве на от не го мит ни чес ка дек ла ра ция, ко га то тя
е би ла прие та от мит ни чес ки те ор га ни. При оп ре де -
ле ни ус ло вия е до пус ти мо ис ка не то за ану ли ра не на
дек ла ра ция та, вклю чи тел но след ка то е раз ре ше но
вди га не то на сто ка та, ка то в пра во мо щия та на мит -
ни чес ки те ор га ни е да от хвър лят ис ка не то на дек ла -
ра то ра с мо ти ви ра но ре ше ние, кое то под ле жи на об -
жал ва не по съ де бен ред, или да ува жат ис ка не то за
ану ли ра не. Съ дът в Люк сем бург пос та но ви свое то
ре ше ние в пъл но съот вет ствие с по зи ция та на пред -
ста ви те ли те на Аген ция „Мит ни ци“.

По Де ло С-503/10 прею ди циал но то за пит ва не бе
от пра ве но от Вър хов ния ад ми нис тра ти вен съд (ВАС)
на Ре пуб ли ка Бъл га рия в рам ки те на спор меж ду
„Ев рое тил“ АД и ди рек то ра на Аген ция „Мит ни ци“  от -
нос но за ко но съоб раз ност та на ре ви зио нен акт за
об ла га не с ак циз на сто ки. И по то ва де ло съ дът пос -
та но ви ре ше ние то си в пъл но съот вет ствие с по зи -
ция та на Аген ция „Мит ни ци“, а имен но: оп ре де ле ние -
то за биое та нол, съ дър жа що се в член 2, па раг раф
2, бук ва (а) от Ди рек ти ва 2003/30/ЕО, тряб ва да се
тъл ку ва в сми съл, че включ ва про дукт, кой то е по лу -
чен имен но от био ма са и кой то има по-ви со ко от
98,5% съ дър жа ние на ети лов ал ко хол, при по ло же -
ние че е пус нат в про даж ба ка то био го ри во за тран -
спор та. Пра во то на Съю за след ва да се тъл ку ва в
сми съл, че про дукт, кой то има съ дър жа ние на ети лов
ал ко хол, по-ви со ко от 98,5%, и кой то не е де на ту ри -

ран по на роч но пред ви ден ме тод за де на ту ри ра не,
тряб ва да бъ де об ло жен съг лас но член 19, па раг раф
1 от Ди рек ти ва 92/83/ЕИО, до ри ко га то е произ ве -
ден от био ма са по тех но ло гия, раз лич на от из пол -
зва на та за произ вод ство то на ети лов ал ко хол със
зе ме дел ски произ ход и съ дър жа ве щес тва, кои то го
пра вят не го ден за кон су ма ция от чо ве ка. Биое та но -
лът, кой то не е де на ту ри ран спо ред нор ма тив ни те
изис ква ния, не се ос во бож да ва от ак циз, ре ши Съ -
дът на ЕС. До ри и да не е го ден за чо веш ка кон су -
ма ция, ети ло вият ал ко хол, вклю чи тел но и та ка на ре -
че ният „биое та нол“, не мо же да се ос во бо ди от об -
ла га не с ак циз, ако не е де на ту ри ран по одоб ре ни -
те нор ми на ЕС или на цио нал но то за ко но да тел ство. 

С ре ше ния та си по две те де ла Ев ро пей ският съд
пот вър ди окон ча тел но, че мит ни чес ка та ад ми нис тра -
ция осъ щес твя ва дей ност та си в пъл но съот вет ствие
с об щнос тно то мит ни чес ко и ак циз но за ко но да тел -
ство и в съот вет ствие с на цио нал ни те нор ми. Ре ше -
ния та на съ да ще до ве дат до ста бил ност на ад ми -
нис тра тив ни те ак то ве на мит ни чес ка та ад ми нис тра -
ция и уед нак вя ва не на прак ти ка та на съ деб ни те ор -
га ни.

С Ре ше ние от 8.12.2011 г. по административно де -
ло № 3859/2011 г. ВАС – пет чле нен със тав, окон ча -
тел но пот вър ди за ко но съоб раз ност та на На ред ба №
3 от 19.02.2010 г. за спе ци фич ни те изис ква ния и кон -
тро ла, осъ щес твя ван от мит ни чес ки те ор га ни вър ху
сред ства та за из мер ва не на ак циз ни сто ки, из да де -
на от ми нис тъ ра на фи нан си те (ДВ, бр. 15, 23.02.2010
г., в си ла от 26.03.2010 г.) За ко но съоб раз ност та на
под за ко но вия нор ма ти вен акт бе ше ос по ре на от
Бъл гар ска та пет рол на и га зо ва асо циа ция, от ре ди -
ца произ во ди те ли на ал ко хол и ал ко хол ни на пит ки
и ви ноп роиз во ди те ли.

В окон ча тел ния си съ де бен акт ВАС е из ло жил
мо ти ви за за ко но съоб раз ност как то на ця ла та на -
ред ба ка то из да де на от ком пе тен тен ор ган и в съот -
вет ствие с ак то ве те от по-гор на сте пен, та ка и за
за ко но съоб раз ност на ос по ре ни те от дел ни раз по -
ред би от съ ща та. 

УСПЕШНА ЗАЩИТА ПО ОБРАЗУВАНИ В СЪДА НА ЛЮКСЕМБУРГ ДЕЛА
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от ноше ние на дей ност та на ка за ни -
те се осъ щес твя ват от Аген ция „Мит -
ни ци“.

През 2011 г. бяха раз ра бо те ни
два проек та: на Ва лут ния за кон и на
На ред ба № 10 от 16.12.2003 г. за из -
но са и вно са на па рич ни сред ства,
бла го род ни ме та ли, скъ по цен ни ка -
мъ ни и из де лия със и от тях и за во -
де не на мит ни чес ки те ре гис три по
чл. 10а от Ва лут ния за кон.

