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Цел 1. Повишаване приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения. 

Насърчаване спазването на  изискванията на митническото и акцизно законодателство. 

мярка, дейност, задача отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 1.1. Прилагане на ефективни 

мерки от компетенциите на 

митническите органи за 

противодействие на 

незаконосъобразните практики  

       

Дейност 1.1.1.  Контрол на лицата, 

държащи или извършващи дейности с 

акцизни стоки (акцизен контрол) 
    

Задача 1.1.1.1.  Осъществяване на 

физически контрол за спазване на ЗАДС и 

нормативните актове за неговото 

прилагане 

ДМРР, ТД 

 

 

постоянен 

 

- брой акцизни проверки 

ДМРР: 17 009 бр. 

 

- проведени национални 

операции по прилагането на 

ЗАДС 

ДМРР: 10 проведени 

национални операции; 

ТД Митница Варна:  
0 операции; 

ТД Митница Пловдив: 0 

операции; 

ТД Митница Русе: 2 

операции 

- осъществен засилен контрол 

(мониторинг) на 

данъчнозадължени по ЗАДС 

лица  

ДМРР: 6 мониторинга, от 

които 4 в данъчни складо-

ве за производство на тю-

тюневи изделия и 2 в да-

нъчни складове за произ-

водство на етилов алкохол 

(в края на 2021 г. са прек-

ратени 3 от мониторин-

гите на данъчни складове 

за тютюневи изделия); 

ТД Митница Бургас: 2 

мониторинга; 
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ТД Митница Варна: 
мониторинг на 54 

въведени кораба/танкери с 

енергийни продукти; 

ТД Митница Пловдив: 

мониторинг на 3 данъчни 

склада; 

ТД Митница Русе: 116 

бр.; 

ТД Митница София:  

мониторинг на 2 данъчни 

склада 

 

  

- брой проверки, довели до 

становища на директорите на 

ТД за липса на ефективно 

видеонаблюдение и контрол в 

данъчните складове 

ТД Митница Бургас:  
0 бр.; 

ТД Митница Варна: 
ежедневно наблюдение, 

1 съставен АУАН; 

ТД Митница Пловдив:  
0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Задача 1.1.1.2. Иницииране на 

предварителни проверки на място по 

местонахождение на данъчни складове и 

извършване на предварителни 

документни проверки във връзка с 

издаване на лицензи за управление на 

данъчни складове, удостоверения за 

регистрация на независима малка 

пивоварна 

ДАДМ, ДПН, ТД постоянен 

- брой предварителни проверки  

ДАДМ: 28 бр.; 

ТД Митница Бургас: 
13 бр.; 

ТД Митница Варна: 3 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

5 бр. 

ТД Митница Русе: 8 бр.; 

ТД Митница София: 

 164 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

лицензи за управление на 

данъчен склад 

ДАДМ, ДПН: 28 бр.; 

ТД Митница Бургас: не 

се издават от ТД; 

ТД Митница Варна: 
неотносим; 

ТД Митница Пловдив:  
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не се издават от ТД; 

 ТД Митница Русе: 8  бр.; 

ТД Митница София: не се 

издават от ТД 

 - брой съгласувани и издадени 

решения към лицензи за 

управление на данъчен склад 

ДАДМ, ДПН: 217 бр.; 

ТД Митница Бургас: не 

се издават от ТД; 

ТД Митница Варна: 
неотносим; 

ТД Митница Пловдив:  

не се издават от ТД; 

 ТД Митница Русе: 0  бр.; 

ТД Митница София: не се 

издават от ТД 

 - брой съгласувани и издадени 

удостоверения за регистрация на 

независима малка пивоварна 

ДАДМ, ДПН: 6 бр.; 

ТД Митница Бургас: не 

се издават от ТД; 

ТД Митница Варна: 
неотносим; 

ТД Митница Пловдив: не 

се издават от ТД; 

 ТД Митница Русе: 2  бр.; 

ТД Митница София: не се 

издават от ТД  

Задача 1.1.1.3. Осъществяване на 

контрол чрез предварителна проверка и 

последващо използване на изградените 

автоматизирани системи за отчетност 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой предварителни проверки 

на АСО 

ТД Митница Бургас: 

6   бр.; 

ТД Митница Варна: 7 бр. 

(3 бр. ЛС и 4 бр. ОАКП); 

ТД Митница Пловдив: 

 3 бр.; 

ТД Митница Русе: 8 бр.; 

ТД Митница София: 5 бр. 

- брой проверки на АСО на ЛС 

ДАДМ: 28 бр.; 

ТД Митница Бурга: 

43 бр.; 

ТД Митница Варна: 
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41 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

157 бр.; 

ТД Митница Русе: 96 бр.; 

ТД Митница София: 8 бр. 

- брой проверки на АСО  на 

ОАКП 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр. 

(24а, ал.9 от ЗАДС); 

ТД Митница Пловдив: 

41 бр. 

ТД Митница Русе: 12 бр.; 

ТД Митница София: 

10 бр. 

-брой проверки на АСО на 

регистрирани лица 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 5 бр. 

(57а, ал.1,т.2 и т.3, РП); 

ТД Митница Пловдив: 

9 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Задача 1.1.1.4. Обработка и съхранение 

на банкови гаранции за режим отложено 

плащане на акциз. Иницииране и 

извършване на действия по 

освобождаване/усвояване на банкови 

гаранции за РОПА. 

 
ДАДМ, ДПН, ТД постоянен 

- брой съгласувани банкови 

гаранции/анекси 

ДАДМ, ДПН: 145 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

8 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

3 бр. 

ТД Митница Русе: 32 бр.; 

ТД Митница София: 

39 бр. 

- брой приети банкови гаранции ДАДМ: 11 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

8 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
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1 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

29 бр. 

- брой освободени банкови 

гаранции 

ДАДМ: 8 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

8 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

26 бр. 

- брой усвоени банкови 

гаранции 

ДАДМ: 4 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Задача 1.1.1.5. Иницииране и извършване 

на проверки при промяна в 

обстоятелствата, при които е издаден 

лиценз, включително проверки 

извършвани във връзка с освобождаване 

на банкова гаранция и проверки във 

връзка с изпълнение изискванията на 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. 

 

 

 

ДАДМ, ТД постоянен  - брой проверки  

ДАДМ: 250 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

478 бр.; 

ТД Митница Варна: 

136 бр. (Наредба №Н-1/ 

22.01.2014 г.); 

ТД Митница Пловдив: 
422 бр. (Наредба №Н-1/ 

22.01.2014 г.); 

ТД Митница Русе: 

- 375 бр. (Наредба №Н-1/ 

22.01.2014 г.)  

- за промяна в обстоятел-

ствата на ДС – 40 бр.; 
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ТД Митница София: 372 

бр. (Наредба №Н-1/  

22.01.2014 г. и Наредба № 

Н-7/19.09.2016 г.)  

Задача 1.1.1.6. Иницииране и извършване 

на предварителни проверки във връзка с 

издаване на удостоверения и разрешения 

на данъчнозадължените лица по ЗАДС. 
Предприемане на действия за незабавно 

събиране на задължения за акциз от 

данъчнозадължените лица 

 

ТД постоянен 

- брой издадени разрешения 

ТД Митница Бургас:  

- 417 бр. разрешения за 

ТТИ, 

- 10 бр. разрешения за 

ВРП; 

ТД Митница Варна: 

301 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  
- 540 бр. разрешения за 

ТТИ /чл.90а/, 

- 4 бр. разрешения за ВРП 

/чл.58б/; 

ТД Митница Русе: 

543 бр.; 

ТД Митница София: 

- 842 бр. разрешения за 

ТТИ, 

- 5 бр. разрешения за ВРП 

- брой издадени удостоверения 

за регистрация по видове (вкл. 

удостоверения за ОАКП) 

ТД Митница Бургас:  

- МОД и МОВ – 20 бр.; 

- Регистрации по 57а, ал.1, 

т.1 от ЗАДС - 3 бр.; 

- Регистрации по 57а, ал.1, 

т.3б от ЗАДС - 15 бр. 

- Удостоверения по чл.76в 

от ЗАДС – 210 бр.; 

- ОАКП - 4 бр.; 

ТД Митница Варна:  
- Удостоверение за ОАКП 

-  4 бр.; 

- Удостоверение за 

регистрация по: 
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 чл.57а, ал.1, т.2 от ЗАДС 

- 3 бр.; 

 чл.57а, ал.1, т.3 от 

ЗАДС- 1 бр.; 

 чл.57а, ал.1, т.3б от 

ЗАДС - 8 бр.; 

- СМОД -9 бр.; 

 - МОВ-1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

- Удостоверение за ОАКП 

- 16 бр.;  

- Удостоверение за регист-

рация по: 

 чл. 56, ал.1 от ЗАДС –  

20 бр.;  

 чл. 76в от ЗАДС – 

690 бр.; 

 чл.57а, ал.1 от ЗАДС – 

46 бр.; 

ТД Митница Русе: 

- СМОД – 21 бр.;  

- МОВ – 5 бр.; 

- Удостоверение за регис-

трация по: 

 чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС 

– 5 бр.; 

 чл.57а, ал.1, т.3а от 

ЗАДС – 2 бр.; 

 чл.57а, ал.1, т.3б от 

ЗАДС– 23 бр.;  

- Удостоверение за ОАКП 

– 11 бр.; 

ТД Митница София: 

- СМОД и МОВ – 6 бр.; 
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- Удостоверение за 

регистрация по чл.57а от 

ЗАДС – 23 бр.; 

- РП – 4 бр.; 

- Удостоверения по чл. 76в 

ЗАДС – 2 720 бр.; 

- Удостоверение за ОАКП 

– 11 бр.   

 - периодични справки и контрол 

относно предприетите в 

компетентните митници 

действия по реда на ДОПК във 

връзка със събиране на 

неплатени суми за дължим акциз 

и прилежащи лихви 

ТД Митница Бургас: 

12 бр.; 

ТД Митница Варна: 

- Справки за неразплатени 

акцизни задължения към 

Агенция „Митници“ –  

36 бр.; 

- Събрани неплатени суми 

за дължим акциз – 4 бр. 

(107ж от ЗАДС); 

- АУЗД – 0 бр; 

ТД Митница Пловдив: 

ежемесечна справка; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Задача 1.1.1.7. Изготвяне на проекти на 

решения и становища във връзка с 

процедура по обжалване на 

индивидуални административни актове, 

свързани с прилагането на акцизното 

законодателство 

 ДАДМ, ДПН, ТД постоянен 

- брой съгласувани решения 

 

ДАДМ, ДПН: 38 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна:  
0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

991 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

2 328 бр. 

- брой издадени решения 

ДАДМ: 38 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 
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ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

991 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 
2 328 бр. 

- брой издадени становища  

ДПН: 37 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

14 бр. (ПН); 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

68 бр. 

- брой влезли в сила решения 

ДАДМ: 5 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

985 бр.; 

ТД Митница Русе:1 бр.; 

ТД Митница София: 

2 260 бр. 

- реализирани приходи от влезли 

в сила решения 

ТД Митница Бургас:  

10 049.25 лева – главница, 

1 386.37 лева – лихви; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

19 732.58 лева - по 

чл.107ж; 

2 737.82 лева - по чл.75б; 

153 854.25 лева - по 

чл.83ж; 
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ТД Митница София:  

24 820.73 лева - по чл.107ж 

- възстановени суми след 

отменени ИАА 
ТД Митница Бургас:  

4 779.81 лева – главница, 

722.34 лева лихви; 

ТД Митница Варна:  

26 575.70 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

- възстановен акциз 

412 824.06 лева, 

- възстановени лихви 

93 000 лева; 

ТД Митница Русе: 

1 354 360.98 лева; 

ТД Митница София:  

- възстановен акциз 

773 840.37 лева, 

-възстановени лихви 

545 452.56 лева 

Задача 1.1.1.8. Издаване на 

удостоверения за регистриране на цена на 

тютюневи изделия  
ДАДМ постоянен 

 - брой издадени удостоверения ДАДМ: 822 бр. 

 

- брой издадени решения във 

връзка с подадени уведомления 

за регистриране на цена на 

тютюневи изделия 

ДАДМ: 21 бр. 

 

Задача 1.1.1.9.  Осъществяване на 

дейности за спазване на изискванията на 

чл.47б от ЗАДС, касаещи системите за 

видеонаблюдение и контрол в данъчните 

складове 
ДМРР, ДАДМ, ДИСАД 2021 

- разработени и утвърдени 

вътрешни правила, изготвени 

указания и др. 

ДМРР: 1 бр. указания; 

ДИСАД: 1 бр. указания; 

 

- проведени работни срещи 

ДМРР: 1 бр;. 

ДИСАД: 1 бр.  

- Извършване на дейности 

по присъединяване към 

ЦСВНАМ-Milestone и 

конфигуриране на ДС – 

112 бр.; 
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- издадени VPN  за връзка 

на ДС с ЦСВНАМ - 26 бр.; 

ТД Митница София:  
проверки на място и про- 

ведени тестове за функци-

оналност на системите за 

видеонаблюдение и 

контрол – 58 бр. 

Дейност 1.1.2. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на митническите и 

валутни нарушения и престъпления   

  

  

 

 

Задача 1.1.2.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС 
ДМРР постоянен 

- брой извършени проверки от 

ММГ 

ДМРР: проверки ММГ – 

1 632 бр. 

Задача 1.1.2.2. Провеждане на съвместни 

операции с други правоприлагащи органи 

ДМРР, ТД постоянен 

- брой проведени съвместни 

операции 

ДМРР: Общо 7 бр. прове-

дени съвместни операции, 

както следва: 

1. LAKE 2020-2021 – 

свързана с трафика на 

европейска змоирка; 

2. EMPACT - оперативна 

дейност 1.2- „Престъпле-

ния срещу околната среда, 

касаеща нелегалната 

търговия с флуосъдържа-

щи парникови газове“;  

3. EMPACT - оперативна 

дейност  2.1- „Идентифи-

циране и противодействие 

на трансграничния трафик 

на кучета и екземпляри от 

дивата природа“; 

4. PANDORA VI - трафик 

на културни ценности; 
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5. DEMETER VII - 
трансграничен превоз на 

отпадъци и флуорсъдър-

жащи паникови газове; 

6. THUNDER 2021 - 

трафик на защитени 

видове от дивата флора и 

фауна; 

7. 30 DAYS AT SEA III - 
трансграничен превоз на 

отпадъци през пристани-

ща; 

ТД Митница Бургас: 7 

бр.; 

ТД Митница Варна:  

Участие в 14 международ-

ни операции 

5 МП Балчик; 

ТД Митница Пловдив: 12 

бр.; 

ТД Митница Русе: 53 бр.; 

ТД Митница София: 

10 285 бр. проверки, 

инициирани с формуляр 

„Искане за съвместна 

проверка“ с ГДГП 

Дейност 1.1.3. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на акцизни нарушения и 

престъпления 

  
   

   

Задача 1.1.3.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС 
ДМРР постоянен 

-брой извършени проверки от 

ММГ 

ДМРР: проверки ММГ 

529 бр. 

Задача 1.1.3.2. Засилване на мобилния 

контрол по пътните артерии на страната 
ДМРР постоянен 

-брой извършени проверки 

(роудстоп) от ММГ 

ДМРР: road stop ММГ 493 

бр. 
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чрез спиране на превозните средства на 

пътя (роудстоп) 

Задача 1.1.3.3. Засилване на мобилния 

контрол чрез извършване на анализи на 

горива в мобилна лаборатория 

ДЦМЛ 

 

постоянен 

- брой изследвани проби с 

мобилна лаборатория 

ДЦМЛ: поради въвеждане 

на извънредни противо-

епидемични мерки не са 

заявявани оперативни дей-

ствия с мобилна лаборато-

рия 

Дейност 1.1.4. Организиране, 

координиране и контрол на дейностите с 

източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

ДМРР, ТД   

 

Задача 1.1.4.1. Осигуряване на ефективна 

дейност с наличната техника с ИЙЛ в 

процеса на митническия контрол 

ДМРР, ТД постоянен 

- осигурени медицински 

изследвания 

ДМРР: 6 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

9 бр.; 

ТД Митница Варна: 
Осигурени са медицински 

изследвания за общо 40 

(четиридесет) служители, 

работещи с ИЙЛ; 

ТД Митница Пловдив: да 

– 23-ма служители; 

ТД Митница Русе: 3 бр.; 

ТД Митница София: 

152 бр. 

- изготвени анализи относно 

дейностите с ИЙЛ 

ДМРР: 2 анализа; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 
изготвен доклад; 

ТД Митница Пловдив: 

изготвен анализ; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 5 бр. 

- създадена база данни от 

сканирани обекти 

ДМРР: 608 900 16 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

съхранява се в ЦМУ; 
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ТД Митница Варна: 
Създадена е база данни за: 

- 9 477 бр. сканирани 

обекти (с HCVP3025);  

- 1 454 бр. (с Hi-Scan 

145/180); 

- 32 008 бр. багажи (с Hi-

Scan 100100 MAT); 

ТД Митница Пловдив: 

съхранява се в ЦМУ; 

ТД Митница Русе: 16 бр.; 

ТД Митница София: 

10 бр.; 

- брой извършени контроли с 

ИЙЛ 

ДМРР: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

7 053 бр.; 

ТД Митница Варна: 

Извършени контроли с 

ИЙЛ: 

- 9 477 бр. сканирани 

обекти (с HCVP3025);  

- 1 454 бр. (с Hi-Scan 

145/180); 

- 32 008 бр. багажи (с Hi-

Scan 100100 MAT); 

ТД Митница Пловдив: 

50 241 бр., от тях: 

- ГКПП КПВ – 36 006 бр., 

- МП Летище – 4 235 бр., 

- МБ Пловдив 10 000 бр.; 

ТД Митница Русе: 16 бр.; 

ТД Митница София: 

43 140 бр. 

- брой контроли с констатирани 

нарушения 

ДМРР: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

65 бр.; 
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ТД Митница Варна: 2 бр. 

с HCVP3025; 

ТД Митница Пловдив: 

50 бр., от тях: 

- МП Летище – 39 бр., 

- ГКПП КПВ 11 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

32 бр. 

- актуализиране на оперативната 

документация (при нужда) 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Задача 1.1.4.2. Организиране и 

провеждане на радиационен мониторинг 

на факторите на околната и работната 

среда и индивидуален дозиметричен 

контрол на служителите, ангажирани с 

дейностите с ИЙЛ 

ДМРР, ТД постоянен 

-брой  протоколи от отчет на 

индивидуалните дозиметри 

ДМРР: 4 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

4 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

4 бр.; 

ТД Митница Русе: 8 бр.; 

ТД Митница София: 4 бр. 

-брой протоколи от извършен 

радиационен мониторинг 

 

ДМРР: 2 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 4 бр.; 

ТД Митница София: 7 бр. 

- извършен оперативен 

радиационен мониторинг по 

места – брой контроли 

ДМРР: 1 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 
0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.;  

ТД Митница София: 

20 бр. 

Дейност 1.1.5. Контрол по завършването 

и приключването на режим транзит 
ДМДМ, ТД   

 

Задача 1.1.5.1. Проследяване 

завършването на режим транзит, с цел 

своевременно вземане под отчет на 

възникнали митнически задължения 
ТД постоянен 

- предприети мерки в случай на 

взето под отчет и/или събрано 

митническо задължение след 

сроковете, определени съгласно 

митническото законодателство 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.;  

ТД Митница София: 

13 бр. 

Задача 1.1.5.2. Издаване на 

индивидуални административни актове 

във връзка с определяне на митническо 

задължение 

ТД постоянен 

- общ брой на издадените 

решения на митническите 

органи за определяне на 

митническо задължение 

ТД Митница Бургас: 

5 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

152 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

24 бр. 

В това число: 

- брой на потвърдени решения за 

определяне на митническо 

задължение 

ТД Митница Бургас: 

5 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

146 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.;  

ТД Митница София: 

24 бр. 
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- брой на отменени решения за 

определяне на митническо 

задължение и/или върнати за 

преразглеждане на органа, който 

ги е издал  

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

3 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.;  

ТД Митница София: 

0 бр. 

Задача 1.1.5.3. Изготвяне на проекти на 

решения по обжалване на индивидуални 

административни актове, във връзка с 

определяне на митническо задължение 

ДМДМ, ДПН постоянен 

- брой изготвени проекти на 

решения 

ДМДМ: 2 бр. проекти на 

решения по жалби срещу 

решения на директори на 

ТД за определяне на въз-

никнали публични държав-

ни вземания, мито и ДДС 

по неприключени транзит-

ни операции Т1 и Т2  

- брой съгласувани проекти на 

решения 
ДПН - 45 бр. 

Задача 1.1.5.4. Изготвяне на  

постановления за налагане на 

обезпечителни мерки по чл.206а ЗМ 

ТД постоянен 

- брой издадени постановления 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 

12 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

19 бр. 

- размер на обезпечените суми 

ТД Митница Бургас: 
623 115.24 лева; 

ТД Митница Варна:  
34 854 640.66 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

0 лв.; 

ТД Митница Русе: 0 лв.; 

ТД Митница София:   

1 420 058.98 лева 
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Дейност 1.1.6. Ефективно прилагане на 

системата за собствените ресурси на ЕС в 

частта за традиционни собствени ресурси 

(ТСР) от компетентността на АМ 

ДМДМ  

  

Задача 1.1.6.1. Постоянно предоставяне и 

отчитане на ТСР 

ДМДМ постоянен 

- размер на установените и 

заплатени мита 

ДМДМ: За периода 01.01-

30.11.2021 г. са установени 

ТСР в размер 

266 356 713.45 лева. 

Към 20.12.2021 г. от 

бюджета на РБългария за 

2021 г. на разположение на 

бюджета на ЕС е 

предоставена сума в 

размер 

207 844 195.42 лева, пред-

ставляваща 85% от уста-

новените мита в размер на 

270 961 118.19 лева за пе-

риода ноември 2020 г. - ок-

томври 2021 г., като за ме-

сеците от ноември 2020 г. 

до март 2021 г. разходите 

за задържане са 20 %. 

- размер на установените и 

несъбрани мита 

ДМДМ: За периода от 

01.10 - 30.09.2021 г. об-

щият размер на устано-

вените и несъбрани мита е 

18 482 153.07 лева, включ-

ващи установените в чет-

въртото тримесечие на 

2020 г. и първите три 

тримесечия на 2021 г. 

-отстраняване на констатирани 

пропуски при проведени 

контролни посещения от органи 

на ЕК или ЕСП 

ДМДМ: Подготовка на 2 

бр. стан-вища по Доклад № 

20-26-1 за проверката на 

традиционните собствени 
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ресурси, извършена в 

България 14-18.09.2020 г. 

Подготовка на становища 

(към Координационното 

звено по собствените ресу- 

рси в Министерство на 

финансите) относно раз- 

мера на определена от ЕК 

лихва за забавено плащане 

по писма на ЕК: 

- BUDG/B2/LL/1b Ares 

(2020) 7742086 oт 

18.12.2020 г.; 

- BUDG/B2/LL/1b Ares 

(2020) 7893924 oт 

23.12.2020 г.; 

- BUDG/B2/LL/1b Ares 

(2020) 7893857 oт 

23.12.2020 г.; 

- BUDG/B2/MPN/1b Ares 

(2021) 2870313 от 

29.04.2021 г.; 

- BUDG/B/3/LL/1b Ares 

(2021) 4060549 от 

22.06.2021 г.; 

- BUDG/B/3/LL/1b Ares 

(2021) 4055010 от 

22.06.2021 г.; 

- BUDG/B3/GR Ares (2021) 

7581543 от 08.12.2021 г. 

ежемесечно - изпратени отчети за сметка “A” 

ДМДМ: изпратени 12 

месечни отчета за сметка 

„А“ за ТСР 

тримесечно - изпратени отчети за сметка “Б” 

ДМДМ: изпратени 4 

тримесечни отчета за 

сметка „Б“ за ТСР 
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Задача 1.1.6.2. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и точност 

на данните за ТСР ДМДМ 
постоянен 

 

- извършвана детайлна 

проверка, в процеса на 

подготовка на отчетите, на 

всички записи от контролна 

справка „Б“ 

ДМДМ: извършвано е 

ежемесечно 

Задача 1.1.6.3. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и точност 

на данните за ТСР 
ДМДМ, ДИСАД февруари 2021 

- изготвен годишен доклад за 

ТСР съгласно член 6, параграф 1 

от Регламент (ЕС, Евратом) № 

608/2014 на Съвета  

ДМДМ: Годишният док-

лад за 2020 г. за ТСР е 

изпратен на Координа-

ционното звено в Мини-

стерство на финансите с 

писмо от 25.02.2021 г. 

Задача 1.1.6.4. Изготвяне на Решения за 

предоставяне/отписване на ТСР, съгласно 

законодателството на ЕС 

ДМДМ постоянен 

- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за предоставяне на 

разположение на бюджета на ЕС 

на суми за ТСР, за които не са 

приложими разпоредбите на чл. 

13, параграф 2 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 609/2014 г. на 

Съвета 

ДМДМ: 4 бр. решения за 

предоставяне на разполо-

жение на ТСР на бюджета 

на ЕС, във връзка с чл.13, 

параграф 2 от Регламент 

(ЕС, Евратом) 609/2014 г. 

на Съвета, за ТСР в размер 

на 49 593,83 лева. 

- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за отписване на ТСР 

на основание чл. 13, параграф 2, 

предложение 3 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 609/2014 г. на 

Съвета  

ДМДМ: Не са възниквали 

предпоставки за изготвяне 

на решения за отписване на 

ТСР. 

Задача 1.1.6.5. Събиране на информация 

за установени случаи на измами и 

нередности с ТСР над 10000 евро, 

докладване и актуализация на случаите в 

системата OWNRES ДМДМ постоянен - брой актуализирани случаи 

ДМДМ: За периода януари 

– ноември 2021 г. (обхва-

щащ четвъртото тримесе-

чие на 2020 г. и първите 

три тримесечия на 2021 г.) 

са актуализирани 36 бр. 

вече регистрирани случаи, 

от които 2 бр. са предходно 

затворени. 
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За същия период са 

затворени 15 бр. случаи. 

- брой докладвани случаи 

ДМДМ: В системата 

OWNRES на ГД „Бюджет“ 

са докладвани 29 бр. нови 

случая, от които 7 бр. по 

препоръка на Европейс-

ката комисия и 2 бр. се 

отнасят за контрабанда на 

цигари. 

- размер на дължимите суми за 

ТСР 

ДМДМ: Размерът на 

дължимите мита по 29 бр. 

случаи е 17 219 034.00 

лева, от които: 

- 20 бр. – 4 521 366.15 лева; 

- 7 бр. случаи по препоръка 

на ЕК – 11 772 463.85 лева; 

- 2 бр. случаи на 

контрабанда на цигари – 

925 204.00 лева 

Задача 1.1.6.6. Изготвяне на рискови 

индикатори и засилване на контрола въз 

основа на анализ на Годишния доклад на 

ЕК относно резултатите от последващите 

проверки  на доказателствата за произход 

в държавите членки и установените 

случаи на нередовни и подправени 

доказателства за произход 

 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени рискови 

индикатори; 

ДМДМ: 0 бр. 

 

- брой указания до 

митническите органи за 

осъществяване на засилен 

контрол; 

ДМДМ: 0 бр. 

 

Дейност 1.1.7. Издаване на индивидуални 

административни актове във връзка с 

правилното прилагане на митническото 

законодателство 

   

 

Задача 1.1.7.1. Изготвяне на проекти на  

индивидуални административни актове ДМДМ, ДПН постоянен 

- брой проекти на  

индивидуални административни 

актове 

ДМДМ: 

- 1 бр. проект на решение 

по жалба срещу решение 
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във връзка с правилното прилагане на 

митническото законодателство 

на директор на ТД за отказ 

за възстановяване на лихва 

върху подлежащата на 

възстановяване сума за 

вносни мита; 

- 2 бр. проекти на решение 

по жалби срещу решения 

на директор на ТД за 

определяне на лихва върху 

вземанията за вносно мито 

и ДДС; 

- 1 бр. проект на решение 

по жалба срещу решение 

на директор на ТД за 

определяне на лихва за 

забава, считано от датата 

на възникване на задъл-

жението до датата на 

уведомяване; 

- ОМСПС; 

- 34 бр. проекти на 

решения по постъпили 

жалби срещу решения на 

директори на територи-

алните дирекции в 

областта на митническата 

стойност и по постъпили 

жалби срещу решения на 

директори на територи- 

алните дирекции в 

областта на освобождава- 

нията от вносни мита; 

- 18 бр. писма с 

характеристика на 

индивидуален админист-
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ративен акт, за връщане на 

жалби;  

- 1 бр. решение за отказ за 

издаване на разрешение за 

опростяване на определя-

нето на елементите, които 

са част от митническата 

стойност 

- 2 бр. решения в областта 

на тарифното класиране 

- 1 бр. решение, свързано с 

прилагане на антидъмпин-

гови мерки 

Дейност 1.1.8. Изготвяне на 

предложения/становища във връзка с 

проекти на нормативни актове по 

националното законодателство, свързано 

със законодателството на ЕС 

  

  

Задача 1.1.8.1. Изразяване на становища 

по проекти на нормативни актове 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени становища 

 

 

 

 

 

 

 

ДАДМ: 31 бр.; 

ДМДМ: Подготовка на 

проект на становище по 

проекта на Закон за 

допълнение на Закона за 

митниците, № 154-01-34, 

внесен от н.п. Христо 

Иванов и н.п. Надежда 

Йорданова (изх. № КБФ-

153-02-32 от 26.04.2021 г. 

на НС); 

- 2 бр. 

- 1 бр. становище по ЗИД 

на ЗДДС; 

- ОМСПС; 

- 2 бр. становища във 

връзка с проект за Закон за 
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изменение и допълнение 

на Валутния закон 

ДПН: 5 бр. 

Дейност 1.1.9. Ефективно прилагане на 

разпоредбите в ЗМ и ЗАДС за 

своевременна реализация на отнети и 

изоставени в полза на държавата стоки 

(ОИПДС) и за предотвратяване на 

незаконосъобразни практики в 

посочената дейност. Повишаване 

събираемостта на приходите от ОИПДС. 

   

 

Задача 1.1.9.1. Иницииране и 

организиране на процедурите за 

продажби на ОИПДС по производства, 

водени от митническите органи, както и 

на процедурите за унищожаване на 

негодни стоки, съгласно ЗМ. Проучване 

на възможностите за безвъзмездно 

предоставяне на стоки за социални нужди 

и извършване на съответните процедури 

по ЗМ и подзаконовите нормативни 

актове. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой публикувани обявления 

за продажби по ДОПК 

ДФУСОП: Общо 30 бр., 

от които: 

- 3 търга за продажба на 

благородни метали; 

- 6 търга за продажба на 

МПС, 

- 21 търга за продажба на 

разнородни стоки 

- брой успешно приключили 

търгове 

ДФУСОП: 15 бр.; 

ТД Митница Бургас:  
3 бр.; 

ТД Митница Варна: 

5 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

2 бр. 

