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Цел 1 - Ефективно функциониране на митническата администрация  

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

1.1. Оптимизиране на 

структурата и състава на 

митническата 

администрация 

1.1.1.Засилване на капацитета на звена с 

приоритетни дейности и координиране 

на работата на митническите органи 

- планиране и подбор 

на човешките 

ресурси 

- преструктуриране 
на съществуващи 

звена  

- повишаване на 
квалификацията на 

служителите  

дирекция 

„Администрати

вно, правно и 

информационно 
обслужване” 

постоянен Изменен бе ЗМ с § 90 от 

ЗИД на ЗАДС (ДВ бр. 95 

от 01.12.2009 г.), с което 

се измениха 
митническите 

учреждения и техните 

функции; 
Изменен бе ППЗМ с 

ПМС 299 от 10.12.2009 г. 

(ДВ бр. 100 от 15.12.2009 
г.) с което бяха дадени 

правомощия на 

началниците на митници 

и бяха заличени тези на 
РМД; 

На три пъти бе изменян 

Устройствения 
правилник на АМ, като с 

ПМС 344 от 30.12.2008 г. 

(ДВ бр. 4 от 2009 г.) бяха 

създадени нови дирекции 
в ЦМУ, с ПМС 241 от 

07.10.2009 г. бяха поети 

функции по контрола на 
превозните средства и бе 

намалена числеността на 

служителите и с ПМС 
261 от 05.11.2009 г. бяха 

изменени щатните 

бройки на служителите. 

С ПМС 302 от 15.12.2009 
г. (ДВ бр. 100 от 
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15.12.2009 г.) бе приет 

нов Устройствен 
правилник, с който бе 

изменена структурата на 

АМ и бе намалена 
числеността на 

персонала с 533 души. 

1.2.Ефективно прилагане на 

митническото 
законодателство на 

Общността   

1.2.1.Промени в ЗМ и ППЗМ, 

включително и във връзка прилагане на 
разпоредбите на Модернизирания 

Митнически кодекс 

ЗИД на ЗМ и ПМС за 

изменение на 
ППЗМ 

 

дирекции в ЦМУ 17.12.2009 

 

Бяха извършени три 

изменения на ЗМ.  
С § 51 на ЗИД на ДОПК, 

приет на 06.02.2009 г. 

(ДВ 12 от 13.02.2009 г.) 
бяха направени 

изменения, с оглед 

изпълнението на ППС от 

НАП. 
С § 10 от ЗИД на ЗА, 

приет на 27.05.2009 г. 

(ДВ 42 от 05.06.2009 г.) 
бяха въведени 

ограничения и уточнения 

по ограниченията 
митническият служител 

да изпълнява други 

дейности.. 

С § 23 на ЗАД на ЗАДС, 
приет на 03.06.2009 г. 

(ДВ 44 от 12.06.2009 г.) 

бяха въведени 
разпоредби за 

подобряване 

взаимодействието с 
НАП. 

1.2.2. Подготовка на указания за работа 

на митническите органи, базирани на 

издадени национални 

инструкции, 

дирекции в ЦМУ постоянен 1.Указания № 

44/16/21.01.2009 г. 
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решенията на различните секции към 

Комитета по Митническия кодекс към 
Европейската комисия 

указания и други 

вътрешни 
административни 

актове  

относно проверка на 

икономическите условия 
при обработка на етилов 

алкохол от земеделски 

произход в биогорива 
във връзка с документ 

TAXUD/2055/2008 от 

12.11.2008 г. 

2. Указания за прилагане 
на разпоредбите за 

режим митническо 

складиране. 

3.Работен документ 

TAXUD/2033/2009 rev.2 

за режим активно 
усъвършенстване в 

сектор ”Захар” във 

връзка с прекратяване на 

възстановяванията при 
износ  

4.Работен документ 

TAXUD/2048/2009 за 
аспекти на контрола при 

използване на 

еквивалентни стоки при 
режим активно 

усъвършенстване в 

сектор ”Захар” 

5. Указания за действие в 
процеса на промени в 

структурата на Агенция 

”Митници” № 160/36 от 
10.12.2009 г. 

6. Указания до 

митническите 
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служители, свързани с 

режима ТИР за 2009 г.:  
   

6.1 Прилагане на 

Регламент (ЕО) 
№1192/2008 на 

Комисията във връзка с 

движението на 

сертификатите за 
завършване на операции 

ТИР при прилагане на 

аварийна процедура  
  6.2 Прилагане на 

Регламент (ЕО) 

№1192/2008 на 
Комисията във връзка 

с изпълнение на 

изискванията на 

Приложение 10 от 
Конвенция ТИР, 1975 г.  

 6.3  Възстановяване на 

гаранционноното 
покритие при превоз на 

стоки под покритието на 

карнети ТИР през 
територията на ЕС, 

представляващи повишен 

риск и включени в 

Приложение 44в от 
Регламент (ЕИО) № 

2454/1993 на Комисията  

 6.4 Прилагане на 
Регламент (ЕО) № 

312/2009 на Комисията 

при превози на стоки под 
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покритието на карнети 

ТИР  
 6.5 Прилагане 

разпоредбите на чл.3(1) 

от Конвенция ТИР, 1975 
г. във връзка с приета от 

01.10.2009 г. на нова 

Обяснителна бележка 

7. Указания за правилата 
за работа със СКИ фаза 

2, включително при 

неработоспособност на 
функционалността за 

електронно деклариране, 

както и при 
неработоспособност на 

пълната функционалност 

на системата. 

8. Указания  за 
приключването чрез 

алтернативни 

доказателства  на 
износни операции 

задействани в системата 

за контрол на износа, 
когато изходното 

митническо учреждение 

не е изпратило 

съобщението „Резултати 
за напускането” на 

митническото 

учреждение на износа 
9. Указания  за 

уеднаквяване на 

практиката при 
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извършването на заверка 

в граничните митнически 
учреждения върху 

документите (фактури, 

чекове), представени от 
пътници, които не са 

установени на 

територията на 

Общността и които 
упражняват правото си за 

възстановяване на 

платения от тях данък 
върху добавената 

стойност за стоки, 

закупени за лично 
потребление от други 

държави-членки на ЕО и 

изнасяне извън 

територията на 
Общността в личния им 

багаж 

10. Указания  за  
неприложимостта на  код 

на режим „49” при 

едновременното 
допускане за свободно 

обращение и крайно 

потребление на стоки, 

обхванати от 
Митническия съюз с 

Турция и придружени 

със сертификат А.TR. 
11. Промяна на 

"функционалната 

спецификация за обмен 
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на данни 

(EDI стандартни 
съобщения) при 

деклариране по 

електронен път за режим 
транзит, чрез 

предварително изградена 

връзка от тип "система-

система", която бе 
утвърдена със Заповед № 

324/04.06.2009г. на 

Директорът на Агенция 
"Митници” във връзка с 

влизане в сила от 

01.07.2009 на 
разпоредбите на 

Регламент (ЕО) № 

684/2005 на 

Европейският парламент 
и Съвета и изменението 

на Регламент (ЕИО) № 

2454/93 на Комисията 
относно засилване на 

мерките за сигурност и 

безопасност на стоките, 
въвеждани или 

напускащи митническата 

територия на Общнастта 

и възможността за 
подаването на данните  

от обобщената 

декларация при 
въвеждане чрез NCTS  

1.2.3.Проучване на практически опит на 

държавите-членки и поддържане на 

брой участия в 

програмата на ЕО 

дирекции в ЦМУ постоянен Използване на форума 

чрез ИС на ЕК CIRCA за 
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оперативно сътрудничество във връзка с 

прилагане на законодателството  

“Митници 2013” и 

други форми на 
обмен 

обмен на информация с 

ЕК и други държави 
членки; 

Консултиране по 

електронна поща на 
конкретни казуси с 

експерти от ДЧ 

 

В рамките на програма 
„Митници 2013” през 

2009г. 11 митнически 

служители взеха участие 
в 7 семинара, 10 

служители участваха в 6 

работни посещения за 
обмяна на опит с 

митническите 

администрации на 

държавите-членки и 186 
бяха участниците в 125 

работни срещи.  

