
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Към Заповед № ЗАМ – 9 / 05.01.2021 г 

 

Списък на актовете, издавани в Агенция „Митници“, подлежащи на включване в списъка на издадени актове, 

задължителен за публикуване съгласно чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ за 2023 г.  

 

 

Раздел X – Териториална дирекция  Митница Бургас 

 

Номер по ред Заглавие  Дата на документа 

1.  Решение за издаване/отмяна на разрешение, както и промяна в 

обстоятелствата, при които е издадено Разрешение; 

17.02.2023г.-1 бр. 

24.02.2023г.-1 бр. 

10.03.2023г.-1 бр. 

 

2.  Решение за освобождаване на банкова гаранция или депозит 06.01.2023г.-1 бр. 

13.01.2023г.- 1бр. 

17.01.2023г.-1 бр. 

25.01.2023г.-1 бр. 

30.01.2023г.-1 бр. 



01.02.2023г.-1 бр. 

02.02.2023г.-3 бр. 

06.02.2023г.-1 бр. 

09.02.2023г.-2 бр. 

16.02.2023г.-3 бр. 

24.02.2023г.-1 бр. 

08.03.2023г.-3 бр. 

13.03.2023г.-1 бр. 

28.03.2023г.-1 бр. 

29.03.2023г.-1 бр. 

30.03.2023г.-2 бр. 

04.04.2023г.-1 бр. 

06.04.2023г.-1 бр. 

11.04.2023г.-1 бр. 

13.04.2023г.-1 бр. 

18.04.2023г.-1 бр. 

24.04.2023г.-1 бр. 

25.04.2023г.-1 бр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Решения за възстановяване на депозит  

4.  Решения за възникване на митническо задължение 25.01.2023г.-1бр 

20.02.2023г.-2 бр. 

13.03.2023г.-1 бр. 

12.04.2023г.-1 бр. 



02.05.2023г.-1 бр. 

 

 

 

 

5.  Решения за определяне на митническа стойност/ тарифен номер 13.01.2023г.- 1 бр. 

31.01.2023г.-1 бр.  

06.01.2023г.-2 бр. 

14.02.2023г.-1 бр. 

20.02.2023г.- 1 бр. 

01.03.2023г.-1 бр. 

24.03.2023г.-1 бр. 

27.03.2023г.-1 бр. 

04.04.2023г.-1 бр. 

06.04.2023г.-1 бр. 

07.04.2023г.-1 бр. 

19.04.2023г.-2 бр. 

25.04.2023г.-1 бр. 



26.04.2023г.-5 бр. 

27.04.2023г.-1 бр. 

02.05.2023г.-1 бр. 

03.05.2023г.-1 бр. 

04.05.2023г.-1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Решение за одобряване на материална отчетност 28.02.2023г.-1 бр. 

02.03.2023г.-1 бр. 

10.03.2023г.-1 бр. 

 

7.  Решение за възстановяване на акциз по Закона за безмитната търговия 

/ЗБТ/ 

 

8.  Разрешение за използване на специален режим 20.01.2023г.-1 бр. 

9.  Разрешение за предоставяне на общо обезпечение 17.01.2023г.-1 бр. 

27.03.2023г.-1 бр. 

 

10.  Разрешение за използване на опростено деклариране  

11.  Разрешение за определяне на място за представяне на стоки  

12.  Решения за корекция на ЕАД 13.01.2023г.-1 бр. 

15.03.2023г.-1 бр. 

 

13.  Решения за възстановяване /прихващане на акциз  

14.  Решение за освобождаване на депозирано обезпечение за акциз  

15.  Решения за определяне на дължим акциз  



16.  Решения по искане на ЮЛ или инициатива на административния орган, с 

които се прекратява производство 

 

17.  Решения за промяна в обстоятелствата  

18.  Решения по реда на чл. 107ж, ал.3 от ЗАДС  

19.  Решения за прекратяване на регистрация  по ЗАДС  

20.  Решения за отказ за регистрация по ЗАДС  

21.  Решения за предоставяне на бандероли над средномесечните количества 

по чл. 64, ал.9 от ЗАДС 

 

22.  Решения по чл. 75б, ал.8 от ЗАДС за заплащане на акциз при установени 

липси при движение на акцизни стоки 

 

23.  Заповеди за налагане на принудителна административна мярка – 

запечатване на обект по ЗАДС 

 

24.  Ревизионен акт  

25.  Решения, с които се потвърждават: отменят Постановления за налагане на  

предварителни обезпечителни мерки 

 

26.  Решение за предоставяне на митническо облекчение  

27.  Решение за анулиране на митническа декларация  

28.  Разрешения за откриване и управление на съоръжения за складиране за 

митническо складиране 

 



29.  Разрешения за откриване и управление на съоръжения за складиране за 

временно складиране 

29.03.2023г.-1 бр. 

 

30.  Постановления за налагане / изменение / отмяна на обезпечителни мерки 

/ чл. 206б, ал. 1 от ЗМ / 

 

31.  Решения за спиране на предварителното изпълнение на решения по чл. 

19б от ЗМ / на основание чл. 221, ал. 3 от ЗМ / 

 

32.  Решения, издавани на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК  

33.  Решения, с които се потвърждават / отменят действия за обезпечаване на 

доказателствата / чл. 41 ДОПК /  

 

34.  Решения за възстановяване на вносни мита 31.03.2023г.-1 бр. 

19.04.2023г.-1 бр. 

 

 

 