ТД Митница Русе: 1 бр. 

ТД Митница София: 

4 бр. 

-  стойност на продадени стоки 

ДФУСОП: По данни от 

ТД продадените стоки са 

на обща стойност 

356 989.00 лева, в т.ч. про-

дажби по ДОПК и продаж-

би на акцизни стоки. 
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- вид и количество на 

унищожените стоки 

ДФУСОП: По данни от 

ТД са проведени 11 проце-

дури по унищожаване на 

стоки по ЗМ, вкл. и на 

стоки с търговски марки. 

Унищожените стоки са 

разнородни по видове и 

количества, в т.ч.: 

- облекла, обувки - 56 420 

кг; 

- други текстилни изделия 

– 9 099 бр.; 

- детски маратонки –  

13 030 бр.; 

- аксесоари (чанти, колани, 

часовници, гривни и др.) – 

5 230 кг; 

- прах за пране, памперси, 

шампоани – 3 280 кг; 

- строителни материали – 

380 кг; 

- хранителни стоки – 48 

630 кг; 

- опаковки консервени 

кутии – 10 360 кг; 

- детски играчки – 6 100 кг; 

- парфюми – 25 816 бр.; 

- бонбони желирани – 1 240 

кашона; 

- хранителни стоки и 

дръвчета орех – 6 360 кг; 

- спортни облекла – 25 432 

бр.; 

 - спортни обувки – 15 900 

чф; 
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- спални комплекти – 1 220 

кг и т.н. 

ТД Митница Бургас: 

- текстил, обувки и др. – 

1 728 087 бр. артикули; 

- храни, перилни и 

почистващи препарати и 

парфюми - 80 700 кг; 

ТД Митница Варна: 

- 3 бр. употребявани двига- 

тели за леки автомобили; 

- 1 бр. метална мярка за 

алкохол; 

- 1 бр. метален спирателен 

кран; 

- 128 000 бр. глави за 

минификс; 

- 400 бр. механизми  за 

барче; 

- 112 к-та кухненски 

прибори; 

- 704 бр. еластични капаци; 

- 732 бр. органайзери за 

дамски чанти; 

- 732 бр. фенерчета; 

- 600 бр. играчки; 

ТД Митница Пловдив: 

134 181 бр./чф. маркови и 

др. стоки (облекла, обувки, 

парфюми, чанти, колани, 

фотографски филми и др.); 

ТД Митница Русе: детски 

- играчки 7 200 бр.; 

- мет.контейнер -1 к-т;  

- тонколони – 20 бр.; 
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- ЗМГО - спортни облекла 

и аксесоари - 58 813 бр.;  

- спортни обувки - 2 833 

чф.; 

- парфюми - 21 099 бр.; 

ТД Митница София: 

- 152 112 бр. различни 

стоки;  

- 2 250 бр. по Регламент 

(ЕС) 608/2013 

- брой постъпили искания за 

предоставяне на стоки 

ДФУСОП: 8 бр. искания 

за предоставяне на отнети 

в полза на държавата МПС 

и на препариран крокодил 

- брой удовлетворени искания ДФУСОП: 8 бр. 

Задача 1.1.9.2. Осъществяване на 

ефективна координация с МФ по повод 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на отнети или изоставени в 

полза на държавата МПС. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- поддържане на актуална база 

данни 

ДФУСОП: да, 

ежемесечно актуализиране 

- изпращане на справки в МФ в 

определените срокове 

ДФУСОП: ежемесечно 

изпращане на справки и 

документи; 

ТД Митница Бургас: 

ежемесечно, до 10 число с 

данни за предходия месец; 

ТД Митница Варна: 

ежемесечно; 

ТД Митница Пловдив: 
ежемесечно; 

ТД Митница Русе: 

ежемесечно; 

ТД Митница София: 

ежемесечно  

Задача 1.1.9.3. Организиране на 

процедурите по ЗАДС във връзка с 

възможностите за продажба с цел 

преработка на ОИПДС (акцизни) или 

тяхното унищожаване. 

ДФУСОП, ТД постоянен 
- брой публикувани обявления 

за процедури по ЗАДС 

ДФУСОП: 12 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

3 бр.; 

ТД Митница Варна: 

6 бр.; 
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ТД Митница Пловдив:  

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

0 бр. 

- продадени с цел преработка 

акцизни стоки – по видове и 

количества 

ДФУСОП: 

- високоалкохолни 

напитки – 44 975.900 л; 

- вино – 45 362 л; 

- етилов алкохол за 

преработка – 71 623 л; 

- моторно масло –  

28 921 л; 

ТД Митница Бургас: 

етилов алкохол –  

64 354,12 л; 

ТД Митница Варна – 

7 269,09 л алкохол; 

ТД Митница Пловдив: 
28 921 л моторни масла; 

ТД Митница Русе:  

ВАН – 44 975.900 л; 

Вино – 45 362 л; 

ТД Митница София: 

0 стоки 

- унищожени акцизни стоки – по 

видове и количества 

 

ДФУСОП: унищожени 

тютюневи изделия: 

1 274 283 кутии и пакети ци-

гари, 

2 895 516 къса ръчно праве-

ни цигари, 

5 947 кг тютюн, 

5 102 бр. пури и пурети, 

1 337 кашона цигари, 

2 430 кг филтърна хартия, 
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2 199,750 кг препарати за 

наргиле, 

9 720 кг обработени тютю-

неви жили, 

11 952 бр. гилзи и филтри, 

577 кг хартия за бандероли 

и др. 

ТД Митница Бургас:  

тютюн и тютюневи 

изделия - 44 900 кг; 

ТД Митница Варна: 
462.16 л алкохол, 

368.617 кг тютюн, 

200 бр. пури, 

3 936 кутии цигари, 

5 610 къса цигари; 

ТД Митница Пловдив: 

тютюн -12 207.857 кг 

пурети - 200 бр.  

цигари - 440 580 кутии 

цигари и пурети - 

2 764 075 къса 

тютюн и пурети - 281 

пакета гилзи  - 11 952 бр.; 

ТД Митница Русе: 

енерг. продукт -  

29 541. 800  кг;  43 603.800 

л; 

цигари - 184 599 кут., 

къс цигари - 29 515 къс, 

тютюн - 1 317.603 кг, фил-

търна хартия - 2 420 кг;  

опаковки за тютюн - 

213 360 бр.;  

хартия за бандерол -  

2 988 400 бр. и 574 кг;  
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привкус - 535.50 л; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Задача 1.1.9.4. Организиране на 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на ОИПДС – енергийни 

продукти по реда на ЗАДС и Наредба № 

7/2010 г. Взаимодействие с 

компетентните държавни органи във 

връзка с издаването на експертизи за 

годност на енергийните продукти. 
ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой постъпили заявки и 

искания 

 

ДФУСОП: няма 

- брой изпратени искания за 

издаване на експертни 

заключения за годност 

ДФУСОП: няма 

 

- брой получени експертизи за 

годност 

 

ДФУСОП: 1 бр. 

 

- брой на издадените заповеди 
ДФУСОП: няма 

 

- количество на безвъзмездно 

предоставените енергийни 

продукти 

ДФУСОП: 10 075 л 

 

Задача 1.1.9.5. Методическо подпомагане 

на звената по разпореждане с ОИПДС в 

процеса на прилагане на националните 

разпоредби и европейските регламенти 

във връзка с допустимите процедури по 

отношение реализацията на задържани, 

отнети и изоставени в полза на държавата 

специфични стоки (движими културно-

исторически ценности, животински и 

растителни видове, стоки, нарушаващи 

права на интелектуална собственост и 

т.н.) 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие 

ДФУСОП: 19 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 
неотносим; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 19 бр.; 

ТД Митница София: 

постоянна комуникация 

- брой становища по конкретни 

казуси 

ДФУСОП: 10 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 19 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 
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- разработени и утвърдени 

вътрешни правила, изготвени 

указания и др. 

ДФУСОП: В процес на 

актуализиране - 2 бр. 

- брой проведени работни срещи 

и семинари с ТД 

ДФУСОП: 1 бр. 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 

1 семинар  

Мярка 1.2. Предотвратяване на 

възможностите за укриване и 

невнасяне на данъци и такси чрез 

усъвършенстване на 

законодателството, осъществяване на 

по-ефективен контрол 

       

Дейност 1.2.1. Иницииране на проверки 

за спазване разпоредбите на чл. 103а и чл. 

103в от ЗАДС. Сезиране на БИМ и/или 

ДАМТН в случаите, засягащи тяхната 

компетентност 

ТД постоянен 

- брой инициирани проверки 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
35 бр.; 

ТД Митница Русе: 91 бр. 

/не са съвместни с БИМ 

или ДАМТН/; 

ТД Митница София:  

12 бр. 

-брой изпратени писма до БИМ 

 ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
1 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

0 бр. 
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-брой изпратени писма до 

ДАМТН 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
35 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

0 бр.  

Дейност 1.2.2. Сътрудничество и обмен 

на информация с други правоохранителни 

и правоприлагащи органи в областта на 

контрола върху акцизните стоки 

 ДМРР      

Задача 1.2.2.1. Организиране, 

координиране и провеждане на съвместни 

проверки 

ДМРР, ТД постоянен - брой съвместни проверки 

ДМРР: 480 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

261 бр.; 

ТД Митница Варна: 
Неотносим за територи-

ално ниво; 

ТД Митница Пловдив: 

86 бр.;  

ТД Митница Русе:  

128 бр.; 

ТД Митница София: 

131 бр. 

Дейност 1.2.3. Осъществяване  на 

контрол върху акцизните стоки        

Задача 1.2.3.1. Осигуряване 

непрекъсваемост на обмена на съобщения 

на системата с икономическите 

оператори, общоевропейските системи и 

други информационни системи на АМ. 

ДИСАД 2021 
- обезпечен постоянен обмен на 

информация 

ДИСАД: Обезпечен пос-

тоянен обмен на информа-

ция; Непрекъсваемост на 

системата - 99,9%  

Задача 1.2.3.2. Поддържане на 

комуникационна свързаност за обмен на 

данни между БАЦИС и ИСКГ на НАП ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

свързаност и обмен на данни 

между двете информационни 

системи 

ДИСАД: Обезпечена е 

постоянна свързаност и 

обмен на данни между 

двете информационни сис- 

теми; SLA 99,9% 



 34 

Задача 1.2.3.3. Осъществяване контрол 

върху работоспособността на БАЦИС и 

предаването на данни от ИКУНК към АМ 

ДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

работоспособност на системата 

ДИСАД: Обезпечена е 

постоянна работоспособ-

ност на системата; SLA 

99,9% 

- разрешени проблеми, свързани 

с предаването на данни от 

ИКУНК 

ДИСАД: Разрешени 241 

заявки, регистрирани в 

Сървис Деск във връзка с 

рестарт на IPC в ИКУНК 

Задача 1.2.3.4. Обезпечаване 

работоспособността на Централизирана 

система за видеонаблюдение на АМ 

(ЦСВНАМ)  

ДИСАД постоянен 
- обезпечена постоянна 

работоспособност на системата 

ДИСАД: Обезпечена е 

постоянна работоспособ- 

ност на системата 

Дейност 1.2.4. Последващ контрол във 

връзка с ефективното прилагане на 

митническото законодателство  

ДМДМ, ДПК, ТД    

Задача 1.2.4.1. Актуализиране на 

Методическо ръководство за митнически 

проверки в рамките на последващия 

контрол 

ДМДМ, ДПК, ТД октомври 2021 - актуализирано ръководство 

ДПК: Актуализацията не е 

завършена във връзка със 

създаването на дирекция 

ПК от 31.07.2021 г. с нов 

УП на АМ. 

Задача 1.2.4.2. Изготвяне на план за 

извършване на последващ контрол от 

отдели МД в ТУ към ТД 
ДМДМ, ДПК, ТД до 1 ноември - утвърден план 

ДПК: Утвърден Годишен 

план   

  

Задача 1.2.4.3. Анализ на данни и 

информация, идентифициране на 

рисковете от неспазване на митническото 

законодателство. Автоматизиран процес 

на селекция на икономически оператори 

за целите на извършване на последващ 

контрол 

ДМДМ, ДПК, ТД постоянен 
 

- брой годишни план-програми 

ТД Митница Бургас: 1 

бр.;  

 

ТД Митница Варна: 1 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София:       

1 бр. 
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- брой селектирани лица за 

включване в годишните план-

програми на отдели МД и ПК в 

ТУ към ТД 

ТД Митница Бургас:  

3 проверки в рамките на 

ПК; 7 мониторинга на 

разрешение. 

ТД Митница Варна: 6 

проверки в рамките на ПК; 

2 ППМД и 12 

мониторинга на 

разрешения; 

ТД Митница Пловдив: 4 

проверки в рамките на ПК; 

4 мониторинга на 

разрешения; 

ТД Митница Русе: 5 про-

верки в рамките на ПК, 1 

ППМД и 2 мониторинга 

на разрешения; 

ТД Митница София: 8 

проверки в рамките на ПК; 

31 мониторинги на 

разрешения 

Задача 1.2.4.4. Извършване на проверки в 

рамките на последващия контрол 

съгласно член 48 от МКС и член 84 от ЗМ 

ДМДМ, ДПК, ТД постоянен 

- брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас: 5 

бр.; 

ТД Митница Варна: 13 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 3 

бр.; 

ТД Митница Русе:12 бр. 

ТД Митница София: 29 

бр. 

- установени суми за мито и 

ДДС  в резултат на извършените 

проверки 

ТД Митница Бургас:  

мито - 219 511 лв., 

ДДС  - 1 016 174  лв.; 

ТД Митница Варна: 

мито - 578 803 лв., 

ДДС -  750 349 лв.; 
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ТД Митница Пловдив: 

мито -          191 лв. 

ДДС - 7 714 290 лв.; 

ТД Митница Русе: 

мито  - 1 436 936 лв. 

ДДС -     610 236 лв.; 

ТД Митница София: 
мито - 3 013 465 лв.; 

ДДС - 5 424 826 лв. 

Задача 1.2.4.5. Анализи и становища по 

доклади от проверките, извършени от 

отдели МД в ТУ към ТД във връзка с 

подадени заявления за поправка на 

данните в митническата декларация 

ДМДМ, ДПК постоянен - брой изготвени становища ДПК: 42 бр. 

Задача 1.2.4.6. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с производствата по 

обжалване на индивидуални 

административни актове, издадени в 

резултат на извършен последващ контрол 

ДМДМ, ДПК постоянен 
- брой изготвени проекти на 

решения 
ДПК: 1 бр. 

Дейност 1.2.5. Подобряване на 

контролната дейност в областта на 

данъчния контрол по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДПК, ТД    

Задача 1.2.5.1. Изготвяне на план за 

контрол за дейността на митническите 

органи  по прилагане на акцизното 

законодателство за 2022 г. 

ДАДМ, ДПК декември 2021 
- утвърден план от директора на 

АМ  

ДПК: Изтотвен е 1 бр. 

план за контрол за дейно-

стта на митническите ор-

гани по прилагане на ак-

цизното законодателство. 

Задача 1.2.5.2. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии от 

митническите органи  по прилагане на 

акцизното законодателство за 2022 г. 
ТД декември 2021 

- утвърден план от директори на 

териториални дирекции 

ТД Митница Бургас: Към 

момента има положителна 

резолюция върху докладна 

записка с предложени 

регистрирани лица по 

ЗАДС, на които да се 

извършват проверки и 

ревизии през 2022г. 
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ТД Митница Варна: На 

този етап няма утвърден 

план; 

ТД Митница Пловдив: 

Към момента не е 

изготвена годишна план-

програма за проверки и 

ревизии за 2022 г.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

Утвърдена план-програма 

от Териториалния 

директор за сектор „АК“ 

Задача 1.2.5.3. Селектиране на лица от 

митническите органи  по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ДПК, ТД постоянен 

- брой идентифицирани/ 

актуализирани национално и 

териториално проявяващи се 

оперативни рискове 

ДПК: 6 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

14 бр.; 

ТД Митница Варна: 

9 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

Изготвени 20 бр. работни 

карти за селекция на 

данъчнозадължени лица; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

94 бр. селекции 

- относителен дял на 

извършените ревизии без 

установени задължения (брой 

ревизии без установени 

задължения спрямо общия брой 

ревизии през отчетна година) 

ТД Митница Бургас:  

16,67% за 2021 г. /две от 

ревизиите са започнали 

през 2020 г. и са завършени 

през 2021 г., съответно 

една с установени 

задължения и една без. 

Всичките четири ревизии 

започнали през 2021 г. са 

завършени през същата 

календарна година, като в 
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резултат са установени 

задължения./; 

ТД Митница Варна: 
66,67%; 

ТД Митница Пловдив: 

40% /2 ревизии без 

установени задължения 

при извършени 5 ревизии 

през 2021 г./; 

ТД Митница Русе: 78%; 

ТД Митница София: 0% 

Задача 1.2.5.4. Извършване на анализ и 

оценка на изпълнението на контролната 

дейност на митническите органи по 

прилагане на акцизното законодателство 

ДАДМ, ДПК 2021 

- брой/вид изготвени тематични 

анализи и оценки на 

изпълнението на контролната 

дейност 

ДПК: Извършен е анализ 

на контролната дейност, 

обхващащ периода 01.01 - 

31.12.2021 г., във връзка с 

изготвяне на план за кон-

трол за дейността на мит-

ническите органи по при-

лагане на акцизното зако-

нодателство и селектиране 

на данъчнозадължени 

лица. 

- създаване и поддържане на 

електронна база данни, 

съдържаща информация за 

резултатите от данъчния 

контрол и обжалването на 

ревизионни актове 

ДПК: Поддържане на база 

данни в БАЦИС 

Задача 1.2.5.5. Извършване на ревизии по 

реда на ДОПК във връзка с акцизното 

законодателство 

ДАДМ, ДПК, ТД постоянен 

- брой извършени ревизии, 

включително планови и 

извънпланови ревизии 

ТД Митница Бургас:  

6 бр. /Две от ревизиите са 

започнати през 2020 г. и са 

завършени през 2021 г. и 

четири са възложени и 

завършени през 2021 г., от 

които една извънпланова/; 
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ТД Митница Варна:  

7 бр., от които: 

- планови - 4 бр. (2 в 

процес на изпълнение); 

- извънпланови - 3 бр. (2 в 

процес на изпълнение); 

ТД Митница Пловдив: 

5 бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница София: 

6 бр. 

- размер на допълнително 

установени задължения/суми за 

възстановяване за акциз и лихви 

с ревизионни актове, 

включително от планови и 

извънпланови ревизии 

ТД Митница Бургас:  

Установени задължения за 

акциз - 1 860 593.39 лева, 

Установени суми за 

възстановяване - 18.48 

лева, 

Установени суми за лихви 

- 156 153.06 лева; 

ТД Митница Варна:  

Установени задължения за 

акциз от приключени 

ревизии, 

Акциз 833.38 лева, 

Лихва 231.85 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

Акциз - 37 682.18 лева, 

Лихви - 3 684.84 лева; 

Акциз за възстановяване - 

56 507.09 лева; 

ТД Митница Русе: 

Акциз - 56 550.70 лева, 

Лихви - 30 666.07 лева; 

ТД Митница София: 
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115 393.51 и лихви за 

просрочие в размер на          

8 750.67 лева, 

5 682.55 лв. и лихви за 

просрочие в размер на 

462.85 лева, 

16 569.27 лв. и лихви за 

просрочие в размер на 

459.16 лв. 

408 064.24 лв.  и лихви за 

просрочие в размера на 

95 072.89 лв. 

40 945.41 лв. и лихви за 

просрочие в размер на 

614.56 лв. - платени в хода 

на ревизионното 

производство. 

553 519.26 лв. и лихва за 

просрочие в размер на 

79 616.83 лв. 

- относителен дял на установени 

задължения при планираните/ 

непланираните ревизии спрямо 

общия размер (сборът от 

дяловете винаги тряба да е равен 

на 100) 

ТД Митница Бургас: 

87.79% от установените 

задължения за акциз - от 

планирани ревизии; 

12.21% от установените 

задължения за акциз - от 

непланирани ревизии;  

ТД Митница Варна: 

Планирани - 100 %; 

Непланирани - 0 % 

ТД Митница Пловдив: 

Планирани - 0 %; 

Непланирани - 100 %; 

ТД Митница Русе: 22%; 

ТД Митница София: 

планови ревизии - 40% 
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непланови ревизии - 60% 

Задача 1.2.5.6. Извършване на проверки 

за установяване на факти и обстоятелства, 

проверки по делегация и насрещни 

проверки по реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство 

ДПК, ТД постоянен - брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас:  

- За установяване на факти 

и обстоятелства - 7 бр., от 

които една е възложена 

през 2020 г. и завършена 

през 2021 год.; 

- Насрещни - 2 бр., от 

които една е започната 

през 2020 г. и завършена 

през 2021 г.;  

- По делегация - 4 бр.; 

ТД Митница Варна:  

41 бр., от които: 

- 16 насрещни; 

- 2 по админ. сътр. м/у ДЧ; 

- 16 ПУФО; 

- 2 делегация;  

- 5 в процес на 

извършване; 

ТД Митница Пловдив: 

43 бр.; 

ТД Митница Русе: 43 бр.; 

ТД Митница София: 

- 94 бр. - ПУФО и опера- 

тивни проверки с отдел 

„АД“ – 60 бр.; 

- 17 бр. насрещни 

проверки 

Задача 1.2.5.7. Извършване на проверки 

по възстановяване и/или прихващане на 

акциз по реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство  
 

ТД 

 

постоянен 

 

- брой проверки 

ТД Митница Бургас:  

6 бр. проверки, от които 

една започната през 2020 г. 

и завършена през 2021 г.; 

ТД Митница Варна: 19 

бр. (вкл. 1 бр. грешно 

внесена сума - на основа-
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ние ДДС №10 и вътрешни 

указания); 

ТД Митница Пловдив:  

42 бр.; 

ТД Митница Русе: 86 бр.; 

ТД Митница София: 437 

бр. 

- размер на възстановен/ 

прихванат/ отказан за 

възстановяване акциз 

ТД Митница Бургас: 

Издадени през 2021 г. 6 бр. 

решения за възстановя-

ване на акциз за 25 008.91 

лв. Възстановен през 2021 

г. акциз в размер на 

25 008.91 лв.; 

ТД Митница Варна: 

- Размер на възстановен 

акциз - 1 101 856.60 лева; 

- Размер на прихванат 

акциз - 249 328.33 лева; 

- Размер на отказан за 

възстановяване акциз - 

41 202.12 лева; 

ТД Митница Пловдив:  

- Размер на възстановен 

акциз - 14 460 640.97 лева; 

- Размер на отказан за 

възстановяване акциз - 

227 844.27 лева; 

- Размер на прихванат 

акциз - 35.90 лева;  

- Възстановени лихви -  

93 000 лева; 

ТД Митница Русе:  

- Размер на възстановен 

акциз - 9 855 286.12 лева; 
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- Размер на отказан за 

възстановяване акциз -  

63 747.99 лева; 

- Размер на прихванат 

акциз - 0 лева; 

ТД Митница София:  

- Размер на възстановен 

акциз - 152 342 868.20 

лева; 

- Размер на отказан за 

възстановяване акциз -   

1 427 333.28 лева; 

- Размер на прихванат 

акциз - 94 837.84 лева 

Задача 1.2.5.8. Изготвяне на проекти на 

решения във връзка с обжалване на 

ревизионни актове по административен 

ред и искания за спиране  

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове по реда на ДОПК 

ДПК, ДПН постоянен 

- брой съгласувани решения по 

жалби срещу ревизионни актове ДПН: 9 бр. 

- брой съгласувани решения по 

искания за спиране 

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове 

ДПН: 2 бр. 

- брой издадени решения по 

жалби срещу ревизионни актове ДПК: 6 бр. 

- брой издадени решения по 

искания за спиране 

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове 

ДПК: 3 бр. 

Задача 1.2.5.9. Методическо подпомагане 

на митническите органи по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ постоянен 

- брой издадени/актуализирани 

указания и други вътрешни 

административни актове 

ДАДМ: Актуализирани са 

вътрешноведомствени 

актове, по които компе-

тентна е дирекция АДМ, 

във връзка с приетия с 

ПМС № 227 от 13.07.2021 

г. Устройствен правилник 

на Агенция „Митници“, в 

сила от 31.07.2021 г. 
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Дейност 1.2.6. Администриране на 

приходите в Държавния бюджет     

Задача 1.2.6.1. Организиране и 

контролиране на правилното отчитане на 

постъпленията по сметки 7301 на 

Агенция „Митници” от ДДС, вносни 

мита, такси, акцизи и глоби, санкции и 

лихви 

ТД постоянен 

- размер на отчетените 

постъпления по видове и 

равнение с форма 93 на БНБ  

ТД Митница Бургас:  

Мита - 40 102 969.37 лева; 

ДДС - 1 288 838 633.49 

лева; 

Акциз - 484 069 422.48 

лева; 

Глоби - 5 908 759.70 лева; 

ТД Митница Варна: 
Ежедневно отчитане; 

Мита - 70 806 256.36 лева; 

ДДС - 555 937 457.19 лева; 

Акциз &02 - 

185 907 620.35 лева; 

Акциз &03 - 1 529 580.49 

лева; 

Лихви, глоби, санкции -                

409 233.44 лева; 

Други приходи &70 -        

54 505.06 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

220800-   796 205 428 лева 

222800-     46 203 159 лева 

220200-1 095 654 512 лева 

220300-          754 216 лева 

225000-       1 750 697 лева 

228866-              2 307 лева 

227000-            32 963 лева 

Общо - 1 940 603 282 лева 

ТД Митница Русе: 

Мита -   43 366 497 лева 

ДДС  - 489 704 471.51 лева 

Акциз - 471 571 696.74 

лева 
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Глоби, санкции, лихви –           

237 874.32 лева 

Общо - 1 004 880 539.57 

лева; 

ТД Митница София: 
Мита - 89 232 561.08 лева 

ДДС при внос -  

1 420 471 839.54 лева 

Акцизи -  

3 420 278 450.58 лева 

Глоби, санкции, лихви -         

559 660.94 лева 

Други приходи -  

166 385.13 лева 

- централизация в БНБ от 

сметките на митническите 

учреждения в търговските 

банки 

ТД Митница Бургас:  

1 826 897 735.82 лева; 

ТД Митница Варна: 

Ежедневна централизация,  

общо за годината:          

814 728 263.27 лева; 

ТД Митница Пловдив: 

Да/ежедневно, 

1 940 603 282  лева; 

ТД Митница Русе: 

Ежедневна централизация 

на постъпленията по 

сметките на МУ в 

търговските банки. 

Общо за годината: 

1 016 745 457.09 лева; 

ТД Митница София: 

Ежедневна централизация,  

общо за годината:           

4 930 665 773.07 лева 
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всяко 

тримесечие 

- изготвяне и заверка на 

формуляр НАЛ–3 с 

компенсираното салдо на сметки 

7301 

ТД Митница Бургас: да; 

ТД Митница Варна:  

4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

да; 

ТД Митница Русе: 

Изготвени и заверени от 

обслужващите банки ДСК 

АД и Уникредит Булбанк 

АД формуляри НАЛ-3 за 

всяко тримесечие; 

ТД Митница София:  

4 бр. изготвени отчети и 

заверени от обслужващата 

банка 

Задача 1.2.6.2. Изготвяне на месечни 

отчети за администрираните от Агенция 

„Митници” сметки 7301 в 

Министерството на финансите – 

дирекция „Държавно съкровище” 

ТД ежемесечно 

- изпратени отчети по кодове за 

вид плащане  

ТД Митница Бургас: да; 

ТД Митница Варна: да; 

ТД Митница Пловдив: 

да; 

ТД Митница Русе: да; 

ТД Митница София: да 

- изпратени отчети по Единната 

бюджетна класификация 

ТД Митница Бургас: да; 

ТД Митница Варна: да; 

ТД Митница Пловдив: 

да; 

ТД Митница Русе: да; 

ТД Митница София: да 

Задача 1.2.6.3. Организиране и 

контролиране на правилното 

установяване, събиране, отчитане на 

събраните суми от пътни такси, 

разрешителни и компенсаторни такси ТД постоянен 
- размер на установените и 

заплатени суми от пътни такси 

ТД Митница Бургас:      
286 045.00 лева, 

11 589 478.00 евро; 

ТД Митница Варна:  
49 935 лева, 

221 181 евро; 

ТД Митница Пловдив: 

297 779.23 лева; 

ТД Митница Русе: 
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11 650 491 лева, 

17 645 349 евро; 

ТД Митница София:  

9 997 822.68 лева 

- размер на установени и 

заплатени суми от 

компенсаторни такси 

ТД Митница Бургас: 

117 329.00 лева, 

290 342.00 евро; 

ТД Митница Варна:  
42 060 лева, 

80 842 евро; 

ТД Митница Пловдив: 0; 

ТД Митница Русе: 

- 355 694 лева, 

- 594 646 евро; 

ТД Митница София: 

1 053 270.60 лева 

- стойност на продадените 

разрешителни 

ТД Митница Бургас: 

такси Българско 

разрешително към 

Изпълнителна агенция 

„Автомобилна 

администрация“ - 84 000 

евро; 

ТД Митница Варна:  

5 867.50 лева, 

27 000 евро; 

ТД Митница Пловдив:   

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

90 000 евро; 

ТД Митница София:  

108 548.58 лева 

- брой събрани компенсаторни 

такси 

ТД Митница Бургас: 
1 213 бр.; 

ТД Митница Варна:  
534 бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 

няма 

ТД Митница Русе:  

6 478 бр. компенсаторни 

такси, 

75 бр. максимални такси, 

42 бр. уикенд винетни 

такси; 

ТД Митница София: 

1 732 бр. 

- брой продадени разрешителни 

ТД Митница Бургас:  

56 бр.; 

ТД Митница Варна: 

17 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 
няма; 

ТД Митница Русе: 37 бр.; 

ТД Митница София: 

300 бр. 

- уеднаквяване на процедурите 

за всички ГКПП в контрола по 

ПТРР – вход и изход 

ТД Митница Бургас:  МП 

Лесово - осъществява се 

денонощен контрол в посо-

ка вход и изход за товарни 

ППС и в посока вход леки 

ППС; 

ТД Митница Варна: 
неотносим; 

ТД Митница Пловдив: 

ГКПП Капитан Петко 

войвода - осъществява се 

денонощен контрол в 

посока вход.  