В рамките на програма 
„Фискалис 2013” през 

2009г. 9 митнически 

служители взеха участие 
в 5 семинара, 8 

служители участваха в 4 

работни посещения за 

обмяна на опит с 
митническите 

администрации на 

държавите-членки и 13 
бяха участниците в 10 

работни срещи. 

1.3.Ефективно прилагане на 1.3.1.Актуализиране на указанията за актуализирани дирекции в ЦМУ постоянен Подготвени са проекти 
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мерките на Общата 

селскостопанска политика  

работа на митническите служители във 

връзка с промените в законодателството 
на Общността, регулиращо мерките и 

механизмите на ОСП 

указания във връзка 

с митническия 
контрол на ОСП 

стоки 

на указания за прилагане 

на нормативните 
изисквания на 

Общностното 

законодателство, които 
са предоставени на 

одиторите от 

Европейската Комисия:  

(1) за извършване на 
проверки от вътрешните 

износни митнически 

учреждения при износ на 
селскостопански стоки, 

за които са поискани 

експортни субсидии;  
(2) за извършване на 

проверки от граничните 

изходни митнически 

пунктове при износ на 
селскостопански стоки, 

за които са поискани 

експортни субсидии и  
за извършване на 

проверки от вътрешните 

износни митнически 
учреждения при износ на 

захар, изоглюкоза или 

инулинов сироп, 

произведени над 
производствената квота 

на предприятията от 

сектор „Захар”; 
- активно се обменя 

информация с Държавен 

фонд „Земеделие” – 
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Разплащателна агенция, 

като за целите на 
експортните субсидии са 

обработени и 

предоставени 1787 бр. 
единни административни 

документи и 2399 бр. 

контролни документи Т5, 

както и 66 бр. писма. На 
компетентните органи на 

другите държави-членки 

са предоставени 1785 бр. 
контролни документи Т5 

 

За целите на експортните 
субсидии са извършени 

лабораторни анализи на 

53 проби, за които са 

изпратени протоколи до 
Разплащателната 

Агенция 

 

1.3.2. Развитие и усъвършенстване на 

административния капацитет на 

Агенция “Митници” за прилагането на 

мерките и механизмите на ОСП чрез: 
- Двугодишен проект за обучение на 

българската митническа 

администрация  в рамките на 
Програмата на Холандското 

правителство “MATRA” 

 

 

 

 
- допълнителни 

указания  

 
 

 

дирекции в ЦМУ   

 

 

 
постоянен 

 

ноември 
2009 

- Проведени са три 

срещи с ръководните 

кадри на всички нива по 

системата за годишно 
планиране и оценка на 

процедурите, създаване и 

използване на 
структурирана 

управленска информация 

и система за вътрешен 
контрол.  

- Проведени са шест 

обучения на експерти по 
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ОСП по въпроси, 

свързани с процедурните 
правила при 

митническото оформяне 

на ОСП стоки (внос и 
износ) и за създаване на 

експертни групи за 

обмен на знания и 

разпространяване на 
обратна информация. 

- Проведени са две 

работни посещения на 
служители от 

българската митническа 

администрация в 
Холандия за обмяна на 

опит при обработване на 

ОСП стоки 

1.4. Ефективно прилагане на 
мерките на търговската 

политика, политиката на 

опазване на околната среда, 
опазване на културното 

наследство и други 

политики, възлагащи 

функции на 
администрацията. 

1.4.1.Изготвяне на указания във връзка с 
контрола по мерките на търговската 

политика  

издадени указания 
във връзка със 

спазването на 

ограниченията и 
забраните 

дирекция 
“Тарифна 

политика” 

постоянен - 37 бр. указания във 
връзка с прилагане на 

Общностното 

законодателство  в 
областта на въвеждането 

Схема за сертифициране 

в рамките на 

Кимбърлийския процес 
за международна 

търговия с необработени 

диаманти, 
озоноразрушаващите 

вещества, търговията със 

застрашени видове на 
дивата флора и фауна; 

засилен контрол на вноса 

на определени храни от 
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определени трети страни, 

граничния ветеринарен 
контрол, граничния 

фитосанитарен контрол, 

експортния контрол с 
изделия и технологии с 

двойна употреба, 

прилагане на 

ограничителни мерки 
спрямо трети страни, 

-  

1.4.2 Създаване на по-добра 
информационна среда за митническите 

служители по места, отразяваща 

приетите от ЕК мерки за хармонизиране 

на практиките на държавите-членки в 
областта на мерките на търговската 

политика чрез по-широко използване 

вътрешната информационна система 
Intranet 

брой публикувани 
информации 

дирекции  
в ЦМУ 

постоянен В Intranet са публикувани 
резултатите от работата 

на стоковите комитети 

към Комитета за 

митнически кодекс 
(приети регламенти, 

становища и доклади от 

сесиите) относно 
тарифното класиране на 

стоките 

1.4.3. Превенция на заобикалянето на 

мерките за ограничения и забрани от 
търговската политика на ЕС чрез 

изготвяне на рискови профили 

брой изготвени 

рискови профили 

дирекции  

в ЦМУ 

постоянен Изготвени и 

функциониращи са 39 
рискови профили във 

връзка със съблюдаване 

изискванията на 
законодателството, 

въвеждащо  ограничения 

и забрани при вноса и 
износа и за опасни за 

живота и здравето на 

потребителите стоки  

1.4.4.Подобряване на ефективността от 

съвместната работа на митническите 

органи с другите компетентни органи във 

- проведени 
съвместни работни 

срещи между 

дирекции  
в ЦМУ  

постоянен -проведена работна 
среща  на тема 

нетарифни мерки и 
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връзка с прилагане на мерките на 

търговската политика, политиката на 

опазване на околната среда, опазване на 

културното наследство и други политики, 

възлагащи функции на администрацията. 

звената по ТП, ПК, 

МРР 
- издадени указания в 

тази връзка  

мерки по надзора на 

пазара с участието на 22 
митнически служители; 

- участие в работни 

групи по изработване на 
национални нормативни 

документи във връзка със 

създаване на условия за 

прилагане на 
общностното 

законодателство, 

свързано с другите 
политики – изготвени 

проекти на наредби в 

областта на износа на 
културни стоки, вноса и 

износа на органи, тъкани 

и клетки;  

- изразяване на 
становище по проекти на 

позиции на РБ във връзка 

с участието в работните 
органи на Общността, 

предоставени в рамките 

на работните групи 
Защита на потребители, 

Околна среда, Земеделие; 

- участие в заседанията 

на Съвета за 
координация и обмен на 

информация между 

органите, осъществяващи 
контрол на пазара към 

министъра на 

икономиката и 
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енергетиката; 

- участие в заседанията 
на Съвета по зърното към 

министъра на 

земеделието и храните; 
- изготвяне на становища 

по 12 проекта на 

национални нормативни 

актове;  

1.4.5.Засилени проверки от звената за 

последващ контрол  

брой извършени 

проверки  

дирекция 

“Последващ 

контрол” 

постоянен Всички проверки на ПК 

на икономическите 

оператори са свързани и 
с проверки по спазването 

на мерките на 

търговската политика на 

ЕС- всичко 83 броя 
проверки 

1.5.Активно участие в 

работните органи на ЕС при 
разработването на 

законодателството в 

митническата област и на 

инструментите за 
прилагането му 

1.5.1.Проучване, анализ, съгласуване и 

изготвяне на позиция по предложенията 

брой участия в 

заседанията на 
работните органи на 

ЕС 

дирекции в ЦМУ  постоянен Митническото аташе 

участва във всички 
заседания на Групата по 

митническо 

законодателство и 

политика и Групата по 
митническо 

сътрудничество, както и 

в заседанията на Корепер 
1 към Съвета на ЕС. В 

допълнение, 36 

представители на 
Агенция „Митници” 

взеха участие в работата 

на 27 заседания на двете 

групи и други органи 

към Съвета на ЕС. 

