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Уважаеми колеги и партньори,
Пред вас е годишният отчет на

Агенция „Митници“, който представя
резултатите от работата на митничес-
ката администрация през изминалата
2012 г. И през тази година гражданите,
институциите и бизнесът бяха изправени
пред сериозни финансови трудности,
които превърнаха в предизвикателство
постигането на резултатите, очаквани
от Агенция „Митници“. Въпреки това
митническата администрация отговори
достойно на високите очаквания и за-
върши годината с преизпълнен план. 

През 2012 г. Агенция „Митници“ съб-
ра и внесе в републиканския бюджет
общо 7,909 млрд. лв. или с 539 млн. лв.
повече от 2011 г. Това е ръст от 7,3%
спрямо предходната година, което е
забележителен успех в тези икономи-
чески условия. През изминалата година
приходите, осигурени от митническата
администрация, достигнаха нивата от
предкризисните години преди всичко
поради засилването на митническия и
акцизен контрол. 

2012 беше годината на резултатите.
През нея дадоха видим ефект дългос-
рочните приоритети и проекти на Аген-
ция „Митници“, стартирани през пред-
ходните години. Сред тях безспорно
се отличават възстановяването на раз-
следващите функции на митническата
администрация и техническото обез-
печаване с нови рентгенови системи. 

Митническото дознание стартира
изключително успешно. За една година
разследващите митнически инспектори
образуваха 799 досъдебни производст-
ва. По всяко осмо от тях вече има
произнесена присъда. 

Осем нови рентгенови системи от
последно поколение бяха доставени и
вече работят на граничните митнически
пунктове. Те са изключително резул-
татни в борбата срещу митническите и
акцизните нарушения, както и срещу
наркотрафика, но и ефективно нама-
ляват времето и разходите на бизнеса
за обработката на преминаващите пре-
возни средства.

Световната митническа организация
обяви за 2012 г. показателното мото
„Границите разделят, митниците свър-
зват“. Тези думи описват особено ясно
взаимодействието на Агенция „Митници“
с бизнеса. През 2012 г. митническата
администрация беше активна и диало-
гична, но същевременно категорична
в отстояването на спазването на закона
и защитата на пазарните принципи и
фискалните интереси на българската
държава и Европейския съюз. Агенция
„Митници“ завърши поредна година
без финансови задължения към бизнеса
– в изрядно спазване на законите, ко-
ректност към легалния бизнес и раз-
биране за трудностите, пред които
икономическата криза го поставя.

През годината българската митни-
ческа администрация участва активно в
общоевропейски контекст за финализи-
ране на работата по Митническия кодекс
на Съюза и регламентите за прилагането
му, като администрацията и бизнеса се
подготвяха за прилагането на изцяло
новото митническо законодателство от
24 юни 2013 г. В приоритетите на Агенция
„Митници“ за 2012 г. беше и завършването
на работата по изменение на нормите,
касаещи акцизите с цел пълното авто-
матизиране на процесите чрез проекта
БАЦИС. Тези два проекта ще продължат
приоритетно да ангажират професиона-
лен ресурс и през 2013 г.

През изминалата година преживяхме
и кризисни ситуации, които разтърсиха
митническата администрация и резо-
нираха сред широката общественост.
За малцината, които омаловажиха уси-

лията на мнозина, категорично заявих,
че водят живот в лъжа – и тази лъжа
няма и не може да има място нито в
отношенията на митническата адми-
нистрация с гражданите и бизнеса,
нито във взаимоотношенията с митни-
ческите служители, които ежедневно
защитават достойнството на професията
си. Други кризисни ситуации фокусираха
общественото внимание именно върху
професионализма на митническите слу-
жители и тяхната ангажираност с бъ-
дещето на институцията. Във всеки
един момент обаче митническите слу-
жители пазеха и запазиха достойнството
на митническата администрация, в име-
то на която направиха публични своите
позиции и открито ги защитаваха. 

Да, годината наистина постави мно-
го граници, но митническите служители
успяха да ги преминат и да свържат
усилията на бизнеса и гражданите с
целите и резултатите на митническата
администрация в защита интересите
на българската държава и Европейския
съюз. С безусловен професионализъм,
лична ангажираност и лоялност, мит-
ническите служители постигнаха тол-
кова високи цели – и ги надскочиха. С
кураж и достойнство, въпреки изклю-
чителните трудности, изградиха мосто-
вете на доверието към митническата
администрация, по които ще продължим
напред и през новата година. 