ГКПП Златоград - затворен 

от 30.03.2020 г. поради 

епидемилогичната 

обстановка в Гърция. 
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ГКПП Маказа - ППС до  

3,5 т. 

ТД Митница Русе: да;  

ТД Митница София: да 

- съставени АУАН за движение 

по републиканската пътна 

мрежа в нарушение на 

действащата нормативна база 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна:         

7 бр.; 

ТД Митница Пловдив:   

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 77 бр.; 

ТД Митница София:    

215 бр. 

Дейност 1.2.7. Планиране изпълнението 

на стратегическите цели на АМ и отчет на 

изпълнението им 
    

Задача 1.2.7.1. Изготвяне на годишен 

план на АМ за 2021 г. 

ДИСАД, ДЦМУ, ТД 12.01.2021 г. 
- изготвен и утвърден годишен 

план 

ДИСАД, ДЦМУ, ТД: 

Изготвен и утвърден от 

директора на Агенция 

„Митници“ План за 

дейността на агенцията 

през 2021 година  

Задача 1.2.7.2. Изготвяне на 

разпределение на плана за приходите от 

мита, акциз, ДДС и глоби, лихви и 

санкции на АМ за 2021 г. 
ДИСАД 26.02.2021г. 

- изготвено и утвърдено 

разпределение на плана за 

приходите по видове и по ТД 

ДИСАД: Изготвено и 

утвърдено от директора на 

Агенция „Митници“ 

разпределение на плана за 

приходите по видоне и по 

ТД през 2021 г.   

Задача 1.2.7.3. Обработка и обобщаване 

на резултатите от изпълнението на 

годишния план на АМ за 2020 г. 
ДИСАД 26.02.2021г. 

- изготвен Отчет за 

изпълнението на Плана на АМ 

за 2020г. 

ДИСАД: Изготвен и 

утвърден от директора на 

Агенция „Митници“ Отчет 

за изпълнението на Плана 

на агенцията през 2020 

година 

ДИСАД 15.01.2021г. - изготвен анализ ДИСАД: изготвен анализ 
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Задача 1.2.7.4. Изготвяне на анализ на 

приходите за годишния доклад за 

дейността на Агенция „Митници“ през 

2020 година - изпълнение на плана за 

приходите през 2020 г. по 

видове вземания и общо (лв./%) 

ДИСАД:  

Мита - 

209 918 719 лева/  112.0%; 

ДДС при внос -  

3 497 180 399 лева/102.0%; 

Акцизи -  

5 444 515 589 лева/ 99.9%; 

Общо - 

9 160 422 759 лева/ 101.0% 

Задача 1.2.7.5. Изготвяне на доклади по 

изпълнението на „Плана на Агенция 

„Митници“ за разработване на 

информационните системи 2020-2025”, 

утвърден със Заповед ЗАМ-

544/24.03.2020 г.“ 

ДИСАД Ежемесечно  - брой изготвени доклади 

ДИСАД: Изготвени 10 

доклада за напредъка; 

1 път е актуализирана 

Заповед ЗАМ-544/ 

24.03.2020 г. 

Дейност 1.2.8. Обработка и анализ на 

информация във връзка с дейностите на 

АМ 
    

 Задача 1.2.8.1. Поддържане на бази с 

данни  за внос и износ, АД, бандероли, 

ЕАДД, е-АД, ИНТРАСТАТ, база за 

тютюневи изделия, база за алкохола и 

база за възстановявания на акциз 

ДИСАД постоянен 

- своевременно актуализиране 

на информацията в базите с 

данни; 

ДИСАД: ежемесечно 

актуализиране и годишно 

ревизиране на база данни 

за акциз при внос, акцизни 

декларации, ЕАДД, 

тютюневи изделия, внос и 

износ, ПАД, бандероли, 

ИНТРАСТАТ 

- брой бази данни.  

ДИСАД: 

- база данни за АД - 1 бр.; 

- база данни за ЕАДД – 

1 бр.; 

- база данни за тютюневи 

изделия - 1 бр.; 

- база за акциз при внос – 

1 бр.; 

- база данни за е-АД - 1 бр.; 
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- база данни за бандероли - 

1 бр.; 

- база за внос - 1 бр.; 

- база за износ - 1 бр.; 

- база за транзит - 1 бр.; 

- база за ТАРИК - 1 бр.; 

- база за ПТРР - 1 бр.; 

- база за видеонаблюдение 

- 1 бр.; 

- база за рисков анализ -  

1 бр.; 

- база за МИС3А - 1 бр.; 

- база за АИДА и портал - 

 2 бр.; 

- база за Сървис Деск – 

 бр; 

- база ИНТРАСТАТ - 1 бр; 

- база МИСВ H7 - 1 бр; 

- база NES - 1 бр; 

- база IOSS - 1 бр; 

- база АНП - 1 бр; 

- база „Прикачени доку-

менти“ (ATT DOC) - 1 бр.; 

- база ДПС - 1 бр; 

- база РЕЗМА - 1 бр; 

- база REGIX - 1 бр; 

- база HMR - 1 бр. 

Задача 1.2.8.2. Изготвяне на ежедневни 

статистически справки за възстановения 

акциз и приходите от мита, ДДС и акциз 

ДИСАД постоянен - брой справки 

ДИСАД: 
- 249 бр. изготвена 

информация за приходите 

от мита, ДДС и акциз; 

- 249 бр. изготвена 

информация за 

възстановен акциз 
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Задача 1.2.8.3. Изготвяне на ежедневни 

статистически справки за начисления 

акциз  
ДИСАД постоянен - брой справки ДИСАД: 249 бр. 

Задача 1.2.8.4. Изготвяне на ежемесечни 

анализи за администрираните от Агенция 

"Митници" приходи ДИСАД постоянен 

- брой анализи за национални 

съвещания; 
ДИСАД: 12 бр. 

- брой анализи за МФ ДИСАД: 20 бр. 

Задача 1.2.8.5. Изготвяне на ежемесечни 

статистически справки за нуждите на АМ 

и МФ 

ДИСАД постоянен 

- брой справки за АМ 

ДИСАД: 1 312 бр. изгот-

вена информация за нуж-

дите на ръководството 

(информация за ДДС при 

внос по водещи фирми, 

приходи от ДДС при внос 

от суров петрол и мазут, 

приходи от акциз от сделки 

в страната и внос по 

водещи фирми и група 

акцизни стоки, по митници 

и др.); 

- своевременно предоста- 

вяне на ad hoc информа- 

ция със статистически 

данни   

- брой справки за МФ 

ДИСАД: 

- 4 бр. изготвена информа-

ция за среднопретеглена 

продажна цена, освободе-

ни за потребление в стра- 

ната количества цигари по 

цени и внесен акциз; 

- 4 бр. изготвена информа-

ция за количества и внесен 

акциз за нагреваеми тютю-

неви изделия; 

- 12 бр.изготвена инфор-

мация за размера на акци-
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за по данни от поданени 

ЕАДД за нуждите на МФ; 

- 12 бр. изготвена инфор-

мация на модифицирана 

касова основа за нуждите 

на МФ; 

- 12 бр.динамики за брут-

ните приходи от акцизи и 

освободените за потребле- 

ние акцизни стоки за 

нуждите на МФ; 

- 12 бр. изготвена инфор-

мация за внос CIF и внос за 

потребление в страната по 

водещи стокови групи; 

- 12 бр. изготвена инфор-

мация за приходи от ДДС 

от внос на суров нефт и 

мазут 

Задача 1.2.8.6. Изготвяне на анализи, 

оценки и прогнози  по възникнали 

въпроси и поставени задачи във връзка с 

дейността на Агенция "Митници" с 

епизодичен характер 

ДИСАД постоянен 
- брой анализи, оценки и 

прогнози  
ДИСАД:18 бр. 

Задача 1.2.8.7. Изготвяне на 

средносрочна бюджетна прогноза 2022-

2024 година: първи и втори етап 
ДИСАД 

2021 – 

съобразно 

утвърден от 

МФ график 

-брой изготвени прогнози ДИСАД: 4 бр. 

Задача 1.2.8.8. Идентифициране и оценка 

на непредвидени събития довели до 

промяна в приходите на Агенция 

„Митници“ 
ДИСАД 

ежедневно 
-брой регистрирани 

непредвидени събития 
ДИСАД: 440 бр. 

2021 

-брой непредвидени събития, за 

които е извършена оценка на 

влиянието 

ДИСАД: 57 бр. 
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Мярка 1.3. Подобряване ефективността 

при противодействие на незаконните 

дейности, извършвани интернет и 

създаване на координиран подход към 

контрола на електронната търговия, в 

т. ч. на пощенските и куриерските 

пратки. 

       

Дейност 1.3.1. Наблюдение в Интернет 

пространството и събиране на 

информация с цел установяване 

несъответствия със законовите 

изисквания от компетенциите на 

минитническите органи 

     

Задача 1.3.1.1. Извършване на проверки и 

установяване на случаи, свързани с 

предлагане на стоки в интернет в 

противоречие със Закона за акцизите и 

данъчните складове 

ДМРР постоянен 

- брой извършени проверки; ДМРР: 0 бр. 

- брой съставени АУАН; ДМРР: 0 бр. 

- брой издадени решения ДМРР: 0 бр. 

Задача 1.3.1.2. Изготвяне на доклади и 

анализи при систематизиране на 

събраната информация от Интернет с цел 

установяване несъответствия със 

законовите изисквания от компетенциите 

на митническите органи 

ДМРР постоянен 
- брой изготвени доклади и 

анализи  
ДМРР: 0 бр. 

Задача 1.3.1.3. Провеждане на обучения в 

областта на наблюдението в интернет и 

повишаване на квалификацията на 

ангажираните с дейността служители 

ДМРР постоянен -брой проведени обучения 
ДМРР: 0 бр. 

 

Дейност 1.3.2. Ефективно 

взаимодействие и сътрудничество с други 

национални и европейски 

правоприлагащи органи в областта на 

нарушенията и престъпленията в 

Интернет 

   

  

Задача 1.3.2.1. Сътрудничество с други 

национални органи 
ДМРР постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ДМРР: 0 бр. 
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- брой извършени проверки 
ДМРР: 0 бр. 

Задача 1.3.2.2. Сътрудничество с 

митническите администрации на ДЧ на 

ЕС или трети страни 
ДМРР постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ДМРР: 0 бр. 

-брой извършени проверки ДМРР: 0 бр. 

Мярка 1.4. Разширяване и 

модернизация на техническите 

съоръжения за откриване/разкриване и 

изследване на стоки и товари, в т.ч. 

чрез ефективното използване на 

възможностите на Инструмента за 

финансово подпомагане за оборудване 

за митнически контрол (CCEI) 

  

 

 

 Дейност 1.4.1. Модернизация на 

техническата съоръженост за детекция 

ДМРР 

2020 - 2027  

 

Задача 1.4.1.1. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на техника за 

детекция 

ДМРР 2020 - 2027 

- изготвяне на обосновка за 

необходимостта от ново 

оборудване  

ДМРР: Изготвено цялост-

но проектно предложение 

за кандидатстване за фи-

нансови средства по Инст-

румента CCEI за работна 

програма 2021-2023 за 

доставка на оборудване за 

общо 18 митнически пунк-

та и бюра, съдържащо ана-

лиз на нуждите и подробна 

обосновка за ефектив-

ността и ползите от 

реализацията на проекта 

- подготвени технически 

спецификации за процеса на 

провеждане на обществени 

поръчки за доставка 

ДМРР, ТД: След одобре-

ние на проекта от страна на 

ЕК – задача за 2022 г. 
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Дейност 1.4.2. Модернизация на 

техническата съоръженост за 

лабораторно изследване на стоки 

   

 

Задача 1.4.2.1. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на ново лабораторно 

оборудване 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив 

2020 - 2027 

- изготвяне на обосновка за 

необходимостта от ново 

оборудване за изследвания 

ДЦМЛ: Изготвено цялос- 

но проектно предложение 

за кандидатстване за фи-

нансови средства по Инст-

румента CCEI за работна 

програма 2021-2023 за 

доставка на оборудване за 

трите митнически лабора- 

тории, съдържащо анализ 

на нуждите и подробна 

обосновка за ефективност-

та и ползите от реализа-

цията на проекта 

- подготвени технически 

спецификации за процеса на 

провеждане на обществени 

поръчки за доставка 

ДЦМЛ: След одобрение 

на проекта от страна ЕК – 

задача за 2022 г. 

ТД Митница Русе:  
Обществена поръчка с 

възложител Агенция 

„Митници“ – Доставка на 

уреди и апарати за 

лабораторно оборудване, 

публикувана на 10.08.2021 

г. (неприключена) 

Дейност 1.4.3. Изграждане на 

допълнителни трасета за товарния трафик 

в направление „вход“,  „изход“ от 

Република България и монтирането на 

допълнителни автомобилни везни във 

връзка с това 

ДМРР, ДФУСОП Постоянен 

- повишаване пропускателната 

способност на МП и ГКПП на 

МП Капитан Андреево (вход-

хладилни ППС),  МП Лесово 

(вход и изход), МП Брегово 

(изход), МП Връшка чука 

(изход), ГКПП Капитан Петко 

войвода (вход), МП Логодаж 

(вход и изход) 

ДМРР: Увеличен брой 

товарни ППС, преминали 

изброените шест броя МП/ 

ГКПП през 2021 г. спрямо 

2020 г.: 321 133 бр.  

(бр. товарни ППС 2020 г.: 1 

097 130,  

бр. товарни ППС 2021 г.:  

1 418 263) 
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ДФУСОП: 
- Сключен договор № 32-

17200/18.01.2021 г. след 

проведена обществена 

поръка: Извършване на 

оценка на съответствието и 

осъществяване на строи-

телен надзор при изпъл-

нение на инженеринг 

(проектиране, строителст-

во и осъществяване на 

авторски надзор) на обект: 

„Цялостна реконструкция 

и модернизация на ГКПП 

„Златарево“; 

- Сключен договор № 32-

171442/01.06.2021 г. след 

проведена обществена 

поръка: Извършване на 

оценка на съответствието и 

осъществяване на 

строителен надзор при 

изпълнение на инженеринг 

за обект: „Изграждане на 

пътно платно и паркинг 

като част от инфраструк-

турата на зона Запад на 

ГКПП "Дунав мост"; 

- Сключен договор 

№ С748/07.07.2021 г. след 

проведена обществена по-

ръка: Извършване на оцен- 

ка на съответствието и 

осъществяване на строите-

лен надзор при изпълнение 

на инженеринг (проекти-
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ране, строителство и 

осъществяване на авторски 

надзор) на обект: „Рекон-

струкция и модернизация 

на ГКПП „Калотина“-Етап 

2“; 

- Сключен договор № 32-

70031/01.03.2021 г. след 

проведена обществена по-

ръчка: „Доставка, монтаж 

и въвеждане в експлоата-

ция на 7 бр. автомобилни 

осеви везни с автоматично 

действие за ГКПП 

Лесово“. 

Обявена обществена 

поръчка с предмет: „Ин-

женеринг (проектиране, 

строителство и осъщест- 

вяване на авторски надзор) 

за обект: „Изграждане на 

две обособени входящи 

трасета за преминаване на 

хладилни камиони на 

ГКПП „Капитан 

Андреево“ – комисия до 

02.03.2022 г. 

Дейност 1.4.4. Инсталиране на система за 

визуализиране на показанията от 

измерванията на автомобилните везни на 

всички трасета на вход и изход 

ДМРР, ДФУСОП Постоянен 

- повишаване пропускателната 

способност на МП и ГКПП в 

направление „вход и изход“ 

ДМРР: По данни от модул 

ПТРР, на всички ГКПП са 

обработени 3 500 775 

товарни автомобили. През 

2021 г. са 4 198 305 – 

повишение с 697 530 

товарни автомобили на 

вход и изход от Република 

България. През 2022 г. се 
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очаква тенденцията за 

повишение на трафика да 

се запази. 

ДФУСОП: Дейността не е 

била заявена и включена в 

План- графика за 2021 г. 

Дейност 1.4.5. Прилагане на 

възможностите за работа с ТОЛ 

системите и електронните винетки за 

разкриване и предотвратяване на 

нарушения и престъпления, свързани с 

митнически измами, контрабанда, 

наркотрафик 

ДМРР, ТД Постоянен 

- брой извършени проверки и 

разкрития за движението и 

престоя на проследявани с 

Националната ТОЛ система 

ППС 

ДМРР: 2 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна:  
неотносим; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Мярка 1.5. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта 

   

 

Дейност 1.5.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси 

ЗВО Постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

 

Цел 2. Гарантиране на растежа и конкурентоспособността на националната и европейска икономика. Улесняване на търговията чрез управление 

на риска 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 2.1. Подобряване на 

административното обслужване за 

бизнеса и гражданите 
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Дейност 2.1.1. Информиране и засилване 

на диалога с икономическите оператори  ДЦМУ      

Задача 2.1.1.1. Информиране на 

икономическите оператори по въпроси 

свързани с прилагането на митническото 

и акцизното законодателство  

 

ДЦМУ постоянен 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори и 

граждани; 

ДАДМ: 974 бр.; 

ДМДМ: 
- 356 бр.; 

- 198 бр. становища по 

тарифно класиране на 

стоки; 

ДМРР: 17 бр. 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ 

ДМРР: 21 бр.; 

ДМДМ: 

- 2 бр. публикувани уведо-

мления във връзка с Пакета 

за ДДС в областта на 

електронната търговия; 

- 2 бр. публикации, свърза-

ни с КН 2022 и корелаци-

онните таблици ХС/КН; 

ДАДМ: 1 бр.; 

ДИСАД: публикувано 

актуализирано ръковод-

ство за настройка на рабо-

тна станция за работа с 

БАЦИС 

- брой проведени срещи и 

семинари за икономическите 

оператори и браншовите 

организации 

ДМДМ: 

- проведени 2 виртуални 

срещи (23.03.2021 г. и 

25.06.2021 г.) с представи-

тели на „Български пощи“ 

ЕАД във връзка с проме-

ните от 01.07.2021 г. в ми-

тническото оформяне на 

малки пратки; 

- проведена виртуална 

среща (22.07.2021 г.) с 
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представители на НОМА 

във връзка с въпроси, 

свързани с работата на 

митническите представи-

тели; 

- проведена виртуална 

среща на 07.10.2021 г. с 

представители на БСМВО; 

ДИСАД: Проведен 

семинар за икономичес-

ките оператори за запоз-

наване с промените в ИС 

във връзка с проект SEPA и 

обучение за работа с 

БАЦИС-СЕПА и ММЗУО-

СЕПА 

Задача 2.1.1.2. Информиране на 

широката общественост по въпроси, 

свързани с прилагането на митническото 

и акцизното законодателство 

ДАОК и ДЦМУ постоянен 

- брой проведени 

кампании/събития/ 

ДАОК:  

-  7 пресконференции, 

- 4 кампании (по повод 

Брекзит, СЕПА, ново зако-

нодателство за КешКон-

трол, ново законодател-

ство за заплащане на ДДС 

при онлайн търговия) 

- брой публикации/участия в 

медии 

ДАОК: 280 материала в 

ТВ и радиа 

Задача 2.1.1.3. Информиране на 

икономическите опертори и гражданите 

във връзка с последствията от BREXIT 

ДЦМУ Постоянен 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ; 

 

- брой проведени срещи и 

семинари за икономическите 

оператори и браншовите 

организации; 
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- брой отговори на запитвания 

по поставени въпроси от 

икономически оператори и 

граждани 

 

Дейност 2.1.2. Прилагане на политики и 

системи по качеството в митническите 

лаборатории 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе,        

МЛ - ТД Митница 

Пловдив   

     

Задача 2.1.2.1. Акредитация на 

митническите лаборатории по 

изискванията на новия международен 

стандарт ISO 17025:2018 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе,        

МЛ - ТД Митница 

Пловдив  

постоянен 

- Издаване на сертификати за 

акредитирана лаборатория от 

ИА „БСА” по изискванията на 

новия международен стандарт 

ISO 17025:2018 

ДЦМЛ: поддържа вали-

ден сертификат за 

акредитация; 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив: поддържа вали-

ден сертификат за акреди-

тация; 

МЛ - ТД Митница Русе: 
преакрадитирана -  Серти-

фикат 72ЛИ и Pаповед за 

акредитация № А569 от 

13.09.2021 г., валидни до 

29.07.2024 г. 

Задача 2.1.2.2. Добавяне на нови методи 

в обхвата на акредитация 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе,        

МЛ - ТД Митница 

Пловдив  

постоянен 
- брой нови акредитирани 

методи 

ДЦМЛ: През 2021 г. няма 

добавени методи в обхвата 

на акредитация на трите 

лаборатории.  

Дейност 2.1.3. Предоставяне на публична 

информация на интернет страницата на 

АМ 

ДЦМУ постоянен 

- брой качени на страницата 

документи 

ДМРР: 13 бр.; 

ДАДМ: 1 бр.; 

ДЦМЛ: не е възникнала 

необходимост от промяна 

-брой предоставени за 

публикуване на страницата 

документи 

ДМРР: 15 бр.; 

ДЦМЛ: не е възникнала 

необходимост от промяна 

Задача 2.1.3.1. Обезпечаване на 

наличност и актуалност на  публичните 

регистри съгласно ЗАДС и на регистъра 

за продажни цени на тютюневите изделия 

ДАДМ, ДИСАД постоянен 
- брой поддържани актуални 

регистри 

ДАДМ: 9 бр.; 

ДИСАД: Обезпечена 

наличност и актуалност на 

10 бр. публични регистри 
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Задача 2.1.3.2. Публикуване на актуални 

съобщения и новини  

ДАОК постоянен 

- брой публикувани съобщения 

ДАОК:  

291 прессъобщения, разп-

ространени до медиите,  

291 съобщения на английс-

ки език, публикувани на 

сайта на АМ 

- брой посещения на интернет 

страницата 

ДАОК: 3.3 млн. сесии  

(+202%) с 2.5 млн. 

потребители (+749%) 

Задача 2.1.3.3. Поддържане на актуална 

информация, предназначена за 

икономическите оператори и гражданите 
ДЦМУ постоянен 

- брой публикации ДМДМ: 29 бр. 

- брой актуализации на данни в 

раздел Достъп до обществена 

информация  

ДЦМУ: регулярно от 

компетентните дирекции 

 

Дейност 2.1.4. Изготвяне на указания за 

работа на митническите органи с цел 

еднаквото разбиране и правилното 

прилагане на акцизното законодателство 

от митническите органи ДАДМ постоянен 

 - брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с работни 

документи и решения на 

Комитета по акцизите към ЕК 

 

 - брой указания, публикувани 

на интранет страницата на 

Агенция „Митници“  

 

Дейност 2.1.5. Извършване на проверки 

по предоставянето на административни 

услуги. 

Инспекторат в АМ 31.12.2021 г. - брой проверки 

И: Извършени проверки 

по предоставянето на 

административни услуги в 

звеното за предоставяне на 

административни услуги в 

Териториалното 

управление (ТУ) на 

Териториална дирекция 

(ТД) Митница Бургас и в 

ТУ на ТД Митница Русе. 

Мярка 2.2. Предотвратяване, 

разкриване и, в рамките на държавите-

членки, разследване и противодействие 

на измамите и нарушенията на 
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митническото и акцизно 

законодателство 

Дейност 2.2.1. Разкриване и установяване 

митнически, акцизни и валутни 

нарушения 

ДМРР постоянен 

- брой проверки 

ДМРР:  

- 20 проверки, свързани с 

оръжия, наркотици и 

прекурсори; 

- над 17 хил. акцизни 

физически проверки (виж 

задача 1.1.1.1.); 

ТД Митница Бургас:  
17 947 бр.; 

ТД Митница Варна: 

1 957 проверки по ЗМ; 

322 проверки по ЗАДС; 

ТД Митница Пловдив: 

не; 

ТД Митница Русе: 

 1 711 бр.; 

ТД Митница София: 

1 865 бр. 

- брой съставени АУАН по ЗМ  

и по ВЗ (общо) 

ДМРР и ТД (общо): 4 164 

бр.  

- брой съставени АУАН по  

ЗАДС 

ДМРР и ТД (общо): 1 659 

бр.  
Задача 2.2.1.1. Извършване на 

лабораторни експертизи на проби от 

стоки за целите на прилагането на 

акцизното законодателство и за целите на 

акцизния контрол 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе,        

МЛ - ТД Митница 

Пловдив  

постоянен 
- брой изследвани проби по 

видове акцизни стоки 

Лаборатории (общо): 

2 778 бр. по видове 

продукти:  

- нефтопродукти - 612 бр., 

- алкохол - 1 200 бр., 

- тютюн - 609 бр.,  

- разтворители и крайни 

продукти на ОАКП - 363 

бр.; 

- ДЦМЛ - 1 677 бр.; 
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МЛ - ТД Митница Русе: 
общо 202 бр. по видове 

продукти: 

- нефтопродукти - 73 бр., 

- алкохолни стоки - 92 бр., 

- тютюневи изделия - 34 

бр., 

- химически продукти - 3 

бр.; 

МЛ - ТД Митница Плов-

див: общо 550 бр.: 

- алкохоли - 317 бр., 

- тютюн - 233 бр. 

Дейност 2.2.2. Наказване на митнически, 

акцизни и валутни нарушения 

ДМРР постоянен 

- брой издадени наказателни 

постановления по ЗМ, ЗАДС и 

ВЗ (общо) 

ДМРР и ТД (общо): 6 502 

бр., включително и 

сключени и одобрени 

Споразумения за 

прекратяване на АНП 

- брой издадени Решения по 

сключени Споразумения за 

прекратяване на АНП 

ДМРР: 858 бр. 

Дейност 2.2.3. Ефективно разследване на 

престъпления, за които митническите 

органи разполагат с правомощия по НПК ДМРР постоянен 

- общ брой разследвани ДП по 

текстове от НК 
ДМРР и ТД (общо):  

444 бр. 

- общ брой приключени ДП 

(включително спрени и 

прекратени) 

ДМРР и ТД (общо):  

310 бр. 

Задача 2.2.3.1. Извършване на експертизи 

по постановления за целите на досъдебно 

производство на проби от стоки във 

връзка с нарушения на акцизното 

законодателство 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе  

МЛ - ТД Митница 

Пловдив 

постоянен 

- брой изготвени физико-

химични експертизи по 

досъдебни производства за 

нарушения по ЗАДС 

ФХ експертизи по ДП на 

АМ: 

ЦМЛ: 24 бр. ФХЕ/ изслед-

вани 135 проби; 

МЛ -ТД Митница Русе: 1 

бр. ФХЕ/ изследвани 1 

проба; 
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МЛ - ТД Митница 

Пловдив: 43 ФХЕ/ изслед-

вани 1279 проби; 

ФХ експертизи по ДП на 

МВР: 

ЦМЛ: 10 бр./изследвани 

63 проби; 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив: 25 ФХЕ/ 194 из-

следвани проби; 

ФХЕ възложени от съда 

МЛ -ТД Митница Русе: 1 

ФХЕ/ изследвани 6 проби 

Дейност 2.2.4. Сътрудничество с ДЧ в 

областта на акцизите и акцизните стоки в 

рамките на Конвенция Неапол II, 

Регламент 515/97 и двустранни спогодби 

ДМРР постоянен 

- брой инициирани проверки ДМРР: 13 бр. 

- брой получени запитвания ДМРР: 58 бр. 

- брой получени отговори ДМРР: 5 бр. 

-брой изпратени отговори ДМРР: 57 бр. 

Дейност 2.2.5. Организация и/или 

участие в международни операции за 

противодействие на нарушенията на 

европейското законодателство в областта 

на акцизите и акцизните стоки 

ДМРР, ТД постоянен 

-брой проведени международни 

операции 

ДМРР: 2 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна:  
15 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

2 бр.; 

ТД Митница София: 

1 бр. 

-брой проверки в рамките на 

операцията 

ДМРР: 8 бр.; 

ТД Митница Русе: 3 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр. 

Дейност 2.2.6. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на практики, 

ДМДМ  
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които са в нарушение на митническото 

законодателство 

Задача 2.2.6.1. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики за отклонение на 

стоки от режим транзит 

ДМДМ постоянен - брой извършени анализи ДМДМ: 1 бр.  

Задача 2.2.6.2. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики при поставяне на 

стоки под режим износ и потвърждаване 

на тяхното напускане 

ДМДМ постоянен - брой извършени анализи ДМДМ: 1 бр. 

Мярка 2.3. Осигуряване на 

интегритета на веригата на доставки за 

международното движение на стоки  
       

Дейност 2.3.1. Ефективно прилагане на 

европейските рискови критерии и 

стандарти за сигурност и безопасност 

ДМРР постоянен 

- брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС рискови критерии при 

въвеждане/напускане на стоките 

ДМРР: 0 бр. 

-брой актуализирани списъци с 

рискови стойности за лица, 

стоки, превозни средства, 

контейнери и др. в MAP на 

БИМИС 

ДМРР: 6 бр. 

Дейност 2.3.2. Обмен на добри практики 

с ДЧ и поддържане на оперативно 

сътрудничество във връзка с прилагане на 

законодателството 

     

Задача 2.3.2.1. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Митници” 

ДМД 

ДЦМУ 

ТД 

постоянен - брой участия 
ДМД: Няма осъществени 

работни посещения 
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Задача 2.3.2.2. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Фискалис” 

ДМД, ДЦМУ 

ТД 
постоянен - брой участия 

ДМД: Няма осъществени 

работни посещения 

Задача 2.3.2.3. Участие в двустранни 

работни срещи ДЦМУ 

ТД 
постоянен 

- брой участия  
ДПН: 4 бр.; 

ДМД: 7 бр. 

- брой организирани от АМ 

срещи 

ДМД: 7 срещи, проведени 

в АМ 

Задача 2.3.2.4. Обмен на добри практики 

с държавите членки и поддържане на 

сътрудничество във връзка с прилагането 

на акцизното законодателство 

ДАДМ постоянен 
 - брой отправени запитвания ДАДМ: 241 бр. 

 - брой получени отговори ДАДМ: 479 бр. 

Мярка 2.4. Почтеност в дейността на 

администрацията, превенция на 

корупционни практики 
       

Дейност 2.4.1. Прилагане на 

психологически тестове при назначаване 

и  кариерно развитие, съгласно Наредба 

№ Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и 

реда за извършване на изследване за 

професонална и психологическа 

пригодност при назначаване и 

повишаване в длъжност в Агенция 

„Митници“ на миинстъра на финансите 

ДУЧР постоянен -общ брой изследвани лица ДУЧР: 1 118 бр. 