73 служители на 
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Агенцията участваха в 72 

заседания на секциите 
към Комитета по 

митническия кодекс и 57 

служители участваха в 47 
заседания на други 

комитети и работни 

групи към Европейската 

комисия. 
 

Съгласувани са по 

писмена процедура по 
реда на чл. 10 от 

Правилата за работа на 

Комитета по 
Митническия кодекс на 5 

бр. проекти на 

регламенти на ЕК в 

областта на тарифните 
квоти, на 3 решения за 

дерогация от правилата 

за произход 

1.6.Защита на националната 

класифицирана информация  

и класифицираната 

информация  на Европейския 
съюз от нерегламентиран 

достъп 

1.6.1.Повишаване подготовката на 

служителите за работа с документи, 

съдържащи класифицирана информация 

провеждане на 

встъпително и 

текущо обучение 

отдел “Сигурност” 

 

постоянен Проведени са: 

встъпително обучение – 

134 служители и  

текущо обучение – 55 
служители 

1.6.2.Провеждане на действен и 

ефективен контрол на регистратурата и 
изпълнителите при обработката на 

документи, съдържащи класифицирана 

информация 

извършване на текущ 

и периодичен 
контрол 

отдел “Сигурност” 

 

постоянен Извършени са: пълна 

проверка на 
документацията и 

дейността на Отдел 

„Сигурност” от ДАНС; 

12 месечни проверки от 
завеждащия регистратура 

и служителя по 
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сигурността на 

информацията; 
Стартирани са  

процедури за 

акредитиране 
сигурността на АИС за 

класифицирана 

информация в ЦМУ 

1.7. Оптимизиране на 
дейностите по повишаване 

сигурността, отбранително-

мобилизационната 
подготовка, действията при 

кризи и защитата при 

бедствия в Агенция 

„Митници” 

1.7.1. Актуализиране на плановете в 
митническите учреждения за действия 

при кризи и защита при бедствия 

брой планове отдел “Сигурност” 
 

постоянен Преработен основно е 
Планът на ЦМУ за 

защита при бедствия 

1.7.2. Изграждане на нови и развитие на 
съществуващите системи за контрол на 

достъпа, видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и пожарогасене, 

СОТ и др.   
1.7.3. Планиране и извършване на 

реално отсрочване от плана за създаване 

на граждански ресурси в интерес на 
отбраната на резервисти и техника от 

Агенция “Митници” 

брой системи и 
обхванати сгради в 

митническите 

учреждения 

 
разработени д-ти 

съвместно с 

общинските 

администрации и 

районните военни 

окръжия и брой 

отсрочени 

служители и 

автомобили 

отдел “Сигурност” 
 

постоянен Изградена е 1 система за 
видеонаблюдение в 

сградата на Дирекция 

НУЦ 

 
В ЦМУ са отсрочени 

безусловно 42 резервисти 

и 70 автомобила – 
съвместно със Столична 

община-Район 

„Оборище” и Столично 

военно окръжие 
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Цел 2 - Повишаване на ефективността при събирането на вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната 

 

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

2.1.Засилване на 
митническия контрол по 

отношение на елементите на 

облагане при внос на стоки – 
митническа стойност, 

тарифно класиране и 

произход на стоките 

2.1.1.Изготвяне на указания във връзка с 
контрола по елементите за облагане и 

митническите облекчения на база 

кодифицираното Общностно 
законодателство и националните мерки  

издадени указания 
във връзка с 

контрола на 

класирането, 
стойността, 

произхода на 

стоките и 

митническите 
облекчения   

дирекция 
“Тарифна 

политика” 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Изготвени към 
митническите служители 

указания за прилагане на 

митническото 
законодателство на 

Общността: 

3 бр за тарифно 

класиране на стоките; 
10 бр. в областта на 

прилагане на 

антидъмпинговите и 
изравнителните мерки и 

8 бр. в други области на 

тарифните мерки 
6 бр. по произхода; 

3 бр. по митническата 

стойност 

5 бр. по митническите 
облекчения 

2.1.2 Създаване на по-добра 

информационна среда за митническите 

служители по места, отразяваща 
приетите от ЕК мерки за хармонизиране 

на практиките на държавите-членки  в 

областта на  елементите за облагане чрез 
по-широко използване вътрешната 

информационна система Intranet 

- проведени работни 

срещи между 

звената по ТП, ПК, 
МРР 

- издадени указания в 

тази връзка 

дирекция 

“Тарифна 

политика” 
дирекция 

“Последващ 

контрол” 
дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 
разследване 

постоянен - 4 броя проведени 

национални работни 

срещи на звената за ПК, 
2 от тях съвместно с 

дирекция „Акцизи” 

- публикувани указания в 
Intranet 
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2.1.3. Превенция на заобикалянето на 

мерките за ограничения и забрани от 
търговската политика на ЕС чрез 

изготвяне на рискови профили във 

връзка с елементите за облагане 

 дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване 

постоянен в модул „Анализ на 

риска” към БИМИС са 
активирани 76 бр. 

рискови профили 

2.1.4.Подобряване на координиране на 

работата на митническите органи във 

връзка с елементите за облагане и 

митническите облекчения и контрола 
върху събираемостта  

  дирекция 

“Тарифна 

политика” 

дирекция 
“Последващ 

контрол” 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен проведени работни 

срещи по предоговаряне 

на разпоредби от 

споразумения, 
предвиждащи 

освобождаване от вносни 

сборове 
 

2.1.5.Засилени проверки от звената за 
последващ контрол и от мобилните 

митнически групи по отношение на 

елементите за облагане 

брой извършени 
проверки  

дирекция 
“Последващ 

контрол” 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен От извършените от ММГ 
общо 1977 проверки в 

230 случая са установени 

занижени стойности или 
неправилно тарифно 

класиране 

 

Лабораторни 
изследвания на 3040 бр.  

проби от проверки при 

внос на стоки и за акциз 
при сделки в страната 

 

Всички проверки на ПК 
на икономическите 

оператори са свързани и 

с проверки по спазването 

на мерките на 
търговската политика на 

ЕС- всичко 83 броя 
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проверки 

2.2.Ефективно прилагане на 
системата за собствените 

ресурси на ЕО в частта за 

собствени ресурси (СР) от 
компетентността на Агенция 

“Митници” 

2.2.1.Правилно установяване, събиране, 
предоставяне, отчитане и контрол на СР 

- своевременно 
подаване на отчети 

към МФ 

- размер на събраните 
мита  

дирекция 
“Финансово-

стопански 

дейности и 
управление на 

собствеността” 

постоянен - отчетите са подавани в 
определените срокове 

- събраните мита през 

2009 г. са в размер на 
115 107 662 лева. Сумата 

преведена като 

традиционни собствени 

ресурси на Европейската 
общност през 2009 

година е в размер на 102 

639 601 лева. 

2.3.Разширяване на обхвата и 

ефективността на проверките 

в рамките на последващия 

контрол по смисъла на ЗМ  

2.3.1.Ефективно съчетаване на плановия 

подход в дейността на звената за 

последващ контрол с извършването на 

текущ анализ на риска и на 
извънпланови проверки 

брой извършени 

проверки 

дирекция 

“Последващ 

контрол 

постоянен -83 броя  проверки в 

рамките на последващия 

контрол, от които 6 броя 

извънпланови  
-2 бр. в процес на 

извършване– 1 бр. 