Благодаря ви, колеги!
Гордея се с вас!

Ваньо Танов

директор на Агенция „Митници“
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ГОДИШЕН ДОКЛАД
НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ЗА 2012 г.

Брой назначени по ЗДСл Брой назначени по КТ Общо новоназначени за 2012 г.

350 16 (от тях 7 по ПМС 66) 366

КАДРОВА ПОЛИТИКА     
И през 2012 г. мисията в управлението на човешките ре-

сурси в Агенция „Митници” бе откриване, развиване и запаз-
ване на най-подходящите хора за работа в митническата
администрация в полза на обществения интерес и издигане
престижа на организацията. През цялата година, последова-
телно и целенасочено се работеше за по-добра кадрова по-
литика и обучение на митническите служители. Чрез
съвременна, компетентна, прозрачна и ефективна политика
по управление на човешките ресурси се създават способни,
отговорни, мотивирани служители, притежаващи необходи-
мите компетентности и потенциал за успешно изпълнение на
целите на митническата администрация. 

През 2012 г. бяха обявени и проведени 70 конкурсни проце-
дури за 460 свободни щатни бройки. От тях 20 – за ръководни
длъжности, а 50 – за експертни длъжности. След проведените
конкурсни процедури по Закона за държавния служител (ЗДСл)
бяха назначени 350 служители. Проведоха се и процедури за наз-
начаване на служители със спомагателни функции по трудово
правоотношение, за изпълнителски персонал, като за всяка про-
цедура предварително бе уведомявано бюрото по труда. Спаз-
вайки правилата за професионално-психологически подбор бяха
назначени 16 служители по трудово правоотношение. 

Съгласно утвърдената „Процедура за кандидатстване,
подбор, наемане и преназначаване на служители в Агенция
„Митници” както при провеждането на конкурс за свободна
позиция, така и за подбор на служители по трудово право-
отношение се спазваха задължителните компоненти:
n За ръководни позиции :
– казуси за проверка на професионалните знания и уме-

ния;
– тест за оценка на лидерските умения;
– тест за интегритет/ лоялност към организацията.
n За експертни позиции:
– вариант на тест за интелигентност;
– тестове за професионална компетентност;
– тест за интегритет/ лоялност към организацията.
n За специалисти по трудово правоотношение:
– вариант на тест за интелигентност;
– тест за интегритет/ лоялност към организацията.
Агенция „Митници” е една от малкото администрации,

която дава възможност на млади хора с добро образование,
с високо ниво на интелигентност, които владеят чужди езици,
но нямат професионален опит, да започнат своето профе-
сионално развитие. Независимо от високите изисквания към
кандидатите, 

През 2012 г.
бяха подадени 9435
заявления за кандидатстване
за работа в агенцията.
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ИНТЕРЕСЪТ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ
В АГЕНЦИЯТА НАРАСТВА

– за 2012 г. бяха подадени 9435 заявления за кандидатстване
или средно е имало по 21 кандидата за едно свободно място. 

Осигуряването на прозрачни процедури за избор и по-
вишение в зависимост от заслугите, без пристрастност и
протежиране, доведе до устойчивата тенденция на нараст-
ващ интерес към професионална реализация в митническата
администрация за последните три години. За 2010 г. в обя-
вените конкурси  заявиха желание за участие 911 кандидата,
за 2011 г. – 2882 кандидата, а за 2012 г. – 9435 кандидата. 

Активността на агенцията на пазара на труда през изми-
налата година подпомогна реализацията на младите хора в
много градове извън столицата.

38 конкурса от общо 70-те за годината бяха за 363 сво-
бодни щатни бройки, на територията на цялата страна, вклю-
чително за градове, където много рядко се обявяват свободни
работни места и безработицата е сериозен проблем. През го-
дината имаше конкурси с месторабота в градовете: Силистра,
Разград, Шумен, Видин, Враца, Лом, Оряхово, Плевен, Ловеч,
Габрово, Горна Оряховица, Перник, Пазарджик, Стара За-
гора, Сливен, Ямбол, Кърджали и Смолян.

