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Цел 1. Защита на обществото и финансовите интереси на Република България и на ЕС
мярка, дейност, задача
Мярка 1.1. Гарантиране
прилагането от 1 май 2016 г. на
Митническия кодекс на Съюза
(МКС)
Дейност 1.1.1. Изготвяне на проект на
ЗИД на Закон за митниците
Дейност 1.1.2. Подобряване на
административния капацитет на АМ за
прилагането на МКС

отговорно
звено

ДЦМУ

ДЦМУ

срок за изпълнение

2017

2017

индикатор

изпълнение

- изготвен проект на ЗИД на
ЗМ и изпратен към МФ

ДМРП - ЗИД на ЗМ - ДВ, бр.99 от
12.12.2017 г. и бр.103 от 28.12.2017 г.

- брой издадени указания и
други вътрешни
административни актове

ДМРП:
-указания до началниците на митници
във връзка с внедряване в
експлоатация на версия на БИМИС,
която включва промени при
обработката на митнически
декларации за свободно обращение, с
която се приключват режими активно
усъвършенстване и временен внос;
-промяна на Правилата за
организацията и контрола в
митническите учреждения при
превози, осъществявани под
покритието на карнети ТИР;
-указания до началниците на митници
относно включването на звената за
последващ контрол за проверка на
задължителното водене на отчетност с
цел осигуряване на одитна пътека при
издаване на разрешения за специални
режими
- указания за регистриране на
резултати от контрол в NCTS;
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- правила за организацията на работа в
митническите учреждения при
изпълнение на контролните действия,
свързани с приключването на режим
съюзен транзит/общ транзитен режим
и изпълнението на процедурите по
запитване и събиране на задължението
- процедура за работа на митническите
служители при идентифицирана
необходимост от поправки на данни в
Митническата информационна
система за износ (МИСИ), Българската
интегрирана митническа
информационна система (БИМИС) и
Българска акцизна централизирана
информационна система (БАЦИС) на
Агенция „Митници“;
- действия при неспазване на срока по
чл. 149 от Регламент (ЕС) № 952/2103
на Европейския парламент и на
Съвета от 9 октомври 2013 година за
създаване на Митнически кодекс на
Съюза (МКС) за завършване на
временно складиране;
- процедура за работа на митническите
служители при приемане и обработка
на митническа декларация за внасяне
(МДВ);
- заличаване разпоредбата на параграф
8 в чл. 329 от Регламент за изпълнение
на Комисията (ЕС) 2015/2447 (РИ) и
действия на митническите служители
в случаите на прилагане на чл. 329,
параграфи 5 и 6 от РИ;
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- указания относно лихвата за забава,
дължима по митническото
законодателство по отношение на
мита, акциз и ДДС.
ДТП:
- 39 указания до началниците на
митници за прилагане на
митническото законодателство в
областта на освобождаването от
вносни мита и митническата
стойност;
- 4 указания в областта на
произхода на стоки;
1 бр. указание за прилагане на мерките
на търговска защита.
- брой проведени
информационни и работни
срещи и обучения
Мярка 1.2. Повишаване
събираемостта на приходите
(вземанията при внос на стоки и от
акциз при сделки в страната)
Дейност 1.2.1. Извършване на
последващи проверки на доказателства
за произход на стоки в рамките на
преференциалните и други
договорености на ЕС с трети страни
задача 1.2.1.1. Изготвяне на искания
до компетентните органи на трети
страни за проверка на доказателства за
произход на стоките, послужили като
основание за предоставяне тарифни
преференции

- общ брой изпратени за
проверка доказателства за
произход
ДТП, ТМУ

постоянен

ДТП - 108 бр., изпратени за проверка
доказателства за произход;
М-ца Бургас - 11 бр. A.TR
/доказателства за статус/
М-ца Пловдив – 1 бр.;
М-ца Лом – 9 бр.;
М-ца Свищов – 8 бр.;
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- брой указания до
митническите органи за
осъществяване на засилен
контрол

задача 1.2.1.2. 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

Дейност 1.2.2. Иницииране на
предварителни проверки на място по
местонахождение на данъчни складове
и извършване на предварителни
документални проверки във връзка с
издаване на лицензии за управление на
данъчни складове, удостоверения за
регистрация на независима малка
пивоварна
задача 1.2.2.1 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.

ДТП

М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 52 бр.;
М-ца Столична – 18 бр.;
М-ца Лом – 4 бр.;

- брой издадени становища

ДТП - 108 бр. становища;

- брой изготвени рискови
индикатори

ДТП - в резултат на осъществено
административно сътрудничество са
изпратени до митниците писма за
досъбиране на държавни вземания за
стоки, допуснати за свободно
обращение в България, по представени
33 доказателства за произход;

постоянен
- брой указания до
митническите органи за
осъществяване на засилен
контрол

ДА

ДА

постоянен

постоянен

- брой издадени лицензи за
управление на данъчен склад

ДА - 26 бр.

- брой издадени решения към
лицензи за управление на
данъчен склад

ДА - 430 бр.

- брой издадени удостоверения
по видове за регистрация на
независима малка пивоварна

ДА - 6 бр.

- брой приети банкови
гаранции
- брой освободени/усвоени
банкови гаранции

ДА – 220 бр.
ДА:
- 25 бр. освободени;
- 4 бр. усвоени;
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задача: 1.2.2.2.Иницииране и
извършване на проверки, при промяна
в обстоятелствата при които е издаден
лиценз, включително проверки
извършвани във връзка с изтичане на
банкова гаранция и проверки във
връзка с изпълнение изискванията на
Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г.
ДА, ТМУ

постоянен

- брой проверки
-

задача 1.2.2.3. Създаване на
организация по изграждането на екипи
(самостоятелни звена във всяка
митница), включващи служители от
отделите МРР и „Акцизи“ с цел
уеднаквяване на практиката в
национален мащаб и за повишаване на
ефективността на контролните
действия при осъществяване на
оперативния контрол, при прилагане
на Наредба Н-1/2014 г. и Наредба Н7/2016 г.
Дейност 1.2.3. Иницииране и
извършване на предварителни
проверки във връзка с издаване на
удостоверения и разрешения на
данъчнозадължените лица по ЗАДС.

ДМРР

ДА, ТМУ

28.02.2017

- издадена заповед

постоянен

- брой издадени удостоверения
за освободен от акциз краен
потребител по видове

ДА – 285 бр.;
М-ца Бургас - 346 бр.;
М-ца Варна:
- проверки при промяна
обстоятелства-34 бр.;
- проверки във връзка с изпълнение
изискванията на Наредба № Н-1 от
22.01.2014 г.- 130 бр.;
М-ца Пловдив – 691 бр.;
М-ца Русе:
- 37 бр. при промяна в
обстоятелствата;
- 0 бр. във връзка с изтичане на БГ;
- 75 бр. по Наредба № Н-1 от
22.01.2014 г.;
М-ца Лом – 31 бр.;
М-ца Свищов – 97 бр.;
М-ца Югозападна – 135 бр.;
М-ца Столична – 288 бр.;
ДМРР - На основание Заповед №
ЗАМ-322/22.03.2017 г. във всяка
митница със заповед на началниците
на митници са утвърдени екипи за
осъществяване на контрол по Наредба
№ Н-1/2014 г. и Наредба № Н-7/2016 г.

М-ца Бургас - 8 броя, от които:
- 4 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 1 от ЗАДС;
- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗАДС;
- 3 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС;
М-ца Варна:
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Предприемане на действия за
незабавно събиране на задължения за
акциз от данъчнозадължените лица

- брой издадени разрешения

- брой издадени удостоверения
за регистрация

- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗАДС;
- 4 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС;
- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗАДС;
М-ца Пловдив:
- 2 бр. по чл.22, ал.2 от ЗАДС;
- 16 бр. по чл. 24 от ЗАДС;
М-ца Русе:
- 1 бр. по чл. 22, ал. 2
- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 3
- 3 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 4
- 3 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 5;
М-ца Лом – 1 бр.;
М-ца Свищов:
- 1 бр. по чл. 22, ал.2 от ЗАДС;
- 1 бр. по чл. 24, ал.2, т.3 от ЗАДС;
- 3 бр. по чл. 24, ал.2, т.4 от ЗАДС;
- 3 бр. по чл. 24, ал.2, т.5 от ЗАДС;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 28 бр.;
М-ца Бургас - 535 бр.;
М-ца Варна - 359 бр.;
М-ца Пловдив:
- ВРП - 3 бр.;
- РТИ -597 бр;
М-ца Русе - 215 бр.;
М-ца Лом – 109 бр.;
М-ца Свищов – 244 бр.;
М-ца Югозападна:
-185 бр. по чл.90, ал.1 от ЗАДС;
-2 бр. по чл.58б, ал.1 от ЗАДС;
М-ца Столична – 696 бр.;
М-ца Бургас - 170 бр.;
М-ца Варна - 236 бр.;
М-ца Пловдив:
- чл.57 а - 28 бр.;
- чл. 76 в - 530 бр. ;
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Дейност 1.2.4. Изготвяне на проекти
на решения и становища във връзка с
процедура по обжалване на
индивидуални административни
актове, свързани с прилагането на
акцизното законодателство

ДА, ТМУ

постоянен

- МОД и МОВ - 28 бр.;
М-ца Русе - 49 бр.;
М-ца Лом – 8 бр.;
М-ца Свищов – 20 бр.;
М-ца Югозападна:
-38 бр. по чл.76в от ЗАДС;
-3 бр. по чл.57а от ЗАДС;
-6 бр. по 57, ал. 4 от ЗАДС /2 бр. МОВ
и 4 бр. СМОД/;
М-ца Столична – 57 бр.;
- периодични справки и
М-ца Варна – 6 бр.;
контрол относно предприетите М-ца Пловдив –
в компетентните митници
- 16 бр. писма по чл. 182 от ДОПК;
действия по реда на ДОПК, във М-ца Русе - 5 бр.;
връзка със събиране на
М-ца Лом – 27 бр.;
неплатени суми за дължим
М-ца Свищов – 12 бр.;
акциз и прилежащи лихви
М-ца Югозападна – извършват се
регулярно;
М-ца Столична – 151 бр. Проверки по
линия на междунар.сътрудн., в ДС, по
регистрации на др,лица, ВРП, монтаж
и проверка на GPS, доставки по чл.76в
от ЗАДС, СМОД;
ДА – 46 бр.
М-ца Варна – 4 бр.;
- брой издадени решения;
М-ца Пловдив – 4 бр.;
М-ца Русе - 6 бр.;
М-ца Югозападна – 154 бр.;
ДА – 46 бр.
- брой издадени становища
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Варна – 4 бр.;
- брой влезли в сила решения
М-ца Русе - 1 бр.;
М-ца Югозападна – 154 бр.;
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- реализирани приходи от
влезли в сила решения

- възстановени суми след
отменени ИАА
Дейност 1.2.5 Издаване на разрешения
по чл. 148, параграф 1 от МКС за
операции в съоръжения за временно
складиране

- Брой издадени разрешения по
чл. 148, параграф 1 от МКС
ТМУ

Дейност 1.2.6. Контрол по
завършването на режим транзит
задача 1.2.6.1. Проследяване
завършването на режим транзит, с цел
своевременно вземане под отчет на
възникнали митнически задължения

задача 1.2.6.2. Издаване на
индивидуални административни актове
във връзка с определяне на митническо
задължение

постоянен

ТМУ

постоянен

ДЦМУ, ТМУ

постоянен

М-ца Русе - 3 820,76 лв.;
М-ца Югозападна – 0,00 лв.;
М-ца Варна:
Акциз – 274 312 лв.;
Лихви 90287 лв.;
М-ца Русе - 0,00 лв.;
М-ца Свищов – 171 097,60 лв.;
М-ца Югозападна – 0,00 лв.;
М-ца Бургас – 2 бр.;
М-ца Варна – няма издадени;
М-ца Русе - 2 бр. променени –
корекциите не водят до
преразглеждане;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 1 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 0 бр.;

М-ца Бургас - 3 бр. събрано
- предприети мерки в случай на митническо задължение с решение;
взето и/или събрано
М-ца Лом – няма;
митническо задължение след
М-ца Свищов – няма;
сроковете, определени
М-ца Аерогара – 27 бр. покани за
съгласно митническото
доброволно плащане;
законодателство
М-ца Югозападна – 1бр.;
М-ца Столична – 0 бр.;
- брой на потвърдени решения ДМРП/ТП - 10 (десет) броя
за определяне на митническо
потвърдени решения;
задължение
М-ца бургас - 4 бр. потвърдени
решения за възникване на митническо
задължение;
М-ца Варна – 108 бр.;
М-ца Русе - 22 бр.;
М-ца Лом – няма;
9

- брой на отменени решения за
определяне на митническо
задължение и/или върнати за
преразглеждане на органа,
който ги е издал

- брой извършени анализи

М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 1бр.;
М-ца Столична – 7 бр.;
ДМРП/ТП:
- 4 (четири) броя отменени решения;
- 2 (два) броя решения за
възобновяване на административното
производство
М-ца Бургас - 0 бр. отменени/
върнати решения за определяне на
митническо задължение;
М-ца Варна – 1 бр.;
М-ца Русе - 5 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.;
М-ца Русе - 3 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;

Дейност 1.2.7. Ефективно прилагане на
законодателството, процедурите и
ДПК, ПК ТМУ,
инструментариума за последващ
ТМУ
контрол. Развитие на последващите
проверки
задача 1.2.7.1. Актуализиране на
Методическо ръководство за
митнически проверки в рамките на
последващия контрол
задача 1.2.7.2. Изготвяне на план за
контрол за извършване на проверки по
митническото законодателство от
звената за последващ контрол

ДПК

ДПК

2017 г.

до1 ноември

- актуализирано ръководство

- утвърден план

ДПК - утвърден план за контрол за
извършване на проверки по
митническото законодателство от
звената за последващ контрол през
2018 г.
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задача 1.2.7.3. Анализ на данни и
информация, идентифициране на
рисковете от неспазване на
митническото законодателство.
Селекция на икономически оператори
за целите на извършване на проверки
от звената за последващ контрол

- годишен план-програма
ДПК

постоянен
- брой селектирани лица за
включване в годишните планпрограми на звената за
последващ контрол

задача 1.2.7.4. Анализ на резултатите
от проверките, извършени от звената за
последващия контрол

ДПК

постоянен

- брой анализирани доклади

ДПК

постоянен

- брой издадени указания

задача 1.2.7.5. Издаване на указания в
областта на последващия контрол

ДПК - изготвени проекти на 9 планпрограми за извършване на проверки
от звената за ПК в съответните ТМУ
във връзка с митническото
законодателство;
ДПК - извършена на централно ниво
селекция на 54 бр. ИО за включване в
план - програмите
ДПК:
- извършен анализ на 2 бр. доклади от
извършените проверки в рамките на
последващия контрол;
- извършен анализ на 30 бр. доклади от
извършените проверки във връзка с
направени искания за корекция на
митнически декларации;
- извършен анализ на 20 бр. доклади от
извършените проверки във връзка с
подадени заявления за използване на
общо обезпечение с намален размер
или освобождаване от обезпечение
ДПК - Изготвени указания и
становище, в рамките на
компетенциите на последващия
контрол, в отговор на поставени
въпроси от началника на Митница
Варна относно прилагането на точка
I.4.1. от Процедурата за работа на
митническите служители при
идентифицирана необходимост от
поправки на данни в МИСИ, БИМИС
и БАЦИС, въведена с писмо рег.
индекс 32-113395/26.04.2017 на
директора на Агенция „Митници“
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задача 1.2.7.6. Извършване на
проверки в рамките на последващия
контрол съгласно чл.48 от Регламент
(ЕС) № 952/2013 на ЕП и на Съвета и
чл. 84, ал.1, т.2 от ЗМ

- брой извършени проверки

- допълнителни приходи в
резултат на извършените
проверки

ДПК, ПК ТМУ

постоянен

ДПК - 74 извършени проверки;
М-ца Бургас – 2 бр.;
М-ца Варна – 11 бр.;
М-ца Пловдив – 14 бр.;
М-ца Русе - 4 бр.;
М-ца Лом – 6 бр.;
М-ца Свищов – 4 бр.;
М-ца Аерогара – 10 бр.;
М-ца Югозападна – 6 бр. - планови;
М-ца Столична – 22 бр.;
ДПК - Установени:
Общо –
3 662 094 лв.;
Мито –
708 885 лв.;
ДДС –
2 953 209 лв.;
М-ца Бургас:
Мито 9 741,64 лв.;
ДДС 9 085,76 лв.;
Лихви –
2 356,23 лв.;
М-ца Варна - установени суми:
Мито –
34 770,59 лв.;
ДДС –
12 076,93 лв.;
М-ца Пловдив - 82 834,84 лв., в т.ч.:
Мито –
17 949,32 лв.;
ДДС –
64 885,52 лв.;
М-ца Русе:
Мито 0,00 лв.;
ДДС 0,00 лв.;
М-ца Лом –
24 275,23 лв.;
М-ца Свищов:
ДДС –
444,86 лв.;
М-ца Аерогара:
Мито –
38 893,56 лв.;
ДДС –
60 554,49 лв.;
М-ца Югозападна:
ДДС –
7 647,54 лв.;
М-ца Столична :
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Мито –
ДДС –
задача 1.2.7.7. Извършване на
проверка на декларации съгласно чл.48
от Регламент (ЕС) №952/2013 на ЕП и
на Съвета и чл. 84, ал.1, т.1 от ЗМ

- брой извършени проверки

- допълнителни приходи в
резултат на извършените
проверки
ДПК, ПК ТМУ,
ТМУ

постоянен

618 513,64 лв.;
2 835 415,65 лв.;

ДПК - 74 извършени проверки;
М-ца бургас – 1 бр.;
М-ца Варна – 234 бр.;
М-ца Пловдив – 8 бр.;
М-ца Русе - 6 бр.;
М-ца Лом – 5 бр.;
М-ца Свищов – 18 бр.;
М-ца Аерогара – 11 бр.;
М-ца Югозападна – 11 бр.извънпланови;
М-ца Столична - 0 бр.;
ДПК - Установени:
Общо –
57 622 лв.;
Мито –
29 554 лв.;
ДДС –
28 068 лв.;
М-ца Варна 45 347 лв.;
М-ца Пловдив 13 424,45 лв., в
т.ч.:
Мито –
2 064,67 лв.;
ДДС –
11 359,78 лв.;
М-ца Русе:
Мито –
884,76 лв.;
ДДС –
2 617,75 лв.;
М-ца Лом –
9 799,96 лв.;
М-ца Свищов :
Мито –
9 933,97 лв.;
ДДС –
42 316,94 лв.;
М-ца Аерогара:
Мито 743,75 лв.;
ДДС 3 377,88 лв.;
М-ца Югозападна:
ДДС –
1 025,27 лв.;
13

задача 1.2.7.8. Изготвяне на становища
във връзка с подадени заявления за
издаване на разрешение за общо
ДПК
обезпечение или освобождаване от
обезпечение
задача 1.2.7.9. Изготвяне на проекти
на решения във връзка с
производствата по обжалване на
индивидуални административни
ДПК
актове, издадени в резултат на
извършени проверки от звената за
последващ контрол
Дейност 1.2.8. Подобряване на
контролната дейност в областта на
последващия контрол по прилагане на ДПК, ПК ТМУ
акцизното законодателство
задача 1.2.8.1. Изготвяне на план за
контрол за дейността на звената за
последващ контрол по прилагане на
акцизното законодателство за 2018
година
задача 1.2.8.2. Изготвяне на годишна
план-програма за проверки и ревизии
от звената за последващ контрол по
прилагане на акцизното
законодателство за 2017 година

задача 1.2.8.3. Усъвършенстване на
системата за селекция на лица от
звената за последващ контрол по
прилагане на акцизното
законодателство

ДПК

ПК ТМУ

ДПК, ПК ТМУ

ДПК - изготвени 20 бр. становища
постоянен

- брой изготвени становища
ДПК - изготвен 1 проект на решение

постоянен

- брой изготвени проекти на
решения

01.11.2017 г.

- утвърден план от директора
на АМ

януари 2017 г.

- утвърден план от началници
на митници

постоянен

- брой
идентифицирани/актуализиран
и национално и териториално
проявяващи се оперативни
рискове;

ДПК - утвърден план от директора на
АМ за 2018 г., изпратен до
началниците на митници, вкл. със
селектирани конкретни лица за
задължителен контрол
ДПК:
- ТМУ Русе - ДА;
- ТМУ Югозападна - ДА
- ТМУ Свищов – ДА;
- ТМУ Лом - ДА;
- ТМУ Варна – ДА;
- ТМУ Столична - ДА;
- ТМУ Бургас - ДА;
- ТМУ Пловдив - ДА;
ДПК – 5 бр.;
М-ца Варна - идентифицирани са
рискове от избягване облагането с
акциз на енергийни продукти и
алкохолни продукти -2 броя;
М-ца Пловдив – 9 бр.;
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- брой въведени/актуализирани
рискови критерии за селекция;

- намаляване относителния дял
на извършените ревизии без
установени задължения;

- брой тематични анализи

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – няма;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Югозападна – 10 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.;
ДПК – 8 бр.;
М-ца Бургас – 1 бр.;
М-ца Варна - актуализирани 2 бр.;
М-ца Пловдив – 7 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – няма;
М-ца Свищов – 2 бр.;
М-ца Югозападна – 10 бр.;
ДПК - общо за страната – 30,95% от
извършените ревизии са без
установени задължения.;
М-ца Бургас - Няма извършена
ревизия без установени задължения;
М-ца Пловдив - Спрямо предходната
година намаляване с 8%;
М-ца Русе - 0%;
М-ца Свищов – Ревизиите
приключени през 2016г. и 2017г. са с
установени задължения;
М-ца Югозападна – През 2016 г. дела
на ревизии без установини задължения
е 100%, докато през 2017 г. е 75%, т.е.
намаляване с 25 %;
ДПК – 1 бр. ;
М-ца Варна - 1бр.;
М-ца Пловдив – 5 бр.;
М-ца Русе - 3 бр.;
М-ца Свищов – няма;
М-ца Столична – 3 бр.;
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задача 1.2.8.4. Усъвършенстване на
системата за оценка и анализ на
изпълнението на контролната дейност
ДПК

постоянен

- усъвършенстван и внедрен
набор от количествени и
качествени показатели за
оценка на изпълнението на
контролната дейност;
- създаване и поддържане на
електронна база данни,
съдържаща информация за
резултатите от обжалването на
ревизионни актове

задача 1.2.8.5. Извършване на ревизии
по реда на ДОПК във връзка с
акцизното законодателство

- брой извършени планови и
извънпланови ревизии;

ДПК, ПК ТМУ

постоянен

- размер на допълнително
установени задължения/суми
за възстановяване за акциз и
лихви;

ДПК - създадена и регулярно се
поддържа при промени електронна
база данни за резултатите от
административното и съдебното
обжалване на РА.
ДПК - 42 бр. с връчен РА:
- 23 планови;
- 19 извънпланови;
М-ца Бургас:
- 1 бр. планова;
- 1 бр. извънпланова;
М-ца Варна – 9 бр.;
М-ца Пловдив:
- 4 бр. планови;
- 4 бр. извънпланови;
М-ца Русе - 5 бр.;
М-ца Лом – 3 бр. планови;
М-ца Свищов – 2 бр.;
М-ца Югозападна – 4 бр. пл. рев.;
М-ца Столична :
- 1 бр. планова;
- 9 бр. извънпланови;
ДПК – общо:
акциз 12 052 225,94 лв.
лихви 2 979 783,35 лв.
акциз за възстановяване
/надвнесен/ 6 208 097,53 лв.;
М-ца Бургас - задължение за:
акциз –
5 109,43 лв.;
лихви –
2 825,09 лв.;
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- относителен дял на
установени задължения при
планираните/непланираните
ревизии спрямо общия размер

М-ца Варна - установени суми за:
акциз977 272,21 лв.;
лихви акциз77 482,83 лв.;
М-ца Пловдив - установени
задължения:
- акциз 5 994628,39 лв.;
-лихви акциз 1 368 828,49 лв.;
Сума на установения акциз и лихви
акциз за прихващане и възстановяване
- 5 960 481,59 лв.;
М-ца Русе :
Акциз 203 242,31 лв.;
Лихва 77 685,19 лв.;
акциз за възстановяване /надвнесен/
52 079,36 лв.;
М-ца Лом –
19,92 лв.;
М-ца Свищов:
Установени задължения:
Акциз 2 956,14 лв.;
Лихва 669,78 лв.;
М-ца Югозападна:
Акциз –
6 305,78 лв.;
Лихви –
1 105,46 лв.;
М-ца Столична :
Акциз –
3 682 840,70 лв.;
Лихви –
1 171 369,64 лв.;
ДПК - общо по 42 бр. ревизии:
- относителен дял на установените
задължения по планови ревизии
спрямо общия размер от планирани
ревизии – 56,52%
- установени задължения по
непланирани ревизии спрямо общия
размер от непланирани ревизии –
89,47%;
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- относителен дял на
изпълнение на планираните
ревизии по утвърдената
годишна план-програма за
проверки и ревизии от
началници на митници.

задача 1.2.8.6. 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, ПК ТМУ

постоянен

- брой извършени проверки

М-ца Варна - всички установени суми
са от планирани ревизии;
М-ца Пловдив - 91% относителен дял
на установените задължения при
плановите ревизии към общия размер;
М-ца Русе – 100%;
М-ца Свищов – 100%;
М-ца Столична – 100%;
ДПК:
- общо по план - 36
- извършени - 20
Относителен дял на приключените
ревизии към общо планираните –
55,55%;
М-ца Бургас –
100,00%;
М-ца Варна 90,00%;
М-ца Пловдив 100,00%;
М-ца Русе –
75,00%;
М-ца Свищов –
67,00%;
М-ца Югозападна – 100,00%;
ДПК:
- извършени 3 бр. ПУФО;
Извършени проверки общо от ЗПК
(по данни от Платформа IBM Cognos):
- 91 бр. ПУФО;
- 57 бр. насрещни проверки;
- 8 бр. проверки по делегаци.;
М-ца Бургас –
21 бр,;
М-ца Варна –
211 бр.;
М-ца Пловдив –
45 бр.;
М-ца Русе –
16 бр.;
М-ца Лом –
25 бр.;
М-ца Свищов –
19 бр.;
М-ца Аерогара няма;
М-ца Югозападна - 19 бр.;
М-ца Столична 66 бр.;
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- относителен дял на
изпълнение на планираните
проверки по утвърдената
годишна план-програма за
проверки и ревизии от
началници на митници

задача 1.2.8.7. Извършване на
проверки по възстановяване и
прихващане на акциз по реда на ДОПК
във връзка с акцизното
законодателство
- брой проверки;

ПК ТМУ

постоянен

- размер на възстановен/
прихванат/ отказан за
възстановяване акциз

ДПК – 3 бр. Извънпланови
Не е утвърден годишен план за
проверки и ревизии.;
М-ца Бургас – 0%;
М-ца Варна - всички планирани
проверки за 2017г са извършени;
М-ца Пловдив – 25,00%;
М-ца Русе –
30,00%;
М-ца Свищов – 33,00%;
М-ца Югозападна – 100%;
ДПК - Извършени проверки общо от
ЗПК (по данни от Платформа IBM
Cognos) – 373 бр.;
М-ца Бургас –
39 бр.;
М-ца Варна 27 бр.;
М-ца Пловдив - 63 бр.;
М-ца Русе –
13 бр.;
М-ца Лом –
6 бр.;
М-ца Свищов – 47 бр.;
М-ца Аерогара - 9 бр.;
М-ца Югозападна – 24 бр.;
М-ца Столична - 398 бр.;
М-ца Бургас;
-възстановен акциз 1 743 957,68 лв.
-отказан акциз
8 447,15 лв.;
М-ца Варна:
-възстановен
1 434 533,16 лв.;
-отказан
134 035,23 лв.;
М-ца Пловдив:
- възстановен
17 388 218,83 лв.; отказан акциз
472 647,00 лв.; прихванат акциз 9 197 541,41 лв.;
- възстановен акциз отдел ПК –
11 399 389,02 лв.;
- прихванат акциз и лихви акциз –
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задача 1.2.8.8. Изготвяне на проекти
на решения във връзка с обжалване на
ревизионни актове по
административен ред и искания за
спиране на изпълнението на
ревизионни актове по реда на ДОПК
задача 1.2.8.9. Методическо
подпомагане на звената за последващ
контрол по прилагане на акцизното
законодателство

ДПК

постоянен

- брой издадени решения

- брой издадени/актуализирани
указания и други вътрешни
административни актове
ДПК

постоянен

1 800 241,80 лв.;
- отказан –
7 712,02 лв.;
М-ца Русе:
-възстановен
628 296,17 лв.;
-прихванат
9 261,95 лв.;
-отказан
256 213,00 лв.;
М-ца Лом :
- възстановен
211 119,44 лв.;
- отказан
46 030,09 лв.;
М-ца Свищов:
- възстановен
6 211 427,13 лв.;
- отказан
291 935,06 лв.;
М-ца Аерогара 22 109,91 лв.;
М-ца Югозападна:
- възстановен 687 984,26 лв., /в
т.ч.
21 123,29 лв.
възстановени лихви/;
Отказан 188 594, 29 лв.;
М-ца Столична:
- възстановен
309 858 128,60 лв.,
(вкл. ДФ Земеделие
72 870 999,59 лв.);
- отказан
4 560 873,93 лв.;
ДПК:
-решения по жалби срещу РА – 11 бр.
-решения по искане за спиране на
принудителното изпълнение на РА – 2
бр.
ДПК - изготвени:
1/Проект на нови указания за
извършване на данъчен контрол по
ЗАДСот звената за последващ
контрол;
2/изготвени са отговори по запитвания
от ТМУ
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Дейност 1.2.9. Ефективно прилагане на
системата за собствените ресурси на
ЕС в частта за традиционни собствени ДМРП
ресурси (ТСР) от компетентността на
АМ
задача 1.2.9.1. Постоянно
предоставяне и отчитане на ТСР

ДМРП - за периода от 01.01.2017 г. до
30.11.2017 г. са установени ТСР в
размер на 172 471 126.70 лв.;
постоянен

ДМРП

- размер на установените и
заплатени мита

- размер на установените и
несъбрани мита

-отстраняване на констатирани
пропуски при проведени
контролни посещения от
органи на ЕК или ЕСП

Към 20.12.2017 г. от бюджета на
Република България за 2017 г. е
предоставена на разположение на
бюджета на Европейския съюз сумата
от 147 714 761.35 лв., представляваща
80 % от установените мита в размер на
184 643 681.90лв., за периода от
ноември 2016 г. до октомври 2017 г.;
ДМРП - за периода 01.01.2017 г. до
30.09.2017 г. общият размер на
установените и несъбрани мита са в
размер 934 054.19 лв., включващи
установените в четвърто тримесечие
на 2016 г. ,първо, второ и трето
тримесечие на 2017 г.;
ДМРП:
- подготвени са две становища по
предварителните констатации и оценки
от проведеното в България през 2016 г.
одитно посещение на ЕСП в областта
на ТСР;
- изготвени са отговори към
Координационното звено по
собствените ресурси относно размера
на наложената лихва за забавено
плащане по т. 3.1., както и последващи
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действия по т. 3.3. букви а) и б) от
Доклад № 14-26-1 на ЕК.