планова и 1 бр. 
извънпланова 

- Установени за 

довнасяне възникнали 

мита, продуктова такса и 
ДДС и лихви на обща 

стойност в  15 941 637,41 

лв. 
- Установени за 

възстановяване 

недължимо платени мито 
и ДДС в размер на 

208 706,96лв.  

2.4.Ефективно извършване 

на проверки и ревизии по 
смисъла н аЗакона за 

акцизите и данъчните 

2.4.1.Извършване на проверки и ревизии брой извършени 

ревизии 

дирекция 

“Последващ 
контрол 

постоянен -118 бр. ревизии, от тях 

45 бр. планови по 
утвърдената за 2009 г. и 

28 бр. в процес на 
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складове извършване, от които 6 

броя планови 
- Установени задължения 

за акциз в размер на 

3 945 025,60 лв. и лихви 
за просрочие към тях в 

размер на 581 137,80 лв. 

- Невъзстановени суми за 

акциз в размер 
685 389,83 лв. 

- 2590 бр. проверки по 

ЗАДС, от които 2508 бр. 
извънпланови 
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Цел 3 - Засилване на сътрудничеството на митническата администрация с други митнически администрации, с 

правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността  

 

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

3.1.Прилагане на 

международни конвенции и 

участие в работата на 

техните органи 

3.1.1.Участие в заседанията на 

Административния комитет по 

Истанбулската конвенция 

3.1.2.Участие в заседанията на 
договарящите страни по Конвенция 

АТА 

3.1.3.Участие в заседанията на 
Управителния комитет по Ревизираната 

Конвенция Киото 

3.1.4.Участие в заседанията на 
Административния комитет по 

Митническата конвенция относно 

контейнерите, 1972 

 дирекция 

“Митнически 

режими и 

процедури” 
дирекция 

“Международни 

отношения” 
 

постоянен 

 

взето участие в 

заседанията и са 

одобрени доклади   

 
Подписана е Конвенция 

за централизираното 

митническо оформяне с 
27-те ДЧ 

3.2. Участие в международни 
форуми на държавите-

членки на ЕС 

3.2.1. Участие в митническия формат на 
Азиатско-европейската инициатива 

ASEM 

участие в срещите на 
Работната група на 

ASEM по 

митническите 
въпроси 

дирекция 
“Международни 

отношения 

2009 взето участие в 
заседанията и са 

одобрени доклади   

3.3.Участие в органите на 

международни организации 

3.3.1. Участие в координационните 

комитети към ЕС по прилагането на 

конвенциите, сключени в рамките на 
СМО 

брой участия компетентните 

дирекции в 

ЦМУ 

постоянен взето участие в 

заседанията и са 

одобрени доклади   

3.3.2.Участие в годишната сесия на  

Комисията по наркотични вещества 

(КНВ) при Икономическия и социален 
съвет на ООН – Виена 

 дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 
разследване” 

2009 взето участие в срещата 

и одобрен доклад 

3.3.3 Участие в срещата на 

ръководителите на Европейските 
служби за борба с контрабандата и 

 дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

2009 взето участие в срещата 

и одобрен доклад 
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митническата измама разследване” 

3.4.Задълбочаване на 
регионалното 

сътрудничество с цел 

приобщаване на страните от 
Югоизточна Европа към 

политиките на ЕС 

 

3.4.1. Участие в проекта “Улесняване на 
търговията и транспорта в Югоизточна 

Европа” (TTFSE ІІ), финансиран от 

Световната банка 

 Министерство на 
финансите 

дирекция 

“Международни 
отношения” 

дирекция 

“Финансово-

стопански 
дейности и 

управление на 

собствеността” 
дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен взето участие в три 
надзорни мисии на 

Световната банка 

3.4.2.Участие в работата на Регионалния 

ИСЮЕ център за борба с 

трансграничната престъпност 

 дирекция 

“Международни 

отношения” 
дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен взето участие в две 

редовни и една 

извънредна сесии на 
Съвместния комитет за 

сътрудничество и 

одобрени доклади; 

взето участие в РГ 
SELEC и целевите групи  

3.4.3.Участие в експертната група за 

митническо сътрудничество на 
Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС) 

 дирекция 

“Международни 
отношения” 

постоянен взето участие в 

единственото заседание 
за 2009 и одобрен доклад 

3.4.4.Участие в работната група за 

подобряване на граничните преходи по 
протежение на Пан-европейски коридор 

Х 

 дирекция 

“Международни 
отношения” 

постоянен към АМ не са отправяни 

покани за участие в 
заседанията на работната 

група 

3.5.Прилагане на двустранни 

международни договори и 
развитие на двустранното 

3.5.1.Провеждане на преговори за 

подписване на двустранни спогодби 

работа по подготовка 

на двустранна 
спогодба  

компетентните 

дирекции в 
ЦМУ 

 - проведена 

кореспонденция с 

митническата 
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сътрудничество администрация на 
Беларус 

- подписан протокол за 

сътрудничество с 

митническата 

администрация на 

Кралство Йордания 

- проведени срещи с 

турската митническа 
администрация – на 

експертно и на високо 

ниво 
- проведено работно 

посещение на 

ръководството на АМ 

във френската 
митническа 

администрация 

Проведена семинар с 
лектори от френската 

митническа 

администрация 

3.6.Обмен на информация в 
рамките на структурите на 

ЕС и с държавите-членки 

 

3.6.1.Извършване на проверки по линия 
на международното сътрудничество 

съвместно с митническите 

администрации на държавите-членки 
 

- брой извършени 
проверки 

- брой отправени 

запитвания 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Получени са 30 
запитвания, по които са 

извършени 

необходимите проверки.  
Отправени са над 10 

запитвания. 

 

Административно 

сътрудничество в 

областта на акцизите 

система за ранно 
предупреждение 

-изпратени 
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предупредителни 

съобщение до други 
държави членки - 7  

-изпратени 

информационни 
съобщения до други 

държави членки – 313; 

-получени 

предупредителни 
съобщения – 16; 

- получени 

информационни 
съобщения – 101; 

- система за последваща 

проверка на движението  
- изпратени съобщения за 

последваща проверка на 

движението – 99; 

- получени отговори на 
изпратени съобщения за 

последваща проверка на 

движението -49 
- получени съобщения за 

последваща проверка на 

движението – 60; 
- изпратени отговори на 

съобщения за 

последваща проверка на 

движението – 63 

3.6.2.Въвеждане и използване на данни 

от информационните системи на ЕС 

 

- брой изпратени и 

брой получени 

съобщения чрез 
информационните 

системи на ЕС 

- брой въведени 

компетентните 

дирекции в 

ЦМУ 

постоянен 

 

 

По AFIS-mail са 

получени 182 съобщения 

и са изпратени 17 
съобщения. 

В системата CRMS са 

въведени 45 съобщения и 
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случаи в МИС и 

FIDE 

е създадена обратна 

връзка по 268 
съобщения, получени от 

държавите-членки. 

3.7. Обмен на информация в 
рамките на прилагането на 

двустранни и многостранни 

договори с трети страни 

3.7.1.Отправяне на запитвания до чужди 
митнически администрации при 

съмнения за митнически нарушения 

брой отправени 
запитвания 

 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Отправени са 35 
запитвания. 

3.7.2.Извършване на проверки по искане 

на чужди митнически администрации 

брой изпратени 

отговори 

 

дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Получени 163 

запитвания, по които са 

извършени проверки. 