През изминалата 2012 г. се случиха и събития, които пос-
тавиха въпроси, относно лоялността на служителите в Аген-
ция „Митници“ и представиха митническите служители в
изключително негативна светлина. Взеха се своевременни
мерки за утвърждаване на професионалните стандарти, спаз-
ване на етичните норми за поведение и висок интегритет на
служителите:

В периода 28 – 30.05.2012 г. на 270 служители от Митница
Свиленград бе проведен тест за интегритет/ лоялност към ор-
ганизацията. Резултатите бяха проверени, анализирани и опо-
вестени. 

Широкият медиен отзвук за това, че в Агенция „Митници“
основен принцип в работата е лоялността и професионализма
се оказа с положителен ефект върху кадровата политика, тъй
като още повече се засили интересът към професионална
реализация в системата. 

2012 г. беше изключително напрегната и динамична по от-
ношение на развитието на човешките ресурси и 

ВЪВЕЖДАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО
НА НОВИТЕ МОДЕЛИ НА РАБОТА

Успешно стартира митническото дознание. В тази връзка
бяха разработени длъжностни характеристики с изричното ука-
зание, че при изпълнение на задълженията си разследващия
митнически инспектор взима решения по вътрешно убеждение,
основано на обективно, всестранно и пълно изследване на
всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.
За кадровото обезпечаване и компетентното изпълнение на
разследващите функции бяха проведени конкурсни процедури,
като за назначените разследващи митнически инспектори бе
организирано задължително двуседмично обучение с участие
на представители на прокуратурата и следствието.

Изминалата година беше и година на нормативни про-
мени. С ПМС № 129 от 26 юни 2012 г., бяха приети Класифи-
катор на длъжностите в администрацията, Наредба за
прилагане на Класификатора на длъжностите в администра-
цията, Наредба за заплатите на служителите в държавната
администрация, Наредба за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната администрация
и Наредба за длъжностните характеристики на държавните
служители (Обн. ДВ, бр. 49 от 2012 г.), съответно отменени
действащите до този момент Единен класификатор на длъж-
ностите в администрацията и Наредбата за прилагане на
Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
приети с ПМС № 47 от 2004 г. С оглед обстоятелството, че в
новия Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА)
не фигурират длъжностите „главен митнически специалист“,

Съотношение на обявените чрез конкурс свободни щатни бройки с
месторабота в град София и в страната.

За ръководни длъжности: За експертни длъжности:
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„старши митнически специалист” и „младши митнически спе-
циалист” се осигури възможност с разпоредбата на § 9 от
Предходните и заключителни разпоредби на същата, служи-
телите, заемащи гореизброените длъжности да преминат на
държавна служба без участие в конкурсна процедура, а чрез
преназначаване на длъжност „инспектор в Агенция „Митници”
по служебно правоотношение.

Приемането на новия  Класификатор на длъжностите
в администрацията и въведените с Наредбата за прила-
гане на Класификатора на длъжностите в администра-
цията нормативи за численост на персонала, породи и
други действия в областта на човешките ресурси. Бяха из-
готвени нови:
n структури на митниците и на Централното митническо

управление,
n длъжностни разписания на 10-те митници и на ЦМУ,
n поименни разписания на длъжностите на 10-те мит-

ници и на ЦМУ.
Във връзка с новите изисквания бяха преназначени и

всички служители на Агенция „Митници”.
Дирекция „Организация и управление на човешките ре-

сурси” оказваше методическа подкрепа на всички служи-
тели в агенцията, като своевременно представи новите
формуляри за оценка, разработени по образците на Наред-
бата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация. С цел избягване
на разминаванията в оценяването и намаляване на обжал-
ванията на оценки, бе разработен формуляр за самооценка,
така че всеки митнически служител да има възможност да
опише извършеното през изминалата година, да си направи
самооценка, която да представи на оценяващия ръководи-
тел. Своевременно бяха разработени и длъжностните ха-
рактеристики в изпълнение на новата наредба и
актуализираните правила за разработването им. С цел по-
вишаване на мотивацията на служителите и в изпълнение
на промените в Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, бяха утвърдени нови „Вътрешни
правила за заплатите“. Основната цел на правилата е чрез
законосъобразна и справедлива организация на работната
заплата да се мотивират служителите за ефективно изпъл-
нение на функциите на агенцията, постигане на нейните

цели, целите на административните звена и на служителите,
както и за общо подобряване ефективността, ефикасността
и икономичността от дейността на агенцията. 