- изпратени отчети за сметка
“A”
- изпратени отчети за сметка
на всяко тримесечие
“Б”
- Извършване в процеса на
подготовка на отчетите на
постоянно
детайлна проверка на всички
записи от контролна справка
„Б“
ежемесечно

задача 1.2.9.2. Контрол относно
проверките за изчерпателност и
точност на данните за ТСР
ДМРП

ноември 2017

задача 1.2.9.3. Изготвяне на годишен
доклад до ЕК относно извършени
физически проверки, прилаганите
методи на контрол, установените
нарушения и друга информация,
изисквана съгласно законодателството
на ЕС

ДМРП, ДМРР,
ДСАП

февруари 2017

- инспекция от ЕК във връзка с
ТСР

- изготвен годишен доклад за
ТСР съгласно член 6, параграф
1 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 608/2014 на Съвета

ДМРП - изпратени 12 месечни отчета
за сметка „А“ за ТСР.
ДМРП - изпратени 4 тримесечни
отчетат за сметка „Б“ за ТСР.

ДМРП -проверка на ЕК в България в
областта на ТСР на теми „Външен
транзит на ЕС и ТИР“ и „Сметка „Б“ и
корекции на сметка „А““ бе
осъществена в периода от 20 до 24
ноември 2017 г.
ДМРП - Годишният доклад за 2016 г.
за ТСР е изпратен на
Координационното звено в
Министерството на финансите с писмо
от 23 февруари 2017 г.;
ДСАП - 2 бр. справки
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задача 1.2.9.4. Изготвяне на Решения
за предоставяне/отписване на ТСР,
съгласно законодателството на ЕС

ДМРП

задача 1.2.9.5. Събиране на
информация за установени случаи на
измами и нередности с ТСР над 10000
евро, докладване и актуализация на
случаите в системата OWNRES

ДМРП

- 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 и Заповед № ЗАМ-398
от 14.05.2014 г. на директора
на Агенция „Митници”;

ДМРП:
- изготвени са 4 решения за
предоставяне на разположение на ТСР
на бюджета на ЕС на основание
издадени на основание чл. 13,
параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом)
609/2014 г. на Съвета и Заповед №
ЗАМ-398 от 14.05.2014 г. на директора
на Агенция „Митници”.
- изготвено 1 решение, съгласно което
суми за вносни мита не представляват
ТСР и не подлежат на предоставяне на
бюджета на ЕС.

- 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 и
Заповед № ЗАМ-398 от
14.05.2014 г. на директора на
Агенция „Митници”.
- брой актуализирани случаи;

ДМРП - Не са изготвяни решения за
отписване на ТСР.

постоянен

постоянен

- брой докладвани случаи;
- размер на дължимите суми.

Дейност 1.2.10. Администриране на
приходите в Централния бюджет

ДМРП - За периода януари-ноември
2017 г. (обхващащ IV тримесечие на
2016 г. до III тримесечие 2017 г.) са
актуализирани 70 вече регистрирани
случаи, от които 28 са затворени.
ДМРП - докладвани са 20 случая на
измами и нередности с ТСР в
системата OWNRES на ГД „Бюджет“
ДМРП - размер на дължимите мита по
случаите - 2 661 134.82 лв.

ДФОП, ТМУ
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задача 1.2.10.1. Отчитане на
постъпленията по сметки 7301 на
Агенция „Митници” от ДДС, мита,
такси, акцизи и глоби, санкции и лихви

ДФОП, ТМУ

постоянен

- размер на отчетените
постъпления по видове

ДФОП:
През 2017 г. АМ отчете по сметка
7301 на централния бюджет
9 270 720 499,93 лв.,
както следва:
Акциз при сделки в страната:
4 968 062 884,56 лв.
Акциз при внос - 16 470 580,35 лв.
ДДС при внос - 4 084 424 810,90 лв.
Глоби и лихви 7 426 072,65 лв.
Други приходи 39 901,67 лв.;
М-ца Бургас:
Мита –
19 358 822,82 лв.
ДДС –
1 533 114 906,11 лв.
Акциз при внос –
2 512 041,04лв.
Акциз при сделки в страната501 122 112,54 лв.
Глоби, санкции, лихви –
1 472 829,85 лв.;
М-ца Варна:
Мита51 997 957,47 лв.;
ДДС573 220 918.39 лв.;
Акциз/03/1 721 776,21 лв.;
Акциз/02/174 683 030,19 лв.;
Глоби321 484,20 лв.;
Лихви 124 027,38 лв.;
Други приходи4 776,00 лв.;
Общо802 073 969,84 лв.;
М-ца Русе:
Мита –
8 700 281.01 лв.;
ДДС –
173 818 771,47 лв.;
Акцизи –
469 873 987,45 лв.;
Глоби, санкции, лихви–
306 454,47 лв.;
М-ца Лом:
Мита –
3 359 288,37 лв.;
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ДДС –
106 675 828,11 лв.;
Акциз при внос –
1 684,33 лв.;
Акциз при сделки в страната –
52 390 432,85 лв.;
Глоби и лихви –
85 040,94 лв.;
М-ца Свищов:
Акциз при сделки в страната –
22 136 174,22лв.;
Акциз при внос 59 203,96лв.;
ДДС при внос - 244 890 009,06лв.;
Мита –
22 061 681,82лв.;
Глоби и лихви 349 877,49лв.;
Други приходи 1 331,10лв.;
Общо приходи – 289 498 277,65лв.;
М-ца Аерогара:
Общо –
349 319 839,14 лв.;
Мита –
16 379 611,24 лв.;
ДДС –
331 812 318,77 лв.;
Акцизи –
375 821,77 лв.;
Глоби –
717 355,00 лв.;
Други –
34 732,36 лв.;
М-ца Югозападна:
Мито2 645 317,67 лв.;
ДДС50 411 349,11 лв.;
Акциз от внос 21 552, 40 лв.;
Акциз от сделки в страната –
731 739 009, 65 лв.;
Глоби и лихви –
203 413,44 лв.;
М-ца Столична:
Мита36 409 648,79 лв.;
ДДС576 835 382,58 лв.;
Акциз2 354 731 377,66 лв.;
Глоби и лихви - 5 331 088,35 лв;
М-ца Пловдив:
Мита33 383 640,61 лв.;
ДДС493 645 327,30 лв.;
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Акциз673 165 260,68 лв.;
Глоби и лихви -1 485 498,47 лв.

- централизация в БНБ от
сметките на митническите
учреждения в търговските
банки

заверка края на
годината

- изготвяне и заверка на
формуляр НАЛ – 3 с
компенсираното салдо на
сметки 7301

ДФОП - Салдата от постъпленията са
равнени с форма 93 на БНБ.
Ежедневната централизация от
търговските банки в БНБ е равнена с
отчетените приходи.
М-ца Лом 163 319 821,72 лв.;
М-ца Свищов - 289 362 170,00 лв.;
М-ца Аерогара– 348 830 399,91 лв.;
М-ца Югозападна –
784 867 235,00 лв.;
М-ца Столична –
3 302 666 865,00 лв.
ДФОП - В изпълнение на т.70 от
Указание на МФ – ДДС №
05/28.03.2014 г. обслужващите банки
завериха наличностите по сметките на
обслужваните от тях МУ за всяко
тримесечие и към края на отчетната
2017 г. на утвърден от МФ формуляр.
Салдото в БНБ съответства на салдата
на съответните сметки, отчетени по
форма 91, наличността по сметките на
МУ и салдото, посочено във формуляр
на НАЛ - 3. Изготвени, утвърдени и
изпратени формуляри НАЛ-3 в МФ;
М-ца Бургас - 12 месечни отчети по
електронен път;
М-ца Варна - Изготвени 4 бр.НАЛ-3
за 2017г., комп.салдо800 019 214,20 лв.
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задача 1.2.10.2. Изготвяне на месечни
отчети за администрираните от
Агенция „Митници” сметки 7301 в
Министерството на финансите –
дирекция „Държавно съкровище”

- изпратени отчети по кодове
за вид плащане по макет на
МФ

ДФОП

ежемесечно

- изпратени отчети Б-3 по
Единната бюджетна
класификация (ЕБК) съпоставяне на
статистическата информация
от форма 93 на търговските
банки по кодове за вид
плащане за прецизност и
уточняване на извършените
банкови операции за
идинтификация на плащанията
към датата на изготвяне на
отчетите, съпоставими с

М-ца Русе - изготвени и заверени 4
тримесечни формуляра НАЛ – 3 с
компенсираното салдо на сметки 7301;
М-ца Лом – да;
М-ца Свищов – 4 бр.;
М-ца Югозападна - Заверен НАЛ-3 с
компенсаторно салдо – 76 577 лв.;
М-ца Столична –
2 971 485 626,00 лв.
ДФОП - В изпълнение на т. 29 от
Указание на МФ – ДДС №
01/29.01.2014 г. и т. 22 от ДДС №
01/20.01.2017 г АМ изпрати в
Дирекция „Държавно съкровище”
12 месечни отчети по електронен път,
подписани с УЕБ за
администрираните от АМ банкови
сметки 7301 на централния бюджет.
М-ца Бургас - 12 месечни отчети по
електронен път;
М-ца Лом – да;
М-ца Аерогара–ежемесечни отчети;
ДФОП - Изпратените отчети са
отразени в два разреза:
1. по кодове за вид плащане
2. по елементи на ЕБК –отчет Б-3, с
равнени суми по тях.
М-ца Бургас - 12 месечни отчети по
електронен път;
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разпределянето им по
параграфите на ЕБК
задача 1.2.10.3. Организиране и
контролиране на правилното
установяване, събиране, отчитане на
събраните суми от пътни такси и
разрешителни и от продажба на
винетни стикери

- размер на установените и
заплатени суми от пътни такси

ДМРР, ТМУ

постоянен

- размер на установените и
заплатени суми от винетни
стикери

ДМРР - пътни такси:
47 809 307.00 лв.;
М-ца Бургас:
307 640,03 лв.;
5 603 709,01 евро;
М-ца Варна:
18 574,00 лв.;
102 105,00 евро;
М-ца Пловдив:
- Кап.Петко Войвода 106 960,34 лв.;
М-ца Русе27 256 514,87 лв.;
М-ца Лом:
76 150,00 лв.;
1 522 332,00 евро;
М-ца Свищов:
327 915,86 лв.;
М-ца Югозападна:
921 826,00 лв.;
М-ца Столична:
3 885 535,00 лв.
ДМРР - винетни такси:
39 851 886,00 лв.;
М-ца Бургас:
1 329 266,00 лв.;
5 294 444,00 евро;
М-ца Варна:
2 261 695,00 лв.;
444 036,00 евро;
М-ца Пловдив:
- Маказа
576 565,00 лв.;
- Кап.П. Войвода 631 482,98 лв.;
М-ца Русе8 211 403,56 лв.;
М-ца Лом:
206 586,00 лв.;
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- стойност на продадените
разрешителни

- брой продадени винетни
стикери

- брой продадени
разрешителни

1 356 914,00 евро;
М-ца Свищов:
302 342,24 лв.;
М-ца Югозападна:
6 275 786,00 лв.;
М-ца Столична:
6 098 845,00 лв.
ДМРР - продадени разрешителни:
472 331,00 лв.;
М-ца Бургас190 912,00 лв.;
М-ца Варна22 500,00 евро;
М-ца Русе201 428,00 лв.;
М-ца Лом0,00 лв.;
М-ца Свищов –
2 933,75 лв.;
М-ца Югозападна- 48 000,00 евро;
М-ца Столична - 25 500,00 евро.
ДМРР 1 528 774 бр.;
М-ца Варна 159 191 бр.;
М-ца Пловдив:
-Маказа
30 918 бр.;
- Кап.Петко Войвода
25 178 бр.;
М-ца Русе291 242 бр.;
М-ца Лом119 160 бр.;
М-ца Свищов –
13 508 бр.;
М-ца Югозападна - 244 913 бр.;
М-ца Столична 233 114 бр.
ДМРР 106 бр.;
М-ца Варна10 бр.;
М-ца Русе41 бр.;
М-ца Лом0 бр.;
М-ца Свищов –
1 бр.;
М-ца Югозападна 19 бр.;
М-ца Столична 10 бр.
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- уеднаквяване на процедурите
за всички ГКПП в контрола по
ПТРР – вход и изход
задача 1.2.10.4. Монтиране на
измервателни везни и в двете посоки –
вход и изход на всички ГКПП, през
които преминават товарни автомобили
Дейност 1.2.11. Ефективно прилагане
на разпоредбите в ЗМ и ЗАДС,
позволяващи своевременна реализация
на отнети и изоставени в полза на
държавата стоки (ОИПДС)
задача 1.2.11.1. Иницииране и
организиране на процедурите за
продажби на отнети и изоставени в
полза на държавата стоки по
производства, водени от митническите
органи, както и на процедурите за
унищожаване на негодни стоки,
съгласно ЗМ. Проучване на
възможностите за безвъзмездно
предоставяне на ОИПДС за социални
нужди и извършване на съответните
процедури по ЗМ и подзаконовите
нормативни актове.

ДМРР

постоянен

- увеличаване приходите от
пътни и винетни такси през
2017 г.

М-ца Лом- да;

ДМРР - 30 201 311 лв. в повече от
2016 г.;
М-ца Лом – събрани повече:
85 467,00 лв.;
767 416,00 евро;

ДУСЛ, ТМУ

- брой проведени
процедури/търгове;
ДУСЛ, ТМУ

постоянен

- количество реализирани
стоки (продадени и
предоставени стоки и МПС);

ДУСЛ:
- 1 търг продажба по ЗМ;
- 1 процедура по безвъзмездно
предоставяне на стоки за социални
нужди;
- 3 процедури по унищожаване на
стоки;
М-ца Бургас – няма;
М-ца Варна – 7 бр.;
М-ца Русеняма;
М-ца Лом - няма;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 19 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
М-ца Столична - 2 бр.
ДУСЛ:
- реализирани стоки чрез продажба (от
НАП):
 28 бр. леки и товарни автомобили;
дестилационни съоръжения;
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- реализирани стоки и МПС чрез
безвъзмездно предоставяне:
 22 бр. МПС;
хранителни продукти за МТСП по
списък (57 кг. кафе, 87,200 кг. шок.
яйца, 40,600 кг. шок. зайци, 17,600 кг.
сладко, 11,760 кг. подправки разни, 20
л. олио и др.)
М-ца Бургас - предоставени
безвъзмездно 11 бр. МПС;
М-ца Русе:
-безвъзм.предост. енерг.продукти –
57 656,860 л;
-безвъзм.предост. МПС – 3 броя;
М-ца Лом - няма;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара:
Апарат инкубатор – 1 бр.
Фурна – 1 бр.
Гранитни продукти – 4 м2
Цирконий синтетични камъни – 2907
бр.
Сребърни монети от 1930 г. – 4 бр.
Колиета от перли – 100 бр .
Гривни от бял неблагороден метал –
50 бр.
Гердани от жълт неблагороден метал –
350 бр.
Бижутерия – 365 бр.
Дамски пуловери от вълна – 100 бр.
Пластмасови кутии за бижута – 1344
бр.
Дамски сака – 40 бр.
Дрехи – 274 бр.
Волани – 10 бр.
Диадеми – 384 бр.
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Огърлици от мъниста – 60 бр.
Потници – 60 бр.
Шапки с козирка - 43бр.
Албуми за снимки – 60 бр.
Значки - 14432 бр.
Детски играчки Йо-Йо – 40 бр.
Щипки за колани – 72 бр.
Запалки – 565 бр.
Ножчета за пури – 62 бр.
Резервни комплекти за запалки – 28
бр.
Медна скраб – 4334 кг.
Демонстационни модели - 500 бр.
Самобръсначки – 140 бр.
Мъжки блузи – 40 бр.
Тениски – 21 бр.
Чанти – 12 бр.
Кубични цирконии – 6 бр.
Сребро – 6.01 гр.
Рубини и др. – 455 бр.
Палта – 21 бр.
Електроника - 11бр.
Часовници - 217 бр.
Естествени диаманти – 5 бр.
Колие Сваровски – 1 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;

- количество унищожени стоки
(негодни и с изчерпани
процедури по продажба);

ДУСЛ:
 - унищожени стоки:
 от митница Бургас - хранителни
стоки по 2 бр. описи, общо 6
страници;
 от митница Бургас – над 350 000 бр.
разнородни стоки по Регламент (ЕС)
№ 608/2013;
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 от митница Лом – 3000 чф.
маратонки и 355 бр. облекла със
защитени търг.марки;
 от митница Пловдив – 2 бр. МПС, 2
бр. ел.помпи, 2 бр. бидони, 8 бр.
накрайници за пълнене на газови
бутилки, ел.везна и др. (обща
стойност 10989,45 лв.)
М-ца Бургас - унищожени стоки през
2017 г.:
266 бутилки – мин. вода;
948 л. – зехтин и масло;
88 пакета – кафе
164 135 бр. дрехи, парфюми ,
аксесоари;
223 315 гр. -храни и напитки ;
11 076 кг. – храни и платове ;
95246 чифт –обувки и чорапи.
М-ца Варна - унищожени стоки:
9бр. МПС; 372 046 бр.лагери, 1700
бр.ножове, 243бр.лагери; 3300бр.
обложки от дикове, 3250бр. дискове,
2250000бр. хартиени ленти, 97210 бр.
блистера хранителни добавки,
72830бр. опаковки,2588 кутии
чай,600бр. бутилки минерална вода,
602 кг. подправки, 168бр. якета, 689бр.
колани, 250бр.батерии за мобилни
телефони, 530бр. слушалки,
120бр.часовници, 252бр.стъклени
бутилки, 20 кашона силиконови
играчки, 9 пакета кафе,180бр.дискове,
60бр. стелажи, 350бр. каталози,
брошури и флаери, 20 бр.метални
стойки за транспаранти; 45бр.спортни
коплекта, 229бр.футболни топки,
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- брой удовлетворени искания
от социални заведения;

1034бр.чанти и портмонета, 1200бр.
зарядни за телефони, 5500 л.
ортотолуидин;
М-ца Русе – няма;
М-ца Лом – 3000 бр. маратонки NIKE;
М-ца Свищов – няма;
М-ца Аерогара:
Дрехи – 531 бр.
Чанти – 56 бр.
Обувки – 56 чф.
Автом.части и аксесоари – 660 бр.
Компютърни части – 101 бр.
Часовници и части – 1405 бр.
Стоматолог.м-ли – 38 бр.
Наргилета – 35 бр.
Канцеларски м-ли – 4036 бр.
Аксесоари и части за моб.тебефони –
200 бр.
Силиконови гривни – 40 бр.
Лак – 29 бр.
Парфюми – 114 бр.
Рез.части електр.цигари – 590 бр.
Светодиодни крушки – 80 бр.
Рез.части разни – 116 бр.
Лекарства – 346 кг;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
М-ца Столична - 14 бр.
ДУСЛ - 1 бр. удовлетворено искане от
МТСП;
М-ца Русе – няма;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
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- брой предоставени културни
ценности на Министерство на
културата.

задача 1.2.11.2. Поддържане на бази
данни за свободни за реализация МПС,
за предоставени МПС на бюджетни
организации и за несвободни МПС

- регулярно актуализиране на
данните

ДУСЛ, ТМУ

постоянен

- изпращане на справки в МФ в
определените срокове
задача 1.2.11.3. Организиране на
процедурите по ЗАДС във връзка с

ДУСЛ, ТМУ

постоянен

- брой проведени процедури/
търгове ;

ДУСЛ - няма предоставени културни
ценности на МК;
М-ца Бургас - Предоставени културни
ценности на исторически музей
Бургас съгл. ЗМФ 442/26.05.2016 г.
Предадени през 2017 г.;
М-ца Варна – няма;
М-ца Русе – няма;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
ДУСЛ - ежемесечно актуализиране на
данните;
М-ца Бургас - ежемесечна справка за
свободни за реализация МПС;
М-ца Варна - ежемесечно представяне
на справка в ЦМУ, въвеждане на
информация в модул „Складово
стопанство“- SAP; 1 предоставен
автомобил на Митница Бургас;
М-ца Русе – да, ежемесечно;
М-ца Лом – ежемесечно предоставяна
информация;
М-ца Свищов – всеки месец по
1(един) път общо 12(дванадесет);
М-ца Аерогара – ежемесечно
уведомяване;
М-ца Югозападна - данните се
актуализират;
ДУСЛ - - 12 бр. сведения за МПС
изпратени в МФ
М-ца Русе – да, ежемесечно;
М-ца Свищов – 0 бр.;
ДУСЛ:
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възможностите за продажба с цел
преработка на отнети и изоставени в
полза на държавата акцизни стоки или
тяхното унищожаване.

- количество предадени за
преработка акцизни стоки;

- 5 проведени търга (12 бр. процедури)
по ЗАДС от митници Варна, Русе,
Свищов и Югозападна;
- 6 проведени процедури по
унищожаване на акцизни стоки (в
митници Бургас, Лом, Пловдив, Русе,
Столична и Югозападна)
М-ца Бургас -Няма проведени
процедури/ търгове;
М-ца Варна:
- 1 проведен търг за продажба на
алкохол;
- 5 процедури за унищожаване на
тютюневи изделия;
М-ца Русе– 4 процедури /1търг/;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна - 2 бр.;
ДУСЛ:
- 9608,20 л. алкохолна суровина;
- 29517 л. високоалкохолни напитки;
- 29641,026 л. специални бензини;
- 41810,850 л. петролни продукти;
М-ца Варна:
- 19 718 л. алкохол - продадени;
М-ца Русе:
- 7184 л алкохол;
М-ца Свищов :
- 9608,2 литра алкохолна суровина;
- 9686 литра алкохолна суровина;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна - 29 641,026 литра
специални бензини;
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- количество унищожени
акцизни стоки

ДУСЛ:
- унищожени тютюневи изделия:
4 067 331 бр. кутии цигари,
40 006 867 бр. късове,
над 75 000 кг. тютюн,
1 440 бр. и 55 кутии пури и пурети,
65 850 бр. цигарени гилзи,
6 712,375 кг. паста за наргиле и др.
- унищожен алкохол – 5915 л.
алкохолна суровина
М-ца Бургас – унищожени:
Тютюневи изделия - цигари 157
картона;
Тютюневи изделия - цигари 99 пакета;
Тютюневи изделия - пури 518 броя;
Тютюневи изделия - цигари 487 744
кутии;
Тютюневи изделия - цигари 459420
къса;
Тютюн 20 128 грама;
Тютюн /0,05 гр. за пакет/ - 178 пакета;
Тютюн 3114 кг.;
М-ца Варна:
-унищожен алкохол-1 942 л.;
-унищожени тютюневи изделия:
54 502 бр. кутии цигари, 42.022
кг.тютюн;
М-ца Русе - унищожени:
-цигари – 249 559 кутии;
тютюн - 1 254.026 кг;
пури 23 броя;
М-ца Лом – 5 915 л. унищожена
алкохолна суровина;
М-ца Свищов :
- 4120 кг. тютюн;
- 21353 кутии цигари;
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М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна:
Тютюн – 23 477 кг.;
Цигари – 1 464 803 кутии;
- брой на постъпилите искания; ДУСЛ - общо 12 бр. постъпили заявки
(от митници-8, от НУЦ-1, от НАП-1,
от област Пловдив-1 и от община
Смолян-1)
М-ца Русе – няма;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

Задача 1.2.11.4.Организиране на
процедурите по безвъзмездно
предоставяне на отнети в полза на
държавата акцизни стоки – енергийни
продукти по реда на ЗАДС и Наредба
№ 7/2010 г.

- брой на издадените заповеди
за безвъзмездно предоставяне

ДУСЛ, ТМУ

задача 1.2.11.5. Обобщаване на
информацията за постъпили суми от
продажба на ОИПДС, оценка на
ДУСЛ, ТМУ
извършените действия и законодателни

постоянен

при необходимост

- обобщени данни за събрани
суми от продадени стоки, въз
основа на изпратени отчети от
ТМУ;

ДУСЛ - 16 бр. издадени заповеди
М-ца Бургас – 2 бр. заповеди ЗАМ
549/2017 и ЗАМ-246/17 -за
предоставяне на отнети в полза на
държавата акцизни стоки – енергийни
продукти по реда на ЗАДС и Наредба
№ 7/2010 г.
М-ца Варна:
- 2 бр. заповеди за безвъзмездно
предоставяне на:
митница Бургас- 14 499л.
митница Варна-4 387л.;
М-ца Русе - 4 броя заповеди за
безвъзм.предост.на енергийни
продукти;
М-ца Лом – няма;
М-ца Свищов – 5 бр.;
М-ца Аерогара – няма;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДУСЛ - продадени стоки (по ЗМ) на
обща стойност 228 739,61 лв. (без
данни от митници Пловдив/
Свиленград и Югозападна);
М-ца Варна:
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промени, водещи до повишаване на
събираемостта от ОИПДС

- актуализирани нормативни
актове, указания, вътрешни
правила и т.н.

задача 1.2.11.6. Методическо
подпомагане на звената по
разпореждане с ОИПДС в процеса на
прилагане на националното и
европейското законодателство във
връзка с допустимите процедури по
отношение на задържани, отнети и
ДУСЛ
изоставени в полза на държавата
специфични стоки (движими културноисторически ценности, животински и
растителни видове, стоки, нарушаващи
права на интелектуална собственост и
т.н.)

- брой изготвени указания;

постоянен

- брой становища по конкретни
казуси;

- брой проведени работни
срещи и обучения.

-11 929,77 лв.приходи от продажби,
осчетоводени като възстановени
разходи;
-4 776 лв.приходи от продажби, вкл.от
НАП;
М-ца Русе - 10 433.99 лв.;
М-ца Лом – няма;
М-ца Аерогара:
Общо отчетени – 63 838,50 лв.;
Отнети стоки
– 60 931,25 лв.;
Изоставени
– 2 907,25 лв.;
М-ца Югозападна – 18 825,00 лв.;
ДУСЛ - 4 бр. (Тарифа за таксите по
чл. 12 от ЗМ; заповед за определяне на
лица за извършване на продажби по
ДОПК; заповед за предоставяне на
данни за МПС; утвърдени Вътрешни
правила за дейността по РОИПДС) ;
М-ца Варна - актуализирани заповеди
във връзка с новите Вътрешни правила
за разпореждане със стоки в АМ;
ДУСЛ - 2 бр. (за продажби по реда на
ДОПК; за прилагане на Вътрешните
правила за дейността и
документооборота)
ДУСЛ - 8 броя становища
ДУСЛ:
- 3 раб. срещи:
 19-21.04.17 г. в РУЦ Русе,
 12.09.17 г. в НУЦ,
18.12.17 г. в ЦМУ
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Дейност 1.2.12. Планиране
изпълнението на целите на АМ и
оценка на изпълнението им
задача 1.2.12.1. Изготвяне на годишен
план на АМ за 2018 г.
задача 1.2.12.2. Обработка и анализ на
резултатите от изпълнението на
годишния план на АМ за 2016 г.
задача 1.2.12.3. Изготвяне на обобщен
годишен доклад за дейността на
Агенция „Митници“ през 2016 година
Дейност 1.2.13. Обработка и анализ на
информация във връзка с дейностите
на АМ

ДСАП, ДЦМУ
и ТМУ

2017

- изготвен годишен план.

ДСАП

31.01.2017

- изготвен анализ.

ДСАП

10.01.2017

- изготвен доклад.

ДСАП – поради извършени
структурни промени годишния план на
АМ за 2018 г. е финализиран и
утвърден през януари 2018 г.
ДСАП – изготвен е Отчет по
годишния план на Ам за 2016 г.;
М-ца Русе - направени предложения
до ДСАП;
ДСАП – Изготвен е обобщен годишен
доклад за дейността на Агенция
„Митници“ през 2016 година
публикуван в сп. „Митническа
хрохика“

ДСАП

задача 1.2.13.1. Поддържане на бази
за внос и износ, АД, бандероли, ,
ЕАДД, е-АД, ИНТРАСТАТ, база за
тютюневи изделия, база за алкохола и
база за възстановявания на акциз

ДСАП

постоянен

- своевременно актуализиране
на информацията в базите с
данни;

ДСАП:
- база внос и износ – 25 бр.
актуализации;
- база АД – 24 бр. акуализации;
- база бандероли АА – 12 бр.
актуализации;
- база бандероли ТТ – 12 бр.
актуализации;
- база е-АДД – 12 бр. актуализации;
- база е-АД – 24 бр. актуализации;
- база за подлежащи на възстановяване
акциз – 12 бр. актуализации;
-база за тютюневи изделия – 12 бр.
актуализации;
-база за алкохол и алкохолни продукти
– 12 бр. актуализации;
- база Интрастат – 12 бр. актуализации.
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Всички база са своевременно
актуализирани
- брой бази данни.
задача 1.2.13.2. Изготвяне на
ежемесечни анализи за
администрираните от Агенция
"Митници" приходи

- брой анализи за национални
съвещания;
ДСАП

постоянен
- брой анализи за МФ.