3.8. Последващи проверки на 

доказателства за произход в 

рамките на 
преференциалните и други 

договорености на ЕС с трети 

страни  

 

3.8.1.Отправяне до компетентните 

органи на трети страни на искания за 

последваща проверка на доказателства 
за произход  

брой отправени 

искания / 

доказателства за 
произход  

дирекция 

“Тарифна 

политика” 

постоянен 103 бр. документи 

3.8.2.Извършване на проверки на 

доказателства за произход, издадени в 

България по искане на чужди 
митнически администрации  

брой извършени 

проверки на 

доказателства за 
произход и 

изпратени отговори  

дирекция 

“Тарифна 

политика” 

постоянен 494 бр. документи 

 

Извършени 2 бр. 
проверки в рамките на 

ПК 

3.9.Укрепване и подобряване 

на сътрудничеството и обмен 
на информация с органите, 

компетентни по прилагане на 

мерки, свързани с вноса и 
износа на стоки и защита на 

потребителите  

3.9.1.Актуализиране на действащите 

инструкции за взаимодействие и 
изготвяне на инструкции с органите, с 

които такива не са приети  

Обмен на информация 
 

изготвени / 

актуализирани 
инструкции 

брой обмени на 

информация 
брой уведомления 

към компетентните 

органи 

дирекция 

“Тарифна 
политика” 

 

постоянен 

 

- в сила е Инструкция за 

взаимодействие между 
Агенция „Митници” и 

Държавната агенция за 

метрологичен и 
технически надзор за 

прилагане мерките по 

надзора на пазара; 

- подготвен е проект на 
Споразумение с 

Държавната агенция по 

горите за повишаване 
ефективността на 

контрола върху износа на 
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дървен материал; 

- във връзка с прилагане 
на нетарифните мерки, 

свързани с вноса и 

износа на стоки и защита 
на потребителите 6016 

бр. уведомления се 

изпратени на 

компетентните 
правоприлагащи органи, 

с оглед вземане на 

решение по конкретни 
случаи; 

- активно участие в 

работата по туининг 
проект на МОСВ и 

Република Австрия за 

укрепване 

административния 
капацитет на Република 

България за прилагане 

законодателството на ЕС 
в областта на 

трансграничното 

управление на 
отпадъците бяха 

организирани и 

проведени 6 съвместни 

проверки на границата на 
страната ни с участието 

на МОСВ, ГД „Гранична 

полиция”, експерти на 
Австрия, Германия, 

Полша и Словения. В 

проверките се включиха 
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представители на 

компетентните органи на 
Сърбия, Турция, Гърция, 

Румъния, Македония; 

- в рамките на посочения 
туининг проект бяха 

организирани и 

проведени 4 съвместни 

обучения на митнически 
служители, ГД 

„Гранична полиция”, 

Пътна полиция, РИОСВ  
за прилагане на 

Общностното 

законодателство в 
областта на 

трансграничното 

движение на отпадъци. 

Обучение преминаха 57 
митнически служители; 

- в рамките на посочения 

туининг проект бе 
проведен и регионален 

семинар на тема 

„Трансграничен превоз 
на отпадъци, в който 

участваха освен 

митнически служители и 

представители на 
компетентните органи на 

съседните на страната ни 

страни, Австрия, 
Словения и Европейската 

комисия; 

- организирани и 
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проведени с участието на 

МОСВ на международна 
митническа операция  

DEMETAR за борба с 

незаконния превоз на 
опасни и други отпадъци 

от Европа за държавите 

от Азиатско-

тихоокеанския регион и 
Африка и международна 

операция във връзка с 

прилагане на 
Вашингтонската 

конвенция за регулиране 

на търговията със 
застрашени видове на 

дивата флора и фауна; 

- активно участие в 

работата по туининг лайт 
проект на Върховна 

касационна прокуратура 

и Министерство на 
правосъдието на Италия 

за укрепване 

административния 
капацитет за борба с 

организираната 

престъпност в областта 

на културните стоки и 
прилагане достиженията 

на Европейското право; 

- организиран и проведен 
семинар относно 

прилагане на 

Общостното 
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законодателство, 

регулиращо търговията 
със застрашени видове на 

дивата флора и фауна с 

лектор представител на 
МОСВ. Обучени 27 

митнически служители; 

- активно участие в 

регионален семинар на 
тема „Развитие на 

регионалното 

сътрудничество при 
прилагане на 

Вашингтонската 

конвенция по 
международна търговия 

със застрашени видове на 

дивата флора и фауна с 

участие на България, 
Хърватска, Македония, 

Черна Гора, Румъния, 

Сърбия. От българска 
страна освен митнически 

служители, участваха 

представители на МОСВ, 
Националната следствена 

служба, БАН и 

Националната служба за 

растителна защита; 
- участие съвместно с 

представители на 

Министерство на 
здравеопазването в 

семинар в рамките на 

програма Фискалис 2013 
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относно въздействие 

върху общественото 
здраве на мерките на  

данъчната политика в 

областта на тютюна 

3.10.Регулярен обмен на 
информация с 

правоприлагащи органи  

3.10.1.Обмен на информация с органите 
на МВР 

брой извършени 
проверки 

 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен ММГ са извършили 19 
съвместни операции с ГД 

„КП” и ДПОП. А също и 

със СДВР, сектор „БОП” 

при МВР Бургас и МВР 
Благоевград, ОД на МВР 

Враца и ОДП –Видин. 

3.10.2. Обмен на информация с ДФР - 

ДАНС 

брой извършени 
проверки 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Осъществена е една 
съвместна операция на 

ММГ с ДАНС, при която 

са задържани 1150 

мастербокса цигари. 

3.10.3.Обмен на информация с 

КУИППД 

брой извършени 

проверки 

дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 
разследване” 

постоянен общо 329 входящи и 

изходящи запитвания 

3.10.4.Обмен на информация с органите 

на съдебната власт 

брой извършени 

проверки 

 

дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 
разследване” 

постоянен проверки от ММГ са 

извършени по сигнали на 

Софийска градска 
прокуратура, Окръжна 

прокуратура -Хасково 

3.11.Регулярен обмен на 

информация с НАП 

3.11.1. Обмен на информация с 

органите на НАП 

брой извършени 

обмени на 
информация 

дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване” 

дирекция 
„Последващ 

 извършва се регулярен 

обмен на информация 
 

- 92 входящи и изходящи 

запитвания по повод 
извършени проверки и 
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контрол” 

дирекция 
“Митнически 

режими и 

процедури” 
дирекция 

“Митническа 

статистика и 

автоматизация” 

ревизии относно внос 

или износ 
 

- 55 броя  обмени на 

информация по повод 
извършени проверки и 

ревизии от звената за 

последващ контрол 

3.12.Информиране и 

засилване на диалога с 

икономическите оператори, 
браншови организации и 

обществеността с прилагане 

на митническите разпоредби 

3.11.1.Провеждане на семинари и срещи брой проведени 

срещи и семинари 

компетентните 

дирекции в 

ЦМУ 

постоянен -участие в работна среща 

на тема „Престъпления 

срещу природата” 
организирана от 

Българското дружество 

за защита на птиците; 

- участие в конференция 
относно вноса, 

разпространение и 

употребата на нелегални 
продукти за растителна 

защита, организирана от 

Асоциацията”Растително
защитна индустрия в 

България”. 