И през 2012 г. поддържането на 

ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ 
И ИНТЕГРИТЕТ

на митническите служители бе приоритетна цел на Аген-
ция „Митници”. В тази връзка бяха извършени проверки и
вътрешни разследвания по 139 преписки. В резултат на
проведени дисциплинарни производства бяха наложени
60  дисциплинарни наказания на митнически служители,
в т.ч. 22 уволнения. Към настоящия момент са в проце-
дура още 7  дисциплинарни производства. Двама служи-
тели са отстранени временно от работа по реда на чл.
100 от Закона за държавния служител. Установена бе не-
съвместимост по чл. 10  от Закона за митниците по отно-
шение на 14 митнически служители, съответно с тях  са
прекратени  служебните/трудовите правоотношения. С 6
митнически служители бяха прекратени правоотношенията
поради обективна невъзможност за изпълнение на слу-
жебните/трудовите задължения.

Извършена бе проверка на дипломите за завършени об-
разователно-квалификационни степени „бакалавър” и „ма-
гистър”, представени от 243 митнически служители. Със 6
служители бе прекратено служебното правоотношение, по-
ради представени от тях неистински документи.

Извършени бяха проверки на имотното състояние на 16
митническ         и служители, като за  1 от тях са сезирани орга-
ните на НАП за извършване на съответна проверка.

По една преписка бе сезирана Комисията за предотвра-
тяване и установяване на конфликт на интереси. Изпратени
бяха 9 сигнала до органите на прокуратурата, предвид на-
личието на данни за извършени престъпления.

На „горещия” телефон за подаване на сигнали, свързани
с неправомерни деяния на митнически служители, постъ-
пиха 28 съобщения от физически и юридически лица, като
по всички бяха предприети съответни действия.

Във връзка с изпълнението на задачите, произтичащи
от шестмесечните Графици за неотложни мерки и дей-
ствия на правителството и органите на съдебната власт
по изпълнение на показателите за напредък в областта
на съдебната реформа, борбата с корупцията и организи-
раната престъпност, през 2012 г. бе извършено анкети-
ране на 232 лица, преминаващи през МП Лесово и МП
Малко Търново.

И през 2012 г. митническата администрация продължи
да изпълнява поставените цели, като отговор на изисква-
нията за непрекъснатото модернизиране на митническата
дейност и създаване на още по-гъвкава, ефективна и рабо-
теща по европейските стандарти администрация. В тази
връзка тя продължи и с модернизирането на политиките в
областта на човешките ресурси. 

Брой служители поканени за преназначение – общо 495
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През 2012 г. Европейският съюз
отново постави акцент върху митни-
ческото обучение като за първи път
разработи, в сътрудничество с на-
ционалните митнически админист-
рации Стратегическа рамка за обу-
чението като инструмент за раз-
витие на митническата професия в
периода 2012 г. – 2015 г. Ключови
цели на стратегията са усъвършен-
стване стандартите и хармонизиране
на митническото обучение в ЕС с
оглед постигане на единен стандарт
и високо качество на обслужването
на гражданите и бизнеса – основен
приоритет в работата на митничес-
ките администрации в ЕС. Политиката
за обучение на Агенция „Митници”
през 2012 г. беше в съответствие и
с целите, заложени в годишния план
на агенцията за 2012 г., както и в
стратегията є за 2010 – 2013 г.

В изпълнение на годишния план
за обучение на служителите от
Агенция „Митници” през 2012 г.,
бяха проведени общо 275 обучения,
от които на национално ниво – 137
и на регионално – 138. Броят на
участниците в тях бе съответно
1811 на национално ниво и 1479 на
регионално. През 2012 г. в систе-
мата на агенцията бяха предоста-
вени средно по 9 дни за обучение
на служител от специализираната
администрация.

В учебната дейност първоначал-
ното обучение на новопостъпилите
в специализираната администрация
служители отново беше приоритет.