След при съе ди ня ва не то на Ре -
пуб ли ка Бъл га рия към ЕС се пре мах -
на гра нич ният мит ни чес ки кон трол
на гра нич ни те кон трол но-про пус ка -
тел ни пун кто ве със съ сед ни те дър -
жа ви член ки. Вклю че ни те във Ва лут -
ния за кон по ня тия за „внос“ и „из -
нос“ са при ло жи ми de lege lata  в
слу чаи те на вна ся не и из на ся не на
па рич ни сред ства в на личност на и
от те ри то рия та на Об щност та от тре -
ти стра ни, ко га то то ва се осъ щес твя -
ва през гра ни ци те на Ре пуб ли ка
Бъл га рия ка то вън шни на ЕС. Във
Ва лут ния за кон не бе ше правно уре -
де но из вър шва не то на ва лу тен кон -
трол при дви же ние то на па рич ни
сред ства, благо род ни ме та ли, скъ по -
цен ни ка мъ ни и из де лия та със и от
тях през те ри то рия та на Ре публи ка
Бъл га рия от и за дру ги дър жа ви
член ки на ЕС.

След из вър шва не на про мя на та
на за ко на и вли за не то му в си ла от
10.12.2011 г. ясно се раз гра ни чи кон -
тро лът, уп раж ня ван от мит ни чес ки те
слу жи те ли с тре ти стра ни и с дър жа -
ви те член ки. Дек ла ри ра не то на па -
рич ни те сред ства и бла го род ни те
ме та ли при пренос меж ду Ре пуб ли -
ка Бъл га рия и дру га дър жа ва член ка
се из вър шва са мо при поис ква не от
стра на на мит ни чес ки те ор га ни и то -
ва се из вър шва на слу чаен прин цип.

Въ ве де се изис ква не за дек ла ри -
ра не при ос но ва тел ни съм не ния или
дан ни за не закон ни дей нос ти, свър -
за ни с пре нос на па ри под пра га на
дек ла ри ра не, кое то е изис ква не на
Рег ла мент (ЕО) № 1889/2005 за пре -
но са на па ри в брой, кои то се вна -
сят или из на сят от Об щност та.

Въ ве де се изис ква не за об мен на
ин фор ма ция и взаим на по мощ  от
стра на на митни чес ки те ор га ни с
ЕК, с дър жа ви те член ки на ЕС, с

дру ги дър жа ви по си ла та на влез ли
в си ла меж ду на род ни до го во ри, по
кои то Ре пуб ли ка Бъл га рия е стра на.

Из гот вен бе проект на на ред ба,
коя то из ця ло за мес тва  На ред ба №
10 от 16.12.2003 г. за из но са и вно са
на па рич ни сред ства, бла го род ни
ме та ли, скъ по цен ни ка мъ ни и из де -
лия със и от тях и за во де не на мит -
ни чес ки те ре гис три по чл. 10а от Ва -
лут ния за кон. То зи проект тряб ва да
вле зе в си ла до 2 ме се ца след об -
на род ва не то на за ко на.

Проек тът включ ва раз гра ни ча ва -
не на два та ви да кон трол през гра -
ни ца та на стра на та – с дър жа ви те
член ки и с тре ти стра ни при пре но -
са на па рич ни сред ства и бла го род -
ни ме та ли и скъ по цен ни ка мъ ни и
из де лия със и от тях, изис ква не за
дек ла ри ра не, пре на ся не чрез по -
щен ски прат ки, во де не на мит ни чес -
ки те ре гис три.

През го ди на та в Аген ция „Мит ни -
ци“ бя ха из гот ве ни мно жес тво ука -
за ния, меж ду кои то за:

� за дъл жи тел но то по да ва не на
дан ни те за си гур ност и бе зо пас ност,
съ дър жа щи се в обоб ще ни те дек ла -
ра ции за въ веж да не и обоб ще ни
дек ла ра ции за на пус ка не във връз -
ка с пра вил но то при ла га не на раз -
по ред би те на Рег ла мент (ЕИО) №
2913/92 г. на Съ ве та и Регла мент
(ЕИО) № 2454/93 г. на Ко ми сия та;

� уед нак вя ва не на прак ти ка та в
мит ни чес ки те уч ре де ния при из вър -
шва не то на за верки от мит ни чес ки
слу жи те ли вър ху фак ту ри или до ку -
мен ти за въз ста но вя ва не на ДДС на
фи зи чес ки ли ца;

� ед нак во то при ла га не на мит ни -
чес ко то и ак циз ното за ко но да тел -
ство в слу чаи те на кораб ни и са мо -
лет ни дос тав ки;

� пра вил но то при ла га не на раз -
по ред би те за пред ста вя не на сто ки -
те в из ход но мит ничес ко уч реж де -
ние и прид ру жа ва щи те до ку мен ти, в
то ва чис ло прид ру жа ва щият из но -
сен до ку мент (ПИД);

� офор мя не на кар не ти ТИР, под
чие то пок ри тие се пре воз ват сто ки,
кои то след митни чес ко то им офор -
мя не от из ход но мит ни чес ко уч реж -
де ние се връ щат об рат но на мит ни-
чес ка та те ри то рия на да де на до го ва -

ря ща дър жа ва във връз ка с но вия
ко мен тар към Прило же ние 1 към
Кон вен ция ТИР, 1975 г. 

Про дъл жи ха уси лия та на ад ми -
нис тра ция та за раз ши ря ва не об хва -
та на при ла га не на оп рос те ни те про -
це ду ри за дек ла ри ра не и об лек че ни -
те фор мал нос ти при ре жим тран зит,
без то ва да во ди до за ни жа ва не на
кон тро ла от стра на на мит ни чес ки те
слу жи те ли, ка то тя се вклю чи ак тив -
но и в про це ду ра та по съг ла су ва не
при из да ва не то на раз ре ше ния за
об лек че но дек ла ри ра не и офор мя не
на мяс то.