задача 1.2.13.3.Изготвяне на
ежедневни справки за възстановения
акциз и приходите от мита, ДДС и
акциз

ДСАП

постоянен

- брой справки

ДСАП

постоянен

- брой справки

ДСАП

постоянен

- брой анализи, оценки и
прогнози

задача 1.2.13.4. Изготвяне на
ежемесечни справки

задача 1.2.13.5. Изготвяне на анализи,
оценки и прогнози по възникнали
въпроси и поставени задачи във връзка
с дейността на Агенция "Митници" с
епизодичен характер
Дейност 1.2.14. Издаване на
удостоворения за регистриране на цена
на тюнюневи изделия
Мярка 1.3. Прилагане на ефективни
мерки срещу движението на стоки,
подлежащи на ограничения и
забрани

ДСАП - 10 бр. бази данни.
ДСАП:
- 15 бр. анализи за национални
съвещания (11 регулярни + 4
междинни)
ДСАП:
- 12 бр. анализи за МФ;
- 657 бр. справки за МФ
ДСАП:
- 992 бр. Справки за възстановения
акциз и приходите от мита, ДДС и
акциз;
- 248 бр. справки за начислен акциз.
ДСАП:
- 124 бр. прогнозни справки от е-АДД;
- 496 бр. окончателни справки от АД;
- 684 бр. окончателни справки от ДДС
при внос, износ и мита;
ДСАП:
- изготвени 17 бр. анализи;
- стокообмен – 11 бр

ДА – 734
ДА

постоянен

- брой удостоверения
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Дейност 1.3.1. Подпомагане на
ефективната защита на:
- живота и здравето на хората, на
животните и растенията;
- на културното и историческото
наследство, околната среда и др., както
и съдействие за прилагане на мерките
по надзора на пазара
задача 1.3.1.1. Изготвяне на указания
за прилагане на мерките, произтичащи
от законодателството на ЕС и
националното законодателство
задача 1.3.1.2. Изразяване на
становища по проекти на нормативни
актове
Задача 1.3.1.3. Участие в работни
органи на ЕС, в междуведомствени
работни групи и обмен на информация
с компетентните органи в Република
България, в държавите членки и
Европейската комисия

задача 1.3.1.4. 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

ДТП

постоянен

ДТП

постоянен

ДТП

ДТП

постоянен

постоянен

- брой изготвени указания за
прилагане на мерките.

ДТП - 45

- брой издадени становища по
проекти на нормативни актове.

ДТП - 17

- брой участия в работни
органи на ЕС;
- брой участия в
междуведомствени работни
групи;

ДТП - 14

- брой обменена информация с
компетентните органи в
Република България, в
държавите членки и
Европейската комисия.

ДТП - 10

- брой изготвени
споразумения/ инструкции за
взаимодействие или промяна в
съществуващи споразумения/
инструкции;

ДТП - 1

- брой проведени обучения и
срещи.

ДТП - 2

ДТП - 2
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задача 1.3.1.5. Подпомагане на
компетентните органи за прилагане на
мерките

- брой подадени уведомления
към органите, отговорни за
прилагане на мерките, за
предприемане на действия от
тяхна компетентност;

ТМУ

постоянен
- брой извършени съвместни
проверки.

задача 1.3.1.6. Прилагане на мерките
по Схемата за разрешителни FLEGT

- брой разгледани
разрешителни FLEGT;
ДТП

М-ца Бургас – общо 561 бр.;
М-ца Варна 407 бр.;
М-ца Пловдив 383 бр.;
М-ца Русе 242 бр.;
М-ца Лом 301 бр.;
М-ца Свищов –
73 бр.;
М-ца Аерогара - 277 бр.;
М-ца Югозападна – 78 бр.;
М-ца Столична - 1 829 бр.
М-ца Варна 1 275 бр.;
М-ца Пловдив 16 бр.;
М-ца Русе 79 бр.;
М-ца Лом няма;
М-ца Свищов –
0 бр.;
М-ца Аерогара 3 бр.;
М-ца Югозападна – 71 бр.;
М-ца Столична 15 бр.
ДТП – 179;
М-ца Русе – 0 бр.;

постоянен
- изпратен годишен доклад до
ЕК.

ДТП - 1;

постоянен

- брой издадени указания

ДТП - 2

постоянен

- брой издадени становища по
проекти на нормативни актове;

ДТП - 7

Дейност 1.3.2. Осигуряване на
правилното прилагане на мерките на
Общата селскостопанска политика при
ДЦМУ, ЦМЛ,
тясно взаимодействие с
ТМУ
Министерството на земеделието и
храните, Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция
задача 1.3.2.1. Изготвяне на указания
за прилагане на мерките, произтичащи
ДТП
от законодателството на ЕС и
националното законодателство
задача 1.3.2.2. Изготвяне на становища
ДТП
по проекти на нормативни актове

43

задача 1.3.2.3. Участие в работните
органи на ЕС, междуведомствени
работни групи и обмен на информация
с компетентните органи в Република
България, в държавите членки и
Европейската комисия

задача 1.3.2.4. Извършване на
физически проверки и лабораторни
тестове на проби при износ на
извънквотна изоглюкоза, съгласно
изискванията на законодателството на
ЕС и осъществяване на оперативно
сътрудничество с Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция

ДТП

ДТП, ЦМЛ,
ТМУ

постоянен

постоянен

- брой участия в работни
органи на ЕС;
- брой участия в
междуведомствени работни
групи;
- брой обменена информация с
компетентните органи в
Република България, в
държавите членки и
Европейската комисия
- брой извършени физически
проверки в митническите
учреждения на износ;

- брой изследвани лабораторни
проби;
- брой на нововъведени методи
за анализ;
- брой изследвани проби.

задача 1.3.2.5. 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

ДТП , ДЦМЛ,
ТМУ

постоянен

- брой извършени физически
проверки в митническите
учреждения при допускане за
свободно обращение ;

ДТП - 14
ДТП - 2
ДТП - 8

М-ца Варна 0 бр.;
М-ца Русе 28 бр.;
М-ца Лом 0 бр.;
М-ца Свищов 0 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДЦМЛ:
Изоглюкоза – 28 броя проби;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДЦМЛ - Не е възникнала
необходимост от въвеждане на нови
методи.
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Бургас –
28 бр.;
М-ца Варна 8 бр.;
М-ца Русе 0 бр.;
М-ца Лом 0 бр.;
М-ца Свищов –
0 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 8 бр.;
М-ца Столична 18 бр.

44

- брой изследвани лабораторни
проби;
- брой на нововъведени методи
за анализ във връзка с
изследване на разширен обхват
продукти за целите на
контрола при внос на
определени селскостопански
продукти.
- брой извършени проверки на
автентичността на лицензите за
внос, издадени от МЗХ и в
другите ДЧ;

задача 1.3.2.6. Осъществяване на
контрол върху вноса на
селскостопански стоки във връзка с
прилагане изискванията за
лицензирането и администрирането на
квоти съгласно законодателството на
ЕС
ДТП, ТМУ

постоянен
- брой извършени насрещни
проверки с МЗХ на
количествата, за които са
издадени лицензии.

задача 1.3.2.7. Изготвяне на годишни
доклади до Европейската комисия
относно извършени физически
проверки, прилаганите методи на
контрол, установените нарушения и
друга информация, изисквана съгласно
законодателството на ЕС, свързани с

- изпратени годишни доклади
до ЕК
ДТП , ТМУ

постоянен

ДЦМЛ - Не са постъпвали проби за
изследване от този вид;
М-ца Свищов –
0 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
ДЦМЛ - Не е възникнала
необходимост от въвеждане на нови
методи.

М-ца Бургас – 2 бр.;
М-ца Варна - Няма извършени
проверки на автентичността на
лицензи за внос, издадени от МЗХ и в
другите ДЧ;
М-ца Русе –
0 бр.;
М-ца Лом –
0 бр.;
М-ца Свищов –
0 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДТП - 1 ;
М-ца Варна - Няма извършени
насрещни проверки с МЗХ на
количества, за които са издадени
лицензии;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДТП - 2;
М-ца Русе – 1 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара - 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
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износа на селскостопански стоки, за
които е предвидено изплащане на
възстановявани при износ, и за износ
на извънквотна изоглюкоза
Дейност 1.3.3. Осигуряване на
правилното прилагане на мерките на
Общата политика в областта на
рибарството при тясно взаимодействие
с Изпълнителната агенция по
рибарство
задача 1.3.3.1. Изготвяне на указания
за прилагане на мерките, произтичащи
от законодателството на ЕС и
националното законодателство

ДТП

ДТП

постоянен

- брой издадени указания

ДТП – не са изготвяни

задача 1.3.3.2. Изготвяне на становища
по проекти на нормативни актове
ДТП

постоянен

- брой издадени становища по
проекти на нормативни актове

ДТП – не са постъпвали

постоянен

- брой участия в междуведомствени работни групи;
- брой обменена информация с
компетентните органи в
Република България, в
държавите членки и
Европейската комисия.

задача 1.3.3.3. Участие в работните
органи на ЕС, междуведомствени
работни групи и обмен на информация
с компетентните органи в Република
България, в държавите членки и
Европейската комисия

ДТП

ДТП - 3
ДТП - 1

Мярка 1.4. Повишаване
ефективността на оценката на риска
за целите на борбата срещу
терористичната и престъпната
дейност, включително срещу
трафика на наркотици, оръжие и
прекурсори, както и стоки,
нарушаващи права на
интелектуална собственост
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Дейност 1.4.1. Ефективно прилагане на
европейските рискови критерии и
стандарти за анализ на риска за
сигурност и безопасност

Дейност 1.4.2. Предотвратяване на
изпирането на пари и финансирането
на тероризма

ДМРР

постоянен

ДМРР

постоянен

- брой активирани в модула
Анализ на риска (МАР) в
БИМИС рискови критерии при
въвеждане/напускане на
стоките;

ДМРР - 36 бр. актуализирани рискови
критерии.

- брой актуализирани списъци
с рискови стойности за лица,
стоки, превозни средства,
контейнери и др. в МАР на
БИМИС.
- брой изготвени доклади до
САД „ФР” на ДАНС.

ДМРР - 10 бр. актуализирани списъци
с рискови стойности за лица, стоки,
превозни средства, контейнери и др. в
МАР.
ДМРР - 6 бр.

Дейност 1.4.3. Ефективно прилагане на
мерки за закрила на права на
интелектуална собственост
задача 1.4.3.1. Прилагане на мерки по
закрила на права на интелектуална
собственост
- брой случаи на задържани
стоки

ДМРР

постоянен

- брой задържани артикули

ДМРР:
- Съгласно Регламент 608/2013 г. –
704 случаи;
- Съгласно националното
законодателство – 8 случая;
М-ца Русе – 12 бр.;
М-ца Лом - 5 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Столична – 30 бр.
ДМРР:
- Съгласно Регламент 608/2013 г. –
1 109 956 задържани артикули;
- Съгласно националното
законодателство - 1300 задържани
артикули и 96 палета с тегло 36 тона
разгънати опаковки за цигари и
стекове за цигари;
М-ца Русе:
- 32 746 бр. текстилни изделия;
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задача 1.4.3.2. Участие в
международни операции по
противодействието на нарушения на
права на интелектуална собственост

ДМРР

постоянен

- брой проведени
международни операции

- 1565 бр. чифта спортни обувки;
- 83 бр. чифта обувки – еспадрили;
- 2 796 бр. парфюмерийни изделия;
- 9 600 кг. кутии за цигари “Marlboro”;
- 3 903 чифта обувки;
М-ца Лом:
- Маратонки „Nike” 1200 чифта;
- Разгънати опаковки за цигари
„Em@il” – 4 палета;
- Разгънати опаковки за цигари „LM” –
8 палета;
- Разгънати опаковки за цигари
„Winston” – 24 палета;
- Разгънати опаковки за цигари
„Regal” – 18 палета;
- 2000 фалшиви евро в копюри по 100
евро;
М-ца Свищов – 14 броя спортни
обувки с логото на марка „Nike“;
М-ца Столична - 203 679 бр.
ДМРР:
- Международна операция PANGEA X,
насочена срещу трафика на
фалшифицирани лекарствени
средства, закупени по Интернет и
пренасяни в пощенски и куриерски
пратки, проведена по инициатива на
Световната митническа организация и
Интерпол;
- Международна операция OPSON VI
и OPSON VII, насочена срещу
разпространението на фалшифицирани
и неотговарящи на стандарта
хранителни продукти, проведена по
инициатива на Интерпол и Европол;
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- Международна операция RENEGAD,
насочена срещу трафика на фалшиви
резервни части за използване в
автомобили, камиони, самолети,
мотоциклети, влакове и кораби,
внасяни в ЕС от Китай с контейнери с
морски транспорт, организирана от
ОЛАФ;
- Втора фаза на международна
митническа операция DARIUS по
противодействие на нелегалния
трафик на новите психоактивни
вещества; нарушаване на правата
върху интелектуалната собственост и
измамите, свързани със занижена
митническа стойност посредством
малки пратки (пощенски и експресни
куриерски);
М-ца Русе – 6 бр.;
М-ца Свищов – 4 бр.;
задача 1.4.3.3. Актуализиране на
интернет страницата на АМ в секция
„Защита на интелектуалната
собственост“
задача 1.4.3.4. Изготвяне на конкретни
насоки за митническите органи във
връзка с прилагането на Регламент
(ЕС) № 608/2013 г.
задача 1.4.3.5. Организиране и
провеждане на срещи между
митническите служители и
представители на притежателите

ДМРР

ДМРР

ДМРР

31.12.2017

31.12.2017

постоянен

- публикувана нова
информация

ДМРР - Качени документи в
английската версия на секция „Защита
на интелектуалната собственост“.

- брой изготвени указания/
правила

ДМРР - Изготвени указания – едно
окръжно писмо до началниците на
митници.

- брой проведени срещи

ДМРР - Проведена една среща – през
месец ноември АМ организира и
проведе среща с представители на
правопритежателите, на коята бяха
обсъдени проблеми при прилагането
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задача 1.4.3.6. Провеждане на
обучения на митническите служители
по прилагане на Регламент (ЕС) №
608/2013 г. и използването на
системата COPIS

- брой проведени обучения
ДМРР

постоянен

- брой обучени митнически
служители

на мерките по интелектуална
собственост.
М-ца Свищов – проведен 1 брой
семинар с представители на
притежателите на различни марки;
ДМРР - 4 бр. проведени обучения;
М-ца Свищов – 2 бр. обучения;
ДМРР - 105 обучени служители;
М-ца Русе - 2 броя обучения,
обучени - 2 бр.служители;

Дейност 1.4.4. Повишаване капацитета
на Агенция „Митници” по пресичане
на незаконния наркотрафик
задача 1.4.4.1. Провеждане на
семинари по повишаване познанията
на митническите служители относно
заплахите от незаконен трафик на
прекурсори на наркотици и нови
психоактивни субстанции

задача 1.4.4.2. Участие в
международни операции, насочени
срещу нелегалния наркотрафик

ДМРР,
ДНУЦ

30.11.2017

ДМРР

2017

- брой семинари
- брой на участниците

- брой проведени
международни операции

ДМРР:
- Проведен семинар „Митническо
разузнаване в областта на
наркотрафика – събиране и анализ на
разузнавателна информация,
използване на информационни
системи“ – 12 участници;
- Проведен семинар „Анализ на
дейностите по противодействие на
незаконния наркотрафик. Нови
тенденции в трафика на НВ“ – 12
участници.
ДНУЦ:
- 1 обучение;
- 18 обучени
М-ца Бургас:
- 3 бр. семинари;
- 35 бр. участници;
ДМРР - Участие в 7 международни
операции по противодействие на
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задача 1.4.4.3. Осигуряване на полеви
тестове за основните наркотични
вещества и провеждане на обучение на
служители за работа с тях
ТМУ

Дейност 1.4.5. Идентификация на нови
психотропни вещества (дизайнерски
наркотици) и подпомагане приемането
на законодателни промени срещу
трафика на наркотични вещества
Мярка 1.5. Предотвратяване,
разкриване, разследване и
противодействие на измамите и
нарушенията на митническото,
валутното и акцизно
законодателство и
законодателството на Европейския
съюз, възлагащо контролни
функции на митническите органи
Дейност 1.5.1. Провеждане на
международни операции по
противодействието във връзка с
митническата дейност

2017

- брой извършени полеви
тестове

- брой на идентифицираните с
лабораторен анализ нови
психотропни вещества
ДЦМЛ

ДМРР, ТМУ

постоянен

постоянен

- брой проведени
международни операции

международния трафик на наркотични
вещества и прекурсори.
М-ца Бургас – 5 бр.;
М-ца Русе 1 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Бургас – 182 бр.;
М-ца Варна:
Осигурени - 97 бр. NIK,
15 бр. комплект MMC,
25 бр полеви теста;
М-ца Пловдив - 58 бр.;
М-ца Русе - 1 бр.;
М-ца Аерогара - 120 бр.;
М-ца Югозападна – 4 бр.;
ДЦМЛ - Идентифицирани са две нови
психоактивни вещества, от групата на
т.нар. „дизайнерски наркотици“.
Предложени са за добавяне в
списъците на Наредбата за реда за
класифициране на растенията и
веществата като наркотични.

ДМРР:
- 3 бр.;
- 3 международни операции, свързани
с противодействието на
закононарушенията с тютюневи
изделия и оборудване за тяхното
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- брой проверки/брой
обменени съобщения по време
на оперативни фази

производство – ECLIPS II, MAGNUM
II и MARICA;
- операция CERBERUS, свързана с
контрола на преноса на парични
средства;
- операция POSTBOX, насочена към
противодействие на организираната
престъпност чрез борба срещу
акцизните измами и незаконната
търговия с фалшиви стоки, наркотици
и оръжия;
- операция TEMBO, свързана с
трафика на слонова кост;
- операция ATHENA и PANDORA II,
насочени към противодействие
трафика на културни ценности.
М-ца Бургас 7 бр.;
М-ца Варна 7 бр.;
М-ца Пловдив - 8 бр.;
М-ца Русе 24 бр.;
М-ца Лом 6 бр.;
М-ца Свищов 4 бр.;
М-ца Аерогара - 9 бр.;
М-ца Югозападна- 6 бр.;
М-ца Столична - 6 бр.
ДМРР - в рамките на операциите са
извършени над 400 проверки;
М-ца Варна –
15 бр.;
М-ца Пловдив - 860 бр. проверки;
М-ца Русе 171 бр. проверки, 5
бр. съобщения;
М-ца Лом 3 147 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна - 12 бр.;
М-ца Столична 5 бр.
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- изпратени доклади с
резултати от операциите

Дейност 1.5.2. Взаимодействие с
митническите органи на ДЧ,
включително и за целите на
разследването по досъдебни
производства
ДМРР

постоянен

- брой отправени молби за
съдействие за целите на
разкриване, разследване и
наказване на измами,
нарушения и престъпления
против митническия и валутен
режим;

ДМРР - 7 бр.;
М-ца Варна – 2 бр.;
М-ца Пловдив - 2 бр.;
М-ца Русе - 5 бр.;
М-ца Лом - 6 бр.;
М-ца Аерогара - 2 бр.;
М-ца Югозападна - 6 бр.;
М-ца Столична - 2 бр.
ДМРР - Отчетните данни са част от
статистиката по дейност 5.1.9. и
дейност 5.2.5.;
М-ца Столична - 1 бр.

- брой извършени проверки
Дейност 1.5.3. Разкриване,
установяване и наказване на
митническите, валутни и акцизни
нарушения

- брой съставени АУАН

ДМРР

постоянен

- брой издадени НП

- брой одобрени споразумения
за прекратяване на АНП

ДМРР М-ца Бургас –
М-ца Русе М-ца Лом М-ца Свищов –
М-ца Столична ДМРР М-ца Бургас М-ца Русе М-ца Лом М-ца Свищов –
М-ца Столична ДМРР М-ца Бургас М-ца Русе М-ца ЛомМ-ца Свищов –

63 бр.;
2 657 бр.;
180 бр.;
239 бр.;
176 бр.;
551 бр.
26 бр.;
2 404 бр.;
136 бр.;
411 бр.;
269 бр.;
678 бр.
31 бр.;
56 бр.;
59 бр.;
11 бр.;
39 бр.;
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М-ца Столична -

Дейност 1.5.4. Ефективно разследване
на престъпленията, за които
митническите органи разполагат с
правомощия по НПК

- брой образувани досъдебни
производства, в т.ч.
възобновени, върнати и
превъзложени
ДМРР

постоянен
- брой приключени досъдебни
производства, в т.ч. спрени и
прекратени

Дейност 1.5.5. Организация и/ или
участие на национално ниво в
международни операции за
противодействие на нарушенията на
европейското законодателство в
областта на акцизите
- брой проведени
международни операции
ДМРР, ТМУ

постоянен

- брой проверки в рамките на
операцията

64 бр.

ДМРР 5 бр.;
М-ца Бургас 55 бр.;
М-ца Русе 50 бр.;
М-ца Лом75 бр.;
М-ца Свищов –
47 бр.;
М-ца Столична 69 бр.
ДМРР 2 бр.;
М-ца Бургас 51 бр.;
М-ца Русе 48 бр.;
М-ца Лом35 бр.;
М-ца Свищов –
26 бр.;
М-ца Столична 75 бр.
ДМРР - операция SHIELD –
международна операция за
противодействие на нарушения на
европейското законодателство в
областта на акцизите (тютюневи
изделия). Операцията обхваща
държавната граница между България и
Румъния. ;
М-ца Бургас - 7 бр.;
М-ца Пловдив - 4 бр.;
М-ца Русе - 7 бр.;
М-ца Лом - 1 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
М-ца Столична - 2 бр.
ДМРР - над 900 проверки.
М-ца Пловдив - 5 бр.;
М-ца Русе - 73 бр.;
М-ца Лом - 2 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
М-ца Столична - 14 бр.
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- изпратени доклади с
резултати от операциите

М-ца Пловдив - 2 бр.;
М-ца Русе - 1 бр.;
М-ца Лом - 1 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;

Мярка 1.6. Прилагане на модерни
методи по оценка и анализ на риска,
с оглед ефективно противодействие
на нарушенията с акцизни стоки
Дейност 1.6.1. Контрол при приема и
обработката на акцизни и
рекапитулативни декларации

ДА, ТМУ

постоянен

- брой приети акцизни и
рекапитулативни декларации,
събрана допълнителна
информация по тях и
анализирани рискови
индикатори

М-ца Бургас:
Приети АД –
6 182 бр.;
Приети РД –
295 бр.;
Анализирани РИ –
2 259 бр.;
М-ца Варна:
Приети АД –
5 292 бр.;
Събрана допълнителна информация и
анализирани РИ –
2 016 бр.;
Приети РД –
346 бр.;
Събрана допълнителна информация и
анализирани РИ –
67 бр.;
М-ца Пловдив:
Приети:
- АД 11 134 бр.;
- РД 759 бр.;
М-ца Русе :
- Приети АД –
4 935 бр.;
- Анализирани РИ387 бр.;
- Приети РД –
336 бр.;
- Анализирани РИ –
10 бр.;
М-ца Свищов:
-Приети АД –
4 032 бр.;
-Приети РД 335 бр.;
-Анализирани РИ–
378 бр.;
М-ца Югозападна:
-Приети АД 2 631 бр.;
-Приети РД 49 бр.;
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М-ца Столична -

- брой издадени актове за
установяване на задължения
Мярка 1.7. Защита на националната
класифицирана информация (КИ) и
КИ на ЕС от нерегламентиран
достъп
Дейност 1.7.1. Повишаване на
подготовката на служителите за работа
с документи, съдържащи КИ, съгласно
изискванията на ЗЗКИ и Решение на
Съвета на ЕС № 2013/488/ЕС от 23.09.
2013 г. относно правилата за сигурност
за защита на класифицирана
информация на EC.

- своевременно обучение на
новоназначени служители;

Отдел „Звено
по сигурността”
в ЦМУ (ОЗС),
митници

постоянен
- провеждане на текущо
обучение по актуални въпроси,
свързани със защитата на КИ

М-ца Бургас –
М-ца Варна М-ца Русе М-ца Свищов М-ца Югозападна -

6 615 бр.

1 бр.;
0 бр.;
3 бр.;
0 бр.;
0 бр.;

ОЗС - През годината бяха обучени
общо 20 новоназначени служители
М-ца Бургас – 26 бр.;
М-ца Варна - 6 бр.;
М-ца Русе 6 бр.;
М-ца Югозападна - проведени;
ОЗС:
През годината бяха обучени:
- 8 служители включени в списъка за
работа с КИЕС;
- 10 служители определени за
потребители на АИС за КИ;
- 24 служители от ЦМУ – текущи
обучения по въпроси свързани със
защитата на КИ;
М-ца Бургас – 22 бр.;
М-ца Варна - 2 бр.;
М-ца Югозападна - проведени;
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Дейност 1.7.2. Осигуряване на
създаването, обработката,
съхраняването и обмена на национална
КИ и КИ на ЕС посредством
автоматизирани информационни
системи (АИС):
- въвеждане в експлоатация на работни
станции от АИС „EUROPOL BG” в
ЦМУ за криптиран обмен на КИ с
ниво „RESTREINT UE/EU
RESTRICTED” с ЕВРОПОЛ по проект
SIENA-България;
- финализиране процеса на
акредитация на АИС за КИ в
митниците

Мярка 1.8. Защита на митническите
учреждения с цел осигуряване
изпълнението на възложените им
функции и задачи при бедствие или
друга извънредна ситуация,
включително във военно време
Дейност 1.8.1. За изпълнение на
разпоредбите на Директивата за
привеждане на страната в готовност за
работа във военно време, приета с
Решение на № 582 от 14.07.2016 г. на
Министерския съвет, разработване на:

ОЗС,
ДМОС/ ДКИС
– МВР,
митници

ОЗС, работна
група в ЦМУ

до финализиране на
процедурите за
акредитация

31.07.2017 г.

- получаване на сертификати за ОЗС:
сигурност за системите от
- получен сертификат за сигурност за
ДКСИ и ДАНС;
АИС "EUROPOL BG” в ЦМУ, за
обмен на КИ с ниво ”RESTREINT
UE/EU RESTRICTED” с ЕВРОПОЛ.
Продължава процеса на акредитация
на АИС за КИ в митниците –
извършена е актуализация на
задължителните документи по
сигурността в някои митници, от
съвместни с ДАНС комисии, е
извършена комплексна оценка на
мерките за сигурност, актуализиран е
списъка на администраторите на АИС
за КИ.
М-ца Югозападна – изпратена
документация за акредитиране;
М-ца Варна - Действаща АИС
- въвеждане в експлоатация
„Поверително“ – Митница Варна,
Сертификат №71 от 21.06.2012г.;
М-ца Югозападна – очаква се
одобрение на документацията;

- съгласуване на плановете с
МФ
и с директора на АМ

ОЗС:
- разработен, съгласуван с МФ и
утвърден от директора на АМ „План за
привеждане на АМ в готовност за
работа във военно време;
- разработени лични планове;
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- план на Агенция „Митници“ (АМ);
- лични планове на ръководителите на
всички административни звена в ЦМУ;
- указания до началниците на митници.

Дейност 1.8.2. Поддържане в актуално
състояние на Военновременния план
на АМ.

ОЗС, ТМУ

Дейност 1.8.3. Поддържане в актуално
състояние на плановете на
митническите учреждения за защита на
пребиваващите при бедствие или друга
извънредна ситуация, включително
при заплаха от евентуален
ОЗС,
терористичен акт или извършен такъв,
митници
и тяхното по-нататъшно усвояване от
служителите и длъжностните лица.

31.09.2017 г. и
периодично - на
основата на
- съгласуване на плана с МФ
настъпили
структурни промени
или промени на
нормативната база

31.01.2017 г. за цму,
28.02.2017 г. за
митниците;
периодично - на
- съгласуване на плановете с
основата на
органите на МВР и ДАНС;
настъпили
структурни промени
или промени на
нормативната база

- разработени и изпратени до
митниците указания и проект на план
за митниците;
- съгласувани от директора на АМ
готовите проекти на планове на
митниците за привеждане в готовност
за работа във военно време.
ОЗС :
Осъществяване на дейности по
отсрочване на служители на ЦМУ на
АМ водещи се на отчет към Столичен
отдел на Централно военно окръжие
към МО и актуализация на тяхна
основа на ВВП на АМ;
М-ца Русе - План за привеждане на
Митница Русе в готовност за работа
във военно време е съгласуван с
Директора на АМ и утвърден от
началника на Митница Русе.
М-ца Лом - Съгласуван от директора
на Агенция „Митници“;
М-ца Аерогара - Изготвен и
съгласуван от Директора на АМ план;
ОЗС - През годината в ЦМУ е
утвърден преработен План за защита
на пребиваващите при бедствие или
друга извънредна ситуация, като
същият е съгласуван със СДВР и
ДАНС;
М-ца Варна - Актуализиран план за
защита при бедствия Заповед №ЗМ2000-238/ 05.04.2017г. ;
М-ца Русе - Разработен е план на
ОЕ“Митница Русе“ за защита при
бедствия или друга извънредна
ситуация, утвърден от н-к М-ца Рс и
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- брой обучения, тренировки и
практически занятия със
служителите и длъжностните
лица.

Дейност 1.8.4. Ефективен и действен
контрол за стриктно спазване на
охранителния и пропускателния
режим. Поддържане техническата
готовност на системите за сигурност с
цел намаляване до минимум на риска
от възникването на бедствени или
други извънредни ситуации.