Дейност 2.4.2. Преместване на 

митнически служители да изпълняват 

временно друга или същата служба в 

рамките на митническата администрация 

с цел противодействие създаването на 

корупционни канали  

ДУЧР постоянен 

-брой преместени служители ДУЧР: Издадени 232 бр. 

заповеди за преместване на 

служители да изпълняват 

временно същата или 

друга служба в рамките на 

митническата 

администрация. 

Дейност 2.4.3. Определяне на мястото на 

работа на служителите, съгласно 

Устройствения правилник на Агенция 

„Митници“  

ДУЧР постоянен 

- брой издадени заповеди за 

определяне на място на работа 

на служителите в митническите 

учреждения 

ДУЧР: Издадени 125 бр. 

заповеди за определяне на 

работните места на 

служителите от терито-

риалните дирекции. 
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Дейност 2.4.4. Извършване на проверки 

по постъпили в Агенцията сигнали за 

неправомерни деяния на митнически 

служители. 

Инспекторат в АМ 31.12.2021 г. - брой проверки 

И: Извършени са общо 99 

бр. извънпланови проверки, 

от които: 

- 47 бр. проверки по 

сигнали, съдържащи 

твърдения/информация за 

извършени неправомерни 

деяния на митнически 

служители или за проблеми 

в организацията на работа в 

митнически учреждения, 

които са постъпили в 

Агенцията по 

съществуващи канали за 

подаването им, вкл. и чрез 

т.нар. „горещ телефон“, и 

чрез Информационната 

система на Националния 

съвет по антикорупционни 

политики (ИСНСАП); 

- 52 бр. други извънпланови 

проверки, вкл. по 

разпореждане на директора 

на Агенцията и по искане на 

прокуратурата и други 

органи на досъдебното 

производство. 

Дейност 2.4.5. Извършване на проверки 

на подадените декларации за 

несъвместимост по чл. 35, ал.1, т. 1 от 

ЗПКОНПИ. 

Инспекторат в АМ постоянен 
 

- бр. извършени проверки 

И: Извършени са проверки 

на 184 бр. декларации за 

несъвместимост по чл. 35, 

ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. 

Дейност 2.4.6. Провеждане на работни 

срещи на служители от Инспектората с 

ръководния състав на МУ по въпросите 

на превенция и противодействие на 

корупцията. 

Инспекторат в АМ 30.11.2021 г. 
- брой служители, които са 

участвали в работните срещи 

И: Проведена е работна 

среща по актуални въпроси 

на превенцията и 

противодействието на 

корупцията и други 
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неправомерни деяния на 

служители, както и по 

конфликта на интереси, с 

ръководния състав на ТД 

Митница Русе и включени в 

нейната структура 

митнически учреждения; в 

изпълнение на 

разпореждане на прокурор 

от Специализираната 

прокуратура и във връзка с 

изменение на утвърдения 

Годишен план за дейността 

на Инспектората в Агенция 

„Митници“ през 2021 г., 

бяха проведени работни 

срещи с ръководния състав 

на МП Капитан Андреево и 

на ТД Митница Бургас, по 

въпросите на превенцията и 

противодействието на 

корупцията и други 

неправомерни деяния на 

митнически служители, 

както и по отношение 

създадената организация на 

работа и нейната 

ефективност, с акцент МП 

Капитан Андреево и МП 

Лесово. 

Общо в срещите са 

участвали 37 служители. 

Дейност 2.4.7. Провеждане на анонимни 

анкети с преминаващи през ГКПП 

превозвачи и граждани, с цел получаване 
Инспекторат в АМ 31.10.2021 г. - брой анкетирани лица 

И: Проведени са 

анкетирания на 

преминаващи през МП 

Капитан Андреево и МП 
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на информация за дейността на 

митническите служители. 

Калотина превозвачи и 

пътници (общо са 

анкетирани 623 лица), с цел 

получаване на информация 

за дейността на 

митническите служители, 

вкл. за евентуално наличие 

на корупционни практики. 

- брой оплаквания или жалби 

И: В анонимните анкети 11 

лица (1.76% от анкетира-

ните) са посочили, че са 

били свидетели на грубо и 

непрофесионално поведе-

ние на митнически служи-

тели, а 15 лица (2.41%) са 

посочили, че са били обект 

на корупционни прояви от 

страна на митнически 

служители. 

Дейност 2.4.8. Извършване на проверка 

относно подаването в срок на 

декларациите за имущество и интереси по 

чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Инспекторат в АМ 15.06.2021 г. 
- извършване на проверка и 

изготвяне на доклад 

И: Извършена проверка във 

връзка със спазването на 

срока за подаване на 

декларации за имущество и 

интереси по чл. 35, ал. 1, т. 

2 от ЗПКОНПИ от страна на 

митнически служители. 

Поради неподадени в срок 

декларации, срещу двама 

митнически служители бяха 

съставени актове за 

установяване на 

административно наруше-

ние, на основание чл. 238б 

от ЗМ. По образуваните 

административно-наказате-

лни производства са 
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издадени съответните 

наказателни постановления. 

Дейност 2.4.9. Публикуване на публична 

информация в отворен формат на Портала 

за отворени данни, както и актуализиране 

на публичните регистри от 

компетенциите на дирекция „Акцизна 

дейност и методология“ 

ДАДМ постоянен 
 - брой публикации на Портала 

за отворени данни 
ДАДМ: 10 бр. 

Дейност 2.4.10. Издаване на вътрешни 

административни актове за работа на 

митническите служители 

ТД постоянен 
- брой издадени заповеди, 

инструкции, указания и др.; 

ТД Митница Бургас:  

866 бр.; 

ТД Митница Варна: 659 

заповеди и 1 инструкция; 

ТД Митница Пловдив: 

28 бр.; 

ТД Митница Русе:        

391 бр.; 

ТД Митница София: 

810 бр. 

Дейност 2.4.11. Поддържане, 

усъвършенстване, развитие и използване 

на софтуер за автоматично разпределяне 

на случаен принцип на работните места 

на митническите служители 

ТД постоянен 

- брой проверки във връзка със 

спазването на организацията на 

работа при използването на 

софтуера за разпределяне на 

случаен принцип на работните 

места на митническите 

служители           

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: Не 

се прилага; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.;  

ТД Митница Русе: 730 

бр. разпределени със 

СОРМ; 

ТД Митница София:  

0 бр. 

Дейност 2.4.12. Провеждане на работни 

срещи с ръководители и служители в 

митническите учреждения по въпросите 

на превенцията и противодействието на 

корупцията и други неправомерни деяния 

на служителите 

ТД постоянен - брой проведени работни срещи 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Варна: 

1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

3 бр.; 

ТД Митница Русе: 
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2 бр. 

ТД Митница София:  

0 бр. 

Мярка 2.5. Създаване благоприятни 

условия за развитие и улесняване на 

законната търговия, включително чрез 

възползване от предоставянето на статут 

на одобрен икономически оператор 

      

Дейност 2.5.1. Разработване и прилагане 

на основни и стратегически документи и 

оперативни планове, свързани с 

изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството на България в 

ЕС, в частта им от компетентността на 

АМ 

ДЦМУ постоянен 
- брой разработени и/или 

актуализирани документи 

ДМД: Изготвени Шестме-

сечни програми с приори-

тетните за Република Бъл-

гария теми и досиета по 

време на Словенското и 

Френското председател-

ство на Съвета на ЕС 

Дейност 2.5.2. Актуализация на 

стратегически документи, свързани с 

функционирането на електронното 

управление в Агенция „Митници“   

    

Задача 2.5.2.1. Актуализация на Секторна 

стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – е-

Митници 2016-2025 и Пътна карта към 

нея. 

ДИСАД 2021 
- брой извършени и приети с 

РМС актуализации 

ДИСАД: През 2021 г. няма 

извършени и приети с РМС 

актуализации 

Задача 2.5.2.2. Докладване на ЕК за 

напредъка на проектите и задачите, 

включени в работната програма по МКС 

и MASP, съгласно чл. 8, параграф 2 на 

Решение 70/2008/ЕО 

ДИСАД март 2021 - брой изготвени доклади 
ДИСАД: 1 брой годишен 

доклад 

Дейност 2.5.3. Подготовка и техническо 

управление на проекти, финансирани от 

програми на ЕС и от други международни 

институции и организации, в т.ч. 

изготвяне отчетните документи по 

проектите 

ДЦМУ постоянен 

- брой проекти, одобрени за 

финансиране, брой одобрени 

междинни/окончателни доклади 

по проекти 
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Дейност 2.5.4. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по теми и досиета 

за разглеждане в работните органи на ЕС 

във връзка с разработване на проекти за 

изменение и допълнение на 

законодателството в митническата област 

и на инструментите за прилагането му 

ДЦМУ    

Задача 2.5.4.1. Участие в дейността на 

работните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой участия в работни органи 

на ЕС ;  
ДМД: 3 бр. 

- брой участия в работни групи 

към Съвета на ЕС 
ДМД: 35 бр. 

- брой участия в Комитета по 

Митническия кодекс, в 

Митническата Експертна група  

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

ДМДМ: 
- 5 заседания на МЕГ, 

Секция „Митническо за-

дължение и обезпечения“; 

- 1 заседание на КМК, 

Секция „Митническо за-

дължение и обезпечения“; 

- 2 заседания на 

Консултативния комитет 

по собствените ресурси, 

подкомитет Подкомитет 

„Традиционни собствени 

ресурси“; 

- 3 заседания на МЕГ, 

Секция „Общо законода-

телство“; 

- 1 заседание на МЕГ, 

секция „Формалности при 

внос и износ“; 

- 3 заседания на МЕГ „ТИР 

и други конвенции към 

ИКЕ/ООН“; 

- 3 заседания на МЕГ, 

секция „Митнически ста-

тус и транзит”  
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- 3 бр. работни срещи на 

групата ЕС - Държави с 

общ транзитен режим по 

„Общ транзитен режим” и 

„Опростяване на формал-

ностите при търговията на 

стоки”; 

- 3 заседания на на Групата 

за координация по 

електронни митници 

(ECCG), организирана 

съвместно с Търговската 

контактна група (TCG); 

- 2 заседания на МЕГ, 

секция „Специални режи-

ми, различни от транзит“; 

- 7 заседания на МЕГ, 

секция „Произход“; 

- 1 заседания в Работна 

група РЕМ; 

- 1 заседание в МЕГ 

„Митническа стойност“. 

- 16 бр. заседания на 

подсекциите към секция 

„Тарифна и статистическа 

номенклатура“ на КМК 

(on-line); 

ДМД: 31 участия в 

Комитета по Митническия 

Кодекс, 27 участия в 

Митнически Експертни 

групи и 72 участия в други 

комитети и работни групи 

към ЕК 
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Задача 2.5.4.2. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по документите, 

разглеждани в работните органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени рамкови 

позиции и позиции по досиета за 

разглеждане от Съвета на ЕС 

ДАДМ: 3 бр.; 

ДМДМ: 

- 1 бр. рамкова позиция във 

връзка с предложението за 

решение на Съвета относно 

позицията, която трябва да 

се заеме от името на Евро-

пейския съюз в рамките на 

Административния коми-

тет, създаден по силата на 

Митническата конвенция 

относно международния 

превоз на стоки под покри-

тието на карнети ТИР (Ко-

нвенция ТИР), във връзка с 

предвидено приемане на 

изменения в Приложение 1 

от Конвенция ТИР; 

- 1 бр. рамкова позиция по 

Предложение за Решение на 

Съвета относно позицията, 

която да се заеме от името 

на Европейския съюз (ЕС) в 

рамките на Съвместния 

комитет ЕС-ДОТР, създа-

ден по силата на Конвен-

цията от 20 май 1987 г. за 

общ транзитен режим, по 

отношение на измененията 

на посочената конвенция; 

- 1 бр. рамкова позиция във 

връзка с междуинституцио-

нален номер на досие: 

2021/0297 (COD); 

ДМД: 10 рамкови позиции 

и 2 позиции 
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- брой изготвени указания за 

участие в Комитета по 

Митническия кодекс,  

Митническите Експертни групи 

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

ДМД: 38 бр. указания 

Задача 2.5.4.3. Участие в работни и 

проектни групи и семинари, 

организирани в рамките на Програма 

„Митници“ и „Фискалис” 

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой участия по програма 

„Митници“ 

ДМД: 53 бр. участия във 

виртуални срещи на 

работни групи и проектни 

групи и 1 виртуално 

участие в семинар 

- брой участия по програма 

„Фискалис” 

ДМД: 3 бр. участия във 

във виртуални срещи на 

работни групи и проектни 

групи 

Дейност 2.5.5. Методическо подпомагане 

на митническите учреждения относно 

прилагането на митническото 

законодателство на Съюза 

  

 

 

Задача 2.5.5.1. Подготовка на указания и 

насоки за прилагането на митническото 

законодателство на Съюза в областта на 

митническите процедури и режими и 

събирането на митническото задължение 

ДМДМ постоянен 

- брой указания и насоки за 

прилагането на митническото 

законодателство на ЕС  

ДМДМ:  

- 1 бр. указания до мит-

ническите учреждения от-

носно докладване и актуа-

лизация на OWNRES слу-

чаи (случаи на измама и 

нередности за вземания за 

традиционните собствени 

ресурси на стойност над 10 

000 евро); 

- 1 бр. указания до ми-

тническите служители във 

връзка с прилагането на чл. 

140, параграф 4 от Спо-

разумение за оттегляне на 

Обединеното кралство 

Великобритания и Северна 



 78 

Ирландия от Европейския 

съюз и Европейската 

общност за атомна енергия 

- докладване през 2021 г. от 

държавите членки на суми 

за традиционни собствени 

ресурси; 

- 1 бр. указания до 

митническите служители 

във връзка с констатирана 

погрешна практика относ-

но определяне на митни-

ческо задължение при дек-

лариране на стоки за 

режим допускане за сво-

бодно обращение с опрос-

тена митническа деклара-

ция, обезпечено с 

еднократно обезпечение; 

- 1 бр. указания до 

митническите служители 

във връзка с възникване на 

митническо задължение 

след последващ контрол; 

- 1 бр. указания  относно 

прилагането от 1 юли 2021 

г. на пакета за облагане с 

ДДС на електронната 

търговия и измененията на 

данъчното и митническото 

законодателство, с оглед 

уеднаквяване на практиката 

и стриктно спазване на 

разпоредбите при митни-

ческото оформяне на стоки 

с ниска стойност, съдър-
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жащи се в пратки, изпра-

тени от трети страни; 

- 1 бр. указания относно 

прилагане на разпоредбите 

за митническия статус на 

стоките в съюзното митни-

ческо законодателство; 

- 1 бр. указания относно 

прилагане на територията 

на Република България на 

режим активно усъвършен-

стване (АУ) с последващо 

прилагане на режим 42, с 

разписани процедури при 

приключване на режим АУ 

с режим 42 на територията 

на Република България и 

приключване на режим АУ 

с режим 42 на територията 

на друга ДЧ;  

- 1 бр. указания относно  

функциониране на режим 

пасивно усъвършенстване 

(ПУ) при сценарий 

триъгълен трафик (поставя-

нето на стоки под режим 

ПУ на територията на Р. 

България и последващ ре-

импорт на преработените 

продукти на територията на 

друга ДЧ на Съюза), както и 

приключване на режим ПУ 

в случай на невръщане на 

преработените продукти, 

или временно изнесените 

стоки обратно в ЕС; 



 80 

- 1 бр. указания относно 

действията при  приключ-

ване на режима  в контекста 

на АУ EX/IM; 

- 1 бр. указания относно 

митническото оформяне на 

стоки с ниска стойност, 

съдържащи се в пратки, 

изпратени от трети страни; 

- 1 бр. указания относно 

влизане в сила от 25.05.2021 

г. на изменение и допъл-

нение на основния текст, 

както и ново Приложение 

11 към Конвенция ТИР, 

1975 г., чрез които се 

установява електронна 

процедура за обмен на 

данни при превози ТИР 

(процедура еТИР). 

- 1 бр. указания за приемане 

на получените по електрон-

ната поща сканирани заве-

рени копия на алтернативни 

доказателства за приключ-

ване на режим транзит в 

съответствие с чл. 312 от 

Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2015/2447, включител-

но и отговори на формуляри 

ТС. 

- 10 бр. указания, свързани 

митническата стойност с 

прилагането на разпоред-

бите за произход 
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Дейност 2.5.6. Прилагане на 

предвидените в митническото 

законодателство на ЕС опростявания за 

митническите режими и процедури 

  

 

 

Задача 2.5.6.1.  Издаване на разрешения 

за предоставяне на общо обезпечение, 

включително с намален размер или  

освобождаване от обезпечение. 

ДМДМ, ДПН, ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

предоставяне на общо 

обезпечение, включително с 

намален размер или 

освобождаване от обезпечение 

ДМДМ: 37 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

9 бр. 

- брой на извършените 

предварителни проверки за 

издаване на разрешения, одити 

във връзка с  мониториг и 

преразглеждане  на издадени 

разрешения 

ДМДМ: 102 бр. монито-

ринг (управление) на 

издадени разрешения; 

ТД Митница Бургас:  
10 бр.; 

ТД Митница Варна: 

7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

21 бр. 

ТД Митница Русе: 3 бр.; 

ТД Митница София:  

- 9 бр. предварителни про-

верки; 

- 86 бр. мониторинг на об-

що обезпечение 

- брой издадени разрешения за 

предоставяне на общо 

обезпечение, включително с 

намален размер или 

освобождаване от обезпечение 

ДМДМ:  

- 38 бр. издадени разреше-

ния за предоставяне на 

общо обезпечение, вклю-

чително с намален размер 

или освобождаване от 

обезпечение; 
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- 10 бр. проекти на реше-

ния на директора на Аген-

ция „Митници“ за освобо-

ждаване на обезпечение, 

предоставено с документи 

за поръчителство; 

ТД Митница Бургас:  
1 бр.; 

ТД Митница Варна: 

7 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 

9 бр. 

- брой съгласувани разрешения 

за предоставяне на общо 

обезпечение, включително с 

намален размер или 

освобождаване от обезпечение 

ДМДМ: 

- 38 бр. съгласувани с 

дирекция ПДО (ПН) прое-

кти на решения за издава-

не на разрешения за пре-

доставяне на общо обезпе-

чение, включително с на-

мален размер или освобо-

ждаване от обезпечение; 

- 10 бр. съгласувани с 

дирекция ПДО (ПН) прое-

кти на решения на дирек-

тора на Агенция 

„Митници“ за освобож-

даване на обезпечение, 

предоставено с документи 

за поръчителство; 

ТД Митница Бургас:  
0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София:  

0 бр. 

- брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадените заявления 

ДМДМ: 3 бр. 

  

Задача 2.5.6.2. Издаване на разрешения 

за редовна корабна линия 

ДМДМ постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

редовна корабна линия 

 

- брой издадени разрешения за  

редовна корабна линия 
 

Задача 2.5.6.3. Издаване на разрешения 

за одобрен издател за доказателство за 

митнически статус на съюзни стоки 

 

ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

5 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

- брой издадени разрешения за  

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 
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Задача 2.5.6.4. Опростявания на 

митническите процедури по отношение 

на поставяне на стоки под режим съюзен 

транзит или завършването на този режим, 

включително и опростявания при 

завършването на операции ТИР 

 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

статус на  одобрен изпращач за 

режим съюзен транзит 

ТД Митница Бургас: 
0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

1 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на одобрен 

изпращач за режим съюзен 

транзит 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

1 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за 

режим съюзен транзит 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

1 бр.; 

ТД Митница София: 

1 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на одобрен 

получател за режим съюзен 

транзит 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 
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0 бр.; 

 ТД Митница София: 

1 бр. 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на специален тип 

пломби с цел да се гарантира 

идентифицирането на стоките, 

поставени под режим съюзен 

транзит 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София:  

1 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

специален тип пломби с цел да 

се гарантира идентифицирането 

на стоките, поставени под 

режим съюзен транзит 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна:  

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 

1 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на документи 

на хартиен носител за стоки, 

превозвани с железопътен 

транспорт 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 
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- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

режим съюзен транзит въз 

основа на документи на хартиен 

носител за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на документи 

на хартиен носител за стоки, 

превозвани с въздушен или 

морски транспорт 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

режим съюзен транзит въз 

основа на документи на хартиен 

носител за стоки, превозвани с 

въздушен или морски транспорт 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой на приетите заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на електронен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит 

ДМДМ - 1 бр. на 

„България Еър“; 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой на съгласувани и 

издадени разрешения за 

използване на електронен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 
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ТД Митница София:  

0 бр. 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за  

режим ТИР 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой съгласувани и  издадени 

разрешения за статус на одобрен 

получател за режим ТИР 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

Задача 2.5.6.5. Издаване на разрешения 

за регулярно използване на опростена 

декларация и деклариране чрез вписване 

в отчетността на декларатора 

ДМДМ, ТД 

 
постоянен 

- брой приети заявления за 

регулярно издаване на 

разрешения за използване на 

опростена декларация 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

2 бр. 

- брой издадени разрешения за 

за регулярно използване на 

опростена декларация 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

2 бр. 
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- брой приети заявления за 

регулярно издаване на 

разрешение за деклариране чрез 

вписване на данни в отчетността 

на декларатора 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

4 бр. 

 - брой издадени 

разрешения за деклариране чрез 

вписване на данни в отчетността 

на декларатора 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

4 бр. 

Задача 2.5.6.6. Издаване на разрешения 

за централизирано оформяне, когато е 

включена друга/други държава/и членка/и 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне, 

когато е включена друга/и 

държава/и членка/и 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне, 

когато е включена и друга 

държава членка 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 

- брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадени заявления 

ТД Митница Бургас, 

Варна, Пловдив, Русе, 

София - 0 бр. 
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Задача 2.5.6.7. Издаване на разрешения 

за централизирано оформяне на 

национално ниво 

 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне на 

национално ниво 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

3 бр. 

- брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне на 

национално ниво 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.;  

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

3 бр. 

Задача 2.5.6.8. Издаване на разрешения 

за самооценка 

 
ДМДМ Постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

самооценка 

 

- брой издадени разрешения за 

самооценка 
 

Задача 2.5.6.9. Консултационни 

процедури и обмен на информация с 

митническите органи на другите държави 

членки във връзка с издаване от друга 

държава членка на разрешения за 

централизирано оформяне, по които 

Република България е участваща държава 

членка 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 

 

 

 

 

ТД Митница София: 

1 бр. 
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Дейност 2.5.7. Издаване на Обвързваща 

информация   съгласно чл.чл. 33-37 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Митнически кодекс на 

Съюза 

    

Задача 2.5.7.1. Издаване на основание 

постъпили заявления от икономически 

оператори на обвързващи тарифни 

информации (ОТИ) и обвързващи 

информации за произход (ОИП) 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени  ОТИ ДМДМ: 154 бр.  

- брой издадени ОИП ДМДМ: 0 бр. 

Дейност 2.5.8. Организиране, 

координиране и контролиране на 

дейността, свързана с издаване на  

разрешения за одобрен икономически 

оператор (ОИО) 

 

ДМДМ, ТД    

Задача 2.5.8.1. Контрол на: 

- подадени в Търговския портал за ОИО - 

eAEO-STP заявления за ОИО;  

- изпълнение на условията за приемане на 

заявления за издаване на разрешение за 

ОИО, чрез извършване на проверки;  

- приети заявления в Системата на 

икономическите оператори (EОS); 

- неприети заявления за ОИО; 

- оттеглени заявления за ОИО; 

- изпълнение на критериите и условията 

за издаване на разрешения за ОИО, чрез 

извършване на предварителни одити;  

 

- заявленията за ОИО чрез извършване на 

консултации и обмен на информация с 

митническите органи на други държави 

членки 

ДМДМ, ДМРР, ДПК, 

ТД 
постоянен 

- брой подадени в Търговския 

портал за ОИО - eAEO-STP  

заявления за ОИО 

ДПК: 7 бр. 

- брой извършени проверки за 

приемане на заявления; ДПК: 7 бр. 

- брой приети заявления в ЕOS  
ДПК: 7 бр. 

- брой неприети заявления за 

ОИО; 
ДПК: 0 бр.  

- брой оттеглени заявления за 

ОИО; ДПК: 0 бр.  

- брой проверки за изпълнението 

на критериите и условията за 

издаване на разрешение; 

ДМРР: 8 бр.; 

ДПК: МД и ПК - 12 бр.; 

ТД Митница Бургас:  
1 бр.;  

ТД Митница Варна:  

10 бр. (9 приключени, 1 в 

изпълнение); 
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ТД Митница Пловдив: 

4 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

4 бр. проверки от служите-

ли на отдел МРР; 

6 бр. проверки от служите-

ли на отдел ПК/МК 

- брой консултационни 

процедури и обмен на 

информация; 

ДМРР: 1 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр. 

Задача 2.5.8.2. Управление на издадените 

разрешения за ОИО: - издаване на 

разрешение за ОИО;  

- мониторинг;  

- преразглеждане;  

- изменение; 

- спиране действието на разрешение; 

- обезсилване/отмяна на разрешение; 

- консултационни процедури с 

митническите органи на други държави 

членки във връзка с разрешения за ОИО 

ДМДМ, ДПК постоянен 

- брой издадени разрешения за 

ОИО; 
ДПК: 8 бр. 

- брой извършени мониторинги; 

ДМРР: 36 бр.; 

ДПК: МД и ПК - 21 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

6 бр.;  

ТД Митница София: 

9 проверки от служители 

на отдел МРР; 

7 проверки от служители 

на отдел ПК/МК 

- брой преразгледани 

разрешения за ОИО;      
ДПК: 0 бр. 

- брой изменени разрешения;       ДПК: 0 бр. 

- брой спрени разрешения за 

ОИО; 
ДПК: 0 бр. 

- брой обезсилени/отменени 

разрешения за ОИО 
ДПК: 1 бр. 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 

 

ДПК: 0 бр. 
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Задача 2.5.8.3. Изготвяне и съгласуване 

на проекти на решения във връзка със 

заявления/разрешения за ОИО 
ДМДМ, ДПК, ДПН постоянен 

- брой проекти на решения 

 
ДПК: 10 бр. 

- брой съгласувани проекти на 

решения 
ДПН: 10 бр. 

Дейност 2.5.9. Дейности, свързани с 

вземането на решение за определяне на 

одобрено място за представяне на стоки 
  

 

 

Задача 2.5.9.1. Издаване на решения за 

определяне на одобрено място за 

представяне на стоки 

ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на решение за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

3 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София:  

3 бр. 

- брой издадени решения за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив:   

3 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

3 бр. 

Дейност 2.5.10. Дейности, свързани с 

издаване на разрешения за операции в 

съоръжения за временно складиране 
    

Задача 2.5.10.1. Издаване на решения за 

операции в съоръжения за временно 

складиране 
ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТД Митница Бургас: 0 

бр.; 

ТД Митница Варна: 

2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 
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ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

3 бр. 

- брой извършени проверки за 

изпълнението на критериите и 

условията за издаване на 

разрешение за операции в 

съоръжения за временно 

складиране 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

3 проверки от служители 

на отдел МД; 

2 проверки от служители 

на отдел МД 

- брой издадени разрешения за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТД Митница Бургас: 0 

бр.; 

ТД Митница Варна:  

2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

3 бр. 

Дейност 2.5.11. Осигуряване на 

ефективно прилагане на мерките на 

Общата търговска политика  
    

Задача 2.5.11.1. Предоставяне на статут 

на одобрен износител в съответствие с 

правилата за произход на стоки ДМДМ, ДПН постоянен 

- брой съгласувани разрешения 

 

ДМДМ, ДПН: 34 бр. 

 

- брой издадени разрешения ДМДМ: 28 бр. 

Задача 2.5.11.2. Координиране дейността 

по представяне пред ЕК на 

исканията/възраженията на икономически 
ДМДМ постоянен 

- брой представени на ЕК 

искания/възражения на 

икономически оператори 

ДМДМ: 1 бр. искане за 

продължаване на 

автономната мярка за 

суспендиране на митото 
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оператори за въвеждане на автономни 

мерки за суспендиране на митата 

Дейност 2.5.12. Регистриране на 

икономически оператори в системата за 

регистрираните износители (REX 

системата) 

    

Задача 2.5.12.1. Регистриране в REX 

системата на Европейския съюз (ЕС) на 

основание на постъпили заявления от 

износители на стоки за страни по Общата 

система за преференции или за страни, с 

които ЕС има споразумения за свободна 

търговия 

ДМДМ постоянен - брой издадени регистрации 
ДМДМ: 523 REX 

регистрации 

Дейност 2.5.13. Дейности, свързани с 

издаване на разрешения по чл. 211, 

параграф 1 от МКС 
  

 

 

Задача 2.5.13.1. Издаване на разрешения 

по чл. 211, параграф 1 от МКС, 

включително разрешения въз основа на 

митническа декларация по чл. 163, 

параграф 1 от ДР 

ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешения по 

чл.211, пар. 1 от МКС 

 

ТД Митница Бургас: 

3 бр.; 

ТД Митница Варна: 

15 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

10 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр. 

(заявленията приети през 

2020 г.); 

ТД Митница София: 

4 бр. 

- брой издадени разрешения по 

чл.211, параграф 1 от МКС, 

включително разрешения въз 

основа на митническа 

декларация по чл. 163, параграф 

1 от ДР  

ТД Митница Бургас: 

1 104 бр. (3 бр. по чл. 211, 

параграф 1 от МКС и 1101 

бр. по чл. 163, параграф 1 от 

ДР 

ТД Митница Варна: 

206 бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 

12 бр. - чл. 211, параграф 1 

от МКС; 

628 бр. - по чл. 163, 

параграф 1 от ДР; 

ТД Митница Русе: 

2 бр.; 

424 бр. (чл. 163, параграф 1 

от ДР); 

ТД Митница София:  

1 875 бр. 

 

Дейност 2.5.14. Изменения и допълнения 

на националното законодателство в 

областта на акцизите 

ДАДМ, ДПН постоянен 

 - проект за изменение и 

допълнение (ПИД) на ППЗАДС 

ДАДМ: 1 проект; 

ТД Митница София: 
Акцизна дейност - 13 бр. 

становища и предложения 

за промяна в нормативни 

документи ЗАДС и 

ППЗАДС, по искане на 

ДАДМ 

 - проекти на наредби; ДАДМ: 0 бр. 

 - проект на ЗИД на ЗАДС; ДАДМ: 2 проекта 

Дейност 2.5.15. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове ДЦМУ постоянен  - брой изготвени становища 
ДАДМ: 33 бр.; 

ДПН: 7 бр. 