По от но ше ние спаз ва не то на
раз по ред би те за взе ма не под от чет
на ус та но ве ни те при про вер ки те в
рам ки те на пос лед ва щия кон трол
дъл жи ми пуб лич ни дър жав ни взе ма -
ния мит ни чес ка та ад ми нис тра ция
пред прие за ко но да тел на ини циа ти ва
с ог лед при веж да не на на цио нал но -
то мит ни чес ко за ко но да тел ство в
съот вет ствие с мит ни чес ко то за ко -
но да тел ство на ЕС. В „Дър жа вен
вес тник“, брой 82 от 21.10.2011 г., ал.
5, чл. 84л от За ко на за мит ни ци те бе
от ме не на, ка то про мя на та вли за в
си ла от 01.01.2012 г. Във връз ка с та -
зи про мя на бяха пред прие ти дей -
ствия по из ме не ние и на Ука за ния та
за из вър шва не на про вер ки в рам -
ки те на пос лед ва щия кон трол по
този закон.

Слу жи те ли от Аген ция „Мит ни ци“
из гот ви ха Рам ко ва по зи ция по пред -
ло же ние за Рег ла мент на Ев ро пей -
ския пар ла мент и на Съ ве та от нос -
но пра воп ри ла га не то, осъ щес твя ва -
но от мит ни чес ки те ор га ни по от но -
ше ние на пра ва вър ху ин те лек туал на
соб стве ност – Меж дуин сти ту цио на -
лен но мер на до сие 2011/0137
(СОD). Рам ко ва та по зи ция бе ше
одоб ре на от СЕВ на 15.07.2011 г.
Проек тът на нов рег ла мент бе раз -
глеж дан в за се да ния та на Ра бот на та
гру па „Мит ни чес ки съюз – за ко но да -
тел ство и по ли ти ка“, в коя то учас тва
съ вет ни кът в Пос тоян но то пред ста -
ви тел ство на Бъл га рия към ЕС. Слу -
жи те ли те ак тив но учас тва ха в под го -
тов ка та на ста но ви ща по клю чо ви
въп ро си на проек та, как то и в да ва -
не то на бе леж ки по кон крет ни тек -
сто ве. 
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По-важ ни те по ли ти чес ки дос ти -
же ния:

� Но ва стра те ги чес ка рам ка за
сът руд ни чес тво със съ сед ни -
те стра ни по из точ ни те гра -
ни ци на ЕС – с цел за дъл бо -
ча ва не на мит ни чес ко то сът -
руд ни чес тво чрез съз да ва не
на еди нен ин стру мент, обе ди -
ня ва щ тър гов ски те еле мен ти,
гра нич ни те мер ки и мер ки те
за про ти во дей ствие на кон -
тра бан да та; прио ри те ти –
раз ви тие на си гур ни тър гов -
ски тра се та, на сър ча ва не на
раз ви тие то на уп рав ле ние на
рис ка и бор ба сре щу из ма -
ми те и мо дер ни за ция на мит -
ни ци те.

� Но ви Стра те ги чес ки рам ки
за сът руд ни чес тво на ЕС с
Ук рай на, Бе ла рус и Мол до ва
в мит ни чес ка та об ласт, като
в проект са по доб ни за Ар ме -
ния, Гру зия, Азер бай джан и
Ки тай.

� Стан дар ти зи ра не на мит ни -
чес ки те про це ду ри и улес ня -
ва не то на кон тро ла вър ху ле -
ги тим ния биз нес чрез пъл но

или ог ра ни че но взаим но при-
з на ва не на прог ра ми за
Одоб ре ни те ико но ми чес ки
опе ра то ри (ОИО) с Швей ца -
рия, Нор ве гия, Ан до ра и Сан
Ма ри но; пред фи на ли зи ра не
е Ре ше ние на Съв мес тния ко -
ми тет по мит ни чес ко сът руд -
ни чес тво в та зи об ласт ЕС –
САЩ; под го тов ка на спо ра зу -
ме ния с Ка на да, Юж на Ко -
рея, Ки тай и др.

� Ре ше ние на Съ ве та за сключ -
ва не то на Ре гио нал на кон -
вен ция за пан-сре ди зем но -
мор ски пре фе рен циал ни пра -
ви ла за произ ход за стра ни -
те, учас тни ци в про це са от
Бар се ло на и в про це са за
ста бил ност и асо ции ра не –
при ла га не от 01.01.2012 г.

� Рег ла мент на ЕП и на Съ ве та
за из пъл не ние то на член 10
от Про то ко ла на ООН за ог -
нес трел ни те оръ жия и за ус -
та но вя ва не то на мер ки за
раз ре ша ва не на из но са, за
внос и за тран зи тен пре воз
на ог нес трел ни оръ жия, тех -
ни час ти и ком по нен ти и бое-

п ри па си, пред стои вли за не то
му в си ла.

� Ре зо лю ция на Съ ве та за бъ -
де ще то на мит ни чес ко то сът -
руд ни чес тво в об ласт та на
пра воп ри ла га не то след про -
ме ни те в До го во ра от Ли са -
бон от нос но учас тие то на
мит ни ци те в бор ба та с прес -
тъп ност та и из пол зва не то на
съ щес тву ва щи те ин фор ма -
цион ни сис те ми за об мен на
ин фор ма ция та, къ де то и ко га -
то тя е най-необ хо ди ма.

� След ре ше ние то на Кон фе -
рен ция та на стра ни те по
рам ко ва та кон вен ция на СЗО
за тю тю на про дъл жи ха пре -
го во ри те по про то ко ла по чл.
15 за бор ба та с не ле гал на та
тър го вия с тю тюн и тю тю не ви
из де лия. 