- резултати от извършени
проверки;

ОЗС, митници

постоянен

съгласуван с Директорите на ОД на
МВР и ТД „НС“- Русе;
М-ца Лом - плановете са
съгласувани;
М-ца Аерогара - Поддържане в
актуално състояние на плана;
М-ца Югозападна - Изготвен план;
ОЗС - Проведено е обучение със
служители от ЦМУ по въпроси,
свързани с идентифицирането на
заплахи за терористичен акт и
действията за защита;
М-ца Варна - Проведено занятие
Протокол №32-269780/ 29.09.2017г.;
М-ца Русе - През отчетния период е
проведено мероприятие „учебна
евакуация“ в отдел „МО“ на
територията на СЗ- Русе по време на
пожар, и е задействан Вщ при
ситуация“наводнение“.
М-ца Лом - 1 бр.;
М-ца Аерогара – не;
М-ца Югозападна - 2 бр.;
ОЗС:
- извършен стриктен и системен
контрол
на
охранителния
и
пропускателния
режим
на
административния комплекс на ЦМУ;
проверка на дейността на дружествата
с договори за техническо обслужване
на
охранителните
системи
и
осигуряване на работоспособността на
системите
за
видеонаблюдение,
пожароизвестяване и контрол на
достъпа;
няма
констатирани
59

- профилактика и ремонти на
системите.

нарушения
при
извършваните
проверки;
- през годината неколкократно са
актуализирани вътрешните правила за
организация на пропускателния режим
в ЦМУ;
М-ца Варна - Охранителна фирма
„Мега Секюрити Груп“ Договор №3280011/ 23.03.2016г.;
М-ца Русе - Охраната на
административната сграда и сградата
на РУЦ – при М-ца Русе се извършва
от външна фирма „ПС Гард“ – ЕООД –
София. С писма сме уведомили
управителя на фирмата за
изискванията на АМ и сме
предоставили под формата на
правилник, инструкция и заповеди
всички необходими мероприятия за
осигуряване на максимална
безопасност на МУ;
М-ца Лом - ефективен пропускателен
режим;
М-ца Аерогара - Пропускателния
режим се осъществява съгласно
сключен договор за охрана. Няма
констатирани нарушения при
извършените проверки;
М-ца Югозападна – Извършено
обследване на системите;
М-ца Варна - Поддръжка на
пожароизвестителни и
пожарогасителни инсталации от
„Респром комплект“АД Договор №32275529/05.10.2017г.
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За СОД и видеонаблюдение е подадена
техническа спецификация в ЦМУ,
съобразно Вътрешните правила на АМ
за обществени поръчки;
М-ца Лом - извършват се
профилактика и при необходимостремонти на системите;
М-ца Аерогара - Не са извършени
профилактика и ремонти;
М-ца Югозападна - Ремонтирани
СОТ и видеонаблюдение;
Мярка 1.9. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на структури/
процеси при извършването на
дейности по мерките за постигане на
целта.
Дейност 1.9.1. 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

постояне
н

- брой изготвени одитни
доклади, в т. ч. брой дадени и
брой изпълнени препоръки

ЗВО:
- Изготвени 2 бр. одитни доклади от
проведени одитни ангажименти за
консултиране;
- Изготвени 2 бр. одитни доклади от
проведени одитни ангажименти за
даване на увереност, дадени общо 8
бр. Препоръки;
- Изготвен един одитен доклади от
извършен одитен ангажимент за
проследяване изпълнение на
препоръки, установено:
7 бр. изпълнени препоръки.

Мярка 1.10. Повишаване на
мрежовата и информационната
сигурност на Агенция „Митници“
Дейност 1.10.1. Внедряване на
„Система за управление на

ЗМИС

2017

- разработени и утвърдени
вътрешни правила за мрежова
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информационната сигурност“ по
смисъла на ISO 27001.

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;
- сертификация на вътрешните
правила като "Система за
управление на
информационната сигурност"
по смисъла на ISO 27001:2005
от оправомощена за това
организация.
-изградена и пусната в
експлоатация защитна
инфраструктура;

Дейност 1.10.2. Изграждане на
защитна инфраструктура с адаптивна
архитектура.
ЗМИС

2017

-степен на покритие на 12-те
критични способности
определени в моделът на
адаптивна архитектура на
сигурността.

Цел 2. Подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори
мярка, дейност, задача

отговорно
звено

срок за изпълнение

индикатор

изпълнение
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Мярка 2.1. Модернизация на средата
и усъвършенстване работните
методи чрез прилагане на подходи, с
цел повишаване на степента на
хармонизация
Дейност 2.1.1. Засилване на
административния капацитет и
усъвършенстване на процесите в
областта на управление на човешките
ресурси и развитие на
организационната култура

- провеждане на конкурси;

ДОУЧР, ТМУ

постоянен

- провеждане на конкурентни
подбори;

ДОУЧР:
Обявени общо 195 конкурсни
процедури в т.ч.:
ЦМУ – 64;
Митница Столична 21;
Митница Аеогара София – 9;
Митница Бургас – 27;
Митница Варна – 8;
Митница Лом – 16;
Митница Пловдив – 11;
Митница Русе – 7;
Митница Свищов 5;
Митница Югозападна – 17.
В резултат на приключилите в 2017 г.
конкурсни процедури са назначени
114 нови служители.
М-ца Варна – 8;
М-ца Пловдив – 11;
М-ца Русе – 7 бр.;
М-ца Лом – 7 бр.;
М-ца Свищов – 3 бр.;
М-ца Аерогара – 7 бр.;
М-ца Югозападна - 11 бр.;
М-ца Столична - 17 бр.
ДОУЧР:
- Обявени 192 конкурентни подбора в
т.ч.:
ЦМУ – 49;
Митница Столична – 40;
Митница Аерогара София – 12;
Митница Бургас – 49;
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Митница Варна – 14;
Митница Лом – 1;
Митница Пловдив – 10;
Митница Русе – 11;
Митница Свищов – 5;
Митница Югозападна 1.
В резултат на приключилите
конкурентни подбори са повишени 212
служители на агенцията.
- Проведени подбори по трудово
правоотношение:
Общо за АМ – 54 броя, от който
назначени 43 служителя;
М-ца Варна – 13;
М-ца Пловдив – 10;
М-ца Русе – 11 бр., 4 бр. чрез Бюро по
труда;
М-ца Лом – 2 бр.;
М-ца Свищов – 7 бр.;
М-ца Аерогара – 7 бр.;
М-ца Югозападна - 0 бр.;
М-ца Столична - 28 бр.
- прилагане на психологически ДОУЧР:
тестове при назначаване и
Изследвани са 1590 кандидати при
кариерно развитие, съгласно
назначаване и повишаване в длъжност
Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. в Агенция „Митници“.
за условията и реда за
Извършена промяна в Наредбата с цел
извършване на изследване за
улесняване процеса по кадрово
професонална и
обезпечаване на АМ.
психологическа пригодност
при назначаване и повишаване
в длъжност в Агенция
„Митници“ на миинстъра на
финансите;
- преместване на митнически
ДОУЧР:
служители да изпълняват
- 46 преместени служители;
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временно друга или същата
служба в рамките на
митническата администрация с
цел противодействие
създаването на корупционни
канали;

- определяне на мястото на
работа на служителите
съгласно Устройствения
правилник на Агенция
„Митници“.

М-ца Варна – 51;
М-ца Русе – 56 бр.;
М-ца Лом – преместване на 13 бр.
служители за временно изпълнение на
служебните задължения в друго
митническо учреждение;
М-ца Югозападна - 5 бр. служители
от Митница Югозападна са
преместени да изпълняват временно
задълженията си в други митници;
М-ца Столична - 4 бр. служители са
били преместени временно да
изпълняват друга длъжност в рамките
на митническата администрация, 39
бр. служители са били командировани
за изпълнение на същите длъжности в
други митнически учреждения;
ДОУЧР - Издадени 108 бр. заповеди
за определяне на работни места в
митниците.
М-ца Варна – 68;
М-ца Пловдив – 11 бр. заповеди
определяне на мястото на работа на
служителите;
М-ца Русе – През 2017г. са направени
6 ротации и са променени работните
места на 31 служители от
специализираната администрация;
М-ца Лом – Издадени 3 бр. заповеди
за определяне на ново работно място;
М-ца Югозападна - Определянето на
мястото на работа се извършва
съгласно Устройствения правилник на
АМ;
М-ца Столична - 16 бр. заповеди са
издадени от директора на Агенция
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„Митници“ за определяне на работни
места на служителите от Митница
Столична.
Дейност 2.1.2. Подобряване на
политиката по управление на
човешките ресурси в Агенция
„Митници“ чрез мобилност в
държавната администрация

ДОУЧР

Дейност 2.1.3. Изготвяне на указания
за работа на митническите органи с цел
еднаквото разбиране и правилното
прилагане на акцизното
законодателство от митническите
ДА
служители

постоянен

постоянен

- брой привлечени експерти от
други администрации.
Механизмът за постоянна
мобилност (чл. 81а от ЗДСл)
има за цел от една страна да
разшири възможностите за
професионално и кариерно
развитие на държавните
служители, а от друга да
подпомогне структурите на
държавната администрация да
подобряват институционалния
си капацитет чрез
възможността по-бързо да
намират необходимите им
опитни експерти.
- брой издадени национални
инструкции, указания и други
вътрешни административни
актове във връзка с работни
документи и решения на
Комитета по акцизите към ЕК

ДОУЧР - 2 служители;

ДА - 59

ДА - 1
- брой указания, публикувани
на интранет страницата на АМ
Дейност 2.1.4. Обмен на добри
практики с държавите членки и
поддържане на сътрудничество във
връзка с прилагането на акцизното
законодателство

- брой отправени запитвания
ДА

постоянен
- брой получени отговори

ДА - 242
ДА:
- 232 отговора на запитвания в модул
„Административно сътрудничество“ в
EMCS;
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-55 броя съобщения са обработени
чрез модул „Спонтанна информация“
Мярка 2.2. Усъвършенстване на
митническите комуникационни и
информационни системи за
продължаване на процеса по
изграждане на електронни митници
и предоставяне на широк набор от
електронни услуги
Дейност 2.2.1. Контрол върху
работоспособността на
информационните системи на АМ
задача 2.2.1.1. Постоянен контрол
върху работоспособността и
наблюдение на митническите и
акцизните информационни системи,
ДИС
включително и взаимовръзката със
системите на ЕС в режим на реална
експлоатация (оперативен режим)
задача 2.2.1.2. Осигуряване на
ефективна поддръжка на
потребителите на ИТ-услуги в АМ чрез
системата Сървис Деск и обслужване
на Контактен Център (централен
ДИС, ДЦМУ
обслужващ център за нуждите на
Сървис Деск в АМ). Възстановяване на
ИТ-услугите, засегнати от инциденти,
както и разрешаването на възникнали
проблеми, свързани с тях.

ДИС - нормите за работоспособност са
изпълнени.
постоянен

постоянен

- покрити норми за
работоспособност на
системите

- затворени заявки за
докладвани проблеми

ДИС - Над 93% от регистрираните в
Сървис Деск заявки са решени, т.е.
затворени. През 2017 година са
решени 23 530 заявки, докладвани в
система Съривс Деск.
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задача 2.2.1.3. Контрол върху
работоспособността и наблюдение на
деловодната система на Агенция
"Митници" АИДА и на достъпността
на предлаганите от АМ 32 ЕАУ и
произтичащото от тях безпроблемно и
своевременно обслужване на
гражданите, ползватели на ЕАУ

задача 2.2.1.4. Осигуряване на
ефективна и безпроблемна работа на
екипа на Сървис Деск на АМ чрез
усъвършенстване на Сървис Деск и
надграждане функционалностите за
управление на процесите по
поддръжка на ИТ-услугите в Агенция
"Митници"

задача 2.2.1.5. Поддържане на
комуникационна свързаност за обмен
на данни между БАЦИС и ИСКГ на
НАП

ДИС

постоянен

ДИС

постоянен

ДИС

постоянен

ДИС:
- нормите за работоспособност са
изпълнени;
- регистриран и обработен формуляр
А0 с рег.№ 21-9606 за нови и
- покрити норми за
усъвършенстване на съществуващи
работоспособност на
функционалности в АИДА;
системите
- реализация на проект
3.3.2.10„Усъвършенстване на
системата за документооборот
(АИДА) за привеждане на системата в
съответствие с т. 1 от РМС № 357 от
29.06.2017 г.”.
ДИС (ИТ-изток,север) - Проект 3.3.2.7
Усъвършенстване на системата Сървис
Деск по ПГ-2017 е преобразуван в
- брой предложения за
Преходен проект от ПГ-2017/2018, с
усъвършенстване / разработени решение №1 от Протокол №9 на СУД
технически задания;
от 07.11.2017 г., с краен срок на
изпълнение на Етап II - 31.05.2018 г. В
процес на реализация са
функционалностите заявени във
формуляр А0 103-9606.
ДИС - Внедрени са общо 5 нови
- брой участия в тестове преди версии (сервизни/нарочни). Брой
внедряването на нова версия на участния – 10.
Сървис Деск
- обезпечена постоянна
свързаност и обмен на данни
между двете информационни
системи

Дейност 2.2.2. Развитие на процеса на
компютъризация в митническата
област
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задача 2.2.2.1. Дейности по Процедура
за изграждане на нова функционалност
в интегрираната компютърна среда на
АМ

ДИС

задача 2.2.2.2. Актуализация на
Политика за ИТ Сигурност на АМ

ЗМИС, ДИС,
ДЦМУ

постоянен

2017

- брой дейности по
процедурата

- актуализиран и одобрен
документ

задача 2.2.2.3. Изпълнение на проект
„Надграждане на основните системи на
Агенция „Митници“ за предоставяне
на данни и услуги към външни системи
- БИМИС 2020 (фаза 1)“, финансиран
по ОПДУ
ДИС, ДЦМУ

2016-2018

ДИС:
- регистрирани и обработени 44
формуляра А0 за усъвършенстване на
информационни системи;
- регистрирани и обработени 33
формуляра А1 за усъвършенстване на
информационни системи;
- Подготвени и възложени 14
технически задания за
усъвършенстване на информационни
системи, от тях в рамките на
календарната година са изпълнени 7
проекта, осталналите са преходни;
М-ца Пловдив - 1 бр. тестване на
въведени нови функционалности на
БИМИС ПК- Пловдив;

- реализация на проекта

ДИС:
По Дейност 1 от проекта "Въвеждане
на Институционална архитектура на
АМ по отношение на Модул
"Управление и администриране на
Информационните системи в АМ" бе
внедрена българската Система за
директен достъп на търговците до
европейските информационни системи
и бе стартиран процесът на
пререгистрация на икономическите
оператори.
През април 2017 г. започна
изпълнението и на Дейност 2 от
проекта „Развитие на
Институционалната архитектура на
АМ за митнически процеси: Внасяне,
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Изнасяне, Транзит, Митническо
задължение, Управление на
обезпечения и Обмен на информация с
общностния домейн (REX, BTI,
Surveillance3, CDMS) и въвеждане на
Институционалната архитектура на
АМ, чрез внедряване на системи и
модули в БИМИС, съответстващи на
тези митнически процеси.
Изпълнението на Дейност 4 стартира в
края на 2017г.
Дейност 2.2.3. Развитие на електронни
услуги
задача 2.2.3.1. Изграждане на нова
ЕАУ за подаване на искане за
регистриране на продажна цена на
тютюневи изделия по електронен път
задача 2.2.3.2. Предоставяне на услуга
– подаване по електронен път на
искания и уведомления извън услугите
по СУНАУ от лица без регистрация по
ЗАДС към уеб-портала БАЦИС

ДИС, ДА

2017

- реализация на проекта

ДИС, ДА, ДПК

2017

- реализация на промяна

ДА - Техническото задание и
детайлизацията са разработени.
Реализация след финансиране.

Дейност 2.2.4. Развитие на
технологичната инфраструктурна
среда в съответствие с по-високите
изисквания за електронни услуги и
модернизиране на администрацията
задача 2.2.4.1. Анализ на текущото
състояние на наличното техническо
оборудване и планиране на
обновяването му по необходимост

ДИС

постоянен

- брой дейности

ДИС:
- Доставка на стационарни и мобилни
баркод четци и четци на документи;
- Разширяване на виртуализация;
- Обновени лицензи за софтуер;
- Дефинирана нужда от планирано
обновяване на периферия и четци,
мобилни и настолни компютри;
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Мярка 2.3. Оптимизиране на
националните процедури по
администриране и контрол на
дейностите с акцизни стоки в
съответствие с добрите практики по
прилагане на европейското
законодателство, включително и
развитие на Българската акцизна
централизирана информационна
система (БАЦИС)
Дейност 2.3.1 Анализ и оценка на
необходимите промени в
съществуващите системи, дефиниране
на обхват на бизнес процесите (нови
функционалности в БАЦИС, във
връзка със законодателни промени и
пр.)
Дейност 2.3.2. Усъвършенстване на
БАЦИС

ДА – 3 бр.
- брой предложения за промени
в съществуващите системи

ДА

ДА, ДМРР,
ДСАП, ДПК,
ДИС

постоянен

- брой предложения за
ДМРР - Отправени над 15
усъвършенстване / разработени предложения за усъвършенстване на
технически задания
функционалността на отделни модули
на БАЦИС, като същевременно е била
разработена необходимата
детайлизация на бизнес процесите.
- брой участия в тестове преди ДА:
внедряването на нова версия на - В изпълнение на Заповед № ЗАМБАЦИС
25/32-7452/10.01.2017 г. на директора
на Агенция „Митници" са проведени
тестове по приемане на версия 1.17 на
БАЦИС, с реализирана
функционалност за подаване на
искания за възстановяване от
нерегистрирани икономически
оператори по ЗАДС, в резултат на
което е изготвихизготвен доклад за
отчитане на резултатите.
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- В изпълнение на Заповед № ЗАМ230/28.02.2017 г. на директора на
Агенция „Митници" са проведени
тестове по приемане на версии 2.7 на
модул СУА и 1.11 на модули
„Последващ контрол“ и
“Възстановяване“ от БАЦИС с
реализирана функционалност, даваща
възможност за интеграция на
модулите „Последващ контрол“ и
„Възстановяване“ с модул СУАФинанси
- В изпълнение на Заповед № ЗАМ1655/32-339135/01.12.2017 г. на
директора на Агенция „Митници", са
проведени тестове по приемане на
дейностите по Фаза 1 от Етап 1 по
Проект 3.3.2.14 „Усъвършенстване на
БАЦИС, във връзка с изпълнение на
чл. 103в от ЗАДС-преходен проект”, в
резултат на което е изготвен доклад за
отчитане на резултатите от приемните
изпитания.
- В изпълнение на Заповед № ЗАМ1721/32-353185/14.12.2017/27.07. 2017
г. на директора на Агенция „Митници"
са проведени тестове по приемане на
дейностите на Етап I, Фаза 2 по
Проект 3.3.2.14 „Усъвършенстване на
БАЦИС, във връзка с изпълнение на
чл. 103в от ЗАДС-преходен проект”, в
резултат на което е изготвен доклад за
отчитане на резултатите от приемните
изпитания”.
ДСАП - 4 бр. участия в тестване;
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М-ца Пловдив - 4 бр. тествания на
БАЦИС;
- приоритетно използване на
БАЦИС в процеса по оценка и
анализ на риска, с оглед
установяване степента му на
работоспособност
задача 2.3.2.1. Подобряване на
работата с модули „Последващ
контрол” и „Възстановяване” на
БАЦИС

задача 2.3.2.2. Оптимизиране на
процесите по анализ на риска чрез
ефективно използване на модули
"ИРС" и "Рисков анализ" на БАЦИС, с

ДПК , ПК ТМУ

постоянен

ДМРР, ТМУ

постоянен

М-ца Пловдив - 1 бр. предложение;
М-ца Русе – да;
- създадена организация за
М-ца Свищов - създадена
обобщаване на проблеми при
организация, отговорни 3-ма
работа
служители в отдел ПК;
М-ца Югозападна – да;
М-ца Столична – 1 бр.
ДПК - 4 предложения за подобряване
на съществуващи функционалности и
- предложения за подобряване
създаване на нови такива;
на съществуващи
М-ца Русе – да;
функционалности и създаване
М-ца Свищов – няма;
на нови такива;
М-ца Югозападна – 1 бр.;
М-ца Столична – 2 бр.
ДПК - 4 броя участия в тестове преди
внедряването на нова версия на
БАЦИС;
- брой участия в тестове преди М-ца Варна – 7 бр.;
внедряването на нова версия на М-ца Пловдив – 2 бр.;
БАЦИС
М-ца Русе – 4 бр.;
М-ца Свищов – 2 бр.;
М-ца Югозападна – 2 бр.;
М-ца Столична – 2 бр.
ДМРР:
- създадена организация за
- Във връзка със срещаните
обобщаване на проблеми при
затруднения при работа с модул ИРС
работа;
на БАЦИС, в НУЦ бе проведена
работна среща с представители на
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оглед подобряване на оперативния
контрол

- брой отчети за изпълнението

- брой работни срещи;

- брой сработили ИРС;

митниците. Дискутирани бяха
основните проблеми от практиката,
както и възможностите за тяхното
избягване или минимизиране;
- В НУЦ бе проведено обучение на
служителите от митниците за
запозване с възможностите на модул
Рисков анализ в БАЦИС и работата с
него;
М-ца Русе - определени служители за
въвеждане на бъгове в Redmine;
М-ца Лом – да;
М-ца Югозападна – да;
М-ца Бургас – 5 бр.;
М-ца Варна – 3 бр.;
М-ца Русе - 61 бр.;
М-ца Лом –
3 бр.;
М-ца Югозападна – 12 бр.;
ДМРР –
2 бр.;
М-ца Варна – 3 бр.;
М-ца Русе – 1 бр.;
М-ца Лом – 2 бр.;
М-ца Югозападна – 12 бр.;
ДМРР - Броят на сработилите ИРС е
изключително голям и същият не носи
достоверна статистическа
информация, поради наличието на
бъгове към отделни моменти от
функционирането на модул ИРС;
М-ца Бургас 86 586 бр.;
М-ца Варна –
20 138 бр.;
М-ца Пловдив 362 738 бр.;
М-ца Русе - не може да бъде
направена справка,
конкретизираща данните за
Митница Русе;
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- брой констатирани случаи на
нарушения след сработване на
ИРС

Дейност 2.3.3. Изграждане на нова
функционалност в БАЦИС регистър за
продажните цени на тютюневите
изделия
Мярка 2.4. Усъвършенстване на
модул „Пътни такси и разрешителен
режим”, като основна база данни за
извършване на проверки въз основа
на анализ на риска
Дейност 2.4.1. Усъвършенстване на
модул ПТРР чрез оптимизиране на
митническия контрол при
използването на функционалността за
анализ на риска в модула

ДИС, ДА

2017

- реализация на
функционалността

- реализирани
функционалности в модул
ПТРР за следене на
пътническия трафик;
ДМРР, ДИС

2017

М-ца Лом –
93 839 бр.;
М-ца Югозападна – 645 832 бр.;
ДМРР - Не се води статистика за
установените нарушения вследствие
на сработил ИРС. Само по себе си,
ИРС не е доказателство за нарушение,
а индикация, която налага
извършването на допълнителни
проверки от митническите органи.;
М-ца Варна –
310 493 бр.;
М-ца Пловдив 0 бр.;
М-ца Русе 5 бр.;
М-ца Лом – 1 бр. /1 бр. съставен
АУАН по сработил ИРС №7/;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДА - Реализирана, работи на реална
среда

ДМРР - Функционалността е
реализирана.
ДИС:
Реализирани функционалности в
модул ПТРР:
- възможност за съхранение на данни
(заснети и разпознати регистрационни
номера) за преминаването на леки
автомобили и автобуси, дори когато
контролът, съгласно чл. 10е от Закона
за пътищата е облекчен;
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- масово въвеждане на
заплащане на пътните такси с
терминали ПОС

- разработване на мобилно
приложение на модул ПТРР;
- модулът за анализ на риска е
актуализиран с функционалности за
създаване на нови типове индикатори
и ще позволява създаването на
рискови профили за тежкия и лекия
трафик;
- начисляване на компенсаторни такси
на ППС на изход на ГКПП при липса
на закупен валиден винетен стикер или
заплатена компенсаторна такса във
вътрешността на страната в
зависимост от категорията на
автомобила;
- реализиран е нов тип винетен стикер,
който ще е валиден за срок от три
месеца; считано от 01.01.2018 г.;
- срокът на валидност на годишните
винетни стикери се изчислява за една
година, считано от датата на
валидирането им;
- импорт на данни за винетни стикери;
- контрол относно използването на
карнет ТИР
- внедрена е функционалност за
осъществяване на интеграция в случай
на неработоспособност на БАЦИС.
ДМРР - На всички МП и ГКПП има
терминали ПОС за плащане на пътни и
винетни такси.

Мярка 2.5. Участие в разработването
на нови международни стандарти на
ЕС в осъществяването на
митническата дейност
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Дейност 2.5.1. Подготовка на
митническата администрация за
българското председателство на РГ
„Митнически съюз“ и РГ „Митническо
сътрудничество“ към Съвета на ЕС
през 2018 г.

- финализиране на състава на
екипите за двете РГ
- участие в изготвянето на
програма на триото EE, BG, AT
по митническите въпроси

ДМО
ДЦМУ

Дейност 2.5.2. Анализ, изготвяне и
съгласуване на позиции по теми и
досиета за разглеждане в работните
органи на ЕС във връзка с
разработване на законодателството в

ДМО, ДЦМУ

31.12.2017

постоянен

ДМО - финализирани екипи за двете
РГ
ДМО - взето участие в изготвянето на
програма на триото EE, BG, AT по
митническите въпроси
ДМО - изготвени фишове по
досиетата за незаконния трафик на
- изготвени фишове по
културни ценности, контрола на
откритите досиета
парични средства и суспендиране на
мита за стоки за въздухоплавателни
средства
ДМО - взето участие в
- участие в централизираните
централизираните обучения за
обучения за подготовка на
подготовка на Екипа на
Екипа на Председателството
Председателството
- участие в обучения към
ДМО - взето участие в обучения към
Генералния секретариат на
Генералния секретариат на Съвета на
Съвета на ЕС
ЕС
- засилено участие в
ДМО - взето участие в заседанияна на
заседанияна на двете РГ
двете РГ
ДМО:
- планирана организация и логистика
на събитията в България;
- проведени 6 лекции в 5
- планиране на организацията и
университета, тема „Ролята на
логистиката на събитията в
Агенция „Митници“ в
България
Председателството на Съвета на ЕС“ и
във връзка с отбелязването на 50-та
годишнина от създаването на
Митническия съюз на ЕС
- брой изготвени рамкови
ДМРП/ДТП:
позиции и позиции по досиета
- 1 рамкова позиция относно
за разглеждане от Съвета на
Предложение за Регламент на Съвета
ЕС;
за временно суспендиране на
автономните мита по Общата
митническа тарифа за някои стоки,
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митническата област и на
инструментите за прилагането му

предназначени за монтиране или
използване във въздухоплавателни
средства, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1147/2002, извършен преглед и
лингвистични бележки по проекта на
регламент;
- 1 рамкова позиция относно
предложение за регламент на Съвета
за изменение на Регламент (С) №
1387/2013 за временно суспендиране
на автономните мита по Общата
митническа тарифа за определени
селскостопански и промишлени
продукти и предложение за Регламент
на Съвета за изменение на Регламент
(ЕС) № 1388/2013 за откриване и
управление на автономни тарифни
квоти на Съюза за някои
селскостопански и промишлени
продукти, влизащи в сила от 1.07.2017
г.;
- 1 Рамкова позиция относно
Предложение за Регламент на Съвета
за изменение на Регламент (EС) №
1387/2013 за временно суспендиране
на автономните мита по Общата
митническа тарифа за определени
селскостопански и промишлени
продукти и Предложение за Регламент
на Съвета за изменение на Регламент
(EС) № 1388/2013 за откриване и
управление на автономни тарифни
квоти на Съюза за някои
селскостопански и промишлени
продукти, влизащи в сила от
01.01.2018 г., извършен преглед и
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лингвистични бележки по проектите
на регламенти;
- 1 Рамкова позиция за писмено
гласуване на Решение на Съвета за
позицията, която следва да заеме ЕС
по отношение на молбата на Украйна
да стане договаряща страна по
Регионалната конвенция за
паневросредиземноморските
преференциални правила за произход;
- 2 позиции във връзка с 2 проекта на
регламенти за тарифно класиране на
стоки, съответно на регламент за
изменение
на
Комбинираната
номенклатура на Европейския съюз и
на регламент за изпълнение на
Комисията за изменение на Регламент
(ЕО) № 121/2008;
- 3 позиции по 3 проекта на регламенти,
свързани
с
тарифните
мерки,
предоставени
за
гласуване
от
държавите членки на Европейския
съюз по писмената процедура съгласно
чл. 9 от Процедурните правила за
работа на Комитета по Митническия
кодекс;
- 1 позиция относно предложения за 4
проекта на регламенти за тарифно
класиране, представени за гласуване от
държавите членки по писмената
процедура съгласно чл. 9 от
процедурните правила на Комитета по
Митническия кодекс, като се извърши
и преглед на езиковата версия на
български език на тези проекти;
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- 5 позиции във връзка с проекти на
регламенти за тарифни мерки и 1 бр.
указания за прилагане на мерките на
търговска защита (трансформиране на
временни антидъмпингови мита в
окончателни
по
Регламент
за
изпълнение (ЕС) 2017/336);
- 4 позиции във връзка с гласуване на
проекти на регламенти по писмена
процедура по реда на чл. 9 от
Процедурните правила на Комитета по
Митническия кодекс, включително
преглед на българските версии на
проектите на регламенти и проекти на
ОБКН
от
подсектор
„Механика/Разни/Текстил“ на КМК;
- 2 позиции относно предложения за 3
проекта на регламенти за тарифно
класиране и 2 предложения за
изменение на Обяснителните бележки
към КН, представени за гласуване от
държавите членки по писмената
процедура съгласно чл. 9 от
процедурните правила на Комитета по
Митническия кодекс, като се извърши
и преглед на езиковата версия на
български език на тези проекти;
- 1 позиция във връзка с писмено
гласуване на проект на Решение за
изпълнение на Комисията за дерогация
по отношение на датата на прилагане
на
системата
за
регистрирани
износители за износа от отвъдморските
страни и територии;
- 1 позиция за писмено гласуване на
проект на Решение на Комисията
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- брой изготвени указания за
участие в комитети и работни
групи към ЕК