Мярка 2.6. Повишаване ефективността 

от управлението на риска за целите на 

борбата срещу терористичната и 

престъпната дейност, включително 

срещу нерегламентираното движение 

на стоки, подлежащи на забрани и 

ограничения 
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Дейност 2.6.1. Подпомагане на 

ефективното управление на риска във 

връзка с превенция на 

нерагламентираното движение на стоки, 

подлежащи на забрани и ограничения 

ДМРР постоянен 

- брой създадени рискови 

профили, въз основа на 

предоставена информация 

ДМРР: 132 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

 

Дейност 2.6.2. Събиране и анализ на 

информацията за лица, извършили 

нарушения или престъпления с предмет 

акцизни стоки.  

    

Задача 2.6.2.1. Събиране на информация 

от системите на АМ, партньорски 

организации и отворени източници. 

Създаване на набор от лични данни и 

рискова информация за лица и обекти в 

СОРИ/ОРИ 

 
ДМРР, ТД постоянен 

-брой създадени записи в 

СОРИ/ОРИ 

ДМРР: 89 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 322 

регистрирани в СОРИ 

протокола за извършени 

акцизни проверки; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

Мярка 2.7. Прилагане на съвременни 

методи по оценка и анализ на риска, с 

оглед ефективно противодействие на 

на митническите и акцизни нарушения 

    

Дейност 2.7.1. Противодействие на 

акцизни нарушения, чрез управление на 

риска 

 

    

Задача 2.7.1.1. Изготвяне на анализи и 

оценка на заплахите в областта на 

акцизните стоки чрез ефективно 

прилагане на функционалните 

възможности на БАЦИС и СОРИ/ОРИ 

ДМРР постоянен 

-брой анализи 

ДМРР: 31 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

4 бр.; 

-брой отработени ИРС в БАЦИС ДМРР: 51 425 бр. 

-брой създадени рискови 

профили в БАЦИС 

ДМРР: 17 бр.; 

ТД Митница София: 
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2 бр. 

Задача 2.7.1.2. Обмен на информация, 

чрез Общностната система за управление 

на риска (CRMS) – DG TAXUD 

ТМУ постоянен 

- брой въведени формуляри 

 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 5 бр. 

RIF формуляра; 

ТД Митница Пловдив:  

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

- брой прегледани формуляри     

ТД Митница Бургас: 

1 128 бр.; 

ТД Митница Варна: 

1336 прегледани RIF 

съобщения; 

ТД Митница Пловдив: 

48 бр.; 

ТД Митница Русе: 35 бр.; 

ТД Митница София: 

43 бр. 

- брой създадени рискови 

профили след преглед на 

формулярите 

ТД Митница Бургас,  

Варна, Пловдив, Русе, 

София: 0 бр.   

Дейност 2.7.2. Контрол при приема и 

обработката на акцизни и 

рекапитулативни декларации 

ТД постоянен 

 - брой приети акцизни и 

рекапитулативни декларации, 

събрана допълнителна 

информация по тях   

ТД Митница Бургас: 

5 902 бр.; 

ТД Митница Варна:  

брой приети акцизни 

декларации - 5 227 бр.; 

брой приети 

рекапитулативни 

декларации - 236 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

11 279 бр. АД;                           

671 бр. РД; 

ТД Митница Русе: 
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11 481 бр.; 

ТД Митница София: 

общо декларации 10 010 

бр., в т.ч. акцизни 

декларации - 9 542 бр. и 

рекапитулативни 

декларации - 468 бр. 

- установен брой несъответствия 

на данните 

ТД Митница Бургас: 

131 бр.; 

ТД Митница Варна: 

130 бр. (120 бр. 

коригирани  акцизни 

декларации и 10 бр. 

коригирани  

рекапитулативни 

декларации); 

ТД Митница Пловдив: 

307 бр.; 

ТД Митница Русе: 

263 бр.; 

ТД Митница София: 

252 бр. /237 бр. коригира-

ни декларации и 15 бр. 

коригирани рекапитула-

тивни декларации/акцизни 

 - брой издадени актове за 

установяване на задължеиня; 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.; 

ТД Митница Русе: 

3 бр.; 

ТД Митница София: 

3 бр. 
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Дейност 2.7.3. Противодействие на 

митническите нарушения чрез 

управление на риска 

  

 

 

Задача 2.7.3.1. Създаване на рискови 

профили в Модул за анализ на риска 

(МАР) 

ДМРР 2021 брой създадени профили в МАР ДМРР: 360 бр. 

Задача 2.7.3.2. Създаване на рискови 

профили в модул ПТРР 
ДМРР 2021 брой създадени профили в ПТРР ДМРР: 2 261 бр. 

Задача 2.7.3.3. Участие в международни 

операции, насочени срещу незаконния 

трафик на трансграничното движение на 

отпадъци и вещества разрушаващи 

озоновия слой 

ДМРР 2021 брой проведени операции 

ДМРР: 3 бр. проведени 

операции, както следва: 

1. EMPACT - оперативна 

дейност 1.2- „Престъп-

ления срещу околната 

среда - касаеща нелегална-

та търговия с флуосъдър-

жащи парникови газове“;  

2. DEMETER VII - 

относно трансграничен 

превоз на отпадъци и 

флуорсъдържащи 

паникови газове; 

3. 30 DAYS AT SEA III - 

касаеща трансграничен 

превоз на отпадъци през 

пристанища; 

ТД Митница Бургас: 

3 бр.; 

ТД Митница София: 1 бр. 

Задача 2.7.3.4. Участие в международни 

операции свързани с незаконния трафик 

на защитени видове от дивата флора и 

фауна ДМРР 2021 брой проведени операции 

ДМРР: 3 бр. проведени 

операции, като следва: 

1. LAKE 2020-2021, 

свързана с трафика на 

европейска змиорка; 

2. THUNDER 2021 - 
относно трафик на защите-
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ни видове от дивата флора 

и фауна; 

3. ЕМPАCТ - оперативна 

дейност  2.1 - "Идентифи-

циране и противодействие 

на трансграничния трафик 

на кучета и екземпляри от 

дивата природа"; 

ТД Митница Бургас: 
3 бр.; 

ТД Митница София: 

3 бр. 

Мярка 2.8. Утвърждаване ролята на 

Агенция "Митници" в борбата срещу 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма чрез прилагане на по-

ефективен контрол на паричните 

средства, пренасяни през границата на 

страната и извършване на задълбочен 

анализ на данните, събирани и 

обменяни в хода на дейностите, 

извършвани от митническите органи 

    

Дейност 2.8.1. Повишаване 

ефективността от осъществявания 

контрол на паричните средства, 

пренасяни през границата на страната с 

цел предотвратяване изпирането на пари 

и финансирането на тероризма 

  

 

 

Задача 2.8.1.1. Проследяване на 

резултатите от осъществения контрол на 

парични средства 

 ДМРР постоянен 

-брой констатирани случаи на 

недекларирани парични 

средства/ обща сума 

ДМРР:  

- 94 констатирани случая / 

открити парични средства 

с равностойност               

21 802 211 лева; 

- 38 бр. въведени в СОРИ 

валутни нарушения, 
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свързани с недекларирани 

парични средства.; 

ТД Митница Бургас:  
53 бр. задържания на 

валута с равностойност в 

лева 14 265 007 лева; 

ТД Митница Русе: 1 бр./ 

158 000 евро; 

ТД Митница София: 

14 бр. констатирани слу-

чая на нарушения, при ко-

ито са задържани: 

364 380 евро; 

  37 170 долара;  

327 140 паунда 

Задача 2.8.1.2. Участие в национални и 

междунарони операции, насочени към 

засилване контрола на парични средства 

 

ДМРР постоянен -брой проведени операции 
ДМРР: не са провеждани 

операции 

Задача 2.8.1.3. Подаване на уведомления 

относно възникнали съмнения за 

изпиране на пари или финансиране на 

тероризъм до САД ФР на ДАНС 

ДМРР постоянен - брой изготвени уведомления 
ДМРР: 23 бр. изготвени 

уведомления /общо/ 

Задача 2.8.1.4. Участие в дейността на 

постоянно действащата 

междуведомствена работна група за 

целите на националната оценка на риска 

от изпирането на пари и финансирането 

на тероризма 

ДМРР постоянен 

- участия в заседания 

 
ДМРР:  

- участие във виртуални 

заседания;  

- обмен на информация по 

електронна поща 

- изготвени документи ДМРР:  

- изготвени становища;  

- обмен на информация по 

електронна поща; 

- приет План за действие за 

ограничаване на рисковете 

от изпиране на пари и 

финансиране на терориз-
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ма, установени в Нацио-

налната оценка на риска 

Задача 2.8.1.5. Провеждане на обучения 

относно контрола на парични средства и 

противодействие на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма 

 

 

ДМРР постоянен 
-брой проведени въвеждащи и 

продължаващи обучения 

ДМРР: Провеждане на 4 

въвеждащи обучения; 

- участие в 2 обучения по 

модул „Декларация за 

парични средства“;  

- изготвяне на указания в 

писмен вид за прилагане 

разпоредбите на Регламент 

(ЕС) 2018/1672. 

Цел 3. Защита на гражданите и финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 3.1. Прилагане на ефективни 

мерки при движението на стоки, 

подлежащи на ограничения и забрани, 

включително контрол на прекурсорите 

за производство на наркотици, на 

стоки, нарушаващи права на 

интелектуалната собственост и пари в 

брой, както и изпълнението на мерки 

за опазване и управление на рибните 

ресурси и на мерки на търговската 

политика 

       

Дейност 3.1.1. Ефективно прилагане на 

мерки за закрила на права на 

интелектуална собственост 
ДМРР, ТД     

Задача 3.1.1.1. Разгледани и одобрени 

национални и съюзни заявления за намеса 

на митническите органи 
ДМРР постоянен 

-брой одобрени заявления за 

намеса 

ДМРР: 139 бр. национал-

ни заявления 

Задача 3.1.1.2. Прилагане на мерки по 

закрила на права на интелектуална 

собственост  

ДМРР постоянен 
- брой случаи на задържани 

стоки 

ДМРР: 1 564 бр. случаи; 

ТД Митница Бургас:  
1618 бр. задържания; 
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Митница Варна: 31 слу-

чая на задържани стоки; 

ТД Митница Пловдив:  

30 бр.;  

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

87 бр. 

- брой задържани артикули 

ДМРР: 3 928 833 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

917 993 бр. 

ТД Митница Варна:  

776 318 бр. артикули от 

различен вид и с различна 

търговска марка;  

2456 м плат, 

930 бр. листа шперплат; 

ТД Митница Пловдив: 

61 935 бр.; 

ТД Митница Русе:  0 бр.; 

ТД Митница София:  

57 974 бр. 

- брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ДМРР: 10 648 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

28 бр.; 

ТД Митница София: 

12 901 бр. 

Задача 3.1.1.3. Засилване контрола на 

рискови пощенски и куриерски пратки, с 

които се пренасят стоки, нарушаващи 

права на интелектуална собственост 

ДМРР постоянен 

-брой случаи на задържани 

стоки в пощенски/ куриерски 

пратки 

ДМРР: 93 бр. случаи; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

2 бр.; 

ТД Митница София: 

129 бр. 

-брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ДМРР: 10 648 бр.; 

ТД Митница Русе: 40 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

28 бр.; 
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ТД Митница София: 

14 374 бр. 

Задача 3.1.1.4. Участие в международни 

операции по противодействие на 

нарушения на права на интелектуална 

собственост 

ДМРР постоянен 
-брой проведени международни 

операции 

ДМРР: 6 международни 

операции по предотвратя-

ване трафика на фалшиви 

и пиратски стоки, както 

следва:  

• SILVER AXE VI - орга-

низирана от EUROPOL, 

проведена в сътрудничест-

во с OLAF и насочена сре-

щу разпространението на 

нелегални и неотговарящи 

на стандарта пестициди; 

• OPSON X - организира-

на от INTERPOL и насоче-

на срещу разпространени-

ето на фалшифицирана 

храна и хранителни про-

дукти, включително и 

напитки в ЕC; 

• LUDUS I и LUDUS II -  

проведени по инициатива 

на EUROPOL и OLAF и 

насочени срещу разпрост-

ранението на фалшифици-

рани и неотговарящи на 

стандартите детски 

играчки;  

•  S’CARE FACE - 

организирана от OLAF и 

проведена в сътрудничест-

во с DG TAXUD, DG 

GROW и DG JUST, фоку-

сирана срещу трафика на 

фалшиви и неотговарящи 
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на стандартите предпазни 

маски за лице и друго ме-

дицинско оборудване 

срещу COVID-19; 

• STOP II - организирана 

по инициатива на 

Световната митническа 

организация и насочена 

срещу разпространението 

на фалшифицирани 

лекарствени продукти, 

ваксини и медицински 

консумативи; 

ТД Митница Бургас: 

66 бр.; 

ТД Митница София: 

5 бр. 

Дейност 3.1.2. Създаване на финансови 

рискови профили за стоки, декларирани 

за допускане за свободно обращение във 

връзка с необходимостта от защита на 

финансовите интереси на Съюза съгласно 

Решение за изпълнение, определящо 

подробни правила за установяване на 

общи критерии за финансов риск и 

стандарти за анализ на риска за 

хармонизирано прилагане на някои 

митнически проверки съгласно Регламент 

(ЕС) № 952/2013 

ДМРР постоянен 

-брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС финансови рискови 

профили 

ДМРР: 100 бр. 

Дейност 3.1.3. Подпомагане на 

ефективното опазване на: 

- живота и здравето на хората, на 

животните и растенията; 

- на културното, историческото и 

археологическото наследство;  

- околната среда; 
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- обществения морал, обществения ред и 

обществената сигурност,  както и 

съдействие за прилагане на мерките по 

надзора на пазара 

Задача 3.1.3.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС и националното 

законодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени указания за 

прилагане на мерките 

 

ДМДМ: 112 указателни  и 

уведомителни  писма 

Задача 3.1.3.2. Изразяване на становища 

по проекти на нормативни актове и 

участие в междуведомствени работни 

групи 
ДМДМ постоянен 

-брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове 
ДМДМ: 15 бр. 

- брой участия в 

междуведомствени работни 

групи 

ДМДМ: 1 бр. 

Задача 3.1.3.3. Институционализиране на 

сътрудничеството и взаимодействието с 

компетентните органи чрез изготвяне на 

споразумения и/или инструкции за 

взаимодействие, актуализиране на 

прилаганите споразумения и/или 

инструкции във връзка с промени на 

законодателството и провеждане на 

съвместни обучения и срещи 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени споразумения/ 

инструкции за взаимодействие 

или промяна в съществуващи 

споразумения/ инструкции 

ДМДМ: 1 бр. 

- брой проведени обучения и 

срещи 
ДМДМ: 2 бр. 

Задача 3.1.3.4. Подпомагане на 

компетентните органи за прилагане на 

мерките 

 

ТД постоянен 

- брой подадени уведомления 

към органите, отговорни за 

прилагане на мерките, за 

предприемане на действия от 

тяхна компетентност 

ТД Митница Бургас:  

1 228 бр.; 

ТД Митница Варна:  

511 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

789 бр.; 

ТД Митница Русе: 

389 бр. 

ТД Митница София: 

998 бр. 

- брой извършени съвместни 

проверки 

ТД Митница Бургас: 

461 бр.; 

ТД Митница Варна: 
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98 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

158 бр.; 

ТД Митница Русе: 

60 бр.; 

ТД Митница София: 

48 бр. 

Задача 3.1.3.5. Прилагане на мерките по 

Схемата за разрешителни  FLEGT 

ДМДМ 

постоянен         

 

 

- брой разгледани разрешителни 

FLEGT 
ДМДМ: 19 бр. 

до 30 април 

2021 

- изпратен годишен доклад до 

ЕК 
ДМДМ: да 

Задача 3.1.3.6. Отчитане на възникнали 

случаи на нарушаване на забрани и 

ограничения 

ТД ежемесечен 

- брой възникнали случаи на 

нарушаване на забрани и 

ограничения 

ТД Митница Бургас:  

2 бр. /по ЗУО/; 

ТД Митница Варна:  
99 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

78 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

235 бр. 

Дейност 3.1.4. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на 

Общата селскостопанска политика  при 

тясно взаимодействие с Министерството 

на земеделието, храните и горите, 

Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция 

ДЦМУ, ТД      

Задача 3.1.4.1. Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС  и националното 

законодателство  

ДМДМ постоянен - брой изготвени указания ДМДМ: 6 бр. 

Задача 3.1.4.2. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове ДМДМ постоянен 

- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове 

 

ДМДМ: 3 бр. 
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Задача 3.1.4.3. Извършване на физически 

проверки при внос на определени 

селскостопански стоки, за които има 

изисквания и норми в законодателството 

на ЕС (банани, ориз, коноп, маслиново 

масло (зехтин) и др.), лабораторни 

тестове на проби 

ДЦМЛ,  ТД постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите  

учреждения при допускане за 

свободно обращение 

ТД Митница Бургас: 

14 бр.; 

ТД Митница Варна: 
18 бр.;  

ТД Митница Пловдив: 

51 бр.; 

ТД Митница Русе: 

1 бр. 

ТД Митница София: 

52 бр. 

- брой изследвани лабораторни 

проби 

ДЦМЛ: Ориз - 18 бр. 

  

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на контрола 

при допускане за свободно 

обращение на определени 

селскостопански стоки 

ДЦМЛ: Количествено 

определяне на стероли в 

маслиново масло (мазн-

ини) (колонна и тънкос-

лойна хроматография). 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

неотносим; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:   

0 бр. 

Задача 3.1.4.4. Осъществяване на 

контрол върху вноса на селскостопански 

стоки във връзка с прилагане 

изискванията за лицензирането и 

администрирането на квоти съгласно 

законодателството на ЕС 

 

ДМДМ, ТД 
постоянен 

- брой извършени проверки на 

автентичността на лицензите за 

внос, издадени от МЗХГ и в 

другите ДЧ 

ДМДМ: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 
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0 бр. 

- брой извършени насрещни 

проверки с МЗХГ на 

количествата, за които са 

издадени лицензии 

ДМДМ: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

0 бр. 

Задача 3.1.4.5. Изготвяне на годишни 

доклади до ЕК относно извършени 

физически проверки, прилаганите методи 

на контрол, установените нарушения и 

друга информация, изисквана съгласно 

законодателството на ЕС в областта на 

ОСП 

ДМДМ, ТД постоянен 

- изпратени годишни доклади на 

ЕК; 

ДМДМ: 2 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

неотносим; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

Дейност 3.1.5. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на  

Общата политика в областта на 

рибарството при тясно взаимодействие с 

Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури 

    

Задача 3.1.5.1.  Изготвяне на указания за 

прилагане на мерките, произтичащи от 

законодателството на ЕС  и националното 

законодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени  указания; 

ДМДМ: 0 бр. 

  

Задача 3.1.5.2. Изготвяне на становища 

по проекти на нормативни актове ДМДМ постоянен 
- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 
ДМДМ: 1 бр. 
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Мярка 3.2. Защита на икономическите 

оператори, установени в ЕС от нелоялни 

търговски практики, свързани с: 

-  внасяне на стоки на занижени цени в 

България и ЕС; 

- избягване плащането на вносни мита 

посредством неправилно тарифно 

класиране и/или произход на 

внасяните стоки. 

  

 

 

Дейност 3.2.1. Осъществяване на 

постоянен мониторинг и контрол по 

отношение на елементите за облагане 

(тарифно класиране,  произход на стоките 

и митническа стойност), както и на 

освобождаването от мита 

 ДМДМ, ДЦМЛ      

Задача 3.2.1.1. Установяване на единна 

практика при определяне на елементите 

за облагане (тарифно класиране, произход 

на стоките и митническа стойност), както 

и при освобождаването от мита 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания и 

други вътрешни 

административни актове 

ДМДМ: 

- 2 бр. указания в областта 

на тарифното класиране; 

 - 3 бр. указания в областта 

на прилагане на антидъм-

пинговите мерки; 

 - 1 бр. указания в областта 

на тарифните мерки 

- брой проведени съвместни 

работни срещи и обучения 
 

- изготвени и изпратени на ЕК 

месечни доклади по реда  на чл. 

14 (6) от Регламент (ЕС) 

2016/1036 и чл. 24 (6) от 

Регламент (ЕС) 2016/1037 

ДМДМ: изготвени и 

изпратени 3 бр. доклади 

Задача 3.2.1.2. Извършване на засилени  

проверки при допускане на стоки за 

свободно обращение, придружаващите ги 

документи, включително и допълнителни 

документи при необходимост,  проверки 

на стоките и вземане на проби/мостри за 

 

ТД 

 

Постоянен 

 

- брой извършени проверки 

ТД Митница Бургас:  
82 бр.; 

ТД Митница Варна: 

 3 226 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

616 бр.; 
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анализ, за установяване точността на 

декларираните данни, в частност 

елементите за облагане в приетите 

митнически декларации, без да се 

нарушава прилагането на 

административно наказателните 

разпоредби 

ТД Митница Русе: 

916 бр. 

ТД Митница София:  

7 190 бр. 

- брой взети проби/мостри. 

ТД Митница Бургас:  
18 бр.; 

ТД Митница Варна:  

290 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

23 бр. - проби 

82 бр. - мостри; 

ТД Митница Русе:  

167 бр.; 

ТД Митница София: 

317 бр общо, от които: 

263 бр. - мостри; 

54 бр. - проби 

Задача 3.2.1.3. Извършване на 

документни проверки на приетите 

митнически декларации, придружаващите 

ги документи, при необходимост 

представяне и на допълнителни 

документи, проверка на стоките и вземане 

на проби/мостри за анализ или за 

подробно изследване на стоките  от глави 

61, 62, 63 и 64 на КН на ЕС от Китай 

ТД Постоянен 

- брой извършени проверки; 

ТД Митница Бургас: 

267 бр.; 

ТД Митница Варна: 

761 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

22 бр.; 

ТД Митница Русе: 

354 бр. 

ТД Митница София:  

2 425 бр. 

- брой протоколи за взети 

проби/мостри; 

ТД Митница Бургас: 

116 бр.; 

ТД Митница Варна: 

134 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

59 бр.; 

ТД Митница Русе: 23 бр.; 

ТД Митница София: 

208 бр. 
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- брой проверки в МИС3А; 

ТД Митница Бургас: 

52 бр.; 

ТД Митница Варна: 

1 673 бр.;  

ТД Митница Пловдив: 

612 бр.; 

ТД Митница Русе: 

107 бр.; 

ТД Митница София: 

152 бр. 

- брой решения за отхвърляне на 

митническа стойност и за 

определяне на нова митническа 

стойност 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 

182 бр.;  

ТД Митница Пловдив: 

83 бр.; 

ТД Митница Русе: 39 бр.; 

ТД Митница София: 

92 бр. 

Задача 3.2.1.4. Изпрашане за проверка по 

линия на международното 

сътрудничество на фактури, послужили за 

определяне на стойността за митнически 

цели, в случаите на деклариране на 

занижени стойности. ТД Постоянен - брой извършени проверки; 

ТД Митница Бургас: 

64 бр.; 

ТД Митница Варна: 

269 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

Изпратени за проверка по 

ЛМС документи по 196 

бр. МД; 

ТД Митница Русе: 69 бр.; 

ТД Митница София: 

2 бр. 

Задача 3.2.1.5. Извършване на засилен 

контрол на стоки, които представляват 

потенциална заплаха за избягване 

плащане на антидъмпингови и/или 

изравнителни мита. Създаване на 

ДМДМ, ТД Постоянен - брой създадени индикатори 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Варна: 

неотносим; 

ТД Митница Пловдив:  

не са създадени рискови 
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индикатори за целите на анализа на 

риска. 

индикатори на територи-

ално ниво; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

11 бр. 

Задача 3.2.1.6. Извършване на лабора-

торни анализи на проби при проверка за 

тарифно класиране на стоките за нуждите 

на митническия контрол 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби за 

целите на тарифното класиране 

Общо проби - 521 бр. 

ДЦМЛ: 299 бр. по вид: 

хранителни стоки - 126 бр., 

текстил - 74 бр. и други 

промишлени и химически 

стоки, 

МЛ - ТД Митница Русе: 
176 бр. по вид: 

течни горива и биодизел - 

173 бр.; 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив: 46 бр. по вид: 

храни - 7 бр., 

етилов алкохол - 4 бр., 

индустриални - 7 бр., 

тютюн - 28 бр. 

- ежегодни отчети за дейността 

на лабораториите 

ДЦМЛ: тримесечни и 

годишен; 

МЛ -ТД Митница Русе: 

тримесечни и годишен; 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив: ежемесечни, 

тримесечни и годишен 

отчети 

- брой на въведените нови ана-

литични методи  

ДЦМЛ: 1 бр. 

Вулканизация със сяра на 

синтетични полимери и 

доказване на каучук; 

МЛ - ТД Митница Русе: 

1 бр.; 
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Нов метод - ILIADe 

 CLEN Method׀143:2021

„Определяне на етанол в 

алкохолни продукти 

посредством газова 

хроматография с пламъчно 

- йонизационна детекция 

(GCFID) 

МЛ - ТД Митница 

Пловдив: липса на 

необходимост; 

Задача 3.2.1.7. Изготвяне на становища 

по тарифното класиране на стоките във 

връзка с резултати от МЛЕ, за нуждите на 

митническия контрол 

ДМДМ Постоянен 
- брой изготвени становища за 

тарифно класиране 

 

ДМДМ: 1 648 бр. стано-

вища по тарифно класи-

ране на стоки по МЛЕ 

Задача 3.2.1.8. Изготвяне на периодични 

справки за стоките, необходими за 

борбата с последиците от пандемията от 

COVID – 19, които са освободени от 

вносни мита и ДДС ДМДМ 

за периода на 

действие на 

Решение (ЕС) 

2020/491 на 

Комисията и в 

зависимост от 

развитието на 

пандемията 

COVID - 19 

- брой изготвени справки 
ДМДМ: изготвени 52 бр. 

справки (ежеседмични) 

Мярка 3.3. Ефективно противодействие 

на нелегалния трафик на наркотични 

вещества и оръжия чрез използване на 

съвременни технически средства за 

детекция и идентификация в тясно 

сътрудничество с национални и 

международни правоприлагащи органи 

и организации. 

  

 

 

Дейност 3.3.1. Повишаване капацитета на 

Агенция „Митници” по пресичане на 

незаконния наркотрафик 
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Задача 3.3.1.1. Предотвратяване на 

незаконен трафик на наркотични 

вещества и техните прекурсори 
ДМРР, ТД 2021 

- брой направени залавяния и 

количества задържани 

наркотици и прекурсори 

ДМРР: 80 бр. задържания 

с иззети общо 8 764.935 кг, 

450.610 л и 68 295 бр. 

таблетки наркотични ве-

щества и 2 639 870 бр. 

таблетки прекурсори  

Задача 3.3.1.2. Събиране и обработка на 

информация, свързана с незаконен 

трафик на наркотични вещества и 

прекурсори 

ДМРР 2021 

-брой създадени и допълнени РИ 

нарушения НОП в СОРИ 

2.0/ОРИ 

ДМРР: 258 бр. разпрос-

транени съобщения за 

задържани наркотични 

вещества и прекурсори в 

страната и чужбина, както 

и 99 бр. рискови информа-

ции за заподозрени в нар-

котрафик лица, фирми и 

превозни средства 

Задача 3.3.1.3. Участие в национални и 

международни операции, насочени срещу 

незаконни трафик на наркотични 

вещества и техните прекурсори 

ДМРР 2021 -брой проведени операции 
ДМРР: 7 международни 

операции 

Задача 3.3.1.4. Провеждане на 

организационно съвещание по разкриване 

на незаконен наркотрафик ДМРР 2021 -доклад от съвещание 

ДМРР: проведено съвеща-

ние с участие на началници 

на отдели „Борба с нарко-

трафика“ и „Рентгенови 

системи“ 

Задача 3.3.1.5. Идентификация на нови 

психотропни вещества, нови прекурсори 

и материали за производство на 

наркотични вещества, и подпомагане 

приемането на законодателни промени 

срещу трафика на наркотични вещества 
ДЦМЛ, ДМРР постоянен 

- брой проби на установените с 

анализ наркотични вещества 

ДЦМЛ: 1 325 бр. проби 

анализирани в ДЦМЛ   

-брой на идентифицираните с 

лабораторен анализ нови 

психотропни вещества 

ДЦМЛ: 27 бр. 

идентифицирани в ДЦМЛ 

-брой на идентифицираните 

нови прекурсори и материали за 

производство на наркотични 

вещества 

ДЦМЛ: не са установени 
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-предложения за законодателни 

промени за включване на нови 

вещества в контролните списъци 

ДМРР: предложение за 

включване на 15 нови ве-

щества в списъците (пис-

мо до МЗ с рег. № 32-

172305/02.06.2021 г.); 

ДЦМЛ: общо 6 бр. нови 

предложения 

Дейност 3.3.2 Засилване на дейността по 

противодействие на незаконния трафик 

на оръжия и изделия и технологии с 

двойна употреба 

    

Задача 3.3.2.1 Разкриване и задържане на 

незаконно пренасяни оръжия и изделия и 

технологии с двойна употреба (ИТДУ) 

ДМРР, ТД 2021 
-брой направени задържания и 

количества оръжия и ИТДУ 

ДМРР: 20 бр. задържания 

с иззети: 

- 194 бр. газови пистолета; 

 - 195 бр. пълнители за 

газови пистолети; 

- 732 бр. боеприпаси за 

газово оръжие; 

- 7817 бр. боеприпаси за 

огнестрелно оръжие;  

- 100 бр. халосни 

боеприпаси;  

- 1 бр. дългоцевно 

огнестрелно оръжие;  

- 14 бр. основни 

компоненти за 

огнестрелно оръжие 

Задача 3.3.2.2 Участие в международни и 

национални операции по 

противодействие на незаконния трафик 

на оръжия и ИТДУ 

ДМРР, ТД 2021 -брой проведени операции 
ДМРР и ТД: общо 5 бр. 

международни операции  

Задача 3.3.2.3 Идентифициране на риска, 

създаване и проследяване действието на 

рискови профили с цел противодействие 

на незаконния трафик на оръжия и ИТДУ 

ДМРР 2021 
-брой рискови профили 

-брой сработвания 

ДМРР: 

- 28 рискови профила;  

- 1789 сработвания 
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Мярка 3.4. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност и 

консултиране на структури/ процеси 

при извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

  

 

 

Дейност 3.4.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните дейности 

на одитираните структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

ЗВО: Изготвени 4 бр. 

одитни доклада от  

проведени  одитни ангажи-

менти за даване на 

увереност и консултиране, 

дадени 2 бр. препоръки за 

подобряване на адекватно-

стта и ефективността на 

извършваните дейности. 