� Пос тиг нат бе съ щес твен нап -
ре дък по пред ло же ние то за
рег ла мент на ЕП и на Съ ве та
от нос но пра воп ри ла га не то,
осъ щес твя ва но от мит ни чес -
ки те ор га ни по от но ше ние на
пра ва та вър ху ин те лек туал на -
та соб стве ност.

МИТ НИ ЧЕС КА ПО ЛИ ТИ КА
НА ЕВ РО ПЕЙ СКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2011 Г.
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ЕВ РО ПЕЙ СКИ СЪЮЗ
На ни во мит ни чес ка по ли ти ка

на ЕС пред ста ви те ли на Аген ция
„Мит ни ци“ взе ха учас тие в ра бо -
та та на ре дов ни те за се да ния на
ор га ни към Съ ве та на ЕС, най-
мно гоб рой ни от кои то са учас -
тия та в Гру па та по мит ни чес ко
за ко но да тел ство и по ли ти ка и
Гру па та по мит ни чес ко сът руд ни -
чес тво. Ак тив но бе и учас тие то в
ре гу ляр ни те за се да ния на сек -
ции те към Ко ми те та по мит ни -
чес кия ко декс, как то и в дру ги
ко ми те ти и ра бот ни гру пи към
Ев ро пей ска та ко ми сия.

Ръ ко вод ство то на Аген ция
„Мит ни ци“ учас тва в че ти ри сре -
щи на Гру па та по мит ни чес ка по -
ли ти ка към ГД „Да нъч но об ла га -
не и мит ни чес ки съюз“ на Ев ро -
пей ска та ко ми сия. На те зи сре -
щи бя ха об съ де ни всич ки мит ни -
чес ки въп ро си от по ли ти чес ки
ха рак тер на ев ро пей ско ни во,
ка то при ла га не то на Мо дер ни зи -
ра ния мит ни чес ки ко декс, от но -
ше ния та на мит ни чес ки те ад ми -
нис тра ции на ЕС със съ сед ни
стра ни от Из точ на Ев ро па, учас -
тие то на ЕС в Све тов на та мит ни -
чес ка ор га ни за ция, ета път на
под го тов ка на ИТ сис те ми те за
си гур ност и бе зо пас ност и др.

Бъл гар ска де ле га ция взе учас -
тие в се ми нар на ви со ко ни во
под Ун гар ско то пред се да тел ство
на ЕС на те ма „Мит ни чес ко сът -
руд ни чес тво по източната гра ни -
ца на ЕС“ в Бу да пе ща. По вре ме
на се ми на ра бя ха об съ де ни  въп -
ро си те, свър за ни със си гур ност -
та и бе зо пас ност та на тър гов ска -
та ве ри га, из пол зва не то на ме то -
ди те за об ра бот ка на дан ни за
мит ни чес ки про вер ки и сът руд -
ни чес тво то меж ду мит ни чес ки те
ад ми нис тра ции. За сег на ти бя ха и
въп ро си, свър за ни с кон тра бан -
да та на ци га ри и сто ки, ин фор -

ма цион ният об мен с тре ти стра -
ни и ос нов ни те прио ри те ти при
раз ра бот ва не на бъ де щи те про-
ек ти за тран сгра нич но сът руд ни -
чес тво. На се ми на ра бя ха на бе -
ля за ни въз мож нос ти те и нуж ди те
за фи нан со ва по мощ от ЕС (Ком -
по нент за тран сгра нич но сът руд -
ни чес тво на ин стру мен та за из -
точ но доб ро съ сед ство и пар -
тньор ство) за проек ти за мит ни -
чес ки кон трол по вън шна та гра -
ни ца.

Ди рек то рът на Аген ция „Мит -
ни ци“ взе учас тие в 78-ата сре ща
на Клу ба на ге не рал ни те ди рек -
то ри на мит ни чес ки те ад ми нис -
тра ции на дър жа ви те член ки на
Ев ро пей ския съюз и Тур ция, коя -
то бе про ве де на във Вил нюс,
Лит ва. Ос нов ни те ми бя ха мит ни -
чес ко то сът руд ни чес тво по вън -
шна та гра ни ца на ЕС и Пла нът
за дей ствие за бор ба с кон тра -
бан да та по из точ на та гра ни ца.

Ръ ко вод ство то на Аген ция
„Мит ни ци“ учас тва в се ми нар на
ви со ко ни во на те ма „Ини циа ти ва
за бъ де ще то на мит ни ци те – пре-
г лед на пос ти же ния та и пер спек -
ти ви те за бъ де щото раз ви тие“,
ор га ни зи ран в рам ки те на Прог -
ра ма „Мит ни ци 2013“ в Се ви ля,
Ис па ния. На сре ща та бя ха об съ -
де ни раз лич ни те ва риан ти и въз -
мож ни те по-на та тъш ни дей ствия,
пред ло же ни в док ла да на бел гий -
ска та ком па ния „Де лойт Кон сул -
тинг“, на коя то ГД TAXUD въз ло жи
вън шно проуч ва не за ус та но вя ва -
не сил ни те и сла бите стра ни  на
дей ства щия мо дел на мит ни чес ки
съюз, как то и раз ра бот ва не то на
въз мож ни ре ше ния за по доб ря ва -
не то му. Проуч ва не то бе ше из -
вър ше но в из пъл не ние на прие та -
та през 2008 г. Стра те гия  за раз -
ви тие то  на Мит ни чес кия съюз с
цел да се раз ра бо ти из чер па тел -
но дъл гос роч но то раз ви тие въз

ос но ва на съг ла су ва ни те стра те -
ги чес ки за да чи, пос ред ством мо -
дер ни за ция та на ра бот ни те ме то -
ди, раз ви тие ком пе тен тност та на
пер со на ла и пре раз пре де ле ние
на ре сур си те по ефек ти вен и  ре -
зул та тен на чин.