относно позицията, по отношение на
консервирана риба тон от Мавриций за
въвеждане на дерогация от правилата
за произход, определени в Протокол 1
към Временното споразумение за
икономическо партньорство между
държавите от Източна и Южна Африка;
- предложени са лингвистични
бележки по текстовете на българските
езикови версии на 8 проекта на
регламенти за изменение и управление
на автономни тарифни квоти на Съюза
за някои селскостопански и
промишлени продукти и за
суспендиране на автономните мита по
Общата митническа тарифа и проект
за изменение на ОБКН (подпозиции
2309 10 11 до 2309 10 90);
ДМО - 9 броя изготвени рамкови
позиции и 15 броя позиции по досиета
за разглеждане от Съвета на ЕС;
ДМРП/ДТП:
- 4 указания по проект на Регламент за
изпълнение на Комисията за изменение
на Регламент (ЕО) № 121/2008,
представен за гласуване от държавите
членки по писмената процедура,
съгласно чл. 9 от Процедурните
правила за работа на Комитета по
Митническия кодекс, като се извърши
и преглед на езиковата версия на
български език на този проект;
- 5 указания по проекти на Решения на
Комисията и на Регламенти за
изпълнение на Комисията за въвеждане
на или за отказ от дерогация от
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правилата за произход за рибни
продукти и за текстилни изделия от
Мавриций, Сейшелските острови и от
Доминиканската република;
- Изготвени са и изпратени на
Европейската комисия отговорите по:
- 2 въпросника на Комисията: за
събиране на информация относно
проекта
„Бъдеща
политика
по
отношение на осигуряването на
еднакво
тарифно
класиране
и
процедурата по обвързваща тарифна
информация (ОТИ) в ЕС“ („Future of
BTI“) на Европейската комисия – мярка
3 и за информационните системи по
Митническия кодекс на Съюза;
- 1 въпросник на Световната
митническа
организация
относно
предоставяне на данни за внос/износ на
минерални ресурси и контрола,
осъществяван върху вноса и износа на
тези ресурси;
- 1 въпросник за оценка на полезността
и ползваемостта на ECICS;
- 1 запитване за използваните добри
практики от българската митническа
администрация при предоставянето на
разрешения за статут „одобрен
износител“;
- 1 въпросник, съдържащ 66 въпроса по
прилагане на непреференциалния
произход;
- 1 въпросник предоставен за оценка на
дейността по прилагане на Регламент
(ЕО) № 1147/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. за суспендиране на автономните
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мита по Общата митническа тарифа за
някои стоки, внасяни с разрешителни
за въздухоплаване;
- Изпратен е документ до Комитета по
Митническия кодекс след провеждане
на мултилатерални консултации с
държави членки, свързан с поставяне
на въпрос за разглеждане, с цел
избягване
на
издаване
на
противоречиви ОТИ и невъзможността
да се постигне съгласие;
- Изготвен е контролен лист за
съответствие на приложимото в
България митническо законодателство
със стандартите и препоръчителните
практики на Анекс 9 „Опростяване на
процедурите“ към Конвенцията за
международно
гражданско
въздухоплаване, който се изисква от
Международна
организация
за
гражданско въздухоплаване;
- Извърши се анализ на предоставения
от Европейската комисия на държавите
членки за преглед и коментари
документ „Визия“ по проект UCC BTI
phase 2;
- Изготвени са преводите на български
език на Деветия и Десетия набор от
ключови думи, които ще бъдат
интегрирани в Речника Thesaurus на
системата EBTI-3 и е извършен преглед
на Десетия набор от ключови думи и се
изпрати
информация
относно
националните разпоредби за обжалване
на решения;
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- Извърши се превод на данните
относно кодовете за състоянията на
заявленията за издаване на ОТИ, за
интегриране в системата EBTI-3 на ЕК;
- Подготви се и се изпрати
актуализацията на българската версия
на формуляра на заявлението за
издаване на ОТИ, приложим от
01.10.2017 г., предвид Делегиран
регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията
от 17.12.2015 г. за допълнение на
Регламент
(EС)
952/2013
на
Европейския парламент и на Съвета
чрез преходни правила за някои
разпоредби от Митническия кодекс на
съюза, за случаите, когато съответните
електронни системи все още не са в
действие и за изменение на Делегиран
регламент
(ЕС)
2015/2446
на
Комисията;
- Изпратени са предложения за
подобрение на новата версия на
системата EBTI-3, в експлоатация от
01.10.2017 г.;
- Извърши се преглед на езиковата
версия на български език на
Административните разпоредби за
управление на тарифните квоти;
- Взето е участие в дискусиите в
платформата CIRCABC по въпросите
от химическите глави, инициирани са 2
дискусии във връзка със запитване на
икономически оператори за тарифно
класиране и 1 дискусия относно
тарифното класиране на декоративна
възглавница;
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- Изготвени са отговори по 2 бр.
запитвания от немската митническа
администрация по отношение на
издаване на ОТИ на български титуляр;
проведена е успешна билатерална
консултация с немската администрация
относно ОТИ, с грешно тарифно
класиране;
- Осъществи се преглед на документи,
свързани
с
необходимост
от
интеграция в ТАРИК на мерки за
контрол по отношение на вноса на
мекотели от Перу;
- Осъществи се преглед изпратената
информация за анализ, свързана с
необходимост от интеграция в ТАРИК
на нова допълнителна мерна единица и
нова мярка за изчисляване на
максималното
количество
и
референтните
стойности
на
флуоровъглеводороди;
- Изготви се отговор по изпратено
запитване, свързано с промени в
плановете на държавите членки при
изпращане
на
данните
по
наблюдението, в съответствие с новите
изисквания по Митническия кодекс на
Съюза;
- Извършен е преглед на изпратената
информация за анализ, свързана с
необходимост от интеграция в ТАРИК
на мерки, свързани със специфичната
употреба
на
твърда
царевица,
интегриране на контролни мерки при
вноса на живак, предложение за
изменение на текущата интеграция на
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Дейност 2.5.3. Пряко участие в
дейността на работните органи на ЕС
ДМО, ДЦМУ

постоянен

- брой участия в работни групи
към Съвета на ЕС

забрани за определени продукти от
Северна Корея;
Осъществено
е
постоянно
наблюдение на работоспособността на
модулите от Системата за управление
на Интегрираната тарифа (ТАРИК,
TQS, Surveillance2, Калкулатор), в т.ч.
където е приложимо на взаимовръзката
със системите на Европейския съюз, с
модул „Митническо оформяне” на
БИМИС и с локалните митнически
учреждения.
Бяха
анализирани
констатираните проблеми (в т.ч.
случаите на зареждания с грешки на
данни по ТАРИК) и необходимостта от
промени в резултат на нови изисквания
на Европейската комисия и национални
такива,
като
се
осъществи
своевременна
комуникация
на
национално ниво и с Европейската
комисия;
- Съгласуван е проект на решение за
консултация с държавите членки, във
връзка с искането на Република
Италия за освобождаване от вносни
мита на стоките, внесени за
пострадалите от земетресенията през
м. август и м. октомври 2016 г.;
ДМО - 67 броя изготвени указания за
участие в комитети и работни групи
към ЕК
ДМРП/ТП - 1 среща на РГ
„Митнически съюз“ към Съвета за
координиране на позицията на ЕС по
отношение на тарифното класиране на
иновативно тютюнево изделие ЕНТР;
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ДМО - участие на 74 служители в 34
срещи към Съвета на ЕС
ДМРП/ТП:
- 14 заседания на Комитета по
Митническия кодекс и Митническата
експертна група, секция „Тарифна и
статистическа номенклатура” (сектори
„Механика/Текстил/Разни“,
„Координация
ХС/СМО“,
„Селскостопански и химични стоки”,
сектор „Комбинирана номенклатура и
сектор
„Обвързваща
тарифна
информация“);
- 9 заседания на Митническата
експертна група, (секция „Тарифна и
статистическа номенклатура“ и секция
- брой участия в Комитета по
„Тарифни мерки“);
Митническия кодекс, в
- 6 заседания на Работна група
Митническата Експертна група „Икономически и тарифни въпроси –
и в други комитети и работни
автономни тарифни суспендирания и
групи към ЕК
квоти” към секция „Тарифни мерки“;
- 1 заседание на Митническата
експертна група (секция „Произход“);
- 1 заседание на Проектна група по
специфични случаи за тарифно
класиране на стоки в ХС/КН;
- 1 заседание на Проектна група по
химичните
глави
на
ХС/КН,
организирани от ЕК;
- 1 заседание на Проектна група по
хранителните глави на ХС/КН;
- 1 заседание на Проектната група по
ревизия
на
Административните
указания за работа със системата EBTI3;
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Взето – 1 обучение по новата версия на
системата EBTI-3, организирано от
Европейската комисия;
-

-

-

Дейност 2.5.4. Пряко участие в
работни групи и семинари по
програмите на ЕС „Митници 2020” и
„Фискалис 2020”

- брой участия по програма
„Митници”
ДМО, ДЦМУ

постоянен
- брой участия по програма
„Фискалис”

- 2 заседания на Митническа експертна
група – секция „Произход“;
1 заседание на Работна подгрупа
„Обвързваща
информация
по
произхода“ за финализиране на
насоките за издаване на обвързваща
информация по произхода;
- 1 заседание на Съвместния комитет
към Регионалната конвенция за
паневросредиземноморските
преференциални правила за произход
(Конвенцията);
- 1 заседание на Работната група по
Конвенцията;
1 обучение за IT приложението
системата за регистрирани износители
на ЕК REX за въвеждане на данни за
регистрираните износители;
ДМО:
- участие на 25 служители в 18 срещи
на КМК
-участия на 58 служители в 52 срещи
на Митнически експертни групи
- участие на 124 служители в 105
срещи на други комитети и работни
групи към ЕК
ДМО - участие на 159 служители в
102 работни срещи и 18 семинара по
програма „Митници 2020“
ДМО - участие на 21 служители в 8
срещи на работни групи и 3 семинара
по програма „Фискалис 2020“
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Мярка 2.6. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на структури/
процеси при извършването на
дейности по мерките за постигане на
целта
Дейност 2.6.1. 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

ЗВО

постоянен

- брой изготвени одитни
доклади, в т. ч. брой дадени и
брой изпълнени препоръки

Цел 3. Улесняване на законната търговия
мярка, дейност, задача
Мярка 3.1. Подобряване на
системите за контрол, с цел
улеснение движението на стоките и
намаляване на административната
тежест
Дейност 3.1.1. Актуализиране на
нормативната уредба с оглед
оптимизиране на контрола и
облекчаване на административните
процедури

отговорно
звено

срок за изпълнение

индикатор

изпълнение

- създадени конкретни рискови
области за всяка митница
ДМРР

постоянен
- тримесечно отчитане на
промяната в ситуацията

Мярка 3.2. Създаване на улеснения
за икономическите оператори
Дейност 3.2.1. Организиране,
координиране и контролиране на
дейността, свързана с издаване на
разрешения за одобрен икономически
оператор (ОИО)
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задача 3.2.1.1. Извършване на:
- проверки за изпълнение на условията
за приемане на заявления за издаване
на разрешение за ОИО;
- проверки за изпълнение на
критериите и условията за издаване на
разрешения за ОИО;
- мониторинг на изпълнението на
критериите и условията от титуляри на
разрешения за ОИО;
- преразглеждане на
сертификати/разрешения за ОИО.

- брой извършени проверки за
приемане на заявления;

- брой въведени заявления в
приложението за одобрените
икономически оператори,
системата на икономическите
оператори (EOS);
- брой проверки за
изпълнението на критериите и
условията;
ДПК, ДМРП,
ДМРР, ТМУ

постоянен

- брой извършени
мониторинги;

ДПК/ДМРП - 15 бр. извършени
проверки за приемане на заявления;
ДМРР - 27 бр. проверки по чл. 39,
буква „а“ от МКС;
М-ца Пловдив – 3 бр.;
М-ца Русе – 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДПК/ДМРП -13 бр. въведени
заявления в EOS;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 8 бр.
ДПК/ДМРП - 46 бр. проверки за
изпълнението на критериите и
условията;
М-ца Бургас – 1 бр.;
М-ца Варна – 6 бр.;
М-ца Пловдив - 3 бр. проверки за
преразглеждане на сертификати/
разрешения;
М-ца Русе 2 бр.;
М-ца Лом –
1 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Аерогара – 3 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 8 бр.
М-ца Бургас –
3 бр,;
М-ца Варна –
0 бр.;
М-ца Русе 1 бр.;
М-ца Лом –
1 бр.;
М-ца Свищов –
4 бр.;
М-ца Аерогара – 2 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
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- брой извършени
преразглеждания.

задача 3.2.1.2. Консултации и обмен
на информация с митническите органи
на другите държави членки във връзка
с подадено заявление за ОИО
задача 3.2.1.3. Методическо
подпомагане на митническите
учреждения при извършване на
проверки във връзка с разпоредбите,
свързани с одобрените икономически
оператори
задача 3.2.1.4. Актуализиране на
Правилата за организацията на работа
на митническите служители във връзка
с прилагането на разпоредбите за
одобрени икономически оператори
задача 3.2.1.5. Подготовка и
изпълнение на дейностите, свързани с
издаване на разрешение за ОИО или с
издаване на решение за отхвърляне на
заявлението

ДПК, ДМРР

ДПК, ДМРР

ДПК, ДМРП

постоянен

2017

януари 2017

- брой извършени
консултационни процедури

- брой указания за
извършването на проверки във
връзка с разпоредбите за ОИО

- правила за организацията на
работа на митническите
служители във връзка с
прилагането на разпоредбите
за ОИО

- брой издадени разрешения
ДПК, ДМРП

ДПК/ДМРП - 7 бр. преразглеждания
на сертификати за ОИО;
М-ца Варна –
3 бр.;
М-ца Русе 1 бр.;
М-ца Лом –
0 бр.;
М-ца Аерогара – 3 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 2 бр.

постоянен
- брой решения за отхвърляне
на заявление

ДПК/ДМРП:
- 23 бр. издадени разрешения по
заявления;
- 7 бр. издадени разрешения в резултат
на преразглеждане на сертификати за
ОИО;
ДПК/ДМРП - 3 бр. издадени решения
за прекратяване на административно
производство по искане на заявители
за разрешение за ОИО
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задача 3.2.1.6. Управление на
издадените сертификати/разрешения за ДПК, ДМРП,
ОИО
ДМРР
задача 3.2.1.7. Национален helpdesk по
въпросите на ОИО

ДПК, ДМРП,
ДМРР

постоянен

постоянен

- брой извършени анализи на
докладите от извършените
текущи проверки, мониторинги
и преразглеждания
- брой получени запитвания от
икономически оператори;
- брой отговори

ДПК/ДМРП - извършени анализи на
46 бр. доклади от проверки за
изпълнението на критериите и
условията;
ДПК/ДМРП - 4 бр. получени
запитвания;
ДПК/ДМРП - 4 бр. отговори на
запитвания

Дейност 3.2.2. Дейности, свързани с
издаването на разрешения за
използване на опростявания:
- за редовно използване на опростена
декларация
- за вписване в отчетността на
декларатора;
- за централизирано оформяне, когато е
включена и друга държава-членка;
- за централизирано оформяне на
национално ниво;
- за самооценка
задача 3.2.2.1. Издаване на разрешения
за редовно използване на опростена
ДПК,ДМРП,
декларация и вписване в отчетността
ТМУ
на декларатора.
задача 3.2.2.2. Издаване на разрешения
за използване на опростявания ДПК, ДМРП
централизирано оформяне, когато е
включена и друга държава-членка
задача 3.2.2.3. Издаване на разрешения
за централизирано оформяне на
национално ниво
ДПК, ДМРП,
ТМУ

постоянен

- брой издадени разрешения

постоянен

- брой издадени разрешения

постоянен

- брой издадени разрешения

М-ца Варна – няма издадени;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 3 бр.

М-ца Русе – 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 0 бр.
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задача 3.2.2.4. Издаване на разрешения ДПК, ДМРП,
за самооценка
ДТП
задача 3.2.2.5. Консултационни
процедури и обмен на информация с
митническите органи на другите
държави членки във връзка с издаване ДПК, ДМРП
на разрешения за използване на
опростявания-централизирано
оформяне
задача 3.2.2.6. Извършване на
проверки за изпълнение на критериите
и условията за издаване на разрешения
ДПК, ДМРР,
за опростявания - централизирано
ТМУ
оформяне, когато е включена и друга
държава-членка
задача 3.2.2.7. Изготвяне на Указания
за прилагане на опростявания за
деклариране на стоки с опростена
декларация и чрез вписване в
отчетността на декларатора
Дейност 3.2.3. Определяне на
одобрено място за представяне на
стоки
Дейност 3.2.4. Използване на общо
обезпечение за покриване размера на
вносните или износните мита,
съответстващ на митническото
задължение по отношение на две или
повече операции, декларации или
митнически режими, включително и
освобождаване от обезпечение.

ДПК

постоянен

- брой издадени разрешения
- брой извършени
консултационни процедури

постоянен

постоянен

януари 2017 г.

- брой извършени проверки

- изготвени указания
- брой издадени разрешения за
оформяне на място

ТМУ

постоянен
- Брой приети заявления за
издаване на разрешение за
предоставяне на общо
обезпечение;

ДМРП, ТМУ

постоянен

М-ца Пловдив - 0 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 0 бр.

М-ца Русе – 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДМРП - 9 (девет) броя приети
заявления за издаване на разрешение
за предоставяне на общо обезпечение;
М-ца Пловдив - 3 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом - 3 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Аерогара – 5 бр.;
М-ца Югозападна – 1 бр.;
М-ца Столична – 5 бр.
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- Брой издадени разрешения за
предоставяне на общо
обезпечение;

ДМРП - 11 (единадесет) броя
издадени разрешения за предоставяне
на общо обезпечение (част от тях
приети през 2016 г.);
М-ца Пловдив - 3 бр.;
М-ца Русе – 0 бр.;
М-ца Лом – 3 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
М-ца Аерогара – 4 бр.;
М-ца Югозападна – 2 бр.;
М-ца Столична – 3 бр.
- Брой приети заявления за
ДМРП - 1 (един) брой прието
издаване на разрешение за
заявление за издаване на разрешение
освобождаване от обезпечение; за освобождаване от обезпечение;
М-ца Варна – 1 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
- Брой издадени
разрешения за обсвобождаване
от обезпечение;

ДМРП - 1 (един) брой издадено
разрешения за обсвобождаване от
обезпечение;
М-ца Варна – 1 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

- Брой извършени
консултационни процедури с
държави членки във връзка с
подадените заявления;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
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Дейност 3.2.5. 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

- брой приети заявления за
издаване на разрешение за
статус на одобрен изпращач за
режим съюзен транзит;

- брой издадени разрешения за
статус на одобрен изпращач за
режим съюзен транзит;

ДМРП, ТМУ

постоянен

- брой приети заявления за
издаване на разрешение за
статус на одобрен получател за
режим съюзен транзит;
- брой издадени разрешения за
статус на одобрен получател за
режим съюзен транзит;

- 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;

М-ца Варна – Няма подадени
заявления/ издадени разрешения;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 0 бр.
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.
ДМРП - 1 (един) 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;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
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- брой издадени разрешения за
използване на специален тип
пломби с цел да се гарантира
идентифицирането на стоките,
поставени под режим съюзен
транзит;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 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
железопътен транспорт;
- брой издадени разрешение за
използване на режим съюзен
транзит въз основа на
документи на хартиен носител
за стоки, превозвани с
железопътен транспорт;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 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;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
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- брой издадени разрешения за
използване на режим съюзен
транзит въз основа на
документи на хартиен носител
за стоки, превозвани с
въздушен или морски
транспорт;
- брой приети заявления за
издаване на разрешение
за използване на режим съюзен
транзит въз основа на
електронен манифест за стоки,
превозвани с въздушен
транспорт или морски
транспорт;
- брой издадени разрешения за
използване на режим съюзен
транзит въз основа на
електронен манифест за стоки,
превозвани с въздушен
транспорт или морски
транспорт;
- брой приети заявления за
издаване на разрешение за
статус на одобрен получател за
режим ТИР;
- брой издадени разрешения за
статус на одобрен получател за
режим ТИР;
- брой приети заявления за
издаване на разрешение за
допуск до процедура ТИР;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДМРП - 52 (петдесет и два) броя
приети заявления за издаване на
разрешение за допуск до процедура
ТИР;
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- брой издадени разрешения за
допуск до процедура ТИР

Дейност 3.2.6. Информиране и
засилване на диалога с
икономическите оператори, браншови
организации и обществеността с цел
еднаквото разбиране и прилагането на
митническото законодателство от
икономическите оператори

- брой отговори на запитвания
по поставени казуси от
икономически оператори

ДЦМУ
- брой публикувани
уведомления на интернет
страницата на АМ

М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДМРП - 48 (четиридесет и осем) броя
издадени разрешения за допуск до
процедура ТИР;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДТП/ДМРП:
- 165 становища в областта на
тарифното класиране;
- 159 становища в областта на
митническата стойност и митническите
освобождавания;
- 123 становища в областта на
произхода на стоки;
ДТП/ДМРП:
- 6 бр. публикации на Публичния
регистър
на
организациите
и
институциите, одобрени да внасят
стоки без заплащане на вносни сборове,
съгласно ПМС 75/2007 г.;
- 4 бр. публикации на 2 бр. списъци с
искания за въвеждане от ЕК на
автономни мерки по суспендиране на
митата и автономни тарифни квоти и 2
бр. на регламенти, които влизат в сила;
- 12 бр. публикации на актуалното
състояние на валутните курсове за
митнически цели;
- Актуализирана е информацията
относно
предоставените
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административни услуги, свързани с
издаване на ОТИ;

- брой проведени срещи с
браншовите организации в
процеса на подготовката на
изменения в митническото
законодателство или за
обсъждане на проблеми

- Актуализирана е информацията за
предоставянето на административните
услуги – „Издаване на сертификат за
движение на стоките, свързан с
доказване
на
преференциалния
произход на стоките“, „Издаване на
разрешения за предоставяне на
статус/статут на „одобрен износител“
по смисъла на правилата за произход
към преференциалните договорености
на ЕС“ и „Предоставяне на обвързваща
информация
за
произхода“
на
български и английски език, както и се
актуализира описанието на посочените
услуги;
- 35 бр. информационни бюлетини за
прилагане
на
митническото
законодателство
в
областта
на
митническите освобождавания;
Изготвени са 6 бр. съобщения до
икономически оператори в изпълнение
на чл. 22, параграф 6 от Регламент
(ЕС) № 952/2013 във връзка с отмяна
на решения ОТИ и са изготвени 19 бр.
проекти на индивидуални
административни актове на директора
на Агенция „Митници” – решения за
отмяна на решения ОТИ;
ДМРП:
1. Участие като лектор в работна
среща на тема: „Процедура за
предоставяне на разрешение за
редовно използване на опростена
декларация, вписване в отчетността на
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възникнали в процеса на
прилагането на
законодателството.

декларатора и централизирано
оформяне, самооценка“, проведена в
НУЦ на 05.06.2017 г.
2. Участие на служител на дирекцията,
като лектор в проведен на 1.04.2017 г.
работен семинар с икономически
оператори от БСМВО на тема „
Усъвършенстване на БИМИС с
промяна и добавяне на нови
функционалности при обработка на
митническа декларация при внасяне и
подаване на придружаващите
митническата декларация документи
по електронен път“
3. Участие на служители на
дирекцията, като лектори в проведено
на 16.06.2017 г. обучение на
Икономически оператори на теми:
- „ Усъвършенстване на БИМИС с
промяна и добавяне на нови
функционалности при обработка на
митническа декларация при внасяне и
подаване на придружаващите
митническата декларация документи
по електронен път“
Промени
в
митническото
законодателство
в
областта
на
обезпеченията
на
митническото
задължение
4. Участие в проведена среща на
05.07.2017 г. с представители на НОМА
за обсъждане на поставените от тях
въпроси, на която са взети решения за
отстраняване на идентифицираните
проблеми, във връзка с електронното
деклариране;
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5. Проведени са 4 семинара за
икономическите оператори по теми,
посветени на СЕТА, системата REX и
по въпросите с произхода на стоките;
6. Взето е участие в Кръгла маса,
организирана от вестник „Стандарт“ с
производители
от
хранителновкусовия сектор;
7. Взето е участие в среща с
представители на „Топлофикация
София“ ЕАД във връзка с прилагането
на Рамковото споразумение между
Република България и Европейската
банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР) относно дейностите на
Международния фонд „Козлодуй” за
подпомагане
извеждането
от
експлоатация в България;
8. Взето е участие в среща с
представители
на
Центъра
за
изследване,
изграждане
и
усъвършенстване на способности на
НАТО за управление на кризи и
реагиране при бедствия (CMDR COE);
9. Взето е участие в среща с областния
управител на Ловеч за обсъждане на
възможностите за получаване на
дарение от Конфедерация Швейцария
за ловешката болница без заплащане
на вносни мита и данък върху
добавената стойност;
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Дейност 3.2.7. Осигуряване на
ефективно прилагане на мерките на
Общата търговска политика и
създаване на улеснения за
икономическите оператори
Задача 3.2.7.1. Предоставяне на статут
на одобрен износител в съответствие с
нормативните изисквания, свързани с
правилата за произход на стоки
Задача 3.2.7.2.Координиране
дейността по представяне пред ЕК на
исканията/ възраженията на
икономически оператори за въвеждане
на автономни мерки за суспендиране
на митата

Дейност 3.2.8. Издаване на
Обвързваща информация съгласно

ДЦМУ, ТМУ

ДТП - 25 разрешения;
ДТП

постоянен

- брой издадени разрешения

ДТП

постоянен

- брой представени на ЕК
искания/ възражения на
икономически оператори

ДТП

постоянен

- брой издадени обвързващи
тарифни информации ОТИ;

ДТП:
- 4 бр. представени на ЕК възражения
във връзка с подадени искания от
държави членки за въвеждане на
автономни мерки за суспендиране на
митата;
Проведе
се
консултация
с
Асоциацията на производителите на
велосипеди в България, свързана с
изменение на действаща автономна
мярка за суспендиране на митото при
внос с дата на прилагане 1.07.2017 г.;
- Проведе се консултация с български
икономически оператор, който прояви
интерес относно възможността за
продължаване действието на
автономна мярка по суспендиране на
митото при внос. В тази връзка са
обсъдени документи, които да бъдат
представени за разглеждане в ГД
„Данъчно облагане и митнически
съюз“ на Европейската комисия, но не
са представени поради информация от
ЕК за наличие на достатъчни обеми от
внос;
ДТП - 309 бр. ОТИ;
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чл.чл. 33-37 от Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета за създаване на Митнически
кодекс на Съюза
Дейност 3.2.9. Издаване на
разрешения по чл. 211, параграф 1 от
МКС

- брой издадени обвързващи
информации за произхода ОИП

ТМУ

постоянен

ДТП - Няма постъпило заявление за
издаване на ОИП;

М-ца Бургас - 455 бр. /по чл.163
параг.1 от ДР/;
М-ца Варна - Общ брой издадени
разрешения, вкл. по чл. 163, параграф
1 от ДР - 242 бр.:
- Временен внос – 7;
- Специфична употреба -1;
- Митническо складиране – 1;
- Активно усъвършенстване – 207;
- Пасивно усъвършенстване -26;
М-ца Пловдив - 14 бр. по чл. 211 от
- брой издадени разрешения по
МКС;
чл. 211, параграф 1 от МКС,
М-ца Русе - 5 бр.;
включително разрешения въз
М-ца Лом – 130 бр.;
основа на митническа
М-ца Свищов:
декларация по чл. 163, параграф
- Разрешения по чл. 211, параграф 1 от
1 от ДР
МКС - 6 броя;
Общ брой:
- По чл. 163 от ДР, параграф 1 от ДР –
В. т.ч по чл. 163 от ДР, параграф
166 броя;
1 от ДР.
М-ца Аерогара:
- Разрешения по чл. 211, параграф 1 от
МКС - 68 броя;
- По чл. 163 от ДР, параграф 1 от ДР –
191 броя;
М-ца Югозападна:
Общ брой - 51 бр., в т.ч. по чл.163 от
ДР, параграф 1 от ДР – 49 бр.;
М-ца Столична – Общ брой 151, в т.ч.
по чл.163 от ДР, параграф 1 от ДР –
149 бр.
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Мярка 3.3. Модернизиране на
инфраструктурата и техническите
средства за проверка
Дейност 3.3.1. Проектиране на система
за отвеждане на високи води на ГКПП
Капитан Андреево .