- Проведен семенар по 

митническата стойност 
със служители от НАП 

участие в Кръгла маса, 

организирана от БЧК, за 
международните правни 

норми за действие при 

бедствия 
 

- участие в многобройни 

работни срещи с 
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асоциации и 

представители на 
икономическите 

оператори във връзка с 

прилагане на 
законодателството в 

областта на акцизите; 

- семинар за запознаване 

на търговските 
оператори със Системата 

за движението и 

контрола на акцизните 
стоки 

 

- участие в семинар на 
тема „Противодействие 

на контрабандата и 

нелегалното 

производство на цигари”, 
организиран от отдел 

„Сигурност” към 

Булгартабак Холдинг АД 

3.11.2.Публикуване в Интернет 

страницата на Агенция “Митници” на 

актуална информация 

актуална информация компетентните 

дирекции в 

ЦМУ 

постоянен Публикувана 

информация за 

промените в 

нормативната уредба на 
ЕС, касаеща Общата 

митническа тарифа и 

въвеждането на 
автономни тарифни 

мерки за суспендиране 

на митата и автономни 
тарифни квоти; 

Ежеседмична 

информация за валутните 
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курсове за митнически 

цели 
Постоянно 

актуализиране на 

Публичния регистър на 
организациите и 

институциите, одобрени 

да внасят стоки без 

заплащане на вносни 
сборове, съгласно ПМС 

75/2007 

 
Публикувана 

информация във връзка с 

разпоредбите за ОИО 
/одобрени икономически 

оператори/ и във връзка с 

въвеждането на МОД 

/модул опростено 
деклариране/ 

 

Разработване на еАкцизи 
на страницата на 

Агенция „Митници” във 

връзка с ЕMCS 

3.11.3.Периодично издаване на списание 
“Митническа хроника” 

издадено списание отдел 
“Информационно 

обслужване” 

постоянен издадени 6 броя 

3.11.4.Сключване на Меморандуми за 
разбирателство с представители на 

икономическите оператори и браншови 

организации и обществеността 

брой сключени 
меморандуми 

компетентните 
дирекции в 

ЦМУ 

постоянен изпълняват се 
действащите 

меморандуми 

3.13 Информиране чрез 
предварително съгласуване 

или уведомяване съгласно 

  дирекция ”МРП” постоянен 11 уведомления  
(чл. 501, §2, буква а) 
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чл. 292, параграф 5, чл. 500 и 

чл. 501 от Регламент (ЕИО) 
№ 2454/93 г. на Комисията, 

отнасящи се до единно 

разрешение за МИР и 
допускане за свободно 

обращение със специфично 

предназначение 
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Цел 4 - Осъществяване на политиката в областта на противодействието на митническите, валутни и акцизни нарушения, на 

незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори и оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба и на 

защитата на права върху интелектуална собственост 

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

4.1.Засилване на 

противодействието на 
митническите и валутни 

нарушения 

4.1.1.Разкриване и установяване на 

митнически и валутни нарушения  

брой съставени 

актове  

дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване” 

постоянен Съставени общо 3 706 

бр. акта 
В резултат на 

извършените от ММГ 

проверки са съставени 
249 АУМН. 

4.1.2.Провеждане на международни 

операции по противодействието на 

митнически нарушения и нарушения на 
права на интелектуална собственост 

брой проведени 

международни 

операции 

дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 
разследване” 

постоянен Проведени операции по 

пилотни проекти за 

прилагане на критериите 
за сигурност и 

безопасност по 

сухопътен, въздушен и 
морски транспорт – 

TRIGLAV, MIKE и 

LARA. Проведена 

операция DIABOLO II – 
за противодействие на 

тютюн и тютюневи 

изделия, както и на 
фалшифицирани 

тютюневи продукти и 

други неоригинални 
стоки с произход от 

Азия, предназначени за 

ЕС. Проведена операция 

MATTHEW II  - за 
предотвратяване на 

контрабандата на 
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тютюневи изделия през 

сухопътните граници на 
ЕС. 

Проведена операция за 

интензивен контрол за 
борба с незаконния 

трафик на застрашени 

видове на дивата флора и 

фауна, вписани в 
приложенията към 

Вашингтонската 

конвенция (Конвенция 
CITES) 

Участие в операция 

„Trojan Horse”, 
организирана от гръцката 

митническа организация 

и координирана от 

ИСЮЕ Центъра за борба 
с трансграничната 

престъпност – за 

противодействие на 
трафика на 

фалшифицирани стоки. 

4.1.3.Провеждане на операции 

съвместно с други правоприлагащи 
органи по противодействието на 

митнически и валутни нарушения 

брой проведени 

съвместни операции 

дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване” 

постоянен Проведена операция 

ATLAS – за обмен на 
разузнавателна 

информация и 

разследване на незаконно 
пренасяне на валута в 

брой. Обхватът на 

операцията включваше 
международните летища. 

4.2.Развитие на 

противодействието на 

4.2.1.Разкриване и установяване на 

акцизни нарушения 

брой съставени 

актове 

дирекция 

“Митническо 

постоянен Съставени общо 4 173 

бр. акта 
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акцизните нарушения разузнаване и 

разследване” 

ММГ са констатирали 

при проверките 529 
случая на нарушение на 

акцизното 

законодателство. В 
резултат от съответните 

ТМУ са съставени 202 

АУАН. 

4.2.2.Провеждане на операции 
съвместно с други правоприлагащи 

органи противодействието на акцизните 

нарушения 

брой проверки на 
акцизни стоки от 

митническите 

мобилни групи 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен 
 

Проведена съвместна 
операция с НАП за 

контрол на енергийни 

продукти. 
Провеждане на 

съвместна операция с 

НАП и МВР за 

предотвратяване, 
разкриване и пресичане 

на престъпна дейност и 

закононарушения, 
свързани с незаконния 

внос, съхранение и 

разпространение на 
тютюневи изделия без 

платени акцизи. 

ММГ са извършили 749 

проверки, във връзка със 
спазване на акцизното 

законодателство. 

4.2.3. Разработване на Указания за 
извършване на оперативен контрол по 

ЗАДС 

 

4.2.4.Провеждане на операции 
съвместно с органи на НАП 

изготвени указания 
 

 

 

план за контролни 
действия по ЗАДС 

върху дейността на 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

Дирекция  „ПК” 

2009 изготвени указания 
 

извършени три броя 

извънпланови  

едновременни ревизии от 
звената за ПК и органите 

на НАП 
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фирми и лица - 

производители и 
търговци на 

алкохол и 

алкохолни напитки 
брой извършени 

проверки и ревизии 

4.3 Засилване на дейността 

по пресичане на незаконния 
трафик на наркотични 

вещества и прекурсори 

4.3.1.Разкриване и залавяне на 

наркотични вещества и прекурсори  

- брой случаи 

- количество 
заловени наркотици 

и прекурсори  

дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване” 

постоянен - 105 случая 

- 1242.037 кг , 2005 
табл. 

4.3.2.Провеждане на международни 
операции по противодействие на 

незаконния трафик на наркотични 

вещества и прекурсори 

брой проведени 
международни 

операции 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Проведена е една 
международна операция 

4.3.3.Провеждане на контролирани 
доставки 

 

брой проведени 
контролирани 

доставки 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен 
 

Проведени са шест 
контролирани доставки 

4.3.4.Участие в разработването на 
Национална стратегия за борба с 

наркотиците (2009-2012 г.) 

разработен и 
утвърден документ 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

2009 Приета на 22.10.2008 г.на 
заседание на НСНВ. 

4.4.Засилване на дейността 

по противодействие на 

незаконния трафик на 

оръжия, стоки и технологии 
с възможна двойна употреба 

4.4.1.Разкриване и залавяне на 

незаконно пренасяни оръжия, стоки и 

технологии с възможна двойна употреба 

- брой случаи 

- количество 

заловени оръжия, 

стоки и технологии 
с възможна двойна 

употреба 

дирекция 

“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен - 6 случая; 

- 882 единици оръжия и 

боеприпаси 

4.4.2 Провеждане на международни и 
национални операции по 

противодействие на незаконния трафик  

на оръжия и изделия и технологии с 

двойна употреба 

брой проведени 
операции 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

постоянен Две операции 

4.4.3. Използване на данни от брой.осъществени дирекция постоянен Постоянен достъп до 
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информационните системи на 

международните експорт-контролни 
режими 

справки “Митническо 

разузнаване и 
разследване” 

система за контрол на 

ракетните технологии. 