По вре ме на Пол ско то пред -
се да тел ство на ЕС ди рек то рът на
Аген ция „Мит ни ци“ учас тва в се -
ми нар на ви со ко ни во на те ма
„Към по-доб ро сът руд ни чес тво“,
ориен ти ран към из точ но то пар -
тньор ство в ЕС и за сил ва не на
мит ни чес ко то сът руд ни чес тво то
по вън шни те гра ни ци на ЕС. Дис -
ку сии те по вре ме на се ми на ра
бя ха фо ку си ра ни в осъ щес твя ва -
не то на стра те ги чес ки те прио ри -
те ти, до го во ре ни по вре ме на се -
ми на ра на ви со ко рав ни ще за
мит ни чес ко сът руд ни чес тво по
из точ на та гра ни ца на ЕС. По
вре ме на сре ща та бя ха об съ де ни
раз лич ни те ва риан ти и въз мож -
ностите за сът руд ни чес тво в ук -
реп ва не на ка па ци те та, в сфе ри -
те на улес не ние на за кон на та
тър го вия и мит ни чес кия кон трол.

През го ди на та бя ха про ве де -
ни и ня кол ко ре гу ляр ни сре щи на
Над зор на та гру па на ви со ко рав -
ни ще за „Уп рав ле ние на при ла га -
не то на Мо дер ни зи ра ния мит ни -
чес ки ко декс“ (ММК) в рам ки те
на прог ра ма „Мит ни ци 2013“.
Пред ста ви те ли на ръ ко вод ство то
на Аген ция „Мит ни ци“ взе ха учас -
тие в дис ку сии те по оси гу ря ва не -
то на ре до вен коор ди на цио нен
ме ха ни зъм меж ду дър жа ви те
член ки и ЕК, кой то да об хва ща
всич ки об лас ти на раз ра бот ки
или дей нос ти в рам ка та на при -
ла га не то на ММК.

Във връз ка с ва ли ди ра не то на
съв мес тни те по се ще ния, ка то фи -
нал ни стъп ки пре ди под пис ва не
на Спо ра зу ме ние то за взаим но
приз на ва не на прог ра ма та на

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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САЩ „Сът руд ни чес тво мит ни ци –
биз нес сре щу те ро риз ма“
(СТРАТ) и прог ра ма та за одоб ре -
ни те ико но ми чес ки опе ра то ри
(АЕО program) в Со фия се про ве -
де съв мес тна сре ща с пред ста -
ви те ли на ГД „Да нъч но об ла га не
и мит ни чес ки съюз“, пред ста ви -
те ли на мит ни чес ки и гра ни чен
кон трол от САЩ и на Аген ция
„Мит ни ци“, от го вор ни за при ла га -
не то на раз по ред би те за одоб ре -
ни те ико но ми чес ки опе ра то ри за
про вер ка на мяс то как се при ла -
га прог ра ма та и най-ве че кри те -
рии те за си гур ност и бе зо пас -
ност.

В Аген ция „Мит ни ци“ бя ха про -
ве де ни ре ди ца мо ни то рин ги от
стра на на ЕК във връз ка с пра -
вил но то при ла га не на ев ро пей -
ско то мит ни чес ко за ко но да тел -
ство, в об лас ти ка то тра ди цион -
ните соб стве ни ре сур си, при ла -
га нето на ан ти дъм пин го ви те и
из рав ни тел ни те ми та, уп рав ле -
ние то на та риф ни те кво ти и наб -
лю де ние то на сто ки те, сис те ма та
за кон трол на вно са.

От стра на на ИРУ бе про ве ден
мо ни то ринг на МП Ка пи тан Ан -
дрее во и МП Ка ло ти на във връз -
ка с при ла га не от 01.01.2011 г. на
из ме не ния та на мит ни чес ко то
за ко но да тел ство на ЕС, от на ся -
щи се до изис ква ния та за си гур -
ност и бе зо пас ност при пре во зи,
осъ щес твя ва ни под пок ри тие то
на кар не ти ТИР, в кой то ос вен
пред ста ви те ли на ИРУ учас тва ха
и пред ста ви тели на Аген ция
„Мит ни ци“, на АЕБ ТРИ и на Га -
ран ти ра щата асо циа ция на Ре -
пуб ли ка Сър бия (SCC-ATT), как то
и на Съю за на ка ма ри те и сто ко -
ви те бор си на Ре пуб ли ка Тур ция
(TOBB).

Ди рек то рът на Аген ция „Мит -
ни ци“ взе учас тие в де ве та та
сре ща на ге не рал ни те ди рек то -
ри/ко ми са ри на мит ни чес ки те
ад ми нис тра ции на дър жа ви те
член ки на ини циа ти ва та Азия –
Ев ро па (ASEM – Asia – Europe
Meeting), про ве де на в Хуа Хин,

Меж ду на род на та кон фе рен ция по про ти во дей ствие то на кон тра бан да та на
ци га ри на Бал ка ни те пре диз ви ка го лям ин те рес.

Тай ланд. Ръ ко во ди те ли те на
мит ни чес ки те ад ми нис тра ции на
ASEM да до ха пре по ръ ки за пос -
лед ва щи дей ствия, раз гле да ха и
оце ни ха ре зул та ти те от те ку щия
мит ни чес ки план за дей ствие на
ASEM. Об съ де ни бя ха прио ри те -
ти те и ра бо та та на ра бот на та
гру па на ASEM по мит ни чес ки те
въп ро си за след ва щи те две го ди -
ни. Ре зул та ти те от сре ща та под -
по мог на ха нап ре дъ ка на мит ни -
чес ки те дей нос ти на ASEM по от -
но ше ние на улес ня ва не на тър го -
вия та и си гур ност на тър гов ска та
ве ри га, на пра ва та на ин те лек -

ве ни пред по ви шен на тиск от
кон тра бан да на ци га ри във всич -
ки те є фор ми. В та зи връз ка на
2 юни в Со фия бе про ве де на
меж ду на род на кон фе рен ция на
те ма „Про ти во дей ствие на кон -
тра бан да та на ци га ри на Бал ка -
ни те“, ор га ни зи ра на от Цен тъ ра
за из след ва не на де мок ра ция та
и Аген ция „Мит ни ци“. В кон фе -
рен ция та учас тва ха вис ши слу -
жи те ли на Ми нис тер ство то на
фи нан си те и на МВР, ге не рал ни -
те ди рек то ри и вис ши слу жи те ли
на мит ни чес ки те ад ми нис тра ции
на Бъл га рия, Тур ция, Гър ция, Ма -

туал на соб стве ност и за щи та та
на об щес тво то и окол на та сре да.
Прие та бе дек ла ра ция за прио -
ри тет ни те дей нос ти през след ва -
щи те две го ди ни.

