
ИНФОРМАЦИЯ 

 

от утвърдения от директора на Агенция „Митници“ отчет за дейността на 

Инспектората през 2020 г. 

 

Във връзка с регламентираните в чл. 10а, ал. 4 от Устройствения правилник на 

Агенция „Митници“ функции, през 2020 г. Инспекторатът в Агенция „Митници“ 

осъществи редица проверки и дейности по изпълнение на предвидените мерки в 

Годишния план на Агенция „Митници“ за 2020 г., в Антикорупционния план на 

Агенцията за 2020 г. и в Годишния план за дейността на Инспектората през 2020 г., 

свързани с осъществяване на превантивен и последващ контрол, с анализ и оценка на 

ефективността на администрацията, с превенция и противодействие на корупцията и пр., 

прилагането на които допринесе косвено за изпълнението на фискалните задачи, за 

подобряването на административния капацитет, както и за укрепване на общественото 

доверие в морала и професионализма на митническите служители и повишаване 

престижа на митническата администрация. 

През месеците октомври и ноември 2020 г., в изпълнение на Заповед № Р-

139/05.10.2020 г. на министър-председателя на Република България, Главният 

инспекторат към Министерския съвет на Република България „извърши планова проверка 

за оценка на дейността на Инспектората към директора на Агенция „Митници“. 

Ръководителят и инспекторите от Инспектората в Агенция „Митници“ подготвиха, 

систематизираха и предоставиха на проверяващата комисия от Главния инспекторат към 

Министерския съвет на Република България исканите данни и информация за целите на 

проверката. 

Още в хода на извършваната проверка, от страна на инспекторите от Главния 

инспекторат бяха направени някои препоръки по отношение структурата и съдържанието 

на „Стратегически план за дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ за периода 

2019 – 2023 г.“, предвид установените от тях най-добри практики в тази област. В 

изпълнение на тези препоръки, Инспекторатът изготви актуализиран вариант на 

„Стратегически план за дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ за периода 2019 

– 2023 г.“, който беше одобрен на 02.11.2020 г. 

В „Доклад за резултатите от извършена планова проверка в Инспектората към 

директора на Агенция „Митници“, № 02.12-32/12.11.2020 г., са направени следните 

изводи: 
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- възложените в УПАМ функции на Инспектората съответстват на Закона за 

администрацията, АПК и ЗПКОНПИ; 

- утвърдените вътрешни актове, регламентиращи дейността на Инспектората, 

създават условия за добра организация при изпълнение на възложените му функции; 

- определената численост на Инспектората, притежаваната квалификация и 

професионален опит от служителите, са предпоставка за ефективно изпълнение на 

възложените задачи; 

- създадената в Инспектората организация за регистриране на сигналите, 

извършване на предварително проучване и предприемане на последващи действия, 

съдейства за ефективно изпълнение на правомощията на директора на Агенцията; 

- прилаганите от Инспектората контролни процедури, способи, техники, 

инструменти и форми за взаимодействие с други институции, административни звена от 

администрацията на Агенция „Митници“ и с Главния инспекторат способстват за пълно и 

точно изясняване на случаите, както и за осъществяване на ефективен контрол по 

спазване на нормативните и вътрешноведомствените актове. 

В заключение в доклада е посочено следното: „комисията установи, че 

Инспекторатът е постигнал в пълен обем планираните стратегически и годишни цели, и 

осъществяваната от него дейност е в съответствие с изискванията на нормативните и 

вътрешноведомствените актове, регламентиращи дейността му. С оглед установеното 

… комисията предлага дейността на Инспектората към директора на Агенция 

„Митници“ да бъде оценена като „добра“ предвид констатираното съответствие.“. 

Тази възможно най-висока оценка (съгласно Наредбата за структурата и 

минималната численост на инспекторатите, реда и начините за осъществяване на 

дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи) е утвърдена с 

резолюция на министър-председателя на Република България. По направените, в рамката 

на проверката, препоръки, предприехме необходимите действия за тяхното изпълнение, 

за което бе уведомен министър-председателят. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 10а, ал. 8 от Устройствения правилник на 

Агенция „Митници“, отчетът за дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ през 

2020 г., се съдържа и следното: 

1. В изпълнение на ангажиментите на Агенция „Митници“ в дейностите по 

превенция и противодействие на корупцията, след събиране, анализ и обобщаване на 

данните за резултатите от прилаганите в Агенция „Митници“ мерки, съдържащи се в 
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утвърдения „Антикорупционен план на Агенция „Митници“ за 2019 г.“, Инспекторатът 

изготви отчет за изпълнението на този план, а на база предложенията на работна група, в 

съответствие с насоките, приети от Националния съвет по антикорупционни политики, 

разработи проект на „Антикорупционния план на Агенция „Митници“ за 2020 г.“, който 

беше утвърден от Вас и съгласуван с министъра на финансите. 

2. Действащият в Агенция „Митници“ „горещ телефон” (денонощен автоматичен 

телефонен секретар), предоставя на граждани и представители на бизнеса, алтернативна 

възможност за подаване на предложения и сигнали. В изпълнение на разпоредбата на чл. 

8, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Правилата за организацията на работа с 

предложенията и сигналите в Агенция „Митници”, утвърдени със Заповед № ЗАМ-

890/32-162152/04.06.2019 г. на директора на Агенция „Митници“, своевременно са 

отработени и докладвани всички постъпили чрез него предложения и сигнали. През 2020 

г. чрез „горещия телефон“ са постъпили 27 броя съобщения. 