През 2012 г. приключиха 5 базови
курса, 2 от които се проведоха из-
цяло в рамките на 2012 г. През го-
дината стартираха още 6 курса,
които следва да приключат до юли
2013 г. Броят на служителите, ус-
пешно завършили курса на обучение
през 2012 г. е 126, като до юли
2013 г. предстои да завършат още
235 служители. Програмата на ба-
зовия курс включва 110 теми от
митническото, акцизното и данъч-
ното законодателство, както и от
Наказателния и Наказателно-про-
цесуалния кодекс. Като преподава-
тели в базовите курсове участваха
между 40  и 65 експерта от Агенция
„Митници”. За повишаване качест-
вото на обучението, 12 лектора
участваха в курс „Обучение на обу-
чавани”, осъществен в партньорство
с експерти от английската митни-
ческа администрация. Опитът на
българската митническа админист-
рация в сферата на обучението и
наличните учебни планове и про-
грами бяха използвани от ЕС в
контекста на разработването на
едно от основните направления на
Стратегията за обучение 2012 – 2015
– създаването на Европейска рамка
на компететностите за митничес-
ката професия. Стартирането на
този проект през 2012 г. има стра-
тегическо значение, тъй като е пред-
поставка за развитието на профе-
сионалното обучение в митническата
област на ниво ЕС, предоставя база
за усъвършенстване на политиката
по обучение на национално ниво,
спомага за изграждане на общи

стандарти в сферата на обучението
и разработване на общи учебни
материали в митническата област. 

Стратегията чертае обща рамка
по отношение на обучението и об-
разованието в ЕС и има за цел да
подкрепи националните митнически
администрации при предоставяне на
знанията и уменията, необходими на
служителите за по-ефективно изпъл-
нение на задълженията им. От
2012 г. за първи път митническата
професия в ЕС разполага с обща
стратегическа рамка за развитие,
предназначена за всички държави
членки на ЕС, както за публичния
сектор, така и за икономическите
оператори, осъществяващи митни-
ческа дейност.

С цел повишаване квалифика-
цията на служителите в Агенция
„Митници” множество курсове бяха
проведени и в рамките на послед-
ващото обучение във връзка с при-
лагане митническото законодател-
ството на ЕС и на националното
законодателство.

В областта на митническото ра-
узнаване и разследване, служители
от митническата администрация
участваха в обучения по прилагане
на общностния рисков анализ, работа
със Системата за обмен на рискова
информация, методология за разра-
ботване на рискови профили, про-
тиводействие на нелегалния трафик
на наркотици и др. С цел повишаване
ефективността при осъществяване
на оперативен контрол бяха прове-
дени обучения във връзка с извър-
шването на проверки по ЗАДС.

ОБУЧЕНИЕ
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Множество работни срещи и
обучения бяха проведени с цел
подобряване взаимодействието
между институциите и организа-
циите, които извършват съвместни
контролни дейности на национално
и международно ниво.

Със съдействието и финансовата
подкрепа на посолството на САЩ
в София бе проведено обучение
по анализ на показанията на мо-
билен рентген за служители от
Митница Аерогара София и Митница
Варна. За целите на борбата с не-
легалния трафик на наркотици Ад-
министрацията на САЩ за борба с
наркотрафика (DEA) дари на Агенция
„Митници” 5 служебни кучета за
разкриване на наркотични вещест-
ва. Обучението на кучетата и тех-
ните водачи се проведе съвместно
от лектори от Школата за обучение
на митнически кучета (ШОМК) в
Балчик и от инструктори от армията
на САЩ. През годината бяха обу-
чени общо 16 екипа „водач-куче”,
13 от които от Агенция „Митници”,
2 от ГДБОП и 1 от Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията”. В
сътрудничество с МВР-КОС беше
проведен семинар на тема: „Про-
тиводействие на незаконния трафик
на наркотични вещества и прекур-
сори през сухопътните граници“,
предназначен за служители от от-
делите МРР в митниците. В ШОМК
бе проведен и основен курс за
разкриване на тютюн и тютюневи
изделия за 4 екипа „водач-куче” от
агенцията.

Във връзка със засилване на
експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба и
противодействието на незаконния
трафик и разпространяването на

оръжия за масово унищожение,
бяха проведени 3 семинара с лек-
тори от митническата администрация
и МВР-КОС. 