Представител от Аген ция
„Мит ни ци“ взе учас тие в 5-ата
сре ща на Ра бот на та гру па по
мит ни чес ки те въп ро си към Азиат -
ско-ев ро пей ска та ини циа ти ва
ASEM и пър вия Ден на ASEM
Мит ни ци – тър гов ски сек тор.

МНО ГОС ТРАН НО
СЪТ РУД НИ ЧЕС ТВО

През пос лед ни те го ди ни въ-
п ро сът за не за кон ни те ци га ри
има важ но по ли ти чес ко зна че -
ние за ЕС и за Бъл га рия. Пра -
воп ри ла га щи те ор га ни са из пра -

ке до ния, Сър бия и Ру мъ ния, а съ -
що та ка и на OLAF, на ГД „Да -
нъч но об ла га не и мит ни чес ки
съюз“ на ЕК и пред ста ви те ли на
ци га ре ни те ком па нии JT Interna-
tional, BAT, Philip Morris Interna-
tional, Bulgartabac и Imperial
Tabacco.

Де ле га ция, ръ ко во де на от ди -
рек то ра на Аген ция „Мит ни ци“,
взе учас тие в 117/118-а се сии на
Съ ве та на СМО. Съ ве тът прие ре -
ше ния по ре ди ца въп ро си, свър -
за ни с ре гио нал ни те струк ту ри
на СМО, бюд же та, пред ста ви тел -
ство то в По ли ти чес ка та ко ми сия,
фи нан со вия и одит ния ко ми тет.
Аген ция „Мит ни ци“ учас тва с де -
ле га ция  в го диш на та сре ща на
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ге не рал ни те ди рек то ри на мит ни -
чес ки те ад ми нис тра ции на стра -
ни те член ки на СМО от Ев ро пей -
ския ре гион, на коя то бя ха об съ -
де ни въп ро си, свър за ни с из бо ри
в рам ки те на СМО, ук реп ва не на
ка па ци те та и с ре гио нал ни те
струк ту ри на организацията.

Пред ста ви те ли на аген ция та
учас тва ха в ра бот ни за се да ния
на раз лич ни струк ту ри на СМО
ка то 191/192 и 193/194-а се сии на
Пос тоян ния тех ни чес ки ко ми тет,
30-ата се сия на Ко ми те та за бор -
ба с из ма ми те, втората се сия на
Ко ми те та по ук реп ва не на ка па -
ци те та, 10-ото за се да ние на Уп -
ра ви тел ния ко ми тет по Ре ви зи -
ра на та кон вен ция Кио то, 8-ото и
9-ото за се да ние на Ра бот на та
гру па SAFE, 8-ата сре ща на Вре -
мен на та ра бот на гру па „Гло бал но
свър за ни мит ни ци“ (ГСМ) и др.
По вре ме на те зи сре щи бя ха
под гот ве ни мне ния и ста но ви ща
по важ ни мит ни чес ки въп ро си,
кои то са раз гле да ни или пред -
стои да бъ дат раз гле да ни и одоб -
ре ни на се сии те на Съ ве та ка то
висш ор ган на ор га ни за ция та. 

Аген ция „Мит ни ци“ учас тва с
де ле га ция на че ло с ди рек то ра є
в меж ду на род на кон фе рен ция за
бор ба с не за кон ния тра фик на
нар ко тич ни ве щес тва, ор га ни зи -
ра на съв мес тно от СМО и Дър -
жав ния мит ни чес ки ко ми тет на
Ре пуб ли ка Азер бай джан с под -
кре па та на Служ ба та на ООН по
нар ко ти ци те и прес тъп ност та,
как то и в це ре мо ния по от кри ва -
не на Ре гио нал но то бю ро по ук -
реп ва не на ка па ци те та за ре гион
Ев ро па на СМО.

Пред ста ви тел на аген ция та
взе учас тие в пос лед ни те – ре -
дов на и из вън ред на – се сии на
Съв мес тния ко ми тет за сът руд ни -
чес тво към Ре гио нал ния ИСЮЕ
цен тър за бор ба с тран сгра нич -
на та прес тъп ност, как то и в пър -
ва та се сия на вис шия ор ган на
Цен тъ ра за пра воп ри ла га не в
Югоиз точ на Ев ро па – Съ ве та,
коя то се про ве де под бъл гар ско

пред се да тел ство.
Пред ста ви тел на Аген ция

„Мит ни ци“ взе учас тие и в за се -
да ние на Ра бот на та гру па по
мит ни чес ки те въп ро си към Ор га -
ни за ция та за чер но мор ско ико -
но ми чес ко сът руд ни чес тво.

В рам ки те на свои ми сии в
Бъл га рия пред ста ви те ли на Меж -
ду на род ния ва лу тен фонд и Све -
тов на та бан ка про ве до ха сре щи
с ръ ко вод ство то на Аген ция
„Мит ни ци“, ка то бя ха об съ де ни
въп ро си, свър за ни с дей ност та
на аген ция та.