Дейност 3.3.2. Въвеждане в
експлоатация на зона „Изток“ на ГКПП
Дунав мост като „Вход“ в Р. България

ДУСЛ

2017

ДУСЛ

2017

ДУСЛ

2017

Дейност 3.3.3. Развитие на
инфраструктурата на ГКПП във връзка
с извършване на проверките по
пътните такси и разрешителния режим

- отстраняване на
възможността за наводняване
на пункта и намаляване на
пропускателната му
способност

ДУСЛ - Процедурата за изработване
на проект не е стартирана, поради
обстоятелството, че МСВГК взе
решение за решаване на
съществуващия проблем с
наводняването на ГКПП Капитан
Андреево на свое заседание през м.
октомври 2017г. и не беше възможно
да бъде обявена обществена поръчка.
- преместване на линията на
ДУСЛ - Строителните работи по
контрол на ГКПП на трасе
въвеждане в експлоатация на зона
„Вход“
Изток на ГКПП „Дунав мост – Русе“
като Вход в Република България са
приключили в рамките на
календарната година.
- монтирани измервателни
ДУСЛ - Закупуване и монтиране на 4
везни за обща маса и осово
бр. автомобилни везни за ГКПП
натоварване на ГКПП:
„Дунав мост – Русе“.
Капитан Петко войвода (изход) Сключен е договор за доставка и
и Дунав мост при Русе и др.;
предстои монтиране на 7 бр.
автомобилни везни на: ГКПП
“Капитан Петко войвода“; ГКПП
„Дунав мост – Русе“, зона Запад;
ГКПП „Кардам“; ГКПП „Дуранкулак“;
ГКПП „Оряхово – ферибот“; ГКПП
„Брегово“; ГКПП „Връшка чука“.
- проектиране на пункт за
ДУСЛ - Проектирането на пункта за
осъществяване на пълен
осъществяване на пълен контрол по
контрол по пътните и винетни пътните и винетни такси на ГКПП
такси на ГКПП Дунав мост 2
„Дунав мост 2 - Видин-Калафат“ не е
при Видин-Калафат;
възложено, защото Агенция Митници
няма предоставени права за
управление на терена.
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- оказване на съдействие на
областна администрация гр.
Смолян, във връзка с
изграждането на ГКПП
Рудозем - Ксанти

Дейност 3.3.4. Осигуряване на камери
за разчитане на регистрационни
номера с подходящ софтуер за
импортиране на данните в модул ПТРР
за ГКПП – за работни места с модул
ПТРР

ДУСЛ, ДИС,
ДМРР

- монтирани камери;
2017

ДУСЛ - Оказано е съдействие на
областна администрация гр. Смолян предоставени са изискванията на
Агенция „Митници“, необходими за
осъществяване на технологичния ред
на работа и проверка. Съгласувани са
по компетентност проектгните
документи.
ДМРР - Осигурени са камерите,
софтуера, функционалността работи и
е въведена в реална експлоатация.
ДУСЛ - В изпълнение на ОП с
възложител МФ са доставени и
монтирани камери на ГКПП „Капитан
Андреево“, предадени с приемопредавателен протокол от 06.10.2017 т.
на Агенция „Митници“.
ДИС - Монтирани са 8 бр. камери на
ГКПП „Капитан Андреево“ за
разчитане на регистрационни номера,
съгласно заявка за предоставяне на
услуги по Проект 5.2
„Доокомплектовка с подходящи
камери и таблети и предоставяне на
съпътстващи услуги за изграждане на
тестова постановка за следене на
пътническия трафик на МП Капитан
Андреево“, към Услуга 5.

- оборудване на
специализираните автомобили
Дейност 3.3.5. Развитие на
инфраструктурата за обучение

постоянен
ДНУЦ, ДУСЛ

ДУСЛ/ДНУЦ - Закупени са 95 бр.
- закупени технически средства слушалки с микрофон, 3 бр. слушалки
за провеждане на обучения;
с микрофон, безжични, и 7 бр.
тонколони.
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- основен ремонт и
обзавеждане на Учебен център
– гр. Свиленград
Дейност 3.3.6. Модернизация на
лабораторното оборудване в
митническите лаборатории

ДЦМЛ

постоянен

Задача 3.3.6.1. Дооборудване и
въвеждане в действие на мобилна
митническа лаборатория

- доставено и пуснато в
действие оборудваве;
ДЦМЛ

Дейност 3.3.7. Създаване на пълна
информационна система за имотите,
предоставени за управление на АМ

- доставено оборудване

ДУСЛ - Процедурата за избор на
изпълнител на основния ремонт на
Учебен център -гр. Свиленград не е
приключила през 2017 г. Същият е
заложен в „План за капиталови
разходи“ на Агенция „Митници“ за
2018 г.
ДЦМЛ, МЛ-Пловдив и МЛ-Русе:
- Инсталирана нова версия на
Лабораторна информационна система
(LIMS);
- Доставено оборудване:
 автоматичен дестилатор за
нефтопродукти при атмосферно
налягане
 баркод-принтери за етикети на
лабораторни проби (4 бр.)
 баркод четци за етикети на
лабораторни проби (10 бр.)
 прецизни шублери (2 бр.);
 микрометър (1 бр.) автоматичен
цифров;
 портативен денситометър

ДУСЛ, ДИС

2016-2018

2017

ДЦМЛ:
Доставено оборудване за мобилна
лаборатория:
- нает и обучен персонал;
- компактен инфрачервен
спектрометър (FT-IR)
- утвърдени указания за работа - автоматичен микро дестилатор за
течни нефтопродукти
- създаване на регистър на
ДУСЛ - Изготвянето на техническата
имотите;
спецификация за създаването на
софтуерен продукт за регистър на
държавната собственост и
управлението й не е приключило.
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- внедряване на програмен
продукт за управление на
държавната собственост;
- подготовка на документи във
връзка с издаването на Актове
за държавна собственост за
имотите, предоставени за
управление на агенцията

Дейност 3.3.8. Основен и текущ
ремонт на сграден фонд по одобрени
"План за капиталовите разходи на АМ"
и "План за текущите ремонти за 2017
г."

ДУСЛ и ТМУ

2017

- въведени в експлоатация
строежи (основен ремонт);
- приети текущи ремонти по
сградния фонд.

ДУСЛ - Създаването на продукта е
заложено в „План за капиталови
разходи на Агенция Митници“ за 2018
г.
ДУСЛ - Подготвени и изпратени са
документи и е разменена
кореспонденция във връзка с
издаването на Актове за държавна
собственост за имотите на ГКПП
„Капитан Андреево“ и „Капитан Петко
войвода“ и други имоти, предоставени
за управление на агенцията
ДУСЛ - Избран е изпълнител и е
започнало изпълнение на текущ
ремонт на фасадите на
административната сграда на
Митница „Бургас“;
М-ца Русе - Извършен текущ ремонт
на сгради и инфраструктура на зона
Изток на ГКПП Дунав мост Русе.;

Мярка 3.4. Стремеж към
прозрачност на администрацията и
превенция на корупционни
практики
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Дейност 3.4.1. Издаване на вътрешни
административни актове за работа на
митническите служители

ДЦМУ,
Инспекторат,
ТМУ

Дейност 3.4.2. Извършване на
проверки по сигнали, съдържащи
данни за неправомерни деяния на
митнически служители

Инспекторат

- издадени инструкции,
указания и др.;

ДОУЧР(ПО) - Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена
информация, утвърдени със Заповед №
ЗАМ-1745/32-359183 от 19.12.2017 г.
на директора на Агенция „Митници“;
М-ца Варна – 781 бр. заповеди;
М-ца Русе - Заповед № ЗМ182/04.07.2017 г. на Началника на
Митница Русе с цел подобряване на
отчетността и финансовата
дисциплина, подобряване на
организацията на работа и повишаване
на пропускателната способност на
ГКПП Дунав мост Русе;
М-ца Аерогара - Изготвени и
утвърдени инструкции и указания за
прилагане на нововъведени процедури.
Актуализирани заповеди,
регламентиращи дейността на митница
Аерогара София;

- актуална информация в
Интранет страницата на АМ

ДОУЧР(ПО) - Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена
информация, утвърдени със Заповед №
ЗАМ-1745/32-359183 от 19.12.2017 г.
на директора на Агенция „Митници“;

постоянен

постоянен

- брой проверки

Извършени 152 проверки по
постъпили в агенцията сигнали.
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Дейност 3.4.3. Предприемане на
действия за ангажиране
дисциплинарната отговорност на
служителите, извършили
дисциплинарни нарушения
Дейност 3.4.4. 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

Инспекторат

Инспекторат,
ТМУ

Дейност 3.4.5. Провеждане на анкети с
преминаващи през ГКПП превозвачи и
пътници, с цел получаване на
информация за дейността на
митническата администрация, вкл. за
евентуално наличие на корупционни
практики
Дейност 3.4.6. Поддържане,
усъвършенстване, развитие и
използване на софтуер за автоматично
разпределяне на случаен принцип на

постоянен

постоянен

- брой образувани
дисциплинарни производства

- брой проведени работни
срещи

В резултат на образуваните
дисциплинарни производства са
наложени 63 дисциплинарни
наказания на митнически служители.
И-Проведени работни срещи в три
митници и един митнически пункт, с
участие на ръководния състав на
включените в структурата им
учреждения.
М-ца Варна – 1 бр.;
М-ца Русе - проведени две работни
срещи със служителите от
специализираната администрация –
участвали 105 служители; проведена 1
работна среща с ръководния състав на
Митница Русе;
М-ца Лом – няма проведени срещи;
М-ца Аерогара – проведени 3 бр.
работни срещи;
М-ца Югозападна – 12 бр.;
Проведени анонимни анкети с 331
превозвачи и пътници на два МП.

Инспекторат

ДИС, ТМУ

постоянен

постоянен

- брой анкетирани граждани

- предприети действия;

М-ца Югозападна – Използва се
системата за разпределение по работни
места;
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работните места на митническите
служители

- брой проверки във връзка със М-ца Русе – 1 бр. проверка;
спазването на организацията на М-ца Югозападна – 12 бр.;
работа при използването на
софтуера за разпределяне на
случаен принцип на работните
места на митническите
служители

Дейност 3.4.7. Актуализиране на
Интернет страницата на АМ

- брой обновени и нови
публикации на български език,
включително по
предоставяните от Агенция
„Митници“ административни
услуги, посочени на Интернет
страницата;

ДОУЧР(ПО)-Справка за издадените
решения от директора на Агенция
„Митници“ през периода 01.01.2017 г.
- 19.12.2017 г.
ДАО - 1770 публикации на български
език, включително по предоставена от
АМ административни услуги,
посочени в Интернет страницата

- брой обновени и нови
публикации на английски език
- поддържане на актуална
информация, ориентирана към
потребностите на аудиторията;
- обновяване на визията на
страницата

ДАО - 400 публикации на английски
език
ДАО - 370 актуални публикации

ДАО, ДЦМУ,
Инспекторат,
ТМУ

задача 3.4.7.1. Актуализиране на
публичните регистри от
компетенциите на дирекция "Акцизи"
и публикуване на публична
информация в отворен формат на
Портала за отворени данни

ДА, ТМУ

постоянен

постоянен

ДАО - Обновяване на визията на
страницата като се публикуват нова
информация и се създват нови
категории с оглед интереса на
обществеността
- брой актуализирани регистри; ДА - 7 публични регистъра по ЗАДС:
ДА:
- брой публикации на Портала - в 6 от публичните регистри по ЗАДС
за отворени данни
всяка промяна се отразява
автоматично;
- в 1 от тях - регистър за цените на
тютюневите изделия - промените се
отразяват от митниечски служител.
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Дейност 3.4.8.Извършване на планови
и извънпланови проверки по
спазването на митническото,
акцизното, валутното и друго
законодателство
Дейност 3.4.9. Изследване на риска от
корупция и предлагане на мерки за
ограничаване на установени уязвими
точки
Дейност 3.4.10. Извършване на
проверки по имотното състояние на
митнически служители, въз основа на
данните, обявени в подадените
декларации по чл. 10, ал. 6 от ЗМ

- регулярно се актуализират от
определени служители;
Извършени 4 планови проверки и 7
дейности съгласно Годишния план за
проверки и дейности на Инспектората,
както и една проверка по искане на
Главния Инспекторат.

Инспекторат

постоянен

- - брой проверки

Инспекторат

постоянен

- - - брой проверки

Извършена оценка на корупционния
риск в отдел „Последващ контрол“ в
ТМУ на Митница Столична.

- - - брой проверки

Извършена проверка по имотното
състояние на служителите от Митница
Свищов (154 служители, анализирани
общо 446 бр. декларации по чл. 10, ал.
6 от ЗМ), като е извършено и
съпоставяне с данни от Имотния
регистър, администриран от
Агенцията по вписванията.

Инспекторат

постоянен

Мярка 3.5. Актуализиране на
националните нормативни актове, с
цел облекчаване и улесняване на
законната търговия
Дейност 3.5.1. Изменения и
допълнения на националното
митническо законодателство
ДЦМУ

Дейност 3.5.2. Изменения и
допълнения на националното
законодателство в областта на
акцизите

ДА, ДПК

2017

постоянен

- брой становища по проекти
на нормативни актове и по
конкретни случаи
- издадени национални
инструкции, указания и други
вътрешни административни
актове
- приет ЗИД на ЗАДС;

ДА - 40

ДА:
- Изготвен е проект за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и
данъчните складове (обн., ДВ, бр. 9 от
26.01.2017 г., в сила от 26.01.2017 г.);
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- проект на ППЗАДС изпратен
към МФ;

- брой изготвени становища по
други нормативни актове;

- Изготвен е проект за изменение и
допълнение на ЗАДС, които са
обнародвани в § 41 на ЗИД на ЗДДС.,
бр. 97 от 05.12.2017 г.
ДА - Изготвен е проект на Правилник
за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане (ППЗАДС)
на Закона за акцизите и данъчните
складове. Промените са приети (обн. в
ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г. в сила от
07.02.2017 г.); и Проект на ППЗАДС
(обн., ДВ, бр. 80 от 06.10.2017 г., в
сила от 01.01.2018 г.
ДА:
- Изготвен е проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-1 от 2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху
средствата за измерване и контрол на
акцизните стоки (29.12.2017 г.), (изм. и
доп., ДВ, бр. 104 от 29.12.2017 г.);
- Изготвен е Проект за изменение и
допълнение на Наредба № Н-7 от
19.09.2016 г. за определяне на ред,
начин и формат за изпращане на
данните от средствата за измерване и
контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове,(изм. и
доп., ДВ, бр. 104 от 29.12.2017 г.);

- издадени национални
инструкции, указания и други
вътрешни административни
актове, базирани на решенията
на Комитета по акцизите към
ЕК
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Дейност 3.5.3. Изготвяне на становища
по проекти на нормативни актове,
подготвени в други ведомства

Дейност 3.5.4. 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 изготвени становища

ДМО, ДЦМУ

постоянен

- брой разработени и/или
актуализирани документи

постоянен

- брой проекти, одобрени за
финансиране, брой одобрени
междинни/окончателни
доклади по проекти

Дейност 3.5.5. 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

ДМО, ДЦМУ

Мярка 3.6. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на
структури/процеси при
извършването на дейности по
мерките за постигане на целта

ЗВО

ДМРП/ДТП:
- 55 становища по проекти на
двустранни
и
многостранни
международни договори и спогодби,
засягащи въпроси в областта на
освобождаването от вносни мита и
митническата стойност;
- 87 становища по проекти на
нормативни и други актове, засягащи
въпроси в областта на
освобождаването от вносни мита и
митническата стойност, изпратени за
съгласуване от други държавни
органи;
ДОУЧР(ОП)- 5 броя
ДМО:
- взето участие в изготвянето на
програма на триото EE, BG, AT по
митническите въпроси;
- взето участие в изготвянето на
Програмата на Република България за
Председателството на Съвета на ЕС
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Дейност 3.6.1. 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 4. Контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки
мярка, дейност, задача

отговорно
звено

срок за изпълнение

индикатор

Мярка 4.1. Точно и последователно
прилагане на съюзното и
националното законодателство при
контрола и движението на стоките,
включително и ефективно
прилагане на законовата база по
разрешителния режим за товарния
трафик
Дейност 4.1.1. Издаване от директора
на АМ административни актове

изпълнение

ДМРП/ДТП:
- Издадени са решения по 72 жалби на
икономически
оператори
срещу
решения на началници на митници,
свързани с тарифното класиране на
стоки и тарифните мерки;
ДЦМУ

постоянен

- брой издадени актове

- Издадени са 4 решения по постъпила
жалба срещу решения на началници на
митници, свързани с освобождаване от
вносни мита;
- Издадени са 31 решения по постъпили
жалби срещу решения на началници на
митници, свързани с произхода на
стоки;
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Дейност 4.1.2. Издаване от
началниците на митници
индивидуални административни актове
(ИАА) свързани с прилагане на
митническото законодателство

- брой издадени ИАА в
резултат на извършени
проверки в рамките на
последващия контрол

ТМУ

постоянен

- брой издадени ИАА в
резултат на извършени
повторни проверки на
декларации

- брой издадени други ИАА

- Изготвен е проект на Позиция на
Република България по дело С-185/17
на Съда на Европейския съюз,
образувано по преюдициално
запитване на Административен съд
Варна по висящо пред него КНАХД №
3124/2016 г.;
М-ца Бургас –
249 бр.;
М-ца Варна –
37 бр.;
М-ца Пловдив 9 бр.;
М-ца Русе 4 бр.;
М-ца Лом –
227 бр.;
М-ца Свищов –
1 бр.;
М-ца Аерогара - 14 бр.;
М-ца Югозападна – 9 бр.;
М-ца Столична - 13 бр.
М-ца Варна 155 бр.;
М-ца Русе 10 бр.;
М-ца Лом –
6 бр.;
М-ца Свищов –
13 бр.;
М-ца Аерогара - 63 бр.;
М-ца Югозападна – 39 бр.;
М-ца Столична - 122 бр.
М-ца Бургас – 23 бр.;
М-ца Варна:
- Решения за връщане надвнесени
суми- 50 бр.
- Решения за възстановяване на мита5 бр.
- Решения за възстановяване на акциз22 бр.
- Решения за отказ- 5бр.
- Решения за изпл.лихва- 1 бр.;
М-ца Пловдив - 846 бр.;
М-ца Русе:
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- 9 бр. одобрения на материална
отчетност за СЗ;
- 20 бр. решения по прилагане на
Регламент 1186/09 относно митн.
облекчения;
- 4 бр. решения за възстановяване/
връщане на мита;
М-ца Лом – 71 бр.;
М-ца Свищов – 16 бр.;
М-ца Аерогара - 161 бр.;
М-ца Югозападна – 53 бр.;
М-ца Столична - 195 бр.
Дейност 4.1.3. Засилване на
митническия надзор по отношение на
елементите за облагане (тарифно
класиране, произход на стоките и
митническа стойност) и по отношение
на митническите освобождавания
задача 4.1.3.1. Установяване на единна
практика при определяне на
елементите за облагане (тарифно
класиране, произход на стоките и
митническа стойност), както и при
прилагане на митническите
освобождавания

ДТП , ДЦМЛ

- брой издадени указания и
други вътрешни
административни актове

ДТП

постоянен

ДТП:
- Изготвени са становища за тарифно
класиране на стоки по 1076 бр.
митнически лабораторни експертизи за
промяна,
определяне
или
потвърждаване на тарифния код на
1134 бр. стоки;
- 94 бр. становища по тарифно
класиране на 220 стоки и 51 становища
по запитвания на ТМУ и дирекции на
ЦМУ;
- Изготви се проект на Заповед на
директора на Агенция ,,Митници“,
издавана на основание чл. 66б, ал. 2 от
Закона за митниците, за определяне на
изискванията за обмена и съхранението
на информация между митническите
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органи и икономическите оператори
посредством използването на средства
за електронна обработка на данни;
- Изготви се проект на Заповед на
директора на Агенция ,,Митници“
относно вътрешните правила и
процедура
за
регистрацията
и
пререгистрацията на икономическите
оператори за обмен на информация с
митническите органи посредством
използването на средства за електронна
обработка на данни по реда на Заповед
№ ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г.
на директора на Агенция ,,Митници“
(oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.);

- брой проведени съвместни
работни срещи и обучения

- Изготви се заповед на директора на
Агенция ,,Митници“ за изменение на
Заповед № ЗАМ-1279/29.09.2017 г. на
директора на Агенция ,,Митници“;
ДТП:
- Проведена е Работна среща с
митнически служители на тема
„Система за регистрираните
износители (REX системата),
приложима от 01 януари 2017 г. към
схемата на Европейския съюз по
Общата система за преференции
(ОСП). Практическо прилагане на
правилата за произход към
споразуменията за свободна търговия
на ЕС с държави партньори“;
- Проведена е Работна среща:
„Митническите освобождавания в
условията на новото митническо
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законодателство на Европейския
съюз“;
- Проведена е Работна среща на тема
„Хармонизирана система/
Комбинирана номенклатура 2017“;
- Актуализирани са базите данни в
Интранет страницата на Агенция
„Митници” с издадени регламенти на
ЕС за тарифно класиране на стоки, със
становища на Комитета по
Митническия кодекс за тарифно
класиране на стоки и с издадени от
българската митническа
администрация ОТИ;
- В Интранет страницата на Агенция
„Митници” редовно се актуализира
списъка с офицерите от въоръжените
сили на САЩ, определени за
митническото оформяне на стоки,
които са упълномощени да подписват
формуляр 302 (NATO Form 302) в
изпълнение на разпоредбите на
Споразумението между
правителството на Република
България и правителството на
Съединените американски щати за
сътрудничество в областта на
отбраната;
- В Интранет страницата на Агенция
„Митници” редовно се публикуват
материали, свързани с митническата
стойност и привилегированите
операции;
- Актуализират се публикуваните
материали по въпросите на произхода
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на стоките в Интранет страницата на
Агенция „Митници”;

задача 4.1.3.2. Извършване на
лабораторни анализи на проби от стоки
ДЦМЛ , МЛ
за проверка на тарифното класиране на
РУСЕ, МЛ
стоките
ПЛОВДИВ

постоянен

задача 4.1.3.3. Разширяване на обхвата
на лабораторно изследваните стоки, в
т.ч. такива, които са обект на
антидъмпингови мерки чрез
въвеждането на нови аналитични
методи
ДЦМЛ , МЛ
РУСЕ, МЛ
ПЛОВДИВ

постоянен

- изготвени справки до ЕК във
връзка с осъществяван
мониторинг на управлението и
администрирането на
последващи проверки на
документите за произход

ДТП - изпратени 3 бр. справки;

- Изготвени и изпратени
месечни доклади по реда на
чл. 14 (6) от Регламент (ЕС)
2016/1036 и чл. 24 (6) от
Регламент (ЕС) 2016/1037

ДТП - 12 бр. доклади;

ДЦМЛ - Общ брой проби за трите
митнически лаборатории: 395 броя,
- брой изследвани проби за
съответно:
целите на тарифното класиране ДЦМЛ – 371 броя;
МЛ Русе – 11 броя;
МЛ Пловдив – 13 броя.
ДЦМЛ:
1. Определяне съдържание на
изопропилов алкохол, метилетилкетон
и денатониев бензоат в напълно
денатуриран етилов алкохол по два
нови метода на Европейската
митническа лабораторна мрежа;
- ежегодни отчети за дейността
2. Определяне съдържанието на
на лабораториите
силицев диоксид в утаен кварц;
3. Определяне на съдържанието на
млечна киселина в суроватъчни и
млечни протеиновик концентрати;
4. Определяне на съдържанието на
лактати в суроватъчни и млечни
протеинови концентрати.
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М-ца Пловдив – представен;

- брой на въведените нови
аналитични методи

Дейност 4.1.4. Прилагане на политики
и системи по качеството в
митническите лаборатории
задача 4.1.4.1. Поддържане на
акредитацията на митническите
лаборатории по изискванията на
международен стандарт ISO 17025

задача 4.1.4.2. Добавяне на нови
методи в обхвата на акредитация

ДЦМЛ - 4 броя нови методи в ДЦМЛ
М-ца Пловдив – няма нови методи;
М-ца Русе:
- Въвеждане на нов метод за
определяне съдържанието на ароматни
въглеводороди - метод на БРАНД;
- Нов метод за определяне на добавки
(ZDDF) в масла с помощта на
инфрачервена спектроскопия.

ДЦМЛ

ДЦМЛ, МЛ
Русе,
МЛ
Пловдив

постоянен

- доклади от провеждани одити
от ИА „БСА”

ДЦМЛ, МЛ
Русе,
МЛ
Пловдив

постоянен

- решение за акредитация

ДЦМЛ – Проведен е един надзорен
одит от ИА - БСА за цялостната
дейност на ЦМЛ с положителна
оценка;
Проведени са два вътрешни планови
одита на ЦМЛ;
МЛ Пловдив - Проведен е един
надзорен одит от ИА - БСА за
цялостната дейност на лабораторията с
положителна оценка;
Проведен е един вътрешен планов
одит;
МЛ Русе - Проведен е един надзорен
одит от ИА - БСА за цялостната
дейност на лабораторията с
положителна оценка;
Проведен е един вътрешен планов
одит.
ДЦМЛ - През 2017 г. митническите
лаборатории не са добавили нови
методи в обхвата на акредитация
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Дейност 4.1.5. Обмен на добри
практики с ДЧ и поддържане на
оперативно сътрудничество във връзка
с прилагане на законодателството
задача 4.1.5.1. Участие в работни
посещения по програмата на ЕС
„Митници 2020”
задача 4.1.5.2. Участие в работни
посещения по програмата на ЕС
„Фискалис 2020”

ДЦМУ, ТМУ

ДМО, ДЦМУ,
ТМУ

ДМО, ДЦМУ,
ТМУ

постоянен

постоянен

задача 4.1.5.3. Участие в двустранни
работни срещи

ДМО, ДЦМУ,
ТМУ

- брой участия

- брой участия

ДМО - срещи на ръководството на
Агенция „Митници“с представители
на посолствата на Франция,
Азербайджан, Украйна,
Великобритания и Ислямска
република Иран;
М-ца Аерогара - 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

- брой организирани от АМ
срещи

ДМО - домакинство на среща на
делегации на високо ниво между
ръководителите на Агенция
„Митници“ и на Турската митническа
администрация
ДЦМЛ – Участие в една среща на
надзорната група на европейките
митнически лаборатории;
ДЦМЛ: Участие на експерти в работни
групи по проекти на ЕК:
FPG 050 – тютюн;
FPG 013 – денатуриране на алкохол;
CРG 004 – дизайнерски наркотици;
CРG 114 – технологии за детекция;

постоянен

постоянен

ДМО - участие на 3 служители в 2
работни посещения;
М-ца Аерогара - 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

- брой участия

задача 4.1.5.4. участие в дейностите на
Надзорната група на европейските
митнически лаборатории
ДЦМЛ

ДМО - няма участия;
М-ца Аерогара - 4 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

- брой участия
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FPG 047 – нов фискален маркер за
газьол и керосин;

задача 4.1.5.5. Актуализация на
процедури, ръководства и инструкции,
във връзка с вземането на проби за
целите на митническия и акцизния
контрол, лабораторни дейности в
мобилна лаборатория
Мярка 4.2. Противодействие на
митническите, валутни и акцизни
нарушения с умело управление на
риска, за ефективно определяне на
приоритетите и разпределение на
ресурсите
Дейност 4.2.1. Противодействие на
митническите, валутни и акцизни
нарушения, чрез управление на риска
задача 4.2.1.1. Анализ на
процесуалните действия на
митническите служители, извършвани
в хода на физическите проверки за
спазване на ЗАДС и нормативните
актове за неговото прилагане. При
необходимост, изготвяне на
допълнителни указания и/ или
процедури, разясняващи
правомощията на митническите органи
при извършване на проверките с цел
повишаване на професионалната им
квалификация и аналитичен опит

ДЦМЛ

постоянен

- брой заповеди за
уствърждаване на вътрешни
правила, ръководства и
инструкции;
- брой приети актуализации на
наредби

Експерти на ДЦМЛ са участвали в
четири срещи на групата на
Европейските митнически
лаборатории.
ДЦМЛ - Обучение на трима експерти
от ДЦМЛ за работа с компактен
инфрачервен спектрометър (FT-IR) за
работа в мобилна лаборатория.

ДМРР - Анализирана е практиката при
осъществяване на физическия контрол
върху акцизните стоки.
- изготвен анализ
ДМРР

2017

- изготвени указания и/ или
процедури

ДМРР - Подготвен е проект на
допълнителни указания, който
предстои да бъде утвърден през 2018
г.
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Дейност 4.2.2. Ефективен контрол с
оглед противодействие на
митническите и валутни нарушения и
престъпления
задача 4.2.2.1. Засилване на мобилния
контрол на територията на страната, на
вътрешните и външни граници на ЕС

задача 4.2.2.2. Провеждане на
операции съвместно с други
правоприлагащи органи

ДМРР
ТМУ

ДМРР

постоянен

- брой извършени проверки и
контролни действия от ММГ

ДМРР

постоянен

- брой извършени съвместни
проверки

ДМРР - извършени 729 бр. проверки и
контролни действия от ММГ с оглед
противодействие на митническите и
валутни нарушения и престъпления;
М-ца Русе - извършени 3950 проверки
на МПС, лица и товари в различен
обхват. В резултата на проверките са
констатирани
нарушения
на
митническото
и
акцизното
законодателства. По случаите са
образувани досъдебни производства,
съставени актове за установяване на
административни нарушения, а в някои
от случаите са предадени на служители
на ГПУ – Русе по компетентност.
- 69.730 кг хероин;
- 19.500 кг марихуана;
- 180 гр. хашишово масло;
- 47 гр. амфетамин;
- 176400 къса цигари;
- 57000 къса цигари без ОПД
- 339 кг тютюн;
- 2093 л. алкохолни напитки;
- 14500 енергийни продукти без
ОПД;
3380 текстилни изделия.
ДМРР - Под координацията на
Междуведомствения координационен
център за противодействие на
контрабандата и контрол на
движението на рискови стоки и товари
(МКЦПККДРСТ) при ГД „БОП“, в
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задача 4.2.2.3. Провеждане на
международни операции по
противодействие на митнически
нарушения

ДМРР
постоянен

ТМУ

изпълнение на мероприятия, залегнали
в План рег. № 1266р-12606/28.06.2017
г. по описа на ГДБОП, в периода
27.07.2017 г. – 29.07.2017 г. на
непрекъснат 24-часов режим са
осъществени контролни действия с цел
пресичане на престъпления против
митническия режим. Проверките са
извършени със служители от
Икономическа полиция, Охранителна
полиция, Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ и
Агенция „Митници“, със съдействието
на НАП, с цел контрол на транспортни
средства, превозващи акцизни стоки
на територията на област Бургас.
М-ца Варна – 7 бр.;
М-ца Русе - Във връзка със Заповед №
ЗМ-4000-171/32-178171/28.06.2017г.
на Началника на Митница Русе са
извършени общо 480 бр. проверки
съвместно със служители на ОД на
МВР – Русе и РДГП-Русе при
въвеждане на енергийни продукти с
плавателни средства по р. Дунав.
М-ца Столична – 6 бр.
ДМРР - 3 бр.;
М-ца Бургас – 7 бр.;
М-ца Варна – 7 бр.;
- брой проведени
М-ца Русе 8 бр.;
международни операции
М-ца Лом – 6 бр.;
М-ца Аерогара - 9 бр.;
М-ца Югозападна – 5 бр.;
ДМРР - В периода 20.11.2017 г. - брой участия в международни
24.11.2017 г. екип от двама служители
операции
от сектор ММГ участва в проведената
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- изпратени известия/доклади с
резултати от операциите

Дейност 4.2.3. Ефективен контрол с
оглед противодействие на акцизни
нарушения и престъпления

ДМРР

постоянен

ДА

задача 4.2.3.1. Засилване на мобилния
контрол на териториата на страната, на
вътрешните и външни граници на ЕС

задача 4.2.3.2. Засилване на мобилния
контрол на пътните артерии на
страната чрез спиране на превозните
средства на пътя

на МП Капитан Андреево операция
„Южен Вятър 2“.
М-ца Пловдив – 8 бр.;
М-ца Русе 8 бр.;
М-ца Лом –
6 бр.;
М-ца Аерогара - 2 бр.;
М-ца Югозападна – 5 бр.;
М-ца Столична – 4 бр.
ДМРР - 7 бр. доклада.
М-ца Варна – 2 бр.;
М-ца Пловдив – 2 бр.;
М-ца Русе - 5 бр.;
М-ца Лом – 6 бр.;
М-ца Югозападна – 5 бр.;
М-ца Столична – 2 бр.