С цел повишаване ефективността
на митническия контрол и в сът-
рудничество с Българската агенция
по безопасност на храните, бяха
проведени 3 семинара по прилагане
изискванията на Регламент (ЕО)
№338/97 за защита на видовете на
дивата флора и фауна чрез регули-
ране на търговията с тях. Лектор
от британската гранична агенция,
летище Хийтроу проведе обучение
на тема: „Предотвратяване трафика
на диви животни”. 

За повишаване на ефективното
взаимодействие с търговския сек-
тор бе проведено обучение за
митнически служители, ангажирани
с извършването на предварителни
проверки и мониторинг по отноше-
ние сертификатите за одобрен ико-
номически оператор, както и по
опростените процедури за декла-
риране. Бяха проведени  и обучения
по системaта NCTS, Системата за
контрол на износа и Системата за
контрол на вноса.

Общо 136 митнически служители
взеха участие в обучения, предос-
тавени от Института по публична
администрация.

През 2012 г. Системата за уп-
равление на обучението (LMS) ак-
тивно навлезе в процеса на обуче-
ние, като значително се разшири
обхвата на електронното и дис-
танционното обучение. За подоб-
ряване процеса на обучение и не-
говата достъпност се предостави
възможност на служителите от
Агенция „Митници” да се обучават
дистанционно от обособено работно
място по теми от  Националната

програма за обучение. През 2012 г.
дирекция „Национален учебен цен-
тър” (НУЦ), съвместно с дирекция
„Информационни системи” реали-
зираха проект „Виртуална класна
стая”. Разработено бе ръководство
на потребителя което беше публи-
кувано в Системата за управление
на обучението, както и на Интранет
страницата на дирекция НУЦ.

Наличната инфраструктура, из-
градените комуникационни връзки
в Агенция „Митници”, позволиха
реализирането на проекта „Вирту-
ална класна стая” в регионалните
учебни центрове – Пловдив, Русе
и в оборудвана конферентна зала
в ТМУ Варна при извършени мини-
мални разходи. В резултат на това
се проведе и първото планирано
дистанционно обучение във вирту-
ална класна стая по програмата
за последващо обучение с ръково-
деща дирекция „Тарифна политика”
и експерти от Българската агенция
по безопасност на храните. В обу-
чението взеха участие служители
от митниците в Бургас, Варна,
Пловдив, Свиленград и Столична.
След обучението всички използвани
материали бяха качени в Системата
за управление на обучението.

Служителите, посредством Сис-
темата за управление на обучението,
имаха възможност да се обучават
и по модулите за електронно обу-
чение, разработени от ЕК. През де-
кември 2012 г. митническата адми-
нистрация подписа споразумение
за партньорство с ЕК, в резултат
на което  модулът за електронно
обучение CRMS (Митническа система
за управление на риска) е в процес
на превод на български език и ще
бъде предоставен на служителите
в началото на 2013 г.
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ПРИХОДИ ОТ
ДДС ОТ ВНОС

През 2012 г. приходите от ДДС от
внос достигнаха 3 738.7 млн. лева,
като нараснаха с 367.9 млн. лева
(10.9%) спрямо предходната година.
Това се дължи основно  на увеличи-
лите се приходи от внос на суров
петрол. Цените на енергийните ре-
сурси на международните пазари се
стабилизираха през изминалата го-
дина, а по-високите приходи са ре-
зултат от ръст в търгуваните обеми
и промяната на валутния курс. До-
като през 2011 г. нарастването на
цените на стоките имаше основен
принос за събирането на повече
приходи от ДДС от внос, през изми-
налата година увеличилите се коли-
чества внесени стоки допринасят в
по-голяма степен за постигането на
положителните резултати в събирае-
мостта на ДДС от внос. 

През изминалата година цените
при внос на стоки, пораждащ ДДС,
нарастнаха с 3.8% спрямо предход-
ната година. В количествено изра-
жение вносът се увеличи с 5.5%.
По групи стоки, в количествено из-
ражение намалява вносът само
при храните и напитките. При тях
се наблюдава и най-висок ръст на
цените, което е вероятно и една от
причините за спада на физичес-
ките обеми. При останалите групи
стоки се наблюдава ръст на вноса
в количествено изражение, който
при суровините, материалите и ин-
вестиционните стоки бе подкрепен
от спад на цените. При вноса на
енергийни продукти, транспортно
оборудване и потребителски стоки,

освен увеличилите се обеми бе ре-
гистрирано и покачване на сред-
ните цени при внос. Това се дължи
на възстановяващото се търсене.