3. Инспекторатът администрира Информационната система на Националния съвет 

по антикорупционни политики (ИСНСАП). За 2020 г. чрез тази система са постъпили 8 

сигнала, като по тях са извършени съответни проверки. Сигналите своевременно се 

отработват в ИСНСАП. 

4. В изпълнение на утвърдения от директора на Агенция „Митници“ „Годишен план 

за дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ през 2020 г.“, изм. с одобрено от Вас 

предложение в моя докладна записка, рег. № 32-355587/03.12.2020 г., са извършени 

всички предвидени планови проверки и дейности, като в сроковете, определени в 

заповедите за възлагането им, са изготвени съответни доклади. Целта на тези проверки и 

дейности е била установяване и предприемане на мерки за отстраняване на евентуални 

слабости и нарушения в дейността на митническите учреждения, както и установяване 

спазването на изисквания на ЗПКОНПИ. Извършени са следните планови проверки и 

дейности: 

- проведено е анонимно анкетиране с преминаващи през МП Златарево превозвачи 

и пътници (общо са анкетирани 300 лица), с цел получаване на информация за дейността 

на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики; 

- проверка по предоставянето на административни услуги в звеното за предоставяне 

на административни услуги в ТУ на ТД Северна морска; 
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- проверка във връзка със спазването на срока за подаване на декларации по чл. 35, 

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от страна на митнически служители. С оглед установеното 

неподаване в срок на декларациите, срещу двама митнически служители бяха съставени 

актове за установяване на административно нарушение, на основание чл. 238б от Закона 

за митниците; 

- проверка на подадените от служители декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ, като през 2020 г. са проверени декларираните данни в 178 бр. декларации; 

- проведена работна среща по въпросите на превенция и противодействие на 

корупцията с ръководния състав на ТД Северна морска и на включените в нейната 

структура митнически учреждения, както и с ръководителите на структурните звена в ГД 

МРР, териториално разположени в обхвата на ТД Северна морска; 

- проверка по изпълнението на одобрени препоръки или предложения, във връзка с 

извършени през 2019 г. проверки – в териториални звена към ТУ и ТД и структурни звена 

в ЦМУ. 

5. През 2020 г. служителите от Инспектората са извършили 58 бр. извънпланови 

проверки по постъпили в Агенцията сигнали, съдържащи твърдения/информация за 

извършени неправомерни деяния на митнически служители или за проблеми в 

организацията на работа в митнически учреждения, както и 2 бр. проверки по искане на 

други институции. Тези сигнали са постъпили в Агенцията по всички съществуващи 

канали, вкл. и чрез т.нар. „горещ телефон“, и чрез Информационната система на 

Националния съвет по антикорупционни политики. Извършени са и 13 бр. други 

проверки. 

По всички постъпили сигнали своевременно са предприети действия по 

компетентност и са извършени съответни вътрешни проверки, като целта е била да се 

установят евентуални нарушения и слабости в дейността на митническите учреждения, 

вкл. наличието на предпоставки за осъществяване на корупционни прояви, като се 

препоръчат и предприемат действия за тяхното отстраняване и ограничаване. Резултатите 

от всички проверки са докладвани писмено на директора на Агенция „Митници“. В 

резултат на извършените проверки са направени и одобрени съответни предложения, в 

т.ч. за подобряване на организацията на работа на проверените структурни звена, за 

образуване на дисциплинарни производства, за сезиране на други компетентни органи, в 

т.ч. органите на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, и пр. До подателите 

на сигналите са изготвени отговори в сроковете, съгласно АПК и ЗПКОНПИ. 
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6. През 2020 г. служителите от Инспектората са извършили 42 бр. извънпланови 

проверки по разпореждане на директора на Агенцията, във връзка с постъпила 

информация от ръководители на структурни звена в Агенцията. За резултатите от всяка 

проверка е изготвен писмен доклад до директора на Агенцията. 

7. В резултат на извършените проверки, при които са установени данни за 

извършени дисциплинарни нарушения, са направени и одобрени предложения за 

образуване на дисциплинарни производства срещу 54 служители. През 2020 г. 

дисциплинарно наказващият орган е наложил 56 дисциплинарни наказания. 

8. На Инспектората в Агенция „Митници“ е възложено да извършва проверка в 

Централизираната информационна система на следствените служби, за евентуалното 

наличие на образувани досъдебни производства срещу митнически служителите, като 

през 2020 г. са проверени данните за 625 служители. 

9. През 2020 г. включените 133 новоназначени служители в специализираната 

администрация на Агенция „Митници“, в стартиралите базови курсове за обучение в 

НУЦ, преминаха и обучение по въпросите на превенцията и противодействието на 

корупцията и конфликта на интереси, в рамките на този курс, провеждано от двама 

служители от Инспектората. 

10. Инспектори от Инспектората са членове на Комисията за проверка за наличието 

или за липсата на конфликт на интереси, която предприема необходимите действия 

съгласно ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършването на проверка на 

декларациите и за установяване на конфликт на интереси по постъпили сигнали за 

конфликт на интереси. 

11. През 2020 г. всички служители от инспектората преминаха обучение по новия 

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, двама служители 

преминаха обучение за повишаване на дигитална компетентност, трима служители са 

преминали обучение по работа с работните станции на АПИ при осъществяване на 

контрол по ПТРР, двама служители участваха в работните съвещания на Световната 

митническа администрация.  

Всички извършени през 2020 г. проверки и дейности от Инспектората в Агенция 

„Митници“ са осъществени при спазването на принципите на законност, обективност и 

безпристрастност, независимост, самостоятелност, професионална етика и 

конфиденциалност. 