4.5.Ефективно прилагане на 

граничните мерки по защита 
на правата върху 

интелектуалната и 

индустриалната собственост 

4.5.1.Прилагане на граничните мерки по 

защита на правата върху 
интелектуалната и индустриалната 

собственост 

брой случаи на 

задържани стоки 

дирекция 

“Митническо 
разузнаване и 

разследване” 

постоянен През 2009 митническите 

органи са предприели 
действия по задържане 

на стоки, за които има 

основания да се смята че 

нарушават права на 
интелектуална 

собственост при 1274 

случая. Общото 
количество задържани 

артикули възлиза на 

23 450 674 бр., означени 

с различни 
световноизвестни 

търговски марки. 

ММГ са констатирали 96 
случая на стоки, 

въведени в нарушение на 

Регл. 1383/2003, като в 
44 са предприети 

действия по задържането 

им. 
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Цел  5 – Продължаване процеса на компютъризация и изграждане на електронни митници 

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

5.1.Поддръжка на 

работоспособността на 

интегрираната система 

БИМИС 

5.1.1.Постоянна поддръжка 

(функционална и техническа) и 

наблюдение на БИМИС, включително и 

националните системи (CCN/CSI 
Gateway, NCTS-BG, ITMS- BG, ECS 1 и 

др.) за взаимовръзка със системите на 

ЕС в режим на реална експлоатация 
(оперативен режим) 

работоспособност на 

системите 

дирекция 

“Митническа 

статистика и 

автоматизация” 
 

постоянен Действията са 

изпълнявани през цялата 

година. Постигнати 

резултати – 
работоспособност на 

системите средно над 

99,5 % 

5.1.3. Разработка на изискванията за 

промени в националното приложение 

ТАРИК в съответствие с изискванията 
за въвеждане от 01.11.2009 г на TARIC3 

на ЕС. 

- система, внедрена в 

реална 

експлоатация. 

дирекция 

“Митническа 

статистика и 
автоматизация” 

дирекция 

„Тарифна 
политика” 

01.11.2009 Не е изпълнено. През м. 

август 2009 г. ЕК 

информира за отлагане 
на внедряването на 

ТАРИК3. Към 

29.01.2010 г. не е 
оповестена нова дата на 

внедряване. По 

неофициални данни 
плануваната нова дата е 

17.05.2010 г. 

5.2.Развитие на процеса на 

компютъризация по 
администрирането на 

акцизите   

5.2.1.Поддръжка на Системата за 

контрол на акциза (СУА) фаза 1. 

работоспособност на 

системите 

дирекция 

“Митническа 
статистика и 

автоматизация” 

дирекция 
“Акцизи” 

постоянен Изпълнено, постигната 

работоспособност на 
системата средно над 95 

%. 

5.2.2.Разработка на Система за 

управление на акциза, фаза 2.1 

изпълнение на 

проекта 
дирекция 

“Митническа 

статистика и 
автоматизация” 

дирекция 

“Акцизи” 

2010 Изпълнено, проектът за 

разработка на СУА 2.1 се 

изпълнява в рамките на 
планираните срокове. 

Край на проекта – 

декември 2010 г.  

5.2.3.Разработка на Система за изпълнение на дирекция 2010 Изпълнено, проектът за 
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управление на акциза, фаза 2.2 проекта “Митническа 

статистика и 
автоматизация” 

дирекция 

“Акцизи” 

разработка на СУА 2.2 се 

изпълнява в рамките на 
планираните срокове. 

Край на проекта – 

декември 2010 г. 

5.3.Разработка на Система за 

контрол на износа (ECS) и 

Нова компютърна система за 

транзит (NCTS-4) 

5.3.1.Разработка на ECS – фаза 2 система, внедрена в 

реална 

експлоатация. 

дирекция 

“Митническа 

статистика и 

автоматизация” 
дирекция 

“Митнически 

режими и 
процедури 

01.07.2009 Изпълнено, Системата за 

контрол на износа – фаза 

2 (ECS 2) е в реална 

експлоатация от 
01.07.2009 г. 

5.3.2.Разработка на NCTS – фаза 2 система, внедрена в 

реална 

експлоатация. 

дирекция 

“Митническа 

статистика и 
автоматизация” 

дирекция 

“Митнически 
режими и 

процедури 

01.07.2009 Изпълнено, Новата 

компютърна система за 

транзит – фаза 4 (NCTS 
4) е в реална 

експлоатация от 

01.07.2009 г. 

5.4.Разработване на модул за 

опростено деклариране към 
БИМИС 

5.4.1. Изпълнение на проекта система, внедрена в 

реална 
експлоатация. 

дирекция 

„Последващ 
контрол”, 

дирекция 

“Митническа 
статистика и 

автоматизация” 

01.03.2008 Изпълнено, Модулът за 

опростено деклариране 
към БИМИС е реална 

експлоатация от август 

2009 г. 

5.5. Изграждане на система 

за одобрени икономически 
оператори фаза 2, рамка за 

управление на риска и 

разширяване на 
функционалността на 

система за контрол на вноса. 

5.5.1. Изпълнение на проекта система, внедрена в 

реална 
експлоатация. 

дирекция 

“Митническа 
статистика и 

автоматизация”, 

дирекция 
“Митнически 

режими и 

01.12.2009 Изпълнени дейности по 

проекта – трите системи 
са в процес на тестване, 

предстои внедряването 

им в реална 
експлоатация.  
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процедури”, 

дирекция 
“Митническо 

разузнаване и 

разследване” 

5.6. Изграждане на Резервен 

център за митническите 

информационни системи. 

5.6.1 Изграждане на Резервен център за 

митническите информационни системи.. 

Пускане в 

експлоатация 

дирекция 

“Митническа 

статистика и 

автоматизация”, 
дирекция 

“Финансово-

стопански 
дейности и 

управление на 

собствеността” 

01.03.2009 Не е изпълнено, поради 

бюджетни ограничения и 

липса на необходимото 

финансиране за проекта 
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Цел 6 – Развитие на митническата лабораторна мрежа 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

6.1.Функциониране на 

митническата лабораторна 
мрежа 

6.1.2. Овладяване на нови аналитични 

методи във връзка с нуждите на 
митническия контрол, контрола върху 

акцизните стоки и други стратегически 

цели на администрацията 

доклад дирекция 

“Централна 
митническа 

лаборатория”; 

РМЛ Русе; 
РМЛ Пловдив 

постоянен Въведени 2 нови 

аналитични методи 
ISO_1743_1982(E)-

Глюкозни сиропи-сухо 

вещество-метод с индекс 
на рефракция 

GS2/3-1/1994- 

поляриметрично 

определяне на ротацията 
на бяла захар 

6.2.Акредитиране на 

Централната митническа 
лаборатория по изискванията 

на ISO 17025 

6.2.1.Участие в междулабораторни 

изпитвания за професионализъм, 
съвместно с европейски митнически 

лаборатории, както и с национални 

лаборатории. 

доклади за 

постигнатите 
резултати в 

отделните участия 

 

дирекция 

“Централна 
митническа 

лаборатория” 

постоянен 1 участие на ЦМЛ в 

междулабораторно 
сравнение за спиртни 

напитки  

6.2.2.Постигане на акредитация на  
Централната митническа лаборатория по 

изискванията на международен стандарт 

ISO 17025 

Решение за 
акредитация от БСА 

дирекция 
“Централна 

митническа 

лаборатория” 

2009 1. Ревизиране на 
първоначално 

подадените до ИА „БСА” 

документи за 
акредитация  
2. Окомплектоване на 

досиетата и 

документацията на 10 
метода за акредитация 

3. Разработване и 

прилагане на методики за 
вътрешно калибриране 

на средствата за 

измерване, използвани в 

методите за акредитация.   
4. Ревизия на 20 

оперативни процедури 

по системата за 
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управление. 

4. Отстраняване на 
несъответствия, 

индикирани при 

предварителния одит. 