ДВУС ТРАН НО
СЪТ РУД НИ ЧЕС ТВО

Съг лас но ус та но ве на та прак ти -
ка, през 2011 г. бя ха про ве де ни
две ре гу ляр ни сре щи на ви со ко
рав ни ще в Со фия и в Ис тан бул
меж ду де ле га ции на бъл гар ска та
и на тур ска та мит ни чес ка ад ми -
нис тра ция. Пред мет на раз го во -
ри те бя ха те ми от взаи мен ин те -
рес в об ласт та на при ла га не то на
изис ква ния та на мит ни чес ко то
за ко но да тел ство на ЕС и на кон -
вен ция ТИР, въз мож нос ти те за
по ви ша ва не на про пус ка тел на та
спо соб ност на бъл га ро-тур ски те
ГКПП, уси лия та за бор ба с на ру -
ше ния та, про веж да не на съв мес -
тни опе ра ции, как то и мно жес тво
опе ра тив ни въп ро си, ди рек тно
свър за ни с прак ти ка та. Бя ха про -
ве де ни сре щи с пред ста ви те ли на
тур ско то по сол ство в Со фия, по
тях но ис ка не, как то и сре ща на
ръ ко вод ство то на аген ция та с
тур ска де ле га ция в рам ки те на
офи циал но то по се ще ние на пре -
зи ден та на Тур ция Аб дул лах Гюл в
Бъл га рия.

На 21.02.2011 г. на ГКПП Гюе -
ше во офи циал но бе от крит Съв -
мес тен кон так тен цен тър за по ли -
цей ско и мит ни чес ко сът руд ни -
чес тво, ка то не пос ред стве но пре -
ди от кри ва не то бя ха под пи са ни
пра ви ла за ра бо та та на цен тъ ра.
В дей ност та на цен тъ ра  учас тват
мит ни чес ки слу жи те ли от бъл гар -
ска та и от ма ке дон ска та мит ни -

чес ка ад ми нис тра ция.
На по се ще ние в Аген ция „Мит -

ни ци“ бе ви со ко пос та ве на де ле -
га ция на Мит ни чес кия де пар та -
мент на Дър жа ва та Из раел, во де -
на от не го вия ге не ра лен ди рек -
тор. На спе циал на сре ща с ръ ко -
вод ство то на аген ция та две те де -
ле га ции дис ку ти ра ха раз лич ни
въп ро си, ка сае щи струк ту ра та,
дей ност та и бъ де щи те пла но ве на
две те ад ми нис тра ции. В хо да на
раз го во ри те бе пос тиг на та до го -
во ре ност две те ад ми нис тра ции
да си раз ме нят мит ни чес ки слу -
жи те ли за об мен на опит. Впос -
лед ствие три ма мит ни чес ки слу -
жи те ли от из раел ска та мит ни чес -
ка ад ми нис тра ция осъ щес тви ха 5-
днев но ра бот но по се ще ние на
МП Ка пи тан Ан дрее во.

През ноем ври 2011 г. бе про -
ве де на сре ща меж ду ръ ко во ди те -
ли те на мит ни чес ки те ад ми нис -
тра ции на Бъл га рия и Гър ция. Бя -
ха об съ де ни прак ти чес ки въп ро -
си, свър за ни с вът реоб щнос тни
дос тав ки на пет рол ни про дук ти
меж ду две те стра ни, със Сис те -
ма та за кон трол и дви же ние на
ак циз ни сто ки, с тра фи ка на ци -
га ри, как то и с вре мен ния внос
на ав то мо би ли. Ос вен то ва бе
от че те на дей ност та на Сме се ни -
те ра бот ни гру пи за да нъч но сът -
руд ни чес тво и взаи мо по мощ и
на Кон так тния цен тър за по ли -
цей ско и мит ни чес ко сът руд ни -
чес тво.  

В края на го ди на та бъл гар ско -
то пра ви тел ство одоб ри проект
на спо год ба меж ду Бъл га рия и
Бе ла рус за сът руд ни чес тво и
взаим на ад ми нис тра тив на по -
мощ в мит ни чес ка та об ласт, коя -
то пред стои да бъ де под пи са на. 

Де ле га ция от Ща ба за бор ба
с нар ко тич ни те ве щес тва на
Иран се срещ на със за мес тник-
ди рек то ра на аген ция та. Об ме не -
на бе по лез на ин фор ма ция за
прак ти ки те и опи та на две те
струк ту ри в бор ба та сре щу не за -
кон ния тра фик на нар ко тич ни ве -
щес тва.
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През 2011 г. в Цен трал но то мит -
ни чес ко уп рав ле ние бя ха ре гис три -
ра ни 75 163 до ку мен та, 3767 мол би,
1205 жал би и 262 сиг на ла. 19 611 из -
хо дя щи пис ма са из пра те ни по по -
ща та за стра на та и чуж би на. Об ра -
бо те ни са 36 423 вхо дя щи до ку мен -
та. Из гот ве ни са 3561 опе ра тив ни
справ ки, от кои то 2044 за спе циал -
ни те служ би, 3238 за да нъч ни те
служ би, 2377 за ми нис тер ства и ве -
дом ства.

През го ди на та от дел „Ин фор ма -
ция и връз ки с об щес тве ност та“
раз прос тра ни над 700 съоб ще ния
до ме дии те, кои то бя ха от ра зе ни в
бли зо 13 хил. ма те риа ла в пе чат ни,
елек трон ни и он лайн ме дии, фо ку -

си ра щи об щес тве но то вни ма ние
вър ху ра бо та та и ре зул та ти те на
мит ни чес ка та ад ми нис тра ция. Ос -
нов ни те ме дий ни те ми на 2011 г. бя -
ха кон тро лът вър ху ак циз ни те сто -
ки, фи скални те ре зул та ти от ра бо -
та та на мит ни чес ка та ад ми нис тра -
ция и въз ста но вя ва не то на раз -
след ва щи те є фун кции. Об щес тве -
но то вни ма ние бе ше на со че но и
към по ре ди ца от слу чаи, свър за ни
с из пол зва не то на де ца в не ле гал -
но то раз прос тра не ние на ци га ри,
как то и с тра фик на нар ко ти ци, за -
щи те ни жи вот ни и кул тур ни цен нос -
ти. 