ДМРР

постоянен

- брой извършени проверки и
контролни действия на ММГ

ДМРР

постоянен

- брой извършени проверки от
ММГ

ДМРР - извършени 800 проверки от
ММГ във връзка със спазването на
акцизното законодателство;
М-ца Русе - Във връзка със заповед
ЗАМ-344/2012 г. са обработени 31560
документа на преминаващи през
ГКПП “Дунав мост” и ГКПП “Гара
разпределителна” акцизни стоки, на
които е извършен документален
контрол.
ДМРР - извършени 1056 проверки от
типа „роуд стоп“ от ММГ.
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задача 4.2.3.3. Обмен на информация и
съвместни проверки с органите на
НАП и други контролни органи на
лица, извършващи дейности с акцизни
стоки на територията на страната

ДМРР

постоянен

- брой съвместни проверки

ДМРР:
- През 2017 г. под координацията на
Междуведомствения координационен
център за противодействие на
контрабандата и контрол на
движението на рискови стоки и товари
(МКЦПККДРСТ) при ГДБОП,
съвместно със служители на ГД
„Пожарна безопасност и защита на
населението“, областни дирекции на
МВР, НАП и ДАМТН, ММГ взеха
участие в 6 специализирани операции
по линия „Горива“ на територията на
шестнадесет областни града. Във
връзка с План рег. № 1266р12605/28.06.2017 г., утвърден от
директора на АМ и главния секретар
на МВР, от МКЦПККДРСТ при
ГДБОП беше създадена организация за
осъществяване на системен контрол
при въвеждане на енергийни продукти
на територията на страната.
Дейностите по плана са обезпечени от
полицейски и митнически служители.
В тази връзка от началото на месец
юли 2017 г. половината служители от
сектор ММГ бяха командировани на
териториите на Митници Бургас и
Варна със задача контрол на кораби,
превозващи течни горива или
суровини за тяхното производство.
Проведе се контрол и на плавателните
съдове с енергийни продукти на
Пристанище Русе. Дейностите по
Плана продължават и през 2018 г.;
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задача 4.2.3.4. Извършване на
лабораторни експертизи на проби от
стоки за целите на прилагането на
акцизното законодателство и за целите
на акцизния контрол

ДЦМЛ, МЛ
Русе,
МЛ
Пловдив

постоянен

- брой изследвани проби по
видове

- По инициатива на ДАНС на 15 и
16.11.2017 г. от екипи на ММГ бяха
извършени проверки на 3
бензиностанции в гр. Харманли и с.
Капитан Андреево и бяха установени
големи количества дизелово гориво
без документи по смисъла на ЗАДС;
- Във връзка с план рег. № 3286р47352/14.11.2017 г. на ГДНП – МВР за
противодействие на престъпността и в
частност държане и разпространение
на акцизни стоки без бандерол, на
18.11.2017 г. от екипи на ММГ беше
извършена проверка на обект на
територията на гр. Ямбол, също по
инициатива на ГДНП е извършена
съвместна проверка на бензиностанция
на територията на област Видин на
21.11.2017 г.;
- Извършени са над 400 проверки с
органите на НАП, МВР и др. в
областта на акцизите. Същите до
голяма степен са били по инициатива
на МКЦ-ГДБОП/МВР или по
собствена инициатива;
М-ца Русе - 185 броя съвместни
проверки на рискови стоки;
М-ца Свищов – 8 бр. съвместни
проверки с органите на НАП;
ДЦМЛ - Общо за трите лаборатории:
5129 броя
ДЦМЛ – 2838 броя
Нефтопродукти и продукти на
химическата промишленост – 762 бр.
Алкохолни продукти – 1047 бр.
Тютюневи изделия – 250 бр.
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Дейност 4.2.4. Използване
информационните системи в процеса
на анализ на риска, с оглед повишаване
ефективността на контрола,
осъществяван от митническите органи

- брой създадени локални
рискови профили;

ДМРР,
ТМУ

постоянен
- брой създадени национални
рискови профили в МАР

Дейност 4.2.5. Организиране,
координиране и контрол на
дейностите с източници на
йонизиращи лъчения (ИЙЛ)
задача 4.2.5.1. Осигуряване на
ефективна дейност с наличната

Външни – 46 бр.
МВР – 472 бр.
МЛ Русе – 794 броя:
Нефтопродукти и продукти на
химическата промишленост – 666 бр.
Тютюн – 33 бр.
Алкохол – 62 бр.
Външни – 23 бр.
МВР – 10 бр.
МЛ Пловдив – 1497 броя
Тютюн – 579 бр.
Алкохол – 886 бр.
Външни – 14 бр.
М-ца Пловдив –
Алкохоли – 2122 бр.
Тютюни - 1717 бр.
Храни
- 203 бр.
М-ца Бургас – 7 бр.;
М-ца Варна – 7 бр.;
М-ца Пловдив – 18 бр.;
М-ца Русе - 21 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Аерогара - 31 бр.;
М-ца Югозападна – 53 бр.;
ДМРР - Създадени 199 национални
рискови профили в МАР;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 6 бр.

ДМРР, ТМУ

ДМРР, ТМУ

постоянен

- осигурени медицински
изследвания;

ДМРР - 6 бр. (еднократно за годината
на всички служители от ЦМУ,
работещи с ИЙЛ);
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техника с ИЙЛ в процеса на
митническия контрол

- изготвени анализи относно
дейностите с ИЙЛ;

- създадена база данни от
сканирани обекти;

М-ца Варна – проведени са
медицински изследвания за 34
служители;
М-ца Пловдив – 24 бр.;
М-ца Русе - На 8 човека, издадени
експертни заключения за медицинска
годност;
М-ца Лом – 14 бр.;
М-ца Аерогара - 55 бр.;
М-ца Югозападна – 32 бр.;
ДМРР - 5 бр. – за всяко тримесечие и
един годишен анализ;
М-ца Варна – Да, всяко тримесечие се
изготвят доклади-анализи до
Директора на АМ с копие до
отговорника по радиационна защита в
АМ;
М-ца Пловдив - 5 бр./4 тримисечни и
един годишен/;
М-ца Русе - 4 доклада до директора на
АМ;
М-ца Лом – 4 бр.;
М-ца Аерогара - 4 бр.;
М-ца Югозападна – 5 бр.;
ДМРР - В изградения Център за
анализ на рентгенови изображения в
ЦМУ на базата на Централизираната
система за превенция в борбата с
контрабандата, нелегалния трафик и
митническите измами (NID) се
архивират постъпващите изображения
от мобилните рентгенови системи
HCVM6032, CAV 2000A и SScan
M300, преместваемите HCVP 3025,
както и от стационарните рентгенови
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- брой извършени контроли с
ИЙЛ;

системи за проверка на багажи и
палети. През 2017 г. е създадена база
данни от 212 765 бр. рентгенови
изобрежения.
М-ца Варна – Да, база данни се
поддържа постоянно в рентгенова
система HCVP3025 и на външна
памет.
М-ца Русе - ъздадена база данни от
сканирани обекти - Успешно
приключване на проекта по
физическото и логическо прехвърляне
на контрола и поддръжката на средата
на NID в Агенция Митници. Базата
данни NID е локализирана в ЦМУ,
поддържана е непрекъсната връзка и
подаване на информация до базата;
М-ца Лом – Налична на МРС HCVM
6032 L и на сървъра по проект NID в
АМ;
М-ца Аерогара - NID;
М-ца Варна – Извършени контроли с
ИЙЛ:
- с HCVP3025 – 23 759 бр. сканирания,
от тях 35 бр. са селектирани за
физическа проверка.
- с HI-SCAN 145/180 – 2 721 бр.
- с HI-SCAN 100/100 MAT на МП
Летище Варна – 429 810 бр.
сканирани единици багаж на пътници
от 17 198 бр. полета.
М-ца Пловдив – 52 937 бр.;
М-ца Русе:
-с мобилна рентгенова с-ма-387 бр.
- със стационарни рентгенови с-ми –
3516 бр.
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- брой контроли с
констатирани нарушения;

-с плътномери – 1163 бр.
М-ца Лом – 1241 броя специфични
ренгенови проверки;
М-ца Аерогара - 9 488 бр.;
М-ца Югозападна – 23 909 бр.;
М-ца Столична – 19 201 бр.
М-ца Варна – С рентгенова система
HCVP3025–констатирани
са
3бр.
контроли
с
нарушения
–
недекларирана стока (при първата
контрола
е
установено
915бр.
мастърбокса цигари; при втората
контрола - 70030бр. различни марки
ръчни часовници в 203бр. колета и
598бр. слънчеви очила с марка „Rayban” в 2бр. колета, при третата
контрола е установено 22бр. колета
„ПП фолио на роли“, 18бр. колета
смляна и натрошена пластмаса и 4бр.
колета нарязано на малки късчета ПП
фолио и цели торбички).
С рентгенова система HI-SCAN
145/180 - констатирани
са 1бр.
контроли с нарушения - недекларирана
стока (1735кг. леща, кашу и шам
фастък).
С рентгенова система HI-SCAN
100/100 MAT - по линия на БАБХ –
477бр. задържания (670,67кг.
млечни и месни продукти); по линия
на акцизи – 105бр.контроли с
нарушения (59274 къса цигари, 22,3л
алкохол, 3кг тютюн за наргиле и 0,9кг
тютюн).
М-ца Пловдив - 4 бр.(открити 20
човека);
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- актуализиране на
оперативната документация

задача 4.2.5.2. Организиране и
провеждане на радиационен
мониторинг на факторите на околната
и работната среда и индивидуален
дозиметричен контрол на служителите,
ангажирани с дейностите с ИЙЛ

- протоколи от отчет на
индивидуалните дозиметри;

ДМРР, ТМУ

постоянен
- протоколи от извършен
радиационен мониторинг

М-ца Лом – 14 броя положителни
констатации;
М-ца Югозападна – 11 бр.;
М-ца Столична – 15 бр.
ДМРР - Не е настъпвала оперативна
необходимост за актуализация.
М-ца Варна – Да, извършва се текуща
ревизия. Предстои актуализиране на
СОП-01;
М-ца Русе - Информацията в
оперативната база данни се подава в
реално време;
М-ца Лом - Констатираните при
проверката през периода 3-7.07.2017г.
от г-н М. Банков - ОРЗ при ЦМУ
пропуски при водене на
документацията са отстранени, като са
заведени и се попълват изискващите се
дневници;
М-ца Аерогара - Да;
ДМРР - 4 бр. (на всеки 3 месеца);
М-ца Варна – Да, налични са за всяко
3 месечие, съгласно договор с
„Лаборатории Протекта“ ООД.
М-ца Пловдив - 4 бр.;
М-ца Русе – 4 бр.;
М-ца Лом – 8 бр.;
М-ца Аерогара - 4 бр.;
М-ца Югозападна – 4 бр.;
ДМРР - 2 комплекта (двукратно за
годината за всички обекти на АМ с
ИЙЛ) – един комплект от фирма ТРИ
СИГМА ЕООД и един комплект от
отговорника за радиационния
мониторинг в АМ.
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Дейност 4.2.6. Разкриване и
установяване на административни
нарушения по ЗАДС

- брой съставени актове за
установявани
административни нарушения
по ЗАНН, във връзка с
нарушаване разпоредбите на
ЗАДС;
ДА, ДМРР,
ДЦМЛ, МЛ
РУСЕ, МЛ
ПЛОВДИВ

постоянен

- брой изготвени становища по
постановления за назначаване
на експертизи по досъдебни
производства;
- брой извършени експертизи
по досъдебни производства за
нарушения по ЗАДС

М-ца Варна – Да, налични по договор
с „Тита Консулт“ и такива от
измервания на отговорника по
радиационна защита в ЦМУ
(вътрешно ведомствен радиационен
контрол).
М-ца Пловдив – 5 бр. /1бр. от АЯР и 4
бр. от ЦМУ/;
М-ца Русе - Извършен контрол от
регионална здравна инспекция – Русе,
дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, както и
вътрешноведомствен контрол.
Проверките са документирани с
протоколи;
М-ца Лом – 6 бр.;
М-ца Аерогара - 3 бр.;
М-ца Югозападна – 2 бр.;
ДА 8 бр.;
М-ца Бургас 350 бр.;
М-ца Пловдив 902 бр.;
М-ца Русе 163 бр.;
М-ца Лом 196 бр.;
М-ца Свищов 170 бр.;
М-ца Пловдив – 66 бр.;
М-ца Свищов – 0 бр.;
ДЦМЛ - Общо изготвени експертизи
по ДП за нарушения по ЗАДС от трите
лаборатории;
121 броя физико-химични експертизи;
Изследвани проби – 1393 бр;
М-ца Русе – 10 бр.;
М-ца Свищов – 79 бр.;
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Дейност 4.2.7. Поддържане и
управление на система за анализ на
риска, включително и на вътрешни
ГКПП чрез модул ПТРР към БИМИС
Дейност 4.2.8. Поддържане и
управление на „Система за обмен на
рискова информация” (СОРИ)

Мярка 4.3. По-пълно интегриране на
дейността по пътните такси и
разрешителния режим в
митническия контрол
Дейност 4.3.1. Стартиране на
проверките по ПТРР на онези ГКПП,
на които същите се извършват
частично
Мярка 4.4. Засилване на контрола
чрез наблюдаване в Интернет
пространството, с цел установяване
на данни за нарушения и
престъпления от компетентност на
митническите органи и
предприемане на мерки за тяхното
предотвратяване
Дейност 4.4.1. Извършване на
дейността по наблюдение в Интернет
пространството и събиране на
информация, с цел установяване
несъответствия със законовите
изисквания от компетенциите на
митническите органи

ДМРР

ДМРР

ДМРР

постоянен

постоянен

2017

- брой въведени и
актуализирани профили

- брой въведени и
актуализирани сигнали,
проверки, ДП и др.

ДМРР:
- 125 сигнала НОП;
- 548 нарушения НОП;
- 53 бр. сигнали;
- 10 бр. нарушения.
М-ца Русе – 1016 бр. протоколи;

- брой извършени проверки

ДМРР:
- общ брой проверки: 1 797 007 бр.;
- проверките на Дунав мост Видин и
Капитан Петко Войвода са частични

- брой изготвени доклади
ДМРР

ДМРР - въведени и актуализирани
общо 194 бр.

постоянен
- иззети/ задържани стоки
(описание и мерна единица)

ДМРР - 69 доклади.

ДМРР - 2329,7 л. домашен алкохол и 3
кг. тютюн.
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Дейност 4.4.2. Установяване на
ефективно взаимодействие и
сътрудничество на национално и
международно ниво в областта на
ДМРР
измамите в Интернет, с цел
установяване и предприемане на мерки
за пресичане на нелегални дейности,
засягащи финансовите интереси на ЕС
задача 4.4.2.1. Обмен на информация
на национално ниво (други институции
и представители на частния сектор,
ДМРР
митнически учреждения)
задача 4.4.2.2. Обмен на информация с
митническите администрации на ДЧ на
ДМРР
ЕС или трети страни
задача 4.4.2.3. Участие в проектна
група към Съвета на Европа за
проучване на прилаганите работни
техники за противодействие на
нарушенията, извършени чрез
Интернет, от компетенциите на
митническите органи

- брой подадени сигнали;
постоянен
- брой отправени запитвания

ДМРР - 1 бр.
ДМРР – 2 бр.

- брой отправени запитвания;

ДМРР - 0 бр.

- брой извършени проверки

ДМРР – 3 бр.

постоянен
ДМРР - 1 доклад.

ДМРР

постоянен

- доклади от участие

Мярка 4.5. Засилване на ефективния
и систематичен обмен на
информация за риска в
митническите дейности
Дейност 4.5.1. Обмен на информация,
чрез Общностната система за
управление на риска (CRMS) – DG
TAXUD

ДМРР, ТМУ

М-ца Бургас - RIF – 24 бр.;
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задача 4.5.1.1. Въвеждане на
информация за рискови събития и
констатирани нарушения
ДМРР, ТМУ

постоянен

- брой въведени формуляри

задача 4.5.1.2. Ежедневен преглед на
информацията, въведена в системата
- брой прегледани формуляри;

ДМРР, ТМУ

постоянен

- брой създадени рискови
профили след преглед на
формулярите

задача 4.5.1.3. Отговор/обратна връзка
по конкретен формуляр за рискова
информация
Дейност 4.5.2. Обмен на информация
чрез Системата за борба с измамите
(AFIS) на OLAF

ДМРР

ДМРР

постоянен

- брой отговори

постоянен

- брой прегледани формуляри,
въведени в системата

ДМРР - общо въведени 31 формуляра;
М-ца Варна – 7 бр.;
М-ца Пловдив – 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Аерогара - 17 бр.;
М-ца Югозападна – 5 бр.;
М-ца Столична – 1 бр.
ДМРР - общо прегледани 1850
формуляра;
М-ца Бургас – 1499 бр.;
М-ца Варна – 1563 бр.;
М-ца Пловдив– 900 бр.;
М-ца Русе 220 бр.;
М-ца Лом –
20 бр.;
М-ца Аерогара - 1851 бр.;
М-ца Югозападна – 2 000 бр.;
М-ца Столична – 1 246 бр.
ДМРР:
- създадени 27 бр. рискови профили;
- създадени 3 профила общо за 450
икономически оператора, посочени
като рискови.
М-ца Варна – 1 бр.;
М-ца Пловдив – 0 бр.;
М-ца Русе - 0 бр.;
М-ца Лом – 0 бр.;
М-ца Аерогара - 1 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
ДМРР - общо 1252 отговора.
ДМРР - 2577 прегледани съобщения и
случаи, въведени в системата.
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- брой създадени рискови
профили

ДМРР - 18 бр. създадени рискови
профили.

- брой получени съобщения

М-ца Бургас –
171 бр.;
М-ца Варна –
1438 бр.;
М-ца Пловдив –
26 бр.;
М-ца Лом –
0 бр.;
М-ца Аерогара 0 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;
М-ца Столична – 26 бр.

- брой обменени съобщения

ДМРР:
- разпространени 125 сигнала за
заподозрени в наркотрафик и трафик
на оръжия лица, фирми и превозни
средства и 439 съобщения за залавяния
на наркотици и оръжия в чужбина,
получени по международни
информационни системи;
- разпространени 109 съобщения за
залавяния в страната по системите на
АМ, всички по-значими са преведени
и разпространени в международните
системи.

Мярка 4.6. Използване на обмена на
информация с основните
икономически оператори, с цел
упражняване на мониторинг и
контрол на търговската верига „от
край до край”
Дейност 4.6.1. Получаване на
предварителна информация от
икономическите оператори
ДМРР, ТМУ

постоянен

Мярка 4.7. Повишаване
ефективността при анализа на
оперативна информация,
получавана от международните
системи за обмен на данни
Дейност 4.7.1. Обмен на информация
чрез системите на АМ, OLAF, Europol,
WCO и др., с цел събиране и анализ на
рискова информация
ДМРР

постоянен
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Мярка 4.8. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на
структури/процеси при
извършването на дейности по
мерките за постигане на целта
Дейност 4.8.1. 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

ЗВО

постоянен

- брой изготвени одитни
доклади, в т. ч. брой дадени и
брой изпълнени препоръки

Цел 5. Поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите членки, с другите правоприлагащи органи,
с икономическите оператори и с обществеността
мярка, дейност, задача

отговорно
звено

срок за изпълнение

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
Дейност 5.1.2. Сътрудничество с
гарантиращата организация на
Република България за процедура ТИР
ДМРП, ДМРР

постоянен

индикатор

изпълнение

- брой проведени заседания на
Комисията за достъп до
процедурата ТИР;

ДМРП/ДМРР - 6 (шест) проведени
заседания на Комисията за достъп до
процедурата ТИР;

- брой издадени разрешения за
достъп до процедурата ТИР;

ДМРП:
- 48 (четиридесет и осем) броя
издадени разрешения за достъп до
процедурата ТИР
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- 2 (два) броя отнети разрешения за
достъп до процедурата ТИР;

Дейност 5.1.3. 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
ДМРП, ТМУ

постоянен

Дейност 5.1.4. Участие в
международни форуми на държавите
членки на ЕС
ДМО

- брой актуализации на
Международната база данни за
превозвачи, имащи достъп до
процедурата ТИР към
ИКЕ/ООН
- брой получени запитвания;

ДМРП - 572 (петстотин седемдесет и
два) броя актуализации на
Международната база данни ТИР към
ИКЕ/ООН

- участие в Неформалната
среща на генералните
директори на митн.
администрации на ДЧ на ЕС и
Турция;

ДМО - взето участие в Неформалната
среща на генералните директори на
митн. администрации на ДЧ на ЕС и
Турция;

ДМРП - 199 (сто деветдесет и девет)
броя получени запитвания;
М-ца Варна –
8 бр.;
М-ца Лом –
13 бр.;
М-ца Свищов –
89 бр.;
М-ца Аерогара 31 бр.;
М-ца Югозападна – 8 бр.;
М-ца Столична – 119 бр.
ДМРП - 3 (три) броя изпратени
- брой изпратени запитвания
запитвания.
М-ца Бургас –
1 бр.;
М-ца Варна –
12 бр.;
М-ца Лом –
0 бр.;
М-ца Свищов –
141 бр.;
М-ца Аерогара 5 бр.;
М-ца Югозападна – 18 бр.;
М-ца Столична –
310 бр.
- участие в среща на Групата за ДМО - взето участие в срещите на
митническа политика на
Групата за митническа политика на
генералните директори на
генералните директори на митн.
митн. администрации на ДЧ на администрации на ДЧ на ЕС, през юни
ЕС;
и през декември;

2017
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- участие в митническия
формат на Азиатскоевропейската инициатива
ASEM;
- участие в среща на
генералните директори на
митн. администрации в Съвета
на ЕС;

ДМО - взето участие в две срещи на
митническия формат на Азиатскоевропейската инициатива ASEM – на
експертно и на ръководно ниво;
ДМО - взето участие в две срещи на
генералните директори на митн.
администрации в Съвета на ЕС;

- участие в семинар на високо
равнище под малтийско
председателство;

ДМО - взето участие в семинар на
високо равнище под малтийско
председателство;

- участие в семинар на високо
равнище под естонско
председателство;

ДМО - взето участие в семинар на
високо равнище под естонско
председателство;

- участие в годишната среща на
OAFCN – Мрежата на
комуникаторите на ОЛАФ
Дейност 5.1.5. Уведомяване във връзка
с разрешаването и използването на
опростени процедури ниво ІІ при
превози по въздух и при превози по
море съгласно чл. 27 и чл. 28 от
Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на
Комисията от 17 декември 2015 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета чрез преходни правила и
някои разпоредби от Митническия
кодекс на Съюза, за случаите, когато
съответните електронни системи все
още не са в действие, и за изменение
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на Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446
задача 5.1.5.1. Уведомяване на ДЧ, на
чиято територия се намират
отправните и получаващите летища и
пристанища във връзка с разрешенията
за използване на опростени процедури,
ниво ІІ при превози по въздух и при
превози по море съгласно чл. 27 и чл.
28 от Делегиран регламент (ЕС)
2016/341, както и във връзка с
разрешение за използване на режим
съюзен транзит въз основа на
електронен манифест за стоки,
превозвани с въздушен транспорт или
морски транспорт, който до 1 май 2018
г. се счита като еквивалентен на
режима, посочен в чл. 233, параграф 4,
буква „д“ от МКС, за които България
е разрешаващ орган
задача 5.1.5.2. Съгласуване на проекти
на разрешения на ДЧ, които са
разрешаващ орган, във връзка с
разрешаването и използването на
опростени процедури ниво ІІ при
превози по въздух и при превози по
море съгласно чл. 27 и чл. 28 от
Делегиран регламент (ЕС) 2016/341,
както и във връзка с разрешение за
използване на режим съюзен транзит
въз основа на електронен манифест за
стоки, превозвани с въздушен
транспорт или морски транспорт,
който до 1 май 2018 г. се счита като
еквивалентен на режима, посочен в чл.
233, параграф 4, буква „д“ от МКС

ДМРП - 7 (седем) уведомления за
изменение на разрешения за
използване на режим съюзен транзит
въз основа на електронен манифест за
стоки, превозвани с въздушен
транспорт.

ДМРП

ДМРП

постоянен

постоянен

- брой уведомления

- брой уведомления във връзка
с процедурата по консултация
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Дейност 5.1.6. Консултационни
процедури във връзка със заявления за
разрешения по член 211, параграф 1 от
МКС, които се отнасят до няколко
държави членки.
задача 5.1.6.1. Консултационни
процедури във връзка със заявления за
разрешения по член 211, параграф 1 от
МКС, които се отнасят до няколко
държави членки

ДМРП

задача 5.1.6.2. 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
ДМРП
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
Дейност 5.1.7. 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

Дейност 5.1.8. Обмен на информация
чрез акцизните информационни

постоянен

- брой консултационни
процедури
- брой изпратени разрешения;
- брой получени разрешения

ДМРП - 4 (четири) броя
консултационни процедури

ДМРП - 3 (три) броя изпратени
разрешения
ДМРП - 20 (двадесет) броя получени
разрешения

постоянен

ДА

постоянен

ДА

постоянен

- брой проверки по получени
запитвания относно
правилното прилагане на
акцизното законодателство;
- брой изпратени запитвания
поради възникнали съмнения
за извършено нарушение на
акцизното законодателство

ДМРР - извършени над 100
проверки.
ДА - 403

- брой изпратени запитвания
чрез EMCS;

ДА - 232

ДМРР - Реализиран е обмен на
информация във връзка с прилагането
на Регламент 389, като са отправени
над 20 запитвания.
ДА - 242
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системи на ЕС – Системата за
движение и контрол на акцизни стоки
(EMCS) и комуникационния канал
ELO TO ELO
Дейност 5.1.9. Сътрудничество с
митническите администрации на ДЧ с
оглед правилното прилагане на
митническото законодателство,
предотвратяването и разкриването на
нарушения на митническото
законодателство на ЕС

ДА - 242
- брой изпратени запитвания
чрез ELO TO ELO

ДМРР

постоянен

- оказване на помощ при
поискване от митническите
органи на други ДЧ;
- отправяне на молби за
съдействие до митнически
органи на други ДЧ

Дейност 5.1.10. Връчване на
документи, издадени от митническите
органи на държави членки
ДМРР

постоянен

- отправяне на молби до
митнически органи на ДЧ за
връчване на техни граждани на
документи, издадени от
българските митнически
органи;
- връчване на документи на
български граждани, издадени
от митническите органи на
други ДЧ

Дейност 5.1.11. Сътрудничество с
митническите администрации на ДЧ на
основание Регламент 515/97 и
Конвенция Неапол II
ДМРР

постоянен

- брой извършени проверки и
брой отправени запитвания по
Регламент 515/97;
- брой извършени проверки и
брой отправени запитвания по
Конвенция Неапол II

ДМРР - общо 121 бр. получени
запитвания (Регламент 515/97 и
Конвенция Неапол II).
ДМРР - общо 4 бр. запитвания
(Регламент 515/97 и Конвенция
Неапол II).
ДМРР - 13 бр.

ДМРР - 4 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;
ДМРР – 6 бр.

ДМРР – 51 бр.

Мярка 5.2. Сътрудничество с
държави не членки на ЕС за взаимна
административна помощ в
митническата област
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Дейност 5.2.1. Прилагане на
конвенциите, сключени в рамките на
СМО
задача 5.2.1.1. Участие в дейността и
заседанията на Административния
комитет по Истанбулската конвенция
и договарящите страни по Конвенция
АТА
задача 5.2.1.2. Участие в дейността и
заседанията на Управителния комитет
по Ревизираната Конвенция Киото

ДМРП

ДМРП, ДМО,
ДТП, ДМРР,
ДИС

постоянен

- брой участия, указания и
позиции

задача 5.2.1.3. Участие в дейността и
заседанията на Административния
комитет по Митническата конвенция
относно контейнерите, 1972 г.