6.3.Акредитиране на 

регионалните митнически 

лаборатории (РМД) по 

изискванията на ISO 17025 

6.3.1.Обучение и въвеждане на 

процедури в РМЛ по системата за 

управление на качеството, внедрена в 

ЦМЛ 

Програма за 

обучение на АМ за 

2009 г. 

дирекция 

“Централна 

митническа 

лаборатория” 
РМЛ Русе 

РМЛ Пловдив 

2009 Проведено 1 планирано 

обучение 

6.3.2.Подготовка на лабораторните 
методи, прилагани в РМЛ в 

съответствие с изискванията на стандарт 

ISO 17025  

утвърден план и 
доклади по 

изпълнението му 

дирекция 
“Централна 

митническа 

лаборатория” 

РМЛ Русе 
РМЛ Пловдив 

постоянен  

6.3.3.Участие в междулабораторни 

изпитвания за професионализъм, 
съобразно броя на определените методи 

за акредитация 

одобрени доклади за 

постигнатото в 
отделните участия 

РМЛ Русе 

РМЛ Пловдив 

2009  

6.4. Развитие на 

административния капацитет 
на Агенция “Митници” в 

областта на митническия 

контрол и контрола върху 

акцизните стоки 

6.4.1. Провеждане на обучение на 

митническите служители по процедури 
за вземане на проби от стоки 

6.4.2.Провеждане на други видове 

специализирано обучение на 

митнически служители , според 
идентифицирана от тях необходимост 

Програма за 

обучение на АМ за 
2009 г. 

дирекция 

“Централна 
митническа 

лаборатория” 

постоянен 6 обучения по вземане на 

проби 

Програма за 

обучение на АМ за 
2009 г. 

дирекция 

“Централна 
митническа 

лаборатория” 

постоянен 2 обучения по 

аналитични методи за 
РМЛ Русе 
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Цел 7 - Развитие на обучението на служителите в митническата администрация 

 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

7.1.Изпълнение на 

Годишната програма за 

обучение на служителите в 

Агенция “Митници” за 2009 

7.1.1.Организиране и провеждане на 

обученията, предвидени в Годишната 

програма на Агенция “Митници” 

брой проведени 

обучения и обучени 

служители 

дирекция 

“Национален 

учебен център” 

30.12.2009 

 

163 проведени обучения 

и  2 030 обучени на 

национално ниво; 

216 проведени обучения 
и 3 568 обучени на 

регионално ниво 

7.2.Въвеждане на смесено 
обучение 

7.2.1.Прилагане на програмата за 
електронно обучение на Световната 

митническа организация 

брой обучени 
служители 

дирекция 
“Национален 

учебен център” 

постоянен 24 обучени служители 

7.2.2.Прилагане на модулите за 

електронно обучение, разработени по 
програма Митници 2007 

брой обучени 

служители 

дирекция 

“Национален 
учебен център” 

постоянен 36 обучени служители 

7.2.3.Адаптиране на модулите за 

електронно обучение, разработени по 

програма Митници 2013  

- превод на 

български език; 

- добавяне на нови 
материали; 

дирекция 

“Национален 

учебен център” 

30.12.2009 - превод на български 

език на електронен 

модул ”Единно 
разрешение за 

опростени процедури” 

и „Система за 
регистрация и 

идентификация на 

икономическите 
оператори”(EORI) 

- без добавяне на нови 

материали 

7.3.Повишаване на езиковата 
квалификация на 

служителите в Агенция 

“Митници”, участващи в 
работните органи на ЕК с 

цел повишаване на 

ефективността на тяхното 

представяне 

7.3.1.Организиране на езикови курсове. брой обучени 
служители 

дирекция 
“Национален 

учебен център” 

30.12.2009 80 обучени служители 
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7.4.Изготвяне на Годишна 

програма за обучение на 
служителите в Агенция 

“Митници” за 2010г. 

7.4.1.Планиране на обученията през 

2010г. 

утвърдена програма 

за обучение на 
служителите в 

Агенция “Митници” 

дирекция 

“Национален 
учебен център” 

30.12.2009 утвърдена програма за 

обучение на служителите 
в Агенция “Митници” 

през 2010 г. със ЗАМ № 

696 от 29.12.2009 г. 

7.5 Внедряване на Система 

за управление на обучението 

в българската митническа 

администрация 

7.5.1 Обучение на служителите за работа 

със системата 

обучени служители дирекция 

“Национален 

учебен център” 

31.03.2009 Обучението ще бъде 

извършено след пускане 

в експлоатация на 

системата 
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Цел 8 - Превенция и противодействие на корупцията и други неправомерни деяния на митнически служители  
 

мярка действия индикатори отговорно звено срок изпълнение 

8.1.Еднакво, точно и ясно 

прилагане на правилата и 

процедурите 

8.1.1.Издаване на вътрешни 

административни актове за работа на 

митническите служители 

- издадени 

инструкции, 

указания и др.  
- актуална 

информация в 

Интранет 
страницата на АМ 

компетентните 

дирекции в 

ЦМУ 

постоянен - изготвяне на указания 

по прилагане на 

митническото 
законодателство 

- изготвяне на 

информационни 
материали за Интернет 

страницата на АМ и 

Електронен вестник 

“Митници” 
 

- разработени указания 

във връзка със 
структурната реформа за 

митническите 

учреждения и за 

икономическите 
оператори; 

- осъществяване на 

методическа помощ за 
уеднаквяване на 

дейността на  по 

прилагане на 
нормативните и 

административните 

актове в областта на 

акцизите, като са 
изготвени становища, 

докладни, справки и др.) 

до митнически 
учреждения, дирекции в 

Централното митническо 
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управление, банки, 

ведомства и 
икономически оператори 

8.2.Засилване на дейността 

на звеното по вътрешен 
контрол в митническата 

администрация 

8.2.1.Изготвяне на годишна програма за 

планови проверки в митническите 
учреждения 

утвърдена програма Инспекторат 28.02.2009  Програмата е изготвена в 

срок и утвърдена от 
директора на агенцията. 

8.2.2.Извършване на планови проверки в 

митническите учреждения 

брой проверки Инспекторат 

 

постоянен Извършени осем планови 

проверки съгласно 

годишната програма. 

8.2.3.Извършване на проверки по 

сигнали, съдържащи данни за 

неправомерни деяния на митнически 

служители 

брой проверки Инспекторат 

 

постоянен Извършени 362 проверки 

по получени сигнали или 

по искане на 

компетентни органи. 

8.2.4.Предприемане на действия за 

ангажиране на дисциплинарната 

отговорност на виновни длъжностни 
лица 

предприети действия Инспекторат 

 

постоянен Образувани са 39 

дисциплинарни 

производства, 
директорът на агенцията 

е одобрил налагането на 

32 дисциплинарни 

наказания. 

8.2.5.Уведомяване на компетентните 

органи, при наличие на данни за 

извършено престъпление 

брой уведомления Инспекторат 

 

постоянен Изпратени са 9 сигнала 

до прокуратурата.  

8.3.Измерване 
удовлетвореността на 

клиентите 

8.3.1.Провеждане на анкети с 
преминаващи пътници и превозвачи на 

ключови митнически пунктове, с цел 

получаване на обратна информация 

брой проведени 
анкети 

Инспекторат (на 
централно и 

регионално 

ниво) 

постоянен Проведени са анкети на 5 
МП, вкл. с участието на 

представители на НПО, 

изготвени са съответни 
доклади за резултатите. 

8.3.2.Провеждане на анкети с 

представители на бизнеса с цел 

получаване на обратна информация, 
включително за евентуално наличие на 

корупционни практики. 

брой анкетирани Инспекторат постоянен Проведени са анкети по 

места в митническите 

учреждения, резултатите 
са обобщени и 

анализирани на 

регионално ниво. 
 
 