При проследяване  изпъл-

нение на препоръки е 

установено: 

10 бр. изпълнени препо-

ръки. 

Цел 4. Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление. 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 4.1. Усъвършенстване на 

съществуващите електронни услуги 

и/или включване на нови електронни 

услуги за повишаване на 

ефективността на административното 

обслужване 

       

Дейност 4.1.1.  Насърчаване и засилване 

участието на икономическите оператори 

и браншови организации в 

разработването на електронните 

митнически системи 

ДЦМУ, ТД  
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Задача 4.1.1.1. Насърчаване и включване 

на икономическите оператори в 

процесите по обсъждане на документи, 

изготвяни от ЕК във връзка с 

разработването на електронните 

митнически системи 

ДЦМУ постоянен 

- брой проведени срещи за 

обсъждане и изразяване на общо 

становище на Република 

България по проекти на 

документи във връзка с 

разработването и внедряването 

на електронните системи по 

Митническия кодекс на Съюза 

 

Задача 4.1.1.2. Работа със Система за 

електронен обмен на съобщенията и  

Система за сигурно електронно 

връчване 

ДЦМУ постоянен 
- изпратени електронни 

документи и съобщения 

ДМРР: 320 съобщения по 

ССЕВ във връзка с 

дейността на склада по 

наркотични вещества 

Дейност 4.1.2. Предоставяне на 

електронни услуги      

Задача 4.1.2.1. Осигуряване на 

работоспособност и достъпност на  

предлаганите от АМ 37 електронни 

административни услуги, публикувани на 

Единен портал за достъп до електронни 

административни услуги 

ДИСАД постоянен 
- покрити норми за 

работоспособност на услугите 

ДИСАД: покрити норми за 

работоспособност на услу-

гите 

Задача 4.1.2.2. Осигуряване 

работоспособност и достъпност на 

функционалности за подаване по 

електронен път на искания и уведомления 

съгласно ЗАДС 

ДИСАД постоянен 
- покрити норми за 

работоспособност на системите 

ДИАСД: покрити норми за 

работоспособност на сис-

темите 

Задача 4.1.2.3. Проучване очакванията на 

клиентите и удовлетвореността им, 

включително във връзка с подобряване на 

обслужването 

ДАОК, ТД постоянен 

- разработена подходяща анкета 

и извършване на анкетно 

проучване 

ДАОК: Анкетна карта за 

изследване удовлетворе-

ността на потребителите от 

предоставяните от адми-

нистрацията на АМ адми-

нистративни услуги 

- брой събрани и обработени 

анкети 

ДАОК: Достигната съвку-

пност на анкетни карти, 

попълнени на хартиен 

носител в ЦМУ - 3 бр.; 
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- 439 бр. са попълнените 

електронни анкетни карти 

на интернет страницата на 

АМ 

- анализиранена данни 

ДАОК: АМ предоставя на 

всички потребители на 

административни услуги 

ясна, точна, достоверна, 

общоразбираема, система-

тизирана и пълна, достъп-

на за хора с увреждания 

информация за предоста-

вяните административни 

услуги 

Дейност 4.1.3. Реализация на проект 

„Надграждане на основните системи на 

Агенция "Митници" за предоставяне на 

данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2021 

- Реализация на отделните 

проектни дейности, както 

следва: 

• Дейност 2: Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната архитектура 

на АМ по отношение на Модул 

ICS 2 - Release 1 (postal and 

express consignments) и по 

отношение на Универсалния 

CCN 1/2 шлюз за интеграция на 

националния домейн на Транс-

европейските системи на 

Агенция „Митници“ с Общия 

домейн. В изпълнение на 

дейността се очаква да бъдат 

постигнати следните резултати:  

1.Развита Институционална 

архитектура на АМ по 

отношение по отношение на 

Модул ICS 2 - Release 1 (postal 

and express consignments) и по 

ДИСАД: Дейност 2 е със 

статус приключила и се 

изпълнява 12-месечна 

гаранционна поддръжка. 

Дейността се изпълнява по 

Договор рег. №32-328577/ 

14.11.2019 г. между АМ и 

„Гравис България“АД. Със 

Заповед №ЗАМ-1732/ 

21.11.2019 г. е сформиран 

екип за изпълнение на 

Дейност 2. 

През отчетния период е 

реализирано следното: 

• Финализирани приемни 

изпитания, ЗАМ-1657/ 

30.10.2020 г. по приемане 

на разработените функцио-

налности на: 

- Модул „Национално 

приложение на Системата 

за контрол на вноса 2 
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отношение на Универсалния 

CCN 1/2 шлюз за интеграция на 

националния домейн на Транс-

европейските системи на 

Агенция „Митници“ с Общия 

домейн.  

2.Въведена Институционална 

архитектура на АМ, чрез:  

2.1.Разработен и внедрен 1 бр. 

модул „Национално приложение 

на Системата за контрол на 

вноса (ICS2, Release1- postal and 

express consignments)”  

2.2.Реализирана 1 бр. 

интеграция на „Национално 

приложение на Системата за 

контрол на вноса (ICS2, Release 

1 - postal and express 

consignments)“ с централната 

компонента на ICS2 в Общия 

домейн  

2.3.Реализирана 1 бр. 

интеграция на „Национално 

приложение на Системата за 

контрол на вноса (ICS2, Release 

1 - postal and express 

consignments)“ с модули на 

БИМИС.  

2.4.Въведен 1 бр. Универсален 

CCN 1/2 шлюз за интеграция на 

националния домейн на Транс-

европейските системи (ТЕС) на 

Агенция „Митници“ с Общия 

домейн (ОД), включващ:  

2.4.1.Реализиран 1 бр. модул 

Универсален CCN 1/2 шлюз   

(ICS2, Release1- postal and 

express consignments)”; 

- Универсален CCN 1/2 

шлюз за интеграция на 

националния домейн на 

Транс-европейските сис-

теми на АМ с Общия 

домейн“. 

• Финализирани приемни 

изпитания на МИСВ - 

отразяване на промените, 

произтичащи от Модул 

„Национално приложение 

на Системата за контрол на 

вноса 2 (ICS2, Release1- 

postal and express consign-

ments). Заповед №ЗАМ-

1658/30.10.2020 г. 

• Проведени приемни 

изпитания на Модул 

„Национално приложение 

на Системата за контрол на 

вноса 2 (ICS2, Release1- 

postal and express consign-

ments)”, съгласно заповед 

№ЗАМ-290/26.02.2021 г. 

• В изпълнение на главния 

план на Дейност 2 е внед-

рен  Универсален CCN 1/2 

шлюз за интеграция на 

националния домейн на 

Транс-европейските сис-

теми на АМ с Общия 

домейн“ и Red Hat AMQ 

Broker и приложенията, 
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2.4.2.Реализирани 7 бр. 

интеграции между 

Универсалния CCN 1/2 шлюз и 

следните системи и модули на 

АМ:  

-Модул „Национално 

приложение на Системата за 

контрол на вноса (ICS2, Release 

1 - postal and express 

consignments)“   

-Модул „Национално 

приложение на Система за 

контрол на вноса(ICS – фаза 1)“  

-МИСТ-NCTS -МИСИ-ECS  

-Модул „Обмен на информация 

с общностния домейн за целите 

на наблюдение от ЕК 

(Surveillance 2+, Surveillance3)“ -

Модул „Електронен 

административен документ-(е-

АД)“- EMCS -Модул за обмен 

на акцизни данни-SEED.  

3.Обучени 36 служители на АМ 

(30 потребители и 6 

администратори) за работа с 

реализираните 

функционалности по дейността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които ги ползват, Заповед 

ЗАМ-272/22.02.2021 г.; 

• На 27.01.2021 г . е про-

ведена заключителна сре-

ща (closure meeting) с 

екипа на DG TAXUD и 

ITSM3 TES, на която 

окончателно са потвър-

дени като успешно изпъл-

нени тестове за съответ-

ствие на националното 

приложение на ICS2 (Con-

formance test Mode 2), през 

разработения в рам-ките на 

дейността CCN ½ шлюз;  

• В периода 25.01 -

17.02.2021 г. е взето 

участие в Е2Е тестове 

съвместно в DHL, Герма-

ния и Нидерландия. В хода 

на Е2Е тестовете успешно 

са изпълнени тестовите 

сценарии, в които АМ е 

участвала; 

• Проведени успешни Е2Е 

тестове с Български пощи 

ЕАД и IPC в периода 01- 

10.04.2021 г.; 

• Проведени са 19 работни 

срещи за уточняване на 

нефункционалните 

изисквания по проекта, 

изграждането на тестова 

среда, изграждане на про-

дукционна среда, инстали-

ране на версии, настройки 
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за изпълнение на Е2Е тес-

тове с DHL, Германия и  

Нидерландия, между еки-

пите за Дейност 2 и еки-

пите по Дейност 3 за МАР; 

• Предадени на 26.02.2021 

г. отчетни документи за 

Фаза „Предаване“, 

Итерация T1 по RUP, Фази 

F-G от Фаза 1 и Фаза 2 по 

ADM по Дейност 2; 

• Преглед от страна на АМ 

на отчетните документи. 

Проведена 1 работна 

среща с Изпълнителя по 

Дейност 2, на която са 

обсъдени коментарите на 

АМ по Отчетните резул-

тати за Фаза „Предаване“, 

Итерация T1 по RUP, Фази 

F-G от Фаза 1 и Фаза 2 по 

ADM по Дейност 2;  

• Приети отчетни резулта-

ти за Фаза „Предаване“, 

Итерация T1 по RUP, Фази 

F-G от Фаза 1 и Фаза 2 по 

ADM по Дейност 2 на 

проведено заседание на 

Надзорния съвет по 

Информационни и кому-

никационни технологии, 

съгласно заповед ЗАМ-481 

/ 02.04.2021 / 32-107036; 

• Съгласно графика на 

проекта са проведени 3 бр. 

обучения: обучение на 30 
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митнически служители в 

периода от 24.02.2021 г. до 

26.02.2021 г., съгласно за-

повед ЗАМ-266/ 22.02.2021 

г.; обучение на админист-

ратори на СКВ2 в периода 

от 08.03.2021 г. до 

10.03.2021 г. и обучение на 

администратори на CCN ½ 

шлюз в периода от 

15.03.2021 г. до 17.03.2021 

г., съгласно заповед ЗАМ-

313/02.03.2021 г.; 

• Изпратени преводи на 

български език на 

интерфейса на Общото 

хранилище и централната 

компонента за мониторинг 

на съобщенията, обменяни 

в рамките на СКВ2.; 

• Изпратени преводи на 

български език на номе-

нклатурите, които се 

ползват от СКВ2; 

• Създаване на нова 

система СКВ2 в нацио-

налната система за 

референтни данни СРД2 и 

зареждане на номенкла-

турите за СКВ2; 

• Инициирана промяна на 

Заповед № ЗАМ-

1178/29.07.2020 г. на 

заместник-директора на 

АМ, за добавяне на нов 

формуляр за достъп на 
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митническите служители 

чрез CCN/CCN2 до потре-

бителския интерфейс на 

общата компонента за 

СКВ2 - Общото хранили-

ще на СКВ2; 

• Проведена среща с 

представители на Българ-

ски пощи ЕАД на 

26.03.2021 г.; 

• Извършени дейности и 

промени в ИТ инфраст-

руктурата на АМ по под-

готовка за инсталиране на 

продукционна среда на 

Модул „Национално при-

ложение на Система за 

контрол на вноса 2“ (ICS2, 

Release1- postal and express 

consignments) на АМ. 

Инсталиране, конфигури-

ране и стартиране на СКВ2 

на 17.04.2021 г. съгласно 

графика по заповед ЗАМ-

550/13.04.2021 г.; 

• Завършена е фаза „Пре-

даване“, Итерация Т2 по 

RUP и Фази F-G от Фаза 1 

и Фаза 2 по ADM на 

06.04.2021 г. Изпълнителят 

по дейността е предал 

месечните доклади за 

напредъка по дейността, 

съответно за месеците 

януари 2021, февруари 
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2021, март 2021 и април 

2021; 

• Предадени на 06.04.2021 

г. от Изпълнителя отчетни 

документи за Фаза „Преда-

ване“, Итерация T2 по 

RUP, Фаза Н от Фаза 1 и 

Фаза 2 по ADM по Дейност 

2; 

• Приети отчетни резулта-

ти за Фаза „Предаване“, 

Итерация T2 по RUP, Фаза 

Н от Фаза 1 и Фаза 2 по 

ADM по Дейност 2 на 

проведено заседание на 

Надзорния съвет по Ин-

формационни и комуника-

ционни технологии, съгла-

сно заповед ЗАМ-631/ 

10.03.2021 / 32-146059; 

• Изпълнителят по дейно-

стта е предал всички ме-

сечните доклади за нап-

редъка по дейността, както 

и всички месечни доклади 

за периода на гаранционна 

поддръжка. 

• В рамките на Дейността е 

реализирана частна облач-

на среда на АМ, като ICS2 

Release 1 и Универсалния 

CCN ½ шлюз са първите 

приложения, работещи 

върху нея (Cloud Archi-

tecture), отчитайки целта 

на АМ поетапно да пре-



 126 

 

 

 

 

• Дейност 3: Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната архитектура 

на АМ по отношение на модул 

„Анализ на риска“, модул 

„Обработване на рискова 

информация“, модул 

„Административно и 

наказателно производство“, 

модул „Декларация за парични 

средства“ и модул РЕЗМА авт. 

събиране на задълженията и 

интерфейси към RegiX. В 

изпълнение на дейността се 

очаква да бъдат постигнати 

следните резултати:  

1.Развита Институционална 

архитектура на АМ по 

отношение на модул „Анализ на 

риска“, модул „Обработване на 

рискова информация“, модул 

„Административно и 

наказателно производство", 

модул „Декларация за парични 

средства“ и модул РЕЗМА авт. 

събиране на задълженията и 

интерфейси към RegiX.  

2.Въведена Институционална 

архитектура на АМ, чрез 

разработени и внедрени:  

2.1.Един бр. Модул „Анализ на 

риска“  

минава към използването 

на облачна среда и облачна 

архитектура. 

 

Приключена проектна 

дейност 3 
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2.2.Един бр. Модул 

„Обработване на рискова 

информация“  

2.3.Един бр. Модул 

„Административно и 

наказателно производство“  

2.4.Един бр. Модул „Декларация 

за парични средства“  

2.5.Един бр. Модул РЕЗМА, авт. 

събиране на задълженията и 

изграден интерфейс за връзка с 

RegiX.  

3.Обучени 80 служители на АМ 

(60 потребители и 20 

администратори) за работа с 

реализираните 

функционалности по дейността.  

4.Пет броя регистри, от които:  

-Създаден Регистър „Протокол 

за извършена акцизна проверка“  

-Създаден Регистър „Протокол 

за извършена митническа 

проверка“  

-Създаден Регистър 

„Административнонаказателно 

производство“  

-Усъвършенстван Регистър 

„Митнически регистър по 

Валутния закон“ и изграден 

интерфейс за връзка с RegiX 

-Усъвършенстван Регистър 

„Задължения към митническата 

администрация“ и изграден 

интерфейс за връзка с RegiX 

- Провеждане на заключителна 

конференция относно  
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реализираните резултати от 

изпълнението на проекта и 

постигнатите индикатори, както 

следва: 

- Брой подкрепени регистри – 5 

бр.; 

- Брой проекти за развитие на 

секторните системи на е-

управление (еобществени 

поръчки, е-здравеопазване, е-

митници, е-архивиране, 

еосигуряване и др.) – 1 бр.; 

- Контролни, приходни и 

регулаторни органи, подкрепени 

за развитие на организационен и 

аналитичен капацитет, 

включително за извършване на 

съвместни проверки – 1 бр. 

Дейност 4.1.4. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на Проект по МКС: Система 

за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 

(1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS 

2 release 2), вкл. и Проект по МКС: 

Уведомление за пристигане (2.1 UCC 

Notifications of arrival) върху Cloud 

архитектура“ и „Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на модул „Анализ на риска“ 

(МАР) – отразяване на промените, 

произтичащи от Система за контрол на 

вноса (СКВ 2) версия 2 върху Cloud 

архитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

-Изпълнение фази по проекта 

 

ДИСАД: Приключила съг-

ласувателна процедура на 

ТЗ с ДАЕУ.  

Проведени пазарни 

консултации; 

Изготвена методика за 

оценяване на изпълнители 

и критерии за възлагане на 

поръчката; 

Обявена обществена 

поръчка 

-Внедряване на модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ 
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Дейност 4.1.5. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на  Проект по МКС: 

Подобряване на новата компютризирана 

система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 

UCC Transit system including NCTS – 

phase 5) върху Cloud архитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

-Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Приключила съг-

ласувателна процедура на 

ТЗ с ДАЕУ 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.6. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на  Проект по МКС: 

автоматизирана система за износа (AES) – 

компонент 1 и 2 (1. 6 UCC Automated 

Export System (AES), вкл. и Проект по 

МКС- Специални режими за износ (2.6 

UCC Special procedures harmonisation 

(EXP) ) върху Cloud архитектура“ 

 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 -Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Приключила 

съгласувателна процедура 

на ТЗ с ДАЕУ. 

Сключен договор на 

10.12.2021 г. и изпълнена 

фаза Планиране. 

Дейността се изпълнява по 

Договор № С23313/ 

09.12.2021 г. между 

Агенция „Митници“ и 

„Гравис България“ АД. 

Със Заповед № ЗАМ-2083/ 

10.12.2021 г. е сформиран 

екип за изпълнение на 

Дейност 2. 

За отчетния период е 

реализирано следното: 

- На 13.12.2021 г. е 

проведена дистанционно 

стартираща среща по 

дейността с представители 

на изпълнителя и екипа на 

АМ; 

- На 13.12.2021 г. са преда-

дени отчетни резултати за 

Фаза „Планиране“; 

- Отчетните материали по 

горепосочената фаза са 
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прегледани от екипа на АМ 

и са приети без бележки и 

коментари на 15.12.2021 г.; 

Приети отчетни резултати 

за Фаза „Планиране“ по 

Дейност 2 на проведено 

заседание на Надзорния 

съвет по Информационни 

и комуникационни техно-

логии, съгласно Заповед № 

ЗАМ-2118/14.12.2021 г. 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.7. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на Проект по МКС 

„Подобряване на Националната Система 

за Внос“ – Привеждане на МИСВ в 

съответствие с ревизираното Приложение 

Б и Преминаване към Cloud архи-

тектура“ (2.10. UCC National Import 

Systems upgrade – adjustment to revised 

Annex B)“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 

-Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Приключила 

съгласувателна процедура 

на ТЗ с ДАЕУ 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.8. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на Проект по МКС 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 

-Изпълнение фази по проекта  

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 
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„Хармонизиране на Специалните режими 

- Внос“ – привеждане на 

функционалността за Специалните 

режими за внос от МИСВ в съответствие 

с реви-зираното Приложение Б и 

Преминаване към Cloud архитектура (2.6. 

UCC Special procedures harmonisation 

(IMP) - adjustment to revised Annex B)“ 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.9. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на   Проект по МКС: 

Централизирано оформяне на вноса – 

фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance 

for Import (CCI) phase 1) върху Cloud 

архитектура“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2023 

-Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Приключила 

съгласувателна процедура 

на ТЗ с ДАЕУ. 

Проведени пазарни 

консултации; 

изготвена методика за 

оценяване на изпълнители 

и критерии за възлагане на 

поръчката 

-Внедряване модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.10. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на ITMS - (TARIC, Quota) 

върху Cloud архитектура“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2023 

-Изпълнение фази по проекта  

-Внедряване  модули на   

институционалната архитектура 

на АМ 
 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.11. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална  архитектура на АМ по 

отношение на EMCS Phase 4&SEED“ ДИСАД, ДЦМУ 2023 -Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Изготвена и 

съгласувана Техническа 

спецификация с ДАЕУ; 

проведени пазарни 

консултации; 

изготвена методика за 

оценяване на изпълнители 
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и критерии за възлагане на 

поръчката; 

стартирала обществена 

поръчка 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.12. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на БАЦИС –фаза 1 върху 

Cloud архитектура“ ДИСАД, ДЦМУ 2023 

-Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Изготвена и 

съгласувана Техническа 

спецификация с ДАЕУ; 

проведени пазарни 

консултации 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.13. Реализация на проект 

„Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по 

отношение на  БАЦИС фаза 2 и 3 върху 

Cloud архитектура“ ДИСАД, ДЦМУ 2025 

-Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Изготвена и 

съгласувана Техническа 

спецификация с ДАЕУ; 

проведени пазарни 

консултации 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.14. Реализация на проект 

„Проектиране и изграждане на 

централизирана система за 

видеонаблюдение на АМ“ 
ДИСАД, ДЦМУ 2021 -Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Изготвена Тех-

ническа спецификация; 

проведени пазарни 

консултации; 

изготвени Методика за 

оценка и Изисквания към 

участника за провеждане 

на ОП. 
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-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.15. Реализация на проект 

„Проект „Единно решение за управление 

на ИТ активи““ ДИСАД, ДЦМУ 2021 

-Изпълнение фази по проекта  

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

 

-Обучение служители на АМ  

Дейност 4.1.16. Реализация на проект 

„Проект „Надграждане на 

информационните системи на Агенция 

„Митници“ за премахване на разликите 

между националните и презграничните 

плащания в рамките на единната зона за 

плащане в евро (SEPA)““ 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 -Изпълнение фази по проекта 

ДИСАД: Проектът е 

изпълнен в 4 фази:  

1. Планиране,  

2. Детайлизиране,  

3. Изграждане,  

4. Предаване Т1 и Т2, по 

време на които са 

реализирани следните 

основни дейности: 

Основна дейност 1: 

„Развитие на Институцио-

налната архитектура на 

АМ по отношение на мо-

дул „Митническо задъл-

жение и управление на 

обезпечението“ (ММЗУО)- 

постигнати резултати:    

Развита Институционална 

архитектура на АМ по 

отношение модул „Митни-

ческо задължение и 

управление на обезпече-

нието“, включваща Бизнес 

архитектура, Архитектура 

на данните, Архитектура 
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на приложенията и Тех-

нологична архитектура. 

Основна дейност 2: 

„Въвеждане на Инсти-

туционалната архитектура 

на АМ по отношение на 

модул ММЗУО“- постиг-

нати резултати: 

• Въведена Институциона-

лната архитектура на АМ 

по отношение модул 

ММЗУО, включваща 1 бр. 

надграден модул ММЗУО; 

• Надградени са 2 бр. 

интерфейси за обмен на 

информация с БОРИКА, 

във връзка с новата конце-

пция на АМ за използване 

на банкови сметки и 

изискванията за плащане с 

физически и виртуален 

ПОС терминал; 

• Реализирана е 1 бр. 

интеграция на модул 

ММЗУО за обмен на 

информация със системата 

Е-банкиране на БНБ; 

• Изграден е 1 бр. интер-

фейс между ММЗУО и 

модул АНП. 

Основна дейност 3: 

„Развитие на модули в Бъл-

гарска акцизна централи-

зирана информационна 

система (БАЦИС)” - 

постигнати резултати: 
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• Надградени модули 

СУА- Финанси и СУА-

Деклариране, изграден нов 

модул  СЕПА в БАЦИС; 

• Реализирани 2 бр. 

интерфейси за обмен на 

информация с БОРИКА, 

във връзка с новата 

концепция на АМ за 

използване на банкови 

сметки и изискванията за 

плащане с физически и 

виртуален ПОС терминал; 

• Реализирана е 1 бр. 

интеграция на модул СУА 

„Финанси“ за обмен на 

информация със системата 

Е-банкиране на БНБ; 

Основна дейност 4: 

Обучение на 82 служители 

на АМ (77 потребители и 5 

администратори) за работа 

с реализираните функцио-

налности по дейностите. 

-Внедряване  модули на 

институционалната архитектура 

на АМ 

ДИСАД: Успешно внед-

рени надградени модули 

на БАЦИС и ММЗУО на 

31.12.2021 г. 

-Обучение служители на АМ 

ДИСАД: Обучени 85 слу-

жители на АМ (80 

потребители и 5 админи-

стратора) за работа със 

системите, както следва: 

• 39 потребители - служи-

тели на АМ за работа с 

БАЦИС; 
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• 41 потребители - служи-

тели на АМ за работа с 

ММЗУО; 

• 5 администратора - слу-

жители на АМ за работа с 

БАЦИС и ММЗУО. 

Дейност 4.1.17. Реализация на проект 

„Изграждане на център за резервиране на 

услуги  на Агенция „Митници“ (Disaster 

Recovery Centre - DRC)“ 

ДИСАД, ДЦМУ 2022 

-Изпълнение фази по проекта 

 

 

ДИСАД:  
Изготвена Техническа 

спецификация; 

проведени пазарни 

консултации; 

изготвена методика за 

оценяване на изпълнители 

и критерии за възлагане на 

поръчката;  

Стартирала ТП за етап 1 

Дейност 4.1.18. Анализ и оценка на 

необходимите промени в съществуващите 

системи, дефиниране на обхвата на 

бизнес процесите и разработване на нови 

функционалности и промяна на 

съществуващите функционалности в:        

- БАЦИС във връзка с промените в 

ППЗАДС, законодателни промени и др.; 

- БИМИС ПК във връзка със 

законодателни промени и подобряване на 

съществуващите функционалности 

ДАДМ, ДМДМ постоянен 
- брой предложения за промени 

в съществуващите системи 

ДАДМ:  

1. Подаден от дирекция 

АДМ Формуляр С0 с  № 

86-9602/14.10.2021 г. за 

извършване на промени в 

БАЦИС за имплементи-

ране в БАЦИС на обна-

родвана промяна в ЗАДС 

със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

държавния бюджет на 

Република България за 

2021 г. (16.09.2021) Чл. 52 

(1) т.1, Чл. 77 (2) и (3), Чл. 

79, (2) - (12), Чл. 80 (1)(8) и 

създадена работна група за 

специфициране на изиск-

ванията и изготвяне на 

Формуляр С1 „Анализ и 
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детайлно описание на 

промяната“; 

2. Изготвен е Формуляр С0 

- искане за промяна на 

функционалност, свързан с 

реализиране на промени в 

модули на БАЦИС (EMCS, 

SEED и СУА) за привеж-

дането им в съответствие с 

планираните промени в 

Европейските специфика-

ции в областта на акциз-

ните информационни сис-

теми за внедряване на 

EMCS Phase 4&SEED 

- брой изготвени технически 

задания 
 

- брой участия в  тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ДАДМ: 5 участия 

- приоритетно използване на 

БАЦИС в процеса по оценка и 

анализ на риска, с оглед 

установяване степента му на 

работоспособност 

 

Задача 4.1.18.1. Подобряване на работата 

с модули „Последващ контрол” и 

„Възстановяване” на БАЦИС 

ДАДМ постоянен 

- създадена организация за 

обобщаване на проблеми при 

работа; 

 

- предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности и създаване на 

нови такива; 
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- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

 

Задача 4.1.18.2. Подобряване на работата 

с модул „Последващ контрол” 

ДМДМ, ДПК 2021 

- брой докладвани проблеми 

възникнали при работата с 

модул БИМИС ПК; 

 

- предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности; 

 

Дейност 4.1.19. Изпълнение на дейности 

по Процедура за управление на промени в 

информационната и комуникационна 

инфраструктура, изграждане на нови 

модули и управление на промени във 

функционалността на съществуващи 

модули в интегрираната компютърна 

среда на Агенция "Митници", утвърдена 

със заповед № ЗАМ - 1194/30.07.2020 г. 

ДИСАД 2021 

- брой регистрирани формуляри 

C0 – „Искане за промяна на 

функционалност“; 

ДИСАД: Регистрирани 17 

бр. формуляри C0 „Искане 

за промяна на 

функционалност“ 

- брой регистрирани формуляри 

А0 – „Искане за нов модул“; 

ДИСАД: Регистрирани 3 

бр. формуляри А0 „Искане 

за нов модул“ 

- брой изготвени формуляри C1 

– „Анализ и детайлно описание 

на промяната“; 

ДИСАД: Изготвени 7 бр. 

формуляри C1 „Анализ и 

детайлно описание на 

промяната“ 

- брой изготвени формуляри А1– 

„Анализ и техническо задание“; 

ДИСАД: Изготвени 7 бр. 

формуляри А1 „Анализ и 

техническо задание“ 

- брой подготвени финансови 

оценки на формуляри C1 и А1; 
ДИСАД: 10 броя 

- брой регистрирани формуляри 

I – „Искане за промяна в ИКИ“ 

ДИСАД: Регистрирани 92 

бр. формуляри I „Искане за 

промяна в информацион-

ната и комуникационна 

инфраструктура“ 

Дейност 4.1.20. Изпълнение на проекти 

по Договор № ДОГ-43/08.04.2019 г. с 

предмет „Изнесени дейности по 

управление на ИТ услуги в системата на 

ДИСАД 01.07.2022 - изготвен План-график за 2022; 

ДИСАД: С писмо рег. № 

32-346188/01.11.2021 г. до 

Министерството на финан-

сите е изпратен попълнен 

проект на План-график, за 
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Министерство на финансите“, по услуга 3 

и услуга 8 

необходимите дейности 

през 2022 г. в областта на 

информационните техно-

логии и в обхвата на ДОГ-

43, които са заявени, съгла-

сно вътрешните правила на 

АМ. 

- брой изпълнени  проекти по 

План-график за 2021; 

ДИСАД: 3 бр. проекти с 

възлагане по Услуга 3 

„Поддържане и надграж-

дане на приложен соф-

туер“, група проекти 3.3.1 

Поддържане на приложен 

софтуер за АМ (Проекти 

3.3.1.39, 3.3.1.40 и 

3.3.1.41). 

- брой изготвени анализи по 

План-график за 2021; 

ДИСАД: В ПГ-2021 няма 

залегнал отделен проект с 

възлагане за изготвяне на 

анализ. В рамките на 

регулярните дейности по 

Услуга 8 са извършени 4 

бр. оперативни анализи. 

- изпълнени регулярни дейности 

по приемане на ИТ услугите, 

предоставени по Договора; 

ДИСАД: Прието е 

изпълнението на регуляр-

ни дейности по следните 

услуги: 

 Услуга 3 „Поддържане и 

надграждане на приложен 

софтуер“, група проекти 

3.3.1 Поддържане на при-

ложен софтуер за АМ, 

Проект „Поддържане на 

приложен софтуер в АМ, 

обединен, по смисъла на 

т.4.6.2.11 от ТС“; 
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 Услуга 8 „Интеграция на 

приложен софтуер за АМ“ 

- Проект „Интеграция на 

приложен софтуер на регу-

лярен принцип“; 

- 2 бр. сервизни версии на 

информационни системи 

(ИС), предадени от Изпъл-

нителя, тествани в АМ и 

внедрени; 

- 64 бр. нарочни версии на 

ИС, предадени от Изпъл-

нителя, проверени в АМ и 

внедрени; 

- съгласувани и приети 

отчетни документи за 

извършените дейности за 

всеки тримесечен отчетен 

период. 