През 2011 г. в елек трон ния вес -
тник „Мит ни ци“ бя ха пуб ли ку ва ни 4
хил. ин фор ма цион ни еди ни ци, про-
четени бли зо 3,8 млн. пъти при 700

хил. ин ди ви дуал ни по се ще ния – с
96 хил. по ве че от пред ход на та го ди -
на. Ос вен те ку ща та но ви нар ска ин -
фор ма ция елек трон ният вес тник
про дъл жи да пуб ли ку ва ин тер вю та
и под роб ни ма те риа ли по спе ци -
фич ни мит ни чес ки те ми.

Пуб лич на та ко му ни ка ция на
Аген ция „Мит ни ци“ про дъл жи да бъ -
де на со че на как то към граж да ни те,
та ка и към биз не са и ин сти ту ции те.
През го ди на та бя ха об ра бо те ни
бли зо 500 за пит ва ния по елек трон -
на та по ща на граж да ни и ико но ми -
чес ки опе ра то ри и мно гок рат но по -
ве че та ки ва по те ле фо на. 

Про дъл жи и ак ция та „Мен те та та
не са на мо да“ – съв мес тна та ини -

циа ти ва на
Аген ция „Мит -
ни ци“ и „Са но -
ма Бля сък“
сре щу фал ши -
ви те сто ки. В
про дъл же ние
на шест ме се -
ца из лож ба та
от фал ши ви
сто ки, за дър -
жа ни от мит -
ни ци те, беше
из ло же на в
мо ло ве те в

стра на та. Пос ла ние то „Мен те та та
не са на мо да“ дос тиг на до сто ти ци
хи ля ди хо ра и бе ши ро ко от ра зе но
от ме дии те.

Аген ция „Мит ни ци“ от во ри вра -
ти те и за уче ни ци и сту ден ти, обу -
ча ва щи се в спе циал нос ти, свър за -
ни с мит ни чес ка та ад ми нис тра ция.
20 сту ден ти от ини циа ти ва та „Junior
Achievement“ из бра ха да се за поз -
наят с ра бо та та на мит ни чес ки те
слу жи те ли в ЦМУ и на МП Ка ло ти -
на. Тий ней джъ ри от Кюс тен дил по -
се ти ха МП Гюе ше во, а уче ни ци от
Со фия – Мит ни ца Сто лич на. В 20
со фий ски учи ли ща беше ор га ни зи -
ра на ма щаб на ра зяс ни тел на кам па -
ния, ка то уче ни ци те меж ду V|| и Х||
клас се запознаха с но ви те опас -
нос ти, свър за ни с поя ва та, раз -

прос тра не ние то и упот ре ба та на
ди зай нер ски те нар ко ти ци. 

Тий ней джъ ри от Со фия се вклю -
чи ха и в еже год на та ини циа ти ва
„Сед ми ца без дро га“. Сре щи те с
уче ни ци те за вър шва ха със зре лищ -
на де мон стра ция на ак ция по за ла -
вя не на нар ко ку риер и пре тър сва не
на ко ла с мит ни ческото ку че Дейзи.

Вът реш на та ко му ни ка ция в сис -
те ма та на мит ни чес ка та ад ми нис -
тра ция не бе ше под це ня ва на за
смет ка на вън шна та. Ор га ни зи ра ни
бя ха про фе сио нал ни праз ни ци и
бла гот во ри тел на ак ция, в кои то
учас тва ха слу жи те ли на Аген ция
„Мит ни ци“. Коор ди ни ра ни бя ха и
учас тия на на ши пред ста ви те ли в
меж ду на род ни спор тни със те за ния
на мит ни чес ки те слу жи те ли. 

През 2011 г. бя ха из да де ни 6
броя на спи са ние „Мит ни чес ка хро -
ни ка“, съоб ра зе ни с те ма тич на та
на со че ност, оп ре де ле на от сек ре та -
риа та на СМО за го ди на та „Поз на -
ние то – ка та ли за тор на ви со ки мит -
ни чес ки пос ти же ния“. На стра ни ци -
те на спи са ние то бя ха по мес те ни
ма те риа ли за но вос ти и ак цен ти в
ра бо та та на Аген ция „Мит ни ци“, на
мит ни ци те в ЕС и в СМО. Осо бе но
вни ма ние бе ше обър на то на но ви те
пра ви ла за произ ход на сто ки те,
не ле гал на та тър го вия с ци га ри, сът -
руд ни чес тво то на бъл гар ски те мит -
ни ци с парньорски мит ни чес ки ад -
ми нис тра ции, въз ста но вя ва не то на
мит ни чес ко то раз след ва не, за ко но -
да тел ни те про ме ни, ка сае щи мит ни -
ци те, и др. Чи та те ли те бя ха ин фор -
ми ра ни за топ раз кри тия та на на ши -
те мит ни ча ри. Пуб ли ку ва ха се  ин -
фор ма ции за меж ду на род на та дей -
ност на Аген ция „Мит ни ци“, за се -
сии те на СМО, как то и ин тер вю та
по ак туал ни те ми със слу жи те ли на
бъл гар ска та и други мит ни чес ки ад -
ми нис тра ции. Ос вен сред мит ни -
чес ки те слу жи те ли, спи са ние то
про дъл жи да се раз прос тра ня ва и
сред ин сти ту ции те, биз не са и учеб -
ни те за ве де ния, как то и да е дос -
тъп но в ин тер нет.

КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И БИЗНЕСА
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