ДЦМУ,
М-ца Аерогара
София

постоянен

- брой участия, указания и
позиции

ДМРП - 1 (един) брой участие.
постоянен

Дейност 5.2.2. Участие в работата на
органите на международни
организации
задача 5.2.2.1. Участие в дейността на
Съвета, комитетите и други работни
органи на Световната митническа
организация (СМО)

- брой участия, указания и
позиции

- изготвени материали и
попълнени въпросници;

ДМО, ДЦМУ

постоянен

ДМО - взето участие в 2 срещи на
Управителния комитет на
Ревизираната Конвенция Киото и 1
среща Виртуална работна група на
Ревизираната Конвенция Киото.
М-ца Аерогара - ТМУ Аерогара не
участва в дейността и заседанията.

ДМРП/ДТП:
Попълване на въпросник, разработен
от Работна група по ДДС към
Контактния комитет на
ръководителите на върховните одитни
институции на държавите членки на
ЕС и Европейската сметната палата по
повод съвместно координиран одит на
тема „Облагане с ДДС на
електронната/дистанционна търговия,
както и съкратено обслужване на едно
гише на търговците, без седалище в
страна членка на ЕС“
Попълване на въпросник на Центъра
за социални и икономически
проучвания (CASE) във връзка с
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участие в проучване, допринасящо за
оценката на въздействие на Директива
2008/118/ЕО на Съвета и по-специално
ревизия на общия режим на връзка
между движението на акцизни стоки и
митническите формалности, както и
процедурите с платен акциз;
Попълване на въпросник на Евростат
за законодателството в областта на
външната търговия със стоки,
изпратен от Националният
статистически институт (НСИ), по
въпроси, свързани с внос и износ централизирано оформяне през
преходния период (използване на
Единно разрешение за опростени
процедури – SASP, внос и износ
„Автоматизирано централизирано
оформяне след 2020 г. и Единно
разрешение за режим активно
усъвършенстване;
Попълнен въпросник относно
използването на кодове от тип В от
Приложение Б на ДР и национални
кодове в митническата декларация и
попълнена таблица с информация
относно елементите на данни за които
се предвидени кодове тип В от
приложение Б от ДР и които се
изискват към момента в Република
България да бъдат попълнени в
митническата декларация за допускане
за свободно обращение и за кои
елементи на данни са приложими
национални кодове, публикувани на
PICS групата за PG UCC CCIS;
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Попълнен контролен лист за
съответствие на приложимото в
България законодателство със
стандартите и препоръчителните
практики на Анекс 9 „Опростяване на
процедурите“ към Конвенцията за
международно гражданско
въздухоплаване, който се изисква от
Международна организация за
гражданско въздухоплаване.
ДМО - изготвено становище на
Агенция „Митници“ относно
постигане на кворум по време на
провеждането на 16-та среща на
Административния комитет на
Митническата конвенция относно
контейнерите; попълнени въпросници
относно сътрудничеството между
митници и полиция и
междуведомствено сътрудничество и
обмен на информация; взето участие в
изготвяне на доклада на СМО за
незаконна търговия през 2016г.;
попълнен въпросник на Световната
митническа организация и Всемирния
пощенски съюз относно
предварителна подготовка на данните;
предоставена информация относно
незаконната търговия с алкохол в
рамките на проекта „SHOT“,
подкрепен от РИЛО и Секретариата на
Световната митническа организация;
предоставена информация за
нотификацията на ЕС по
Споразумението за улесняване на
търговията в Световната търговска
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- участие в редовните годишни
сесии на Съвета на СМО;
- участие в дейността и
заседанията на комитети на
СМО;

- участие в Конференцията на
ръководителите на
митническите администрации
от Европейския регион на
СМО;
- участие в срещата на
ръководителите на
Европейските служби за борба
с контрабандата и
митническата измама;
- участие в други работни
органи на СМО

организация; попълнен въпросник за
информационна сигурност на
Подкомитета по управлението на
информация на Световната
митническа организация;
ДМО - взето участие в 129-та /130-та и
131-та сесии на Съвета на СМО.
ДМО - взето участие в 36-та Сесия на
Комитета за борба с измамите, 11-та
сесия на Контактния комитет на
WCO/IATA/ICAO по въпросите на
API-PNR; 215/216 и 217/218 сесии на
Постоянния технически комитет ; 8-та
сесия на Комитета по укрепване на
капацитета и 16-та сесия на
Подкомитета по интегритет.
ДМО - взето участие в Конференцията
на ръководителите на митническите
администрации от Европейския регион
на СМО.

ДМО - взето участие в: семинар за
обучаващи експерти в областта
митническия контрол на търговията
със стратегически стоки; ИТ
конференция и изложба; Виртуална
академия за изграждане на знания в
митническата област, предназначена за
новоназначени митнически служители;
провеждане на обучителна дейност по
Програмата на Службата на ООН за
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задача 5.2.2.2. 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
задача 5.2.2.3. Участие в годишната
сесия на Комисията по наркотични
вещества (КНВ) при Икономическия и
социален съвет на ООН – Виена
Дейност 5.2.3. Задълбочаване на
регионалното сътрудничество с цел
приобщаване на страните от

- брой участия;
ДМРП

ДМРР

постоянен

2017

- брой доклади от участия в
сесиите

- доклад от участие в срещата

наркотици и престъпност и СМО за
контрола на контейнери; в Четвъртия
глобален форум, посветен на екипите
от кучета и водачи, които са част от
системата на митническото
правоприлагане; 4-та среща на
Работната група по спазване на
законодателството и борба с измамите
в областта на приходите, 17-та и 18-та
среща на Работната група по Рамката
от стандарти за сигурност и
улесняване на международната
търговия; Виртуална работна група по
укрепване на капацитета; сесия на
Научния подкомитет; глобални
операции „Fox“,„Athena“ и „Пангеа
Х“, насочени срещу отклоняването на
тютюневите пратки при
преминаването им през зоните за
свободна търговия; незаконния трафик
на културни ценности и нелегалната
търговия на фалшиви медикаменти
чрез Интернет
ДМРП - 3 (три ) бр. участия
ДМРП - 3 (три) бр. доклади за
участие

ДМРР - Одобрен доклад от участие в
годишната сесия на КНВ – Виена.

148

Югоизточна Европа към политиките на
ЕС
задача 5.2.3.1. Участие в работата на
Центъра за правоприлагане в
ДМО, ДМРР
Югоизточна Европа (ЦПЮЕ)
задача 5.2.3.2. Участие в работната
група по митнически въпроси към
Организацията за Черноморско
икономическо сътрудничество (ЧИС)
Дейност 5.2.4. Прилагане на
двустранни международни договори и
развитие на двустранното
сътрудничество

ДМО

ДМО, ДЦМУ

постоянен

- доклади от участие в срещите

постоянен

- доклади от участие в срещите
ДМО - изготвени информации и
осъществена кореспонденция с редица
други митнически администрации, на
ръководно и на експертно ниво;

постоянен

- проведени срещи и/или
осъществена кореспонденция с
други митнически
администрации, на ръководно
и на експертно ниво;
- проведени срещи и/или
кореспонденция за подготовка
на двустранни спогодби

ДМО - изготвени редица становища и
информации за нуждите на
висшестоящи инттитуции и
ведомства.
ДМРР - 51 бр.

Дейност 5.2.5. Извършване на
проверки по линия на взаимната
административна помощ в
митническата област
ДМРР

Дейност 5.2.6. Връчване на документи,
издадени от митническите органи,
посредством правните инструменти за
взаимна помощ в митническата област

ДМРР

ДМО - взето участие в 14-та, 15-та и
16-та сесии на Съвета на Центъра за
правоприлагане в Югоизточна Европа
(ЦПЮЕ)

постоянен

постоянен

- брой отправени молби за
съдействие до чужди
митнически администрации
при съмнения за извършено
нарушение на митническото
законодателство
- брой извършени проверки по
молба на чужди митнически
администрации
- брой отправени молби до
чужди администрации за
връчване на техни граждани на
документи, издадени от
българските митнически
органи

ДМРР - 148 бр.;
М-ца Свищов – 3 бр.;
ДМРР - 9 бр.
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- брой връчени документи на
български граждани, издадени
от чужди митнически
администрации
Дейност 5.2.7. 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
задача 5.2.7.1. Изготвяне на искания
до митническите учреждения за
проверка на доказателства за произход
на стоките, послужили като основание
за предоставяне тарифни преференции
в трети страни.

задача 5.2.7.2. Уведомяване на
митническите органи на държавите
партньори за резултатите от
извършените в Република България
последващи проверки на
доказателствата за произход

ДМРР – 4 бр.;
М-ца Свищов – 1 бр.;

ДТП, ТМУ

ДТП, ТМУ

постоянен

- общ брой изпратени за
проверка доказателства за
произход

- брой отговарящи на
изискванията за автентичност
и верност;
ДТП

постоянен

- брой неотговарящи на
изискванията за автентичност
и верност

ДТП - 1776 бр. доказателства за
произход са изпратени за проверка;
М-ца Варна –
11 бр.;
М-ца Русе –
6 бр.;
М-ца Лом –
4 бр.;
М-ца Свищов – 16 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 299 бр.;
М-ца Столична – 149 бр.
ДТП - 879 бр., отговарящи на
изискванията за автентичност и
верност;
М-ца Свищов – 16 бр.;
ДТП - 577 бр., неотговарящи на
изискванията за автентичност и
верност;
320 бр. без отговор, тъй като 10месечният срок за проверки съгласно
споразуменията на ЕС не е изтекъл;

Мярка 5.3. Сътрудничество с други
правоприлагащи органи
Дейност 5.3.1. Обмен на информация с
правоприлагащи органи при конкретни
запитвания
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задача 5.3.1.1. Предоставяне на
информация на органите на МВР,
ДАНС, КОНПИ, органи на съдебната
власт, НСлС

ДИС, ДСАП,
ДМРР, ДА

постоянен

- брой изпратени отговори на
запитвания

ДМРР:
- 68 отговора до органите на МВР
относно запитвания в областта на
противодействие на нелегалния
наркотрафик;
- 832 отговора до органите на
съдебната власт, свързани със
съхранение на НВ – веществени
доказателства по ДП;
- 40 отговора до органите на МВР,
ДАНС, съдебната власт и НСлС в
областта на противодействие на
незаконния трафик на оръжия и
изделия и технологии с двойна
употреба;
- извършен оперативен и официален
обмен на информация за над 30
случая, свързани със спазването на
данъчното законодателство и
противодействието на данъчните
нарушения и измами;
- 47 бр. - МВР;
- 21 бр. - ДАНС;
- 2 бр. - КОНПИ;
- 124 бр. - съдебни власти;
- 10 бр. – НСлС;
ДСАП:
- за органите на МВР – 4 бр.
- за органите на ДАНС – 6 бр.
- за органите на съдебната власт – 9 бр.
- за органите на КОНПИ – 10 бр.

постоянен

- брой извършени обмени на
информация

ДМРР - 85 бр.;
ДСАП - 1 бр. справка;
М-ца Бургас – 2 бр.;

Дейност 5.3.2. Обмен на информация с
НАП, ИААА, АПИ и НСИ
задача 5.3.2.1. Обмен на информация с
органите на НАП

ДИС, ДСАП,
ДМРР, ДПК,
ПК ТМУ
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задача 5.3.2.2. Обмен на информация с
ИААА

ДИС, ДМРР

постоянен

задача 5.3.2.3. Обмен на информация с
АПИ

- брой извършени обмени на
информация;
- стартиране на подготовката за
обмен на данни между модул
ПТРР и системата за
начисляване на тол-такси;
ДМРР, ДИС

задача 5.3.2.4. Обмен на информация с
НСИ

- брой извършени обмени на
информация

ДСАП

Дейност 5.3.3. Регулярно предоставяне
на информация на други държавни
институции във връзка с наредби и
закони
задача 5.3.3.1. Предоставяне на
информация на МЗХ-ИАЛВ, ДА „ДР и
ВВЗ”, МИ , КЗП и ДАНС
ДИС, ДМРР,
ТМУ

постоянен

постоянен

постоянен

- подготовка на системата за
издаване и проверка на
електронни винетки за леки
автомобили
- брой извършени обмени на
информация

- брой изпратени отговори на
запитвания;

М-ца Пловдив – 551 бр.;
М-ца Русе - 4 бр.;
М-ца Лом – 6 бр.;
М-ца Свищов – 2 бр.;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 1 бр.;
М-ца Столична – 11 бр.
ДИС - Извършени са 567 импорта в
модул ПТРР и 199 експорта от модул
ПТРР.
ДМРР - Стартиран е обменът на
информация за всички винетни
стикери, продадени от всички
дистрибутори в България.
ДИС - Извършени са 282 импорта на
информация за продадени винетни
стикери от дистрибутори в страната, с
които АПИ има сключени договори за
дистрибуция на ценните книги (по 3 на
ден от 28.09.2017 г. до 31.12.2017 г.).

ДСАП -140 бр. справки.

М-ца Варна – 11 бр.;
М-ца Пловдив - 140 бр. уведомления
до КЗП;
М-ца Аерогара – 178 бр.;
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- брой изготвени регулярни
справки

задача 5.3.3.2. Предоставяне на
информация на МОСВ-ИАОС
Дейност 5.3.4. Предоставяне на
информация на външни потребители
при конкретни запитвания

ДИС, ДТП

ДИС, ДСАП,
ДЦМУ

Дейност 5.3.5. Обмен на информация с
ГВА при конкретни запитвания

ДМРР

постоянен

М-ца Варна – 298 бр.;
М-ца Пловдив - 13бр. доклади до
ЦМУ за уведомленията предоставени
на КЗП;
М-ца Аерогара – 0 бр.;
М-ца Югозападна – 102 бр.;

- брой предоставени регулярни
справки

постоянен

- брой изпратени отговори на
запитвания, включително и по
ЗДОИ, заявления за
получаване на статистическа
информация и удостоверения
за наличие или липса на
задължения за публични
държавни взеамния събирани
от митническите органи

постоянен

- брой извършени обмени на
информация

ДОУЧР(ОП):
- 38 броя изпратени отговори на
запитвания, включително и по ЗДОИ;
- 1191 броя издадени удостоверения за
наличие или липса на задължения по
реда на ДОПК
ДСАП:
- по ЗДОИ – 15 бр.
- платени запитвания 2 бр. и 1 бр.
отказана да се плати;
- Народно събрание – 80 бр.;
- други външни институции – 35 бр.;
- Проект на ЕК „Ефективност на
митническия съюз“ в рамките на
програма „Митници 2020“ – 15 бр.
справки.
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Дейност 5.3.6. Предоставяне на достъп
на други държавни институции до
Системата за справочна информация
на АМ на база сключени споразумения
ДИС, Звено
„Мрежова и
информационна
сигурност“

Мярка 5.4. Подобряване на
механизмите за сътрудничество с
икономическите оператори,
търговския сектор и
неправителствените организации
Дейност 5.4.1. Преразглеждане и
актуализиране на съществуващите
меморандуми за разбирателство с
бизнеса и сключване на нови такива

ДМРР

постоянен

постоянен

- брой предоставени достъпи

- брой актуализирани
меморандуми;
- брой подписани нови
меморандуми
- брой публикации на актуална
информация в интернет
страницата на АМ
www.customs.bg;

Дейност 5.4.2. Информиране на
широката общественост

ДАО, ДЦМУ

2017

ДИС - Предоставени са права на
достъп до МИС3А на служители от:
• НАП – 564 бр. – Писма с рег.индекс
32-110878 от 25.04.2017 г. и 32-361356
от 21.12.2017г.
• МЗХГ – 16 бр.
Писма с рег. индекс 32-99641 от
11.04.2017 г. и 32-331143 от
24.11.2017г.
• МВР – 2 бр.
Писмо рег. индеск 32-54549 от
27.01.2017 г.
• КОНПИ – 11 бр.
Писма с рег. индекс 32-137790 от
22.05.2017 г. и 32-238560 от
28.08.2017г

ДОУЧР(ОП):
1. Публикувана
информация
на
Интернет страницата на Агенция
„Митници“ относно подаване на
заявление по ЗДОИ;
2. Публикуван отчет по ЗДОИ за 2017 г.
3. Заповед ЗАМ 7/32-2587/04.01.2017г.
за изменение на Вътрешните правила за
организация на административното
обслужване в Агенция "Митници"
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- издадени броя на списание
„Митническа хроника”;
- брой разпространени
прессъобщения;
- брой отговори на граждани;

- брой отговори на
журналистически запитвания,
включително по ЗДОИ;
- брой организирани медийни
събития;

4. Правила за реда за предоставяне,
обработване,
съхранение
и
унищожаване
на
данъчната
информация, свързана с прилагането на
Закона за акцизите и данъчните
складове (Заповед № ЗАМ-58/32-14242
от 18.01.2017 г. на директора на
Агенция „Митници“)
Заповед № ЗАМ 57/3214142/18.01.2017 г. във връзка с
прилагането на прилагането на чл. 12
от Регламент /ЕС/ № 952/2013 на ЕП и
на Съвета от 09.10.2013.
ДАО - 370 публикации на български
език и 300 публикации на английски
език.
ДАО - 6 броя на списание митническа
хроника, включително годишен отчет
и IT Стратегия на Агенция
„Митници“.
ДАО - 320 разпространени
прессъобщения.
ДОУЧР(ОП) - 11 броя отговори на
граждани по ЗДОИ
ДАО - 100 отговора на граждани по
електронна поща.
ДОУЧР(ОП) - 7 броя отговори на
журналистически запитвания по
ЗДОИ.
ДАО - 96 писмени отговори на
журналисти, включително 7 по ЗДОИ.
ДАО - 10 брифинга и медийни
събития.
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- брой организирани други
събития, намерили отзвук сред
широката общественост
Дейност 5.4.3. Провеждане на
семинари и срещи с икономически
оператори и браншови организации
ДЦМУ, ТМУ

постоянен

- брой проведени срещи и
семинари;

- брой писмени отговори на
журналистически питания
Мярка 5.5. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на
структури/процеси при
извършването на дейности по
мерките за постигане на целта
Дейност 5.5.1. 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

ДАО - 2 събития – кръг от шест
лекции пред студенти на тема
предстоящото европредседателство в
пет града в България, както и
образователно събитие „Red Ribbon“
ДА – 3 броя;
М-ца Варна – 30 бр.;
М-ца Пловдив – 6 бр.;
М-ца Русе – 14 бр.;
М-ца Свищов – 7 бр.;
М-ца Аерогара – 10 бр.;
М-ца Югозападна – 10 бр.;
М-ца Русе - 23 бр.;
М-ца Югозападна – 0 бр.;

- брой изготвени одитни
доклади, в т. ч. брой дадени и
брой изпълнени препоръки

Цел 6. 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
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Мярка 6.1. Изпълнение на
годишната Програма за обучение на
специализираната администрация
на Агенция „Митници” през 2017 г.
Дейност 6.1.1. Организиране и
провеждане на обученията съгласно
годишната Програма за последващо
обучение на специализираната
администрация на АМ

- брой обучени служители (на
национално и регионално
ниво);

ДНУЦ,
ЧРАОС-ТМУ

съгласно
утвърдената
програма

ДНУЦ:
В изпълнение на Програмата за
обучение 2017:
Брой обучени: 3489
- 1827 на национално ниво
- 1662 на регионално ниво.
ДИС(ИТ-изток) - Проведено
двудневно обучение в НУЦ на тема
„Цялостен процес по обслужване на
заявки за проблеми, инциденти и
услуги на второ и трето ниво на
Сървис Деск, съгласно утвърдена
„Технология и организация на работа
на автоматизирана информационна
система национален Сървис Деск на
Агенция „Митници” – 25 участника от
бизнес дирекциите в ЦМУ;
М-ца Бургас:
- нац. ниво – 252 служители;
- рег. ниво - 471 служители;
М-ца Варна – 319 бр.;
М-ца Пловдив – 153 бр.;
М-ца Русе:
- нац. ниво – 189 служители;
- рег. ниво - 225 служители;
М-ца Лом – 128 бр. обучени
служители на регионално ниво;
М-ца Свищов:
- нац. ниво – 131 служители;
- рег. ниво - 133 служители;
М-ца Аерогара:
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- брой обучения (на
национално и регионално
ниво)

Дейност 6.1.2. Организиране и
провеждане на дистанционни обучения
и чрез видео връзка в реално време (в
класна стая и на МП)
Дейност 6.1.3. Провеждане на
специализирани обучения за
повишаване квалификацията на ИТ
експерти

ДНУЦ, ДИС

ДНУЦ, ДИС

съгласно
утвърдената
програма

- брой обучени служители;

- нац. ниво – 91 служители;
- рег. ниво - 20 служители;
М-ца Югозападна:
- нац. ниво - 73 служители;
- рег. ниво - 135 служители;
ДНУЦ:
Брой обучения: 232
- 108 на национално ниво;
- 124 на регионално ниво;
М-ца Бургас:
- нац.ниво – 73 обучения;
- рег. ниво – 23 обучения;
М-ца Варна – 77 бр.;
М-ца Пловдив – 70 бр.;
М-ца Русе:
54 обучения- национално ниво; 12
обучения – регионално ниво;
М-ца Лом – 16 бр. обучения на
регионално ниво;
М-ца Свищов - 8 бр. обучения на
регионално ниво;
М-ца Аерогара - проведени обучения
на регионално ниво – 10 бр.;
М-ца Югозападна:
- нац. ниво - 38 служители;
- рег. ниво - 15 служители;
ДНУЦ – няма такива.

- брой дистанционни обучения

ДНУЦ – няма такива.

- брой и качество на
проведените курсове за
обучение

ДНУЦ:
5 работни срещи, 1 обучение на
национално ниво, съгласно Програма
за обучение 2017г.
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Дейност 6.1.4. Провеждане на
специализирани обучения за
повишаване квалификацията на
служители, работещи в областта на
акцизното законодателство.
Дейност 6.1.5. Организиране и
провеждане на обучения за
икономически оператори и други
заинтересовани страни

ДНУЦ, ДА

съгласно
утвърдената
програма

ДНУЦ

съгласно
утвърдената
програма

- брой и качество на
проведените курсове за
обучение

- брой обучени ;

ДИС (ИТ-изток) – Проведени
обучения:
- Premier Services Workshop: What is
new in Windows Server 2016;
- PowerShell for Advanced Users
WorkshopPlus в Microsoft България;
ДА - 3
ДНУЦ:
В изпълнение на годишната програма
за обучение 2017:
- 117 обучени;
- 7 обучения.
ДНУЦ:
В изпълнение на годишната програма
за обучение 2017:
- 69 обучени.

- брой обучения
Дейност 6.1.6. Организиране и
провеждане на базов курс за обучение
на служителите от специализираната
администрация (едномесечни и
седеммесечни)

- утвърдена програма на базов
курс ;

ДНУЦ

съгласно
утвърдената
програма

- брой обучени служители;
- брой проведени курсове;
- брой проведени тестове ;
- брой издържали финален
изпит

Дейност 6.1.7. Организиране на
обучения към Института по публична
администрация (ИПА)

- утвърден Годишен план за
обучение на служителите от
АМ;
ДНУЦ

постоянен
- брой обучения;

ДНУЦ - 3 утвърдени програми.
ДНУЦ - общо 105 служители, от които
на 56 предстои да завършат през 2018
г.
ДНУЦ - 4 базови курса.
ДНУЦ - 11 теста, в т.ч. 3 входящи, 6
модулни и 2 финални.
ДНУЦ - 48 издържали .
ДНУЦ - утвърден Годишен план за
обучение на служителите от АМ.
ДНУЦ - Заповед №ЗАМ-324/3279482/23.03.2017 г. за допълнение на
програмата за обучение през 2017 г.
ДИС (ИТ-изток)
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- брой обучени служители
Дейност 6.1.8. Прилагане на
Програмата за електронно обучение на
СМО
ДНУЦ

постоянен

- брой служители,
регистрирани на платформата
CLIKC на СМО;
- актуализиран списък на
модулите

Дейност 6.1.9. Анализ на
ефективността от обученията

- анкети, справки;
ДНУЦ

- 4 Компютърни атаки в
организационната инфраструктура –
обучение в ИПА;
М-ца Бургас – 4 бр.;
М-ца Бургас – 4 бр.;
ДНУЦ:
- брой рег. служители: 10
- 1 служител от АМ е участвал във
Виртуална академия на СМО.
ДНУЦ - актуализиран списък е
публикуван на Интранет страницата.
ДНУЦ - попълнени и обощени за
всички обучения и семинари.

- отчети;
ДНУЦ - 4 теста за обученията по
ПТРР.
ДНУЦ/ДЦМУ - Утвърдена Програма
за обучение на служителите в АМ през
2018 г. със Заповед № ЗАМ-1774/32- утвърдена Програма за
обучение на служителите в АМ 364112/22.12.2017 г. на директора на
Агенция „Митници“.
- тестове

Дейност 6.1.10. Изготвяне на годишна
Програма за обучение на
специализираната администрация на
Агенция „Митници” за 2018г.

Мярка 6.2. Прилагане на Общия
подход на ЕС за обучение в
митническата област
Дейност 6.2.1. Прилагане на Рамка на
компетентностите в Агенция
„Митници“, базирана на Рамка на
компетентностите за митническата
професия на ЕС (РКМП на ЕС))

ДНУЦ, ДЦМУ

29.12.2017

ДНУЦ
ДНУЦ - Програмата е утвърдена
ДНУЦ

постоянен

- - утвърдена Програма за
обучение на служителите в
АМ
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задача 6.2.1.1. Изготвяне на отчети до
ЕК относно процеса по внедряване на
РКМП на ЕС в Агенция „Митници“
задача 6.2.1.2. Прилагане на практика
на компетентностите съгласно РКАМ в
процеса по оценяване на изпълнението
на длъжността на служителите в
Агенция „Митници”.

- отчети
ДНУЦ

ДОУЧР

регулярно

януари 2017

- Брой оценени служители
съгласно РКАМ в Агенция
„Митници“. В периода на
оценяване изпълнението на
длъжността на митническите
служители от 1 до 31 януари
непосредственият ръководител
следва да оцени наред с
компетентностите по
Наредбата за условията и реда
за оценяване изпълнението на
служителите в държавната
администрация и утвърдените
в Рамка на компетентностите
за митническата професия на
ЕС в Агенция „Митници”
компетентности. Служителите
трябва да получат обратна
връзка за степента, в която са
показали компетентностите,
необходими за ефективно
изпълнение на длъжността.
Отчитането на наличие или
липса на посочените
компетентности служи за поточно и детайлно определяне
както на индивидуалните
постижения на служителя и
неговия принос за реализиране
на целите на звеното, така и за
определяне на дефицита от
знания, умения и поведение, а
оттук – и необходимостта от

ДНУЦ - актуализирана информация
относно процеса на внедряване на
РКМП на ЕС
М-ца Бургас –
419 служители;
М-ца Аерогара – 201 служители;
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задача 6.2.1.3. Актуализиране на
длъжностните характеристики

ДОУЧР,
ЧРАОС

постоянен

Дейност 6.2.2. Прилагане на
програмата с модули за електронно
обучение по МКС, разработена от ЕК

конкретно обучение за
запълване на дефицита и
повишаване на
квалификацията.
- Брой актуализирани
длъжностни 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.
- брой публикувани е-модули
(в LMS, интранет и интернет
страницата на АМ);

ДНУЦ

постоянен

- брой външни потребители
(ИО);

ДОУЧР - актуализирани общо 1050
длъжностни характеристики;
М-ца Бургас – 202 бр.;
М-ца Варна – 156 бр.;
М-ца Пловдив – 132 бр.;
М-ца Русе - актуализирани всички
длъжностни характеристики на
служителите от специализираната
администрация;
М-ца Лом – 116 бр.;
М-ца Свищов – 58 бр.;
М-ца Аерогара – 56 бр.;
М-ца Югозападна – 67 бр.;
ДНУЦ - 2 нови модула (REX, CDS)

ДНУЦ - бр. потребители на модули за
е-обучение по МКС – 542;

- брой потребители от АМ;

Дейност 6.2.3. Използване на
платформата за сътрудничество на EK
PICS

ДНУЦ

- брой преведени на български
език модули
- брой извършени
актуализации в PICS в сферата
на обучението;
- брой публикувани документи

ДНУЦ - бр.преведени модули – не са
извършвани преводи
ДНУЦ - актуализиран профил
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Мярка 6.3. Провеждане на одитни
ангажименти за даване на увереност
и консултиране на структури/
процеси при извършването на
дейности по мерките за постигане на
целта
Дейност 6.3.1. 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

Използвани съкращения:
АМ – Агенция „Митници”
ЕС – Европейски съюз
ООН – Организация на обединените нации
ИКЕ – Икономическа комисия за Европа
ДЧ – държави членки на ЕС
ДНЧ – държави не членки на ЕС
ТМУ – териториални митническо/и учреждение/я
ГКПП – граничен контролно-пропускателен пункт
ЗМ – Закон за митниците
ППЗМ – Правилник за прилагане на ЗМ
ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове
ППЗАДС – Правилник за прилагане на ЗАДС
ДА – дирекция Акцизи
ДМРР – дирекция Митническо разузнаване и разследване
ДЦМЛ – дирекция Централна митническа лаборатория
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ДМО – дирекция Международни отношения
ДИС – дирекция Информационни системи
ДАО – дирекция Административно обслужване
ДНУЦ – дирекция Национален учебен център
ДТП – дирекция Тарифна политика
ДМРП – дирекция Митнически режими и процедури
ДСАП - дирекция Стратегически анализи и прогнози
ДОУЧР – дирекция Организация и управление на човешките ресурси
И - Инспекторат
ДПК – дирекция Последващ контрол
ДФОП – дирекция Финанси и обществени поръчки
ЗС – Звено по сигурността
ДУСЛ - дирекция Управление на собствеността и логистика
ЗВО – Звено за Вътрешен одит
ЗМИС- Звено по мрежова и информационна сигурност
ДЦМУ – дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление
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