Дейност 4.1.21. Изпълнение на дейности 

по Договор за извънгаранционно 

поддържане на технически устройства № 

ДОГ-51 от 03.08.2020 г., сключен между 

Министерство на финансите и 

„Информационно обслужване“ АД 

ДИСАД 2024 

- изготвен План-график за 2021;; 

ДИСАД: 

- 3 бр. изготвени и 

подписвани констативни 

протоколи към Договора 

 

- изпълнени регулярни дейности 

по възлагане и приемане на 

извънгаранционното 

поддържане на техническите 

устройства по Договора; 
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Дейност 4.1.22. Участие  в изготвянето на 

проектобюджета за 2021 г., относно 

необходимите разходи в областта на 

електронното управление и ИКТ след 

идентифициране от ГД ИСАД на 

потребностите за електронно управление 

на Агенция „Митници“ за 2021 г., както и 

участие в подготовката на тригодишната 

бюджетна прогноза за периода 2021-2023 

г. чрез попълнено от ГД ИСАД, 

утвърденото от ДАЕУ Приложение № 1 

към  правилата за предварително 

съгласуване на разходите на 

административните органи в областта 

на електронното управление и за 

използваните от тях информационни и 

комуникационни технологии в рамките 

на бюджетния процес. 

ДИСАД постоянен 
- брой попълнени Приложения 

№ 1 за ДАЕУ 

ДИСАД: 2 бр. - на първи 

и втори етап на тригодиш-

ната бюджетна прогноза 

за разходите в областта на 

електронното управление 

и ИКТ 

Дейност 4.1.23. Изпълнение на 

дейности/проекти  по Рамков договор 

№32-197447/09.07.2020 г., 

представляващи системна интеграция по 

смисъла на чл. 7с от ЗЕУ 

ДИСАД постоянен 

- брой изготвени Технически 

спецификации; 

- брой изготвени Технически 

параметри; 

- брой изготвени Заявки за 

възлагане изпълнението на 

дейности/проекти по План-

график; 

- изготвен План-график за 2022; 

-брой изпълнени заявки от 

План-графика за 2021 г. 

ДИСАД: 
- 50 бр. изготвени Техни-

чески спецификации; 

- 41 бр. изготвени Техни-

чески параметри; 

- 41 бр. изготвени заявки; 

- изготвен проект на План-

график за 2022; 

- 6 бр. изпълнени заявки от 

План-графика за 2021 г. 

Във връзка с РМС-466 от 

26.06.2021 г., с което се 

прекратява Рамков договор 

№32-197447/09.07.2020 г., 

останалите дейности/ 

проекти са изпълнени по 

реда на ЗОП 
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Мярка 4.2. Подобряване на обмена на 

данни чрез разширяване на 

използваните от Агенция 

„Митници“електронни 

административни услуги 

       

Дейност  4.2.1. Използване нa 

предоставяните през RegiX 

вътрешноадминистративни електронни 

услуги като част от основните бизнес 

процеси на АМ 

       

Задача 4.2.1.1. Заявяване, предоставяне и 

ползване на потребителските достъпи до 

регистрите през RegiX 

ДЦМУ, ДИСАД постоянен 

- брой достъпвани регистри през 

RegiX 
ДИСАД: 2 бр. 

- брой подадени и обработени 

заявления за включване на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към системите 

на АМ, посредством RegiX 

ДПН, ДИСАД: 9 бр. 

подадени и обработени 

заявления за включване на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към 

системите на АМ, 

посредством RegiX 

Дейност 4.2.2. Поддръжка на 

вътрешноведомствените ЕАУ, 

предоставяни от АМ през RegiX 

ДИСАД постоянен  - Брой заявки към РЕЗМА 

ДИСАД:  Заявки за 

информация чрез RegiX -

общо 9 381 218 бр., от 

които: 

- 9 380 954 бр. към Реги-

стър на задълженията към 

митническата администра-

ция (РЕЗМА), включител-

но:  

- 8 992 бр. към Справка за 

наличие/липса на задълже-

ния; 

- 4 741 132 бр. към Справка 

за митнически задълже-

ния; 

- 4 630 830 бр. към Справка 

за акцизни задължения; 
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- 264 бр. към Регистър на 

лицата регистрирани по 

Закона за акцизите и да-

нъчните складове (ЗАДС). 

Дейност 4.2.3. Осигуряване на достъп до 

регистри и справки, достъпни чрез 

клиентското приложение на RegiX за 

служителите на АМ 
ДИСАД постоянен 

- брой заявки за предоставяне на 

достъп; 

ДИСАД: 78 бр. предоста-

вени достъпи за служите-

ли на АМ 

- брой регистри, достъпни през 

клиентското приложение 

ДИСАД: 10 бр. регистри, 

достъпни през клиентското 

приложение 

Дейност 4.2.4. Заявяване и промяна в 

работните процеси при необходимост от 

изполване на вътрешноведомствени 

електронни административни услуги 

ДЦМУ постоянен 

- брой вътрешноведомствени 

електронни административни 

услуги 

 

Мярка 4.3. Повишаване на мрежовата 

и информационна сигурност 
       

Дейност 4.3.1. Внедряване на „Система за 

управление на информационната 

сигурност“ по смисъла на ISO 27001 

 ЗМИС 07.2021 

 - разработени и утвърдени 

вътрешни правила за мрежова и 

информационна сигурност по 

модела на "Системи за 

управление на 

информационната сигурност", 

регламентиран с изискванията 

на международния стандарт ISO 

27001:2005 и в съответствие с 

изискванията на наредбата за 

общите изисквания за 

оперативна съвместимост и 

информационна сигурност 

ЗМИС: Разработени и ут-

върдени са следните регла-

ментиращи документи: 

- Вътрешни правила за 

управление на риска по 

мрежова и информацион-на 

сигурност;  

- Правила за класификация, 

управление и контрол на 

информационните ак-тиви в 

Агенция „Митници“; 

- Вътрешни правила за мре-

жова и информационна си-

гурност при използване на 

информационните активи 

на Агенция "Митници"“. 

Дейност 4.3.2. Повишаване на МИС 
    

Задача:4.3.2.1. Повишаване на 

подготовката на служителите свързана 
ЗМИС 2021 

- общ брой обучени служители 

 

ОЗМИС: 111 бр. 

служители са преминали 
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със прилагането и изпълнението на 

правилата за мрежова и информационна 

сигурност (МИС) 

базовия курс на обучение 

по МИС 

- провеждане на текущи 

обучения по актуални въпроси 

свързани с МИС 

ОЗМИС: 1 бр. обучение на 

новопостъпили служители  

Задача:4.3.2.2. Повишаване на 

информираността на служителите по 

отношение на актуални заплахи за МИС.  

ЗМИС 2021 
- брой указания разпространени 

до служителите 

ОЗМИС: 3 бр. изпратени 

чрез масова електронна 

поща 

Задача 4.3.2.3. Провеждане на 

периодичен преглед на МИС и 

адекватността на предприетите мерки 

съглсно чл. 3, ал. 4, т. б) от НМИМИС  ЗМИС 2021 
- най-малко един доклад от 

извършен преглед на МИС 

ОЗМИС: Извършен е 

преглед на МИС, в 

резултат на който са 

разработени 3 нови 

документа, регламенти-

ращи правилата за МИС в 

АМ. 

Задача 4.3.2.4. Осъществяване на 

контрол за спазването на политиките и 

вътрешните правила за МИС. 

ЗМИС 2021 
- брой извършени и 

документирани проверки 

ОЗМИС: 2 бр. проверки 

съгласно ЗАМ-340/32-

67737/02.03.2020 г. 

Задача 4.3.2.5. Извършване на 

периодична оценка на рисковете за МИС, 

съгласно чл. 7, ал. 1 от НМИМИС 
ЗМИС 2021 

- най-малко един доклад от 

извършени оценки на рисковете 

ОЗМИС: Приета е методо-

логия и процедура за из-

вършване на анализ на ри-

ска. Проведен е анализ на 

риска на системата 

БАЦИС. 

Задача 4.3.2.6. Поддържане на 

актуалността на плановете за справяне с 

инцидентите 

ЗМИС 2021 

- проверки за актуалността на 

плановете за справяне с 

инцидентите, анализ на 

резултатите от тях и изменение 

на плановете, при 

необходимост. 

ОЗМИС: Извършена е 

про-верка и са ревизирани 

„Указания за обновяване и 

прекратяване на планира-

на и непланирана нерабо-

тоспособност на информа-

ционните системи на АМ, 

свързани с въвеждане, из-

насяне и транзит на стоки, 

модули Е-АДД и EMCS на 

БАЦИС, както и на цент-
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ралните системи/услуги на 

ЕК и организация за рабо-

та по аварийна процедура“ 

утвърдени със заповед на 

директора на АМ №ЗАМ-

170/32-39522/04.02.2021 г. 

Задача 4.3.2.7. Организиране на одит по 

смисъла на чл. 3, ал. 4, т. а) 
ЗМИС 11.2021 

- документирани резултати от 

одита 

ОЗМИС: Не е извършван 

одит през 2021 г. 

Задача 4.3.2.8. Осигуряване на 

противодействие на новопоявили се 

заплахи за МИС 

ЗМИС 2021 

- организиране и контрол на 

актуализирането на използвания 

софтуер и фърмуер. 

ОЗМИС: Организирани са 

редовни актуализации  на 

софтуера на защитните 

устройства и операцион-

ните системи на сървърите 

имащи комуникация с 

интернет. Софтуерните 

платформи използвани в 

инфраструктурата на АМ 

са актуализирани след 

провеждане на тестове за 

ненарушаване на функци-

онирането на системите.  

- провеждане на тестове за 

откриване на уязвимости в 

информационните и 

комуникационните системи и 

предложение на мерки за 

отстраняването им. 

ОЗМИС: Проведени са 

два теста за уязвимости 

съответно през месец март 

и месец октомври съгласно 

заповед на дире-ктора на 

АМ №ЗАМ-1335/32-

286630/ 08.09.2021 г. 

Дейност 4.3.3. Защита на националната 

класифицирана информация (КИ) и КИ на 

ЕС от нерегламентиран достъп 
      

Задача 4.3.3.1. Повишаване на 

подготовката на служителите за работа с 

документи, съдържащи КИ, съгласно 

изискванията на ЗЗКИ и Решение на 

ОЗС 2021 

- общ брой обучени служители ОЗС: 182 бр. служители 

- брой обучени новоназначени 

служители 

 
ОЗС: 
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Съвета на ЕС № 2013/488/ЕС от 23.09. 

2013 г. относно правилата за сигурност за 

защита на класифицирана информация на 

EC. 

- 26 бр. новоназначени 

служители от ЦМУ и 43 бр. 

от ТД; 

- 14 бр. служители опре-

делени за потребители на 

КИС за КИ; 

- 27 бр. служители вклю-

чени в списъка за работа с 

КИЕС 

- провеждане на текущо 

обучение по актуални въпроси, 

свързани със защитата на КИ 

ОЗС: 

- 72 служители от ЦМУ -

текущо обучение по въп-

роси свързани със защита-

та на КИЕС 

Задача 4.3.3.2. Осигуряване на 

създаването, обработката, съхраняването 

и обмена на национална КИ и КИ на ЕС 

посредством комуникационни и 

информационни системи (КИС): 

- продължаване на процеса по нова 

акредитация на КИС с ниво „държавна 

тайна“ в ЦМУ и териториални 

дирекции Северна морска и Дунавска; 

- финализиране процеса на акредитация 

на КИС за КИ в ТД Югозападна, 

Тракийска и Южна морска; 

осъществяване на ефективен контрол за 

спазване на процедурите за сигурност 

при работа с KИС за КИ. 

 

ОЗС, ТД 

до 

финализиране 

на процедурите 

за акредитация 

- получаване на сертификати за 

сигурност за системите от 

ДКСИ и ДАНС 

ОЗС: Продължава процеса 

по нова акредитация на 

КИС с ниво „държавна 

тайна“ в ЦМУ; настройки 

на ОС процедурите за 

сигурност; разработване на 

документи в съответствие 

със задължителните указа-

ния на ДКСИ и НСКИС. 

ТД Митница Бургас: 

Удължен е сертификатът 

за КИС с 1 год. Проведено 

е обучение на служителя 

по сигурността на КИС. 

ТД Митница Варна: В 

процедура по нова 

акредитация - Заявление № 

32-172602/2018г.. 

ТД Митница Пловдив: 

Получен е нов сертификат 

от ДКСИ. 
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Проведено е обучение на 

служителя по сигурността 

на КИС в ДАНС. 

ТД Митница Русе: 

Регистратурите за класи-

фицирана информация 

(РКИ-Русе, РКИ -Свищов, 

РКИ -Лом) са в  процедура 

по нова акредитаци. Раз-

работват се документи в 

съответствие със задължи-

телните указания на ДКСИ 

и НСКИС. Определените 

служители не са преми-

нали обучения по сигур-

ността на КИС в ДАНС. 

ТД Митница София: Не е 

получен. 

- въвеждане в експлоатация 

ОЗС: Поръчан нов 

ТЕМПЕСТ принтер за 

ЦМУ. 

ТД Митница София: Не е 

въведен. 

постоянен 

- резултати от извършените 

проверки, отразени в регистъра 

за контрола по сигурността на 

КИС за КИ 

ОЗС: Недопуснат нерегла-

ментиран достъп до доку-

менти и ресурси на КИС. 

ТД Митница Бургас: 

Извършени месечни и 

годишна проверки. 

ТД Митница Варна: 
Проверени стикери за 

сигурност на КИС, 

записани одитни логове на 

CD-R. Няма констатирани 

несъответствия. 

ТД Митница Пловдив: 
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Актуализират се всички 

документи, във връзка със 

започналата процедура по 

акредитация на РКИ, 

Наредбата за сигурността 

на КИС. Актуализацията е 

продиктувана от промяна-

та на УП на АМ. 

ТД Митница Русе: 

Актуализират се всички 

документи, във връзка със 

започналата процедура по 

акредитация на РКИ, съгл. 

Наредбата за сигурността 

на КИС. 

ТД Митница София: Не 

са извършвани. 

Дейност 4.3.4. Защита на митническите 

учреждения с цел осигуряване 

изпълнението на възложените им 

функции и задачи при бедствие или друга 

извънредна ситуация, включително във 

военно време 

 

 

 

 

 

 

  

Задача 4.3.4.1. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на ЦМУ и 

териториалните дирекции за привеждане 

в готовност за работа във военно време. 

ОЗС, ТД постоянен 
- съгласуване на плановете с 

МФ и с директора на АМ 

ОЗС: изготвен проект за 

нов План за привеждане в 

готовност за работа във 

военно реме на АМ -

изпратен в МФ и върнат 

без съгласуване, поради 

очаквани структурни 

промени в МФ и 

необходимостта първо да 

бъде актуализиран 

съответния план на МФ; 

ТД Митница Бургас: 

Актуализират се плановете 
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за привеждане в готовност 

за работа във военно 

време; 

ТД Митница Варна: План 

за работа във военно 

време, съгласуван с 

директора на АМ и МФ; 

ТД Митница Пловдив: 

Актуализират се плановете 

за привеждане в готовност 

за работа във военно 

време; 

ТД Митница Русе: План 

за привеждане в готовност 

за работа във военно време 

на дирекцията, съгласуван 

от отговорните институ-

ции, подлежащ на актуа-

лизация съобразно струк-

турни промени; 

ТД Митница София: 

Актуализират се плановете 

за привеждане в готовност 

за работа във военно 

време. 

- участие в тренировки 

провеждани от МО или МФ 

ОЗС: Участие на служите-

ли от ЦМУ в 2 бр. трени-

ровки на МФ по оповес-

тяване за привеждане на 

АМ в готовност за работа 

във военно време 

Задача 4.3.4.2. Поддържане в актуално 

състояние на Военновременния план на 

АМ. ОЗС 

периодично - 

на основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

- съгласуване на плана с МФ 

ОЗС: Участие на служите-

ли в работна група на МФ 

за актуализиране на План 

на МФ за привеждане в 

готовност за работа във 
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промени на 

нормативната 

база 

военно време и Военно-

временен план на МФ. 

Задача 4.3.4.3. Поддържане в актуално 

състояние на плана за защита на 

пребиваващите при бедствие или друга 

извънредна ситуация и заповедите, 

свързани с правилата и нормите за 

противопожарна безопасност и тяхното 

по-нататъшно усвояване от служителите 

и длъжностните лица. 

ОЗС, ТД 

периодично - 

на основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плановете с 

органите на МВР и ДАНС 

ОЗС: 

- изготвен нов план за 

сигурност на сградата на 

АК ЦМУ; 

- актуализирани са запове-

ди за организация на 

действията; 

- брой инструктажи, обучения, 

тренировки и практически 

занятия със служителите и 

длъжностните лица 

ОЗС: Проведен годишен 

инструктаж на служители-

те от ЦМУ и симулативна 

тренировка по противо-

действие на тероризма. 

ТД Митница Бургас: 
6 бр.; 

ТД Митница Варна:  
- 3 бр. практически трени-

ровки със служители; 

-1 бр. годишен инструк-

таж; 

- актуализирани Вътрешни 

правила за пожарна 

безопасност; 

ТД Митница Пловдив: в 

процес на актуализация; 

ТД Митница Русе: 11 бр.; 

ТД Митница София: 6 бр. 

Задача 4.3.4.4. Осъществяване на 

ефективен и действен контрол за 

стриктно спазване на охранителния и 

пропускателния режим. Поддържане 

техническата готовност на системите за 

сигурност с цел намаляване до минимум 

ОЗС, ТД постоянен 

- сключване на договори за 

абонаментна поддръжка и 

ремонт 

ОЗС: 

-сключен договор за 

абонаментна поддръжка и 

ремонт на система за 

контрол на достъпа в 

ЦМУ;  
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на риска от възникването на бедствени 

или други извънредни ситуации. 

- подготвена документация 

и стартирани процедури по 

ОП за договори за 

пожароизвестяване на 

обекти на ТД Митница 

Пловдив и ТД Митница 

София, за охрана със СОТ 

и за видеонаблюдение на 

обекти на ТД и ЦМУ; за 

доставка на нови ПИС и 

ПГС в обекти на ЦМУ; 

ТД Митница Бургас: 

7 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр. 

договори; 

ТД Митница Пловдив: 

Сключен е договор на АМ 

с изпълнител; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

16 действащи договори 

- резултати от извършени 

проверки 

ОЗС: Постоянен контрол 

на охранителния и пропус-

кателния режим на адми-

нистративния комплекс на 

ЦМУ. Няма констатирани 

нарушения при извърш-

ваните проверки; 

ТД Митница Пловдив: 
Извършени три бр. внезап-

ни проверки по носене на 

дежурства от дружеството 

за охрана на митническия 

комплекс, без констатации 

за нарушения. 
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- профилактика и ремонти на 

системите 

ОЗС: Профилактиката и 

ремонтите се извършват 

съгласно сключените до-

говори с дружествата за 

техническо обслужване на 

охранителните системи и 

осигуряване на работоспо-

собността на системите за 

видеонаблюдение, пожа-

роизвестяване и контрол 

на достъпа. 

ТД Митница Бургас: 

Съобразно сключените 

договори; 

ТД Митница Варна:  
- 12 бр.профилактики на 

всички системи; 

- 1 бр. ремонт на ППИ, 

ПГИ; 

ТД Митница Пловдив: 

Съобразно сключения 

договор. 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София:  

- 12 бр. профилактики на 

системите за видеонаблю-

дение и пожароизвестя-

ване;  

- 2 бр. ремонт на системи 

за видеонаблюдение 

Мярка 4.4. Оптимизиране и 

осигуряване на надеждна, 

мащабируема и устойчива ИТ 

инфраструктура 
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Дейност 4.4.1. Проектиране и изграждане 

на единно техническо решение за създаване 

на DRC за нуждите на Агенция 

„Митници“– Първи етап от проект за 

изграждане на резервен център за данни за 

всички второстепенни разпоредители с 

бюджет по бюджета на Министерството на 

финансите (DRC на МФ) 

 

ДИСАД 2021 

-успешно закупено, доставено, 

монтирано и оживено техническо 

оборудване за Агенция 

„Митници“ за обезпечаване на 

първи етап от проект за 

изграждане на резервен център за 

данни за всички второстепенни 

разпоредители с бюджет по 

бюджета на Министерството на 

финансите (DRC на МФ) 

ДИСАД: стартирала ТП за 

етап 1 

- възможност за превклюване на 

поне една услуга към изградения 

резервен център за данни 

ДИСАД: стартирала ТП за 

етап 1 

Дейност 4.4.2. Реализиране на частен облак 

в Агенция „Митници“: 

Внедряване, надграждане и разширяване на 

платформата OpenShift Container Platform 

(OCP) в ИТ инфраструктурата на Агенция 

„Митници“ 

 

ДИСАД Постоянен 

- брой деплойнати модули 
ДИСАД: 179 бр. деплой-

нати модули 

- брой обновени версии 

ДИСАД: 65 актуализации 

на платформата OpenShift 

Container Platform 

- брой конфигурирани 

приложения, машини и 

интеграции 

 

ДИСАД: 22 приложения; 

61 сървъра; 

10 системи към AMQ 

Broker 

Цел 5. Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки  и трети страни,  с други    

            национални правоприлагащи органи, икономически оператори и обществеността 

Мярка 5.1. Сътрудничество с 

митническите администрации на 

държавите членки на ЕС и 

координирани действия за защита на 

финансовите интереси на Съюза, 

включително сътрудничество с 

компетентните органи в областта на 

акцизите 
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Дейност 5.1.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на ДЧ 

ДМРР: 80 бр. отправени 

молби за съдействие; 

ТД Митница София: 

0 бр. 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на ДЧ 

ДМРР: 176 бр.; 

ТД Митница София: 

30 бр. 

Дейност 5.1.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени молби до 

митнически администрации на 

ДЧ за връчване на техни 

граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ДМРР: 17 бр.; 

ТД Митница София: 

1 бр. 

-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на ДЧ 

ДМРР: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

2 бр. 

Дейност 5.1.3. Сътрудничество с ОЛАФ 

ДМРР постоянен 
-брой извършени проверки по 

повод разследвания на ОЛАФ 

ДМРР: Проверки по 50 

нови разследвания 

 

Дейност 5.1.4. Обмен на информация 

чрез системите на АМ, OLAF, Europol, 

WCO и др., с цел събиране и анализ на 

рискова информация 

ДМРР постоянен - брой обменени съобщения 

ДМРР: 

- 205 бр. обменени 

съобщения с OLAF; 

- 159 бр. с Европол 

 

Дейност 5.1.5. Участие в дейности от 10-

ти План за действие (2020-2021) ДМРР 2020-2021  ДМРР: 6 действия 

Задача 5.1.5.1. Участие в Дейности 

9.1.2.2. и 9.1.1. „Борба с акцизната измама 

– минерални масла и тютюневи изделия” ДМРР постоянен - брой доклади 

ДМРР: Тези дейности са 

отпаднали преди 2021 г., 

поради което не могат да 

бъдат отчетени 

Дейност 5.1.6. Участие в дейности по 

приоритет „Акцизна измама” по 

ЕМПАКТ 

ДМРР    
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Задача 5.1.6.1. Участие в Оперативни 

дейности, насочени към измами с 

дизайнерски горива (ОА2.1) 

ДМРР постоянен - брой доклади 
ДМРР: 3 бр. 

 

Дейност 5.1.7. Участие в международни 

форуми на държавите членки на ЕС 

ДМД, ДЦМУ 2021 

- участие в срещите на Групата 

за митническа политика   
ДМД: 2 участия 

-участие в срещите на 

неформалния Форум на 

генералните директори на 

митническите администрации на 

ЕС 

ДМД: 5 участия 

- участие в ежегодната 

неформална среща на 

генералните директори на 

митническите администрации на 

ДЧ на ЕС и Турция 

ДМД: 0 участия 

- участие в Работната група по 

митнически въпроси към 

Азиатско-европейската 

инициатива ASEM 

ДМД: 0 участия 

- участие в среща на 

генералните директори на митн. 

администрации в Съвета на ЕС 

ДМД: 0 участия 

- участие в семинар на високо 

равнище под португалско  

председателство 

ДМД: 0 участия 

- участие в среща на генерални-

те директори на митническите 

администрации в рамките на 

Европейската конвенция на по-

лицейските началници (EPCC) 

ДМД: 1 участие 

- участие в семинар на високо 

равнище под словенско  

председателство 

 

ДМД: 1 участие 
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Дейност 5.1.8. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

държави членки. 

ДМДМ, ТД    

Задача 5.1.8.1. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

държави членки, вкл.по прехвърляне на 

права и задължения (ТОРО) 

ДМДМ, ТД постоянен 
- брой консултационни 

процедури 

 

ДМДМ: 9 бр. ; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр. 

 

Задача 5.1.8.2. Изпращане на данните на 

разрешения по чл. 211, параграф 1 от 

МКС, издадени от БМА без консултация 

в съответствие с чл. 261, параграф 1 от 

РИ (ЕС) 2015/2447 до другите 

заинтересовани митнически органи,  

както и получаване на данните на 

разрешения по чл. 211, параграф1 от 

МКС , издадени от други ДЧ без 

консултация в съответствие с чл. 261, 

параграф 1 от РИ, вкл. при прехвърляне 

на права и задължения (ТОРО) 

ДМДМ, ТД постоянен 

 

- брой изпратени разрешения; 

 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 0 бр. 

- брой получени разрешения   

ДМДМ: 9 бр.  

ТД Митница Бургас: 0 бр. 

ТД Митница Варна: 0 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

Дейност 5.1.9. Обмен на добри практики 

с ДЧ и поддържане на оперативно 

сътрудничество във връзка с прилагане на 

законодателството 

ДЦМУ, ТД    

Задача 5.1.9.1. Участие в дейностите на 

Европейската митническа лабораторна 

мрежа CLEN 

ДЦМЛ,  

МЛ - ТД Митница Русе  

МЛ - ТД Митница 

Пловдив 

постоянен - видове и брой участия 

ДЦМЛ: 
- Участие в общо 4 бр. 

междулабораторни сравни-

телни изпитвания и 

проучвания: 
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- определяне на обработка 

„текстуриране“ при расти-

телни мазнини - ЦМЛ; 

- определяне на алкохолно 

съдържание във вино - 

ЦМЛ; 

- количествено определяне 

на денатуранти в напълно 

денатуриран спирт и 

спиртни продукти - ДЦМЛ, 

МЛ - ТД Митница Русе и 

МЛ - ТД Митница Пловдив; 

- определяне на показате-

ли за Мьорзинг код в пре-

работени селско-стопанс-

ки продукти - ДЦМЛ и МЛ 

- ТД Митница Пловдив.    

ТД Митница Пловдив: 

3 бр.: 

1. 1.CLEAN A2 - Vegitable Fats 

and Oils/Растителни 

мазнини и масла. 

2. 2.CLEAN A2 - CLEN 

Proficiency Test related to the 

Meursing table, 9th test 

edition, 2021 

3.CLEAN A2 - CLEN Profi-

cienty Test on Complety 

Denatured Alcohol 2021  

ТД Митница Русе: 

Участие в Междулабора-

торно изпитване „Тест за 

пригодност на напълно де-

натуриран алкохол 2021“, 

организирано от Групата 
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на Европейските митниче-

ски лаборатории (CLEN) 

Задача 5.1.9.2. Участие за актуализация 

на процедури и инструкции, ръководства 

във връзка с вземането на проби за целите 

на митническия и акцизния контрол (в 

т.ч. SAMANCTA) и за други лабораторни 

дейности 

ДЦМЛ постоянен 
- вид и брой на изменения, 

актуализации 
ДЦМЛ: 
Липса на необходимост 

Дейност 5.1.10. Извършване на проверки 

по линия на международното 

сътрудничество в областта на акцизите 

съвместно с данъчните администрации на 

държавите членки в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 389/2012 

ДАДМ постоянен 

 - брой проверки по получени 

запитвания относно правилното 

прилагане на акцизното 

законодателство; 

ДАДМ: 3 868 бр. 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство; 

ДАДМ: 233 бр. 

Дейност 5.1.11. Обмен на информация 

чрез акцизните информационни системи 

на ЕС - Система за движение и контрол 

на акцизните стоки (EMCS) и 

комуникационния канал ELO TO ELO. 

ДАДМ постоянен 

- брой изпратени запитвания 

чрез EMCS; 
ДАДМ: 67 бр. 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство. 

ДАДМ: 233 бр. 

Мярка 5.2. Сътрудничество с 

митническите администрации на трети 

страни за взаимна административна 

помощ в митническата област 

       

Дейност 5.2.1. Извършване на проверки 

по линия на взаимната административна 

помощ в митническата област 
ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на трети страни 

ДМРР: 66 бр. 

 

 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на трети страни 

ДМРР: 161 бр. 
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Дейност 5.2.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой oтправени молби до 

митнически администрации на 

трети страни за връчване на 

техни граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ДМРР: 6 бр. 

-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на трети страни 

ДМРР: 2 бр. 

Дейност 5.2.3. Участие в работата на 

органите на международни организации  ДЦМУ  
 

 

Задача 5.2.3.1. Участие в дейността на 

Съвета, комитетите и други работни 

органи на Световната митническа 

организация (СМО) 

ДМД,       ДЦМУ постоянен 
- изготвени материали и 

попълнени въпросници 

ДМД: Предоставена инфор-

мация за изготвяне на 

аналитичен доклад на СМО 

за незаконната търго-вия за 

2020  г., Годишния доклад 

на СМО за 2020-2021 

финансова година, 

въпросник за споделяне на 

добри практики в дистри-

бутирането на ваксини, 

онлайн проучване за елект-

ронното обучение, въпрос-

ник относно администрати-

вната взаимопомощ, нови 

списъци с Международни 

непатентни наименования 

на фармацевтични субстан-

ции, предложени от Свето-

вната здравна организация, 

нов софтуер на СМО относ-

но времето за вдигане на 

стоки, мрежа за равенство 

между половете и разнооб-

разие в митниците, инициа-
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тивата за подобряване и 

разработване на допълните-

лни средства за обмен на 

информация в Митническа-

та информационна мрежа 

по правоприлагане CEN,  

подготовка на трето изда-

ние на Компендиум с казу-

си за електронната търго-

вия; актуализиране на вто-

рата част на Компендиума 

за управление на риска. 

Подготвени материали и 

извършена координация 

относно участие в регио-

нален семинар относно 

използването на стратеги-

чески прогнози за дефини-

ране на Стратегията на 

СМО, регионален семинар 

за круизни кораби,  Проек-

тната група за глобална 

информационна и разузна-

вателна стратегия на СМО, 

семинар, посветен на 

сътрудничеството между 

митническите и приста-

нищни служби, междинен 

курс по анализ на данни,  

обучение по Програмата на 

Службата на ООН за 

наркотици и престъпност и 

СМО за контрола на 

контейнери, обучение по 

превенция на незаконния 

трафик на културни цен-
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ности,  съвместни митни-

чески операции STOP II, 

Pandora VI, THUNDER 

2021, DEMETER VII, 

Pathfinder, Balkan Gate 2 

- участие в редовните годишни 

сесии на Съвета на СМО 

ДМД: Участие в 138-та 

сесия на Съвета на СМО 

(24-26.06.2021г.) 

- участие в дейността и 

заседанията на комитети на 

СМО 

ДМРР: Участие в 41-та 

сесия (виртуална) на Коми-

тета за борба с измамите 

- участие в Конференцията на 

ръководителите на 

митническите администрации от 

Европейския регион на СМО 

ДМД: Участие в Конфе-

ренцията на ръководители-

те на митническите адми-

нистрации от регион Евро-

па на СМО (08.06.2021г.) 

- участие в срещата на 

ръководителите на 

Европейските служби за борба с 

контрабандата и митническата 

измама 

 

- участие в други работни 

органи на СМО 

ДМД: Участие в 231-та/ 

232-та (4-6.05.2021 г.) и 

233/234-та (25-27.10.2021 

г.) сесии на Постоянния 

технически комитет, 23/ 

24-та (30.08-02.10.2021 г.) 

и 25-та (14-16.04.2021 г.) 

срещи на Работна група по 

Рамката от стандарти за 

сигурност и улесняване на 

международната търговия, 

3-та (21-22.04.2021 г.) и 4-

та (7-8.10.2021 г.) срещи на 

Работната група за из-

мерване на резултатите от 
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дейността на митнически-

те служби, събитие, орга-

низирано от Регионалното 

бюро за укрепване на ка-

пацитета за регион Европа 

(21.05.2021 г.),  Региона-

лен семинар за подготовка 

на Стратегическия план на 

СМО (7-8.10.2021 г.); 

ТД Митница Варна: 2 

срещи (PFCWG - 1 

служител и IAPH-WCO - 2 

служителя) 

Дейност 5.2.4. Задълбочаване на 

регионалното сътрудничество с цел 

приобщаване на страните от Югоизточна 

Европа към политиките на ЕС 

ДМД,        ДЦМУ 

 

 

 

 

 

 

 

   

Задача 5.2.4.1. Участие в работата на 

Центъра за правоприлагане в Югоизточна 

Европа (ЦПЮЕ) 

ДМД, ДМРР постоянен 
- участие в срещите 

 

ДМРР: Участие в ежегод-

ната онлайн среща на Це-

левата група по наркоти-

ците към ЦПЮЕ и напра-

вена презентация за най-

значимите залавяния на 

хероин от АМ за 2021 г.; 

- Обменени 65 съобщения 

за задържани наркотици и 

прекурсори от АМ;  

ДМД: Участие в годишна-

та сесия на Съвета на 

ЦПЮЕ (по кореспонден-

тен път) и в 10-та сесия на 

Финансовата консултатив-
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на група към ЦПЮЕ, чрез 

Cisco Webex (16.04.2021 г.) 

Задача 5.2.4.2. Участие в дейността на 

работната група по митнически въпроси 

към Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС) 
ДМД постоянен - участие в срещите 

ДМД: Участие в среща на 

Работна група на Черно-

морско икономическо сът-

рудничество по митни-

чески въпроси (18.11.2021 

г.) 

Дейност 5.2.5. Прилагане на двустранни 

международни договори и развитие на 

двустранното сътрудничество 

ДМД,       ДЦМУ постоянен 

- проведени срещи и/или 

осъществена кореспонденция с 

други митнически 

администрации, на ръководно и 

на експертно ниво 

ДМД: 
- Проведени 6 срещи на 

ръководно и на експертно 

ниво по линия на българо-

турското двустранно 

сътрудничество; 

- Проведени 5 срещи на 

ръководно ниво с предста-

вители на различни митни-

чески администрации; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

- проведени срещи и/или 

кореспонденция за подготовка 

на двустранни спогодби 

 

Дейност 5.2.6. Прилагане на 

конвенциите, сключени в рамките на 

СМО 
ДЦМУ, ТД    

Задача 5.2.6.1. Участие в дейността и 

заседанията на Административния 

комитет по Истанбулската конвенция  и 

договарящите страни по Конвенция АТА 

ДМДМ постоянен - брой участия  

Задача 5.2.6.2. Участие в дейността и 

заседанията на Управителния комитет по 

Ревизираната Конвенция Киото 
ДМД,       ДЦМУ постоянен - брой участия 

ДМД: Участие в 24-та (01-

05.03.2021г.), 25-та (07-

11.06.2021г.), 26-та (13-

17.09.2021г.) и 27-та (29.11 

- 03.12.2021г.) срещи на 

Управителния комитет по 
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Ревизираната конвенция 

Киото 

Задача 5.2.6.3. Участие в сесиите на 

Административния комитет на 

Конвенция ТИР (АС.2) и в сесиите на 

Работната група по митническите 

въпроси свързани с транспорта (WP.30) 

към ИКЕ/ООН 

ДМДМ постоянен 

- брой участия 
ДМДМ: 3 участия в 

сесиите на АС.2 и WP.30 

- брой доклади от участия в 

сесиите 
ДМДМ: 3 бр. доклади 

Дейност 5.2.7. Обмен на информация с 

други митнически администрации ДЦМУ, ТД    

Задача 5.2.7.1. Обмен на информация с 

други митнически администрации в 

рамките на процедурите по издирване и 

събиране на възникнало задължение при 

режим транзит съгласно 

административните споразумения между 

ДЧ на Конвенцията за общ транзитен 

режим и Конвенция ТИР 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой получени документи 

ДМДМ: 143 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Варна: 

2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

915 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 

66 бр. 

- брой изпратени документи 

ДМДМ: 45 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Варна: 1 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

421 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр.; 

ТД Митница София: 

101 бр. 

Мярка 5.3. Сътрудничество с други 

национални правоприлагащи органи и 

междуинституционален обмен на 

информация 
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Дейност 5.3.1. Обмен на информация с 

правоприлагащи органи при конкретни 

запитвания (МВР, ДАНС, органи на 

съдебната власт, НСлС, КПКОНПИ) 

     

Задача 5.3.1.1. Предоставяне на 

информация на органите на МВР, ДАНС, 

КПКОНПИ, органи на съдебната власт, 

НСлС 
ДМРР, ДИСАД постоянен 

-брой случаи на предоставена 

информация 

ДМРР: 1 396 бр.; 

ДИСАД:  33 бр., от които 

15 директно, 18 - чрез 

други дирекции в АМ  

ТД Митница София: 

15 бр. 

Дейност 5.3.2. Обмен на информация с 

институции при конкретни запитвания и 

инициативни писма (НАП, ИААА, 

ИАЛВ, ДАМТН, АПИ, НСИ, КЗК и 

министерства)  

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой случаи на предоставена 

информация 

ДМРР: 56 бр.; 

ДИСАД: 267 бр. експорт 

на резервации от модул 

ПТРР към ИААА; 

ТД Митница Бургас: 

2 бр.; 

ТД Митница Варна: 

353 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

512 бр.; 

ТД Митница Русе: 3 бр. 

ТД Митница София: 

504 бр. 

- брой изпратени запитвания 

ДМРР: 37 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 

45 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

382 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

813 бр. 

   - брой получени отговори ДМРР: 15 бр. 
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ДИСАД: Импорт на 

резервации от ИААА в 

модул ПТРР - 548 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

1 бр.; 

ТД Митница Варна: 

48 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

398 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 

813 бр. 

Дейност 5.3.3. Сътрудничество с 

гарантиращата асоциация на Република 

България за процедура ТИР 

ДМДМ    

Задача 5.3.3.1. Участие в заседанията на 

Националния комитет за мониторинг на 

разрешенията за достъп до процедура 

ТИР 

ДМДМ постоянен 

- брой проведени заседания на 

Комисията за достъп до 

процедурата ТИР; 

ДМДМ: 7 заседания   

- брой издадени разрешения за 

достъп до процедурата ТИР; 

ДМДМ: 4 решения за 

предоставяне на достъп на 

14 заявителя 

- брой издадени разрешения за 

отнемане достъпа до 

процедурата ТИР; 

ДМДМ: 6 решения за 

отнемане достъпа на 173 

титуляри 

- брой актуализации на 

Международната база данни 

ТИР към ИКЕ/ООН 

ДМДМ: 215 актуализации 

на данни за титуляри 

Дейност 5.3.4. Предоставяне на достъп на 

други държавни институции до 

Системата за справочна информация на 

АМ на база сключени споразумения 

ДИСАД, ДС постоянен 

 

 

Задача 5.3.4.1. Администриране на 

достъпите на служители на други 

държавни институции до Системата за 
ДИСАД постоянен 

- брой предоставени нови 

достъпи; 

ДИСАД: Предоставени 

нови достъпи до МИС3А 

на служители от: 

НАП - 61 бр.; 
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справочна информация на АМ на база 

сключени споразумения 

МЗХГ- 1 бр.; 

МВР - 12 бр.; 

КПКОНПИ - 7 бр.; 

НСИ - 1 бр.; 

ДАНС - 1 бр.; 

ИАГ - 16 бр. 

- брой прекратени достъпи; 

 

ДИСАД: Прекратени 

достъпи до МИС3А на 

служители от: 

НАП - 105 бр.; 

МЗХГ - 1 бр.; 

МОСВ - 2 бр.; 

МВР - 17 бр.; 

ДАНС - 6 бр.; 

КПКОНПИ - 39 бр.; 

ИАГ - 15 бр. 

- брой актуализирани достъпи. ДИСАД: Общо 716 бр. 

Задача 5.3.4.2. Преглед на 

предоставените достъпи и на тяхната 

активност  

ДИСАД 12.2021 

- брой институции, за които е 

извършен преглед на 

предоставените достъпи 

ДИСАД: Извършен прег-

лед на предоставени достъ-

пи на служители от 9 бр. 

институции (НАП, МЗХГ, 

МВР, КПКОНПИ, НСИ, 

ДАНС, ИАГ, МОСВ, 

НСлС). 

Дейност 5.3.5. Регулярно предоставяне на 

информация на други държавни 

институции във връзка с наредби и 

закони 

    

Задача 5.3.5.1. Предоставяне на 

информация на МЗХГ-ИАЛВ,  ДА „ДР и 

ВВЗ”, МЕ и ДАНС 

ДИСАД постоянен 
- брой изготвени регулярни 

справки 
ДИСАД: 60 бр. 

Задача 5.3.5.2. Предоставяне на 

информация на МОСВ-ИАОС 
ДИСАД постоянен 

- брой предоставени регулярни 

справки 
ДИСАД: 1 бр. 



 168 

Мярка 5.4. Подобряване на 

механизмите за сътрудничество с 

неправителствените организации, 

гражданите и бизнеса 

       

Дейност 5.4.1. Сътрудничество с 

легалния бизнес и браншови организации 

в областта на акцизите 

     

Задача 5.4.1.1. Организиране и 

провеждане на срещи и семинари с 

икономическите оператори и браншовите 

организации 

ДМРР, ДАДМ постоянен 
-брой проведени срещи и 

семинари 
ДМРР : 3 бр. 

Дейност 5.4.2. Информиране и засилване 

на диалога с икономически оператори и 

браншови организации с цел еднаквото 

разбиране и прилагане на митническото 

законодателство 

ДЦМУ, ТД    

Задача 5.4.2.1. Провеждане на семинари 

и срещи с икономически оператори и 

браншови организации, и информирането 

им по въпроси свързани с прилагането на 

митническато законодателство на Съюза 

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой проведени срещи и 

семинари; 

ДМДМ: 

- 10 бр. 

- Участие в семинар за 

членовете на НОМА във 

връзка с Хармонизирана 

система Комбинирана 

номенклатура 2022 г. и 

ОТИ; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 4 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр.; 

ТД Митница София: 0 бр. 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори; 

ДМДМ: 761 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

9 бр.; 

ТД Митница Варна: 

58 бр.; 
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ТД Митница Пловдив: 

17 бр.; 

ТД Митница Русе: 

0 бр.; 

ТД Митница София: 

33 бр. 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ; 

ДМДМ: 27 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр. 

- брой писмени отговори на 

журналистически питания 

ТД Митница Пловдив 

 0 бр.; 

ТД Митница Русе: 0 бр. 

Дейност 5.4.3. Предоставяне на 

информация на външни потребители при 

конкретни запитвания 

ДПН, ДАОК, ДИСАД постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания, включително и по 

ЗДОИ, заявления за получаване 

на статистическа информация;  

ДПН: 

- 44 бр. решения по запит-

вания по ЗДОИ 

- 20 бр. отговори на запит-

вания; 

ДАОК: Обработени са 

6 694 бр. входящи и 6 259 

бр. изходящи писма на 

публичния e-mail 

delovodstvo@customs.bg 

ДИСАД: 122 бр., от които 

45 бр. директно на пода-

теля и 77 бр. чрез други 

дирекции в АМ 

- брой издадени удостоверения 

за наличие или липса на 

задължения по реда чл. 87, ал. 6, 

10 и 11 от ДОПК; 

ДПН: 1 235 бр. 

- предоставяне на данни и 

уведомления посредством 

информационна система „РМС – 

Плащания“ на МФ, чрез RegiX; 

ДИСАД: Брой заявки за 

информация посредством 

информационна система 

„РМС-Плащания“ на МФ, 

mailto:delovodstvo@customs.bg
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чрез RegiX към РЕЗМА - 

9 370 645 бр. 

- брой на предоставени 

уведомления по т. 8 от РМС № 

592/2018 г.;  

ДПН: 208 бр. 

- предоставяне на данни на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към системите 

на АМ, посредством RegiX 

 

Мярка 5.5. Административно 

сътрудничество по отношение на 

произхода на стоките с митническите 

органи на държавите партньори по 

Споразуменията за свободна търговия 

на ЕС или с компетентните органи на 

държави, ползващи се от 

едностранните тарифни преференции, 

предвидени от ЕС, при внос на стоки 

       

Дейност 5.5.1. Извършване на 

последващи проверки на  издадените в 

Република България доказателства за 

произход на стоки в рамките на 

преференциалните и други договорености 

на ЕС с трети страни 

ДМДМ, ТД     

Задача 5.5.1.1. Изготвяне на искания до 

митническите учреждения за проверка на 

доказателства за произход на стоките, 

послужили като основание за 

предоставяне тарифни преференции в 

трети страни. 
ДМДМ, ТД постоянен 

- общ брой получени за 

проверка доказателства за 

произход; 

ДМДМ: 296 бр. писма; 

ТД Митница Бургас: 

16 бр.; 

ТД Митница Варна: 

14 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

10 бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.; 

ТД Митница София: 

32 бр. 
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Задача 5.5.1.2. Уведомяване на 

митническите органи на държавите 

партньори за резултатите от извършените 

в Република България последващи 

проверки на доказателствата за произход 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ: 226 бр. 

- брой ДП, неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ: 214 бр. 

Задача 5.5.1.3. Изготвяне на запитвания 

за редовността на доказателства за 

произход до митническите органи на 

държавите партньори по Споразуменията 

за свободна търговия на ЕС или до 

компетентните органи на държави, 

ползващи се от едностранните тарифни 

преференции, предвидени от ЕС 

 

ДМДМ, ТД Постоянен 

- общ брой изпратени за 

проверка доказателства за 

произход;  

ДМДМ: 82 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0 бр.; 

ТД Митница Варна: 

50 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

4 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

64 бр. 

Задача 5.5.1.4. Уведомяване на 

българските митнически учреждения за 

резултатите от извършените последващи 

проверки на доказателствата за произход, 

издадени в държавите партньори по 

Споразуменията за свободна търговия на 

ЕС или в държавите, ползващи се от 

едностранните тарифни преференции, 

предвидени от ЕС 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ: 54 бр. 

- брой ДП, неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ: 2 бр. 

Цел 6. Изграждане на капацитет и предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на 

компетентностите в митническата професия 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 6.1. Изграждане на капацитет и 

подобряване на профила на 

митническата професия чрез 

привличане на компетентни кандидати 

и професионално израстване на 

служителите в митническата 

администарция 
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Дейност 6.1.1. Провеждане на конкурсни 

процедури 

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
постоянен 

брой приключили конкурси 

 

ДУЧР: 96 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

8  бр.; 

ТД Митница Варна:           

7  бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

6  бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр.; 

ТД Митница София: 

11  бр. 

брой назначени кандидати 

ДУЧР: 128 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

6  бр.; 

ТД Митница Варна: 

12 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

7 бр.; 

ТД Митница Русе: 6 бр. 

ТД Митница София: 

20  бр. 

Дейност 6.1.2. Провеждане на 

конкурентни подбори                             

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
постоянен 

- брой приключили конкурентни 

подбори 

ДУЧР: 260 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

52 бр.; 

ТД Митница Варна: 6 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

30 бр.; 

ТД Митница Русе: 20 бр. 

ТД Митница София: 

64 бр. 

- брой повишени служители 

ДУЧР: 386 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

125 бр.; 

ТД Митница Варна: 5 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

39 бр.; 

ТД Митница Русе: 26 бр.; 
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ТД Митница София: 

94 бр. 

Дейност 6.1.3. Актуализиране на 

длъжностните характеристики. При 

осъществени структурни промени 

преките ръководители на звената се 

задължават в срок от един месец от 

влизане на промените в сила да 

актуализират изискваните 

компетентности за своето структурно 

звено и да подготвят нови или 

актуализирани длъжностни 

характеристики за служителите си за 

утвърждаване. 

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 
2021 

- брой актуализирани и 

утвърдени длъжностни 

характеристики 

ДУЧР: 1634 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

236 бр.; 

ТД Митница Варна: 

164 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

164 бр.; 

ТД Митница Русе:  

188 бр.; 

ТД Митница София: 

369 бр. 

Мярка 6.2. Прилагане на Общия 

подход на ЕС за обучение в 

митническата област 

     

Дейност 6.2.1. Изготвяне на годишни 

оценки за изпълнение на длъжността, 

вземайки предвид прилагането на 

практика на компетентностите, съгласно 

РКАМ в процесите по управление на 

човешките ресурси и обучение на 

служителите в Агенция „Митници” 

ДУЧР, отдели ЧРАОС в 

ТД 

31 януари  

2021 г. 

- общ брой служители, получили 

годишна оценка за изпълнение 

-  

ДУЧР: 2742 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

465 бр.; 

ТД Митница Варна: 

196 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

168 бр.; 

ТД Митница Русе: 517 бр. 

ТД Митница София: 

647 бр. 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Изключително 

изпълнение“ 

ДУЧР: 109 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

25 бр.; 

ТД Митница Варна: 2 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

5 бр.; 

ТД Митница Русе: 2 бр. 

ТД Митница София: 2 бр. 
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- брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

надвишава изискванията“ 

ДУЧР: 1536 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

186 бр.; 

ТД Митница Варна: 

128 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  
7 бр.; 

ТД Митница Русе: 

218 бр.; 

ТД Митница София: 

408 бр. 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

напълно отговаря на 

изискванията“ 

ДУЧР: 1089 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

254 бр. 

ТД Митница Варна: 

65 бр. 

ТД Митница Пловдив: 

75 бр. 

ТД Митница Русе: 296 бр. 

ТД Митница София: 

231 бр. 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

отговаря не напълно на 

изискванията“ 

ДУЧР: 8 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0  бр.; 

ТД Митница Варна:1  бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

1 бр.; 

ТД Митница Русе: 1 бр. 

ТД Митница София: 6 бр. 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Неприемливо 

изпълнение“ 

ДУЧР: бр.; 

ТД Митница Бургас: 

0  бр.; 

ТД Митница Варна: 

0  бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

0 бр.; 
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ТД Митница Русе: 0 бр. 

ТД Митница София: 0 бр. 

Дейност 6.2.2. Прилагане на програмата с 

модули за електронно обучение по МКС, 

на Европейската комисия 

ДНУЦ постоянен 

- брой публикувани е-модули и 

електронни книги (на интранет и 

интернет страницата на АМ) 

 

ДНУЦ: 32 бр. модули на 

български език, публику-

вани в интранет 

- брой  потребители 
ДНУЦ: 628 бр. посещения 

на модулите в интранет 

- брой преведени на български 

език модули и книги 
ДНУЦ: 0 бр. 

Задача 6.2.2.1. Публикуване на модулите 

за електронно обучение и на електронни 

книги на Интранет и/или интернет 

страницата на АМ 

ДНУЦ, ДИСАД Постоянен 
- брой публикувани е-модули и 

книги 
ДНУЦ: 32 бр. 

Задача 6.2.2.2. Публикуване на резюме на 

съдържанието на модулите за е-обучение 

и на електронните книги в Програмата за 

обучение на служителите в АМ 

ДНУЦ постоянен 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в 

АМ  

ДНУЦ: 44 линкове към 

резюмета на електронни 

модули от системата за 

обучение на ЕК 

Задача 6.2.2.3. Публикуване на резюме на 

съдържанието на модулите за е-обучение 

и на електронните книги в интернет 

страницата на АМ 

ДНУЦ Постоянен - брой публикувани резюмета 

ДНУЦ: 18 линкове към 

резюмета на е-модули от 

сайта на ЕК 

 

Дейност 6.2.3. Внедряване на обученията 

на CELBET на национално ниво 

ДНУЦ, ДМРР 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой участници от АМ в 

обучения на CELBET 

 

ДНУЦ: 14 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

 2 бр. 

- брой проведени обучения по 

теми от Каталога на CELBET 

на национално ниво 

 

ДНУЦ: 1 бр.; 

ТД Митница Бургас: 1 бр. 

- брой участници в национални 

oбучения по теми от Каталога 

на CELBET 

ДНУЦ: 15 бр. 
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Мярка 6.3. Изпълнение на годишната 

Програма за обучение през 2021 г. на 

служителите от специализираната 

администрация на Агенция „Митници” 

     

Дейност 6.3.1. Организиране и 

провеждане на обученията съгласно 

годишната програма за последващо 

обучение на специализираната 

администрация на АМ 

ДНУЦ, ТД 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучени служители (на 

национално и регионално 

ниво) 

 

ДНУЦ: 1225 бр. (876 бр. на 

национално ниво и 349 бр. 

на регионално); 

ТД Митница Бургас: 

105 бр.; 

ТД Митница Варна: 

366 бр.; 

ТД Митница Пловдив: 

205 бр.; 

ТД Митница Русе: 57 бр. 

обучени служители на 

регионално ниво, 68 бр. 

обучени служители на 

национално ниво; 

ТД Митница София: 

94 бр. 

- брой обучения (на национално 

и регионално ниво) 

ДНУЦ: 86 бр. (55 бр. на 

национално ниво и 31 бр. 

на регионално); 

ТД Митница Бургас: 

25 бр.; 

ТД Митница Варна: 

36 бр.; 

ТД Митница Пловдив:  

25  бр.; 

ТД Митница Русе: 9 бр.  

обучения на регионално 

ниво; 

ТД Митница София: 9 бр. 
Дейност 6.3.2. Организиране и 

провеждане на дистанционни обучения ДНУЦ, ДИСАД 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения 

 

ДНУЦ: 11 бр.;  

ТД Митница Бургас: 

3 бр. 
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- брой обучени служители 

ДНУЦ: 314 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

48 бр. 

Дейност 6.3.3. Организиране и 

провеждане на обучения за икономически 

оператори и други заинтересовани страни ДНУЦ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения 

 

ДНУЦ: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас:2 бр. 

- брой обучени 

ДНУЦ: 0 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

50 бр. 

Дейност 6.3.4. Организиране и 

провеждане на базов курс за обучение на 

служителите от специализираната 

администрация 

ДНУЦ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- утвърдена програма на базов 

курс 

ДНУЦ:  
1.Заповед № ЗАМ-1323/ 

32-251332/28.08.2020 г.;  

2.Заповед № ЗАМ-1506/ 

32-288051/02.10.2020 г.; 

3.Заповед № ЗАМ-1832/ 

32-355168/02.12.2020 г.; 

4.Заповед № ЗАМ-643/  

32-150312/13.05.2021 г.; 

5.Заповед № ЗАМ-1480/ 

32-311590/01.10.2021 г.; 

6.Заповед № ЗАМ-1739/ 

32-338376/26.10.2021 г.; 

ТД Митница Бургас: 

3 бр. 

 

- общ брой служители, 

участвали в базов курс 

ДНУЦ: 161 бр.; 

ТД Митница Бургас: 

28 бр. 

- брой служители, успешно 

завършили базов курс 

ДНУЦ: 110 бр.; 

ТД Митница Бургас:  

28 бр. 

- брой служители неуспешно 

завършили базов курс 
ДНУЦ: 1 бр. 

Дейност 6.3.5. Организиране на обучения 

към Института по публична 

администрация (ИПА) 

ДНУЦ 

съгласно 

утвърден 

годишен план 

- утвърден Годишен план за 

обучение на служителите от 

АМ 

 

ДНУЦ: ДЗ № 32-52331/  

15.02.2021 г. 
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- общ брой служители, 

участвали в обучения към 

ИПА 

ДНУЦ: 363 бр. 

Дейност 6.3.6. Прилагане на Програмата 

за електронно обучение на СМО 
ДНУЦ Постоянен 

- брой служители, регистрирани 

на платформата CLIKC на 

СМО 

 

ДНУЦ: 45 бр. 

- актуализиран списък на 

модулите 

 

ДНУЦ: В Програмата за 

обучение и на интранет 

страницата 

Дейност 6.3.7. Анализ на ефективността 

от обученията 

 

ДНУЦ Регулярно - анкети, справки, отчети 
ДНУЦ: След всяко 

обучение 

Дейност 6.3.8. Изготвяне на годишна 

Програма за обучение на 

специализираната администрация на 

Агенция „Митници” за 2022 г. 

 

ДНУЦ 31.12.2021 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в 

АМ 

ДНУЦ: Заповед № ЗАМ-

2187/32-418562/22.12.2021 

г. 

Дейност 6.3.9. Провеждане на 

специализирани обучения за повишаване 

квалификацията на ИТ експерти  

ДНУЦ, ДИСАД 2021 

- брой на проведените курсове 

за обучение 

ДИСАД: 7 бр. проведени 

курсове 

- брой сертифицирани експерти 

по съответните 

специализирани обучения 

ДИСАД: 48 бр. обучени 

служители (3-ма 

сертифицирани през 2021 

г., останалите сертифика-

ционни изпити предстоят 

през 2022 г.) 

Дейност 6.3.10. Провеждане на 

специализирани обучения за повишаване 

квалификацията на служители, работещи 

в областта на акцизното законодателство 

 

ДАДМ 

съгласно 

утвърдената 

програма за 

2021 

- брой на проведените обучения 

ДНУЦ: не; 

ДАДМ: 23 служители са 

участвали в 11 бр. обуче-

ния 

Дейност 6.3.11. Извършване на 

специализирано обучение на персонала 

ангажиран в дейности с ИЙЛ, съобразно 

необходимата периодичност и обем 

 

ТД Постоянен - брой извършени обучения 

ДНУЦ: ТД Митница Русе 

- 2 курса, 12 служители от 

отдел БН; 

ТД Митница Бургас: 9 

бр.; 
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 ТД Митница Варна: 14 

бр.; 

ТД Митница Пловдив: 1 

бр. обучение на трима 

служители; 

ТД Митница Русе: 2 бр. 

обучения, 12 бр. обучени; 

ТД Митница София: 55 

бр. 
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Използвани съкращения 
 

АМ  Агенция „Митници” 

АНП административно-наказателно производство 

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

АУАН акт за  установяване на административно нарушение 

АУЗД акт за установяване на задължения 

БИМ Български институт по метрология 

ВЗ Валутен закон 

ГДГП Главна дирекция „Гранична полиция“ 

ГКПП граничен контролно-пропускателен пункт 

ДА „ДР и ВВЗ” Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

ДАДМ дирекция „Акцизна дейност и методология“ 

ДАМТН Държавна агенция по метрологичен и технически надзор 

ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност“ 

ДАОК дирекция „Административно обслужване и комуникации“ 

ДИСАД дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ 

ДМД дирекция „Международна дейност“ 

ДМДМ дирекция „Митническа дейност и методология“ 

ДМРР дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ 

ДНУЦ дирекция „Национален учебен център“ 

ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

ДП данъчно престъпление 

ДПК дирекция „Последващ контрол“ 

ДПН дирекция „Правно-нормативна“ 

ДУЧР дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

ДФУСОП дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“ 

ДЧ държави членки на ЕС 

ДЦМЛ дирекция „Централна митническа лаборатория“ 

ДЦМУ дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 
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ЗАДС Закон за акцизите и данъчните складове 

ЗВО отдел „Звено за вътрешен одит“ 

ЗМ Закон за митниците 

ЗПКОНПИ Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

И Инспекторат 

ИААА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите 

ИАЛВ Изпълнителна агенция по лозата и виното 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЙЛ източници на йонизиращи лъчения 

ИКЕ/ООН Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации 

ИКУНК интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол  

ИСКГ Информационна система „Контрол на горивата“ на НАП 

КЗК  Комисия за защита на конкуренцията 

КИС Комуникационни-информационни системи 

КН Комбинирана номенклатура 

Конвенция ТИР Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР 

КПКОНПИ Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

МБ митническо бюро 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МЕ Министерство на енергетиката 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МКС Митнически кодекс на съюза 

ММГ митнически мобилни групи 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МП митнически пункт 

МФ Министерство на финансите 

НАП Национална агенция за приходите 

НК Наказателен кодекс 

НОМА Национална организация на митническите агенти 

НСИ Национален статистически институт 
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НСлС Национална следствена служба 

ОЗМИС отдел „Звено по мрежова и информационна сигурност“ 

ОЗС отдел „Звено по сигурността“ 

ОИО одобрен икономически оператор 

ОИПДС отнети и изоставени в полза на държавата стоки 

ППЗАДС Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

ППЗМ Правилник за прилагане на Закона за митниците 

ППС пътно-превозни средства 

ПТРР Пътни такси и разрешителен режим 

РКИ регистратура за класифицирана информация 

СМО Световна митническа организация 

ТД териториални дирекции 

ТЗ техническо задание 

УП Устройствен правилник 

ЦСВНАМ Централизирана система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ 

ЦМУ Централно митническо управление 

 