През 2012 г. приходите от ДДС от
внос на „горива и смазочни мате-
риали” достигнаха 1774.8 млн. лева,
като нараснаха с 225.1 млн. лева
(14.5%) спрямо предходната година.
Постъпленията от внос на суров пет-
рол са най-високи, в размер на
1447.6 млн. лева, при 1130.2 млн.
лева през 2011 г. Нарастването се
дължи на увеличилите се коли-
чества. 

През изминалата година прихо-
дите от ДДС от внос на горива дос-

тигнаха 186.9 млн. лева, което е със
69.5 млн. лева по-малко спрямо
предходната година. Това се дължи
на намалелия внос на смазочни
масла, предназначени да претърпят
специфична преработка (с 41.1 млн.
лева или 29.6% по-малко ДДС от
внос) и газьол (с 27.6 млн. лева или
27.1% по-малко приходи от ДДС от
внос).

При вноса на каменни въглища
също се отчита спад на приходите
от ДДС от внос, като за измина-
лата година бяха събрани 88 млн.
лева, което е с 30.9 млн. лева (26%)
по-малко спрямо предходната го-
дина.

Приходи
2011 г. - 

изпълнение

2012 г.

Годишен план Изпълнение
% на изпълне-
ние на плана

Общи приходи 7 369.8 7 896.1 7 908.9 100.2
в т.ч.
ДДС от внос 3 370.8 3 640.0 3 738.7 102.7
Мита 131.3 120.0 117.7 98.1
Акцизи 3 860.1 4 130.0 4 047.8 98.0

(млн. лева)

Източник: АМ
Приходи събрани от Агенция „Митници“ за периода 2007-2012 (млн. лева)

ВНОС, ИЗНОС И ПРИХОДИ 
ОТ ДДС, АКЦИЗИ И МИТА
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Приходите от ДДС от внос на
стоки, предназначени за междинно
потребление, възлязоха на стойност
1117.8 млн. лева, като нараснаха с
36.0 млн. лева (3.3%) спрямо 2011 г.
Приходите от внос на метали пред-
ставляват една трета от промишле-
ните доставки. От внос на чугун,
желязо и стомана в бюджета постъ-
пиха 190.4 млн. лева, което е с 39.5
млн. лева (17.2%) по-малко спрямо
предходната година. Това се дължи
на спад в количествата с 15.2% и це-
ната с 2.4% на годишна база. При
цветните метали, приходите от ДДС
от внос на промишлена мед достиг-
наха 83.7 млн. лева, отчитайки на-
растване от 14.2 млн. лева (20.4%)
спрямо 2011 г. Увеличилите се коли-
чества с 22.7% допринесоха за отчи-
тането на по-високи приходи от ДДС
от внос. Цената остана почти непро-
менена, като бе по-ниска с 1.8%
спрямо предходната година. От внос
на алуминий в бюджета постъпиха
63.2 млн. лева, което е с 2.6 млн.
лева (4.3%) повече спрямо предход-
ната година. Подобряването на при-
ходите се дължи на увеличилите се

количества с 11.9%. Цената нама-
лява с 6.5% спрямо 2011 г.

Приходите от ДДС от внос на руди
и през 2012 г. намаляват. За измина-
лата година са постъпили 152.5 млн.
лева, което е с 6.8 млн. лева (4.2%)
по-малко спрямо предходната година.
Това се дължи на спад в цената с
6.8% за разлика от предходната го-
дина, когато спадът на приходите се
дължеше на спад в количествата (с
около 55%). За 2012 г. внесените ко-
личества руди от трети страни на-
растнаха с 2.7% на годишна база.

Продуктите на химическата про-
мишленост, които попадат в групата
на стоките предназначени за меж-
динна преработка (органични хи-
мични продукти, торове, фармацев-
тични продукти и др.) представляват
12.5%. Въпреки не високия си отно-
сителен дял, те са основният двигател
на приходите от ДДС от внос на
стоки за междинно потребление.
През 2012 г. бяха събрани 139.9 млн.
лева, което е с 32.6 млн. лева (30.3%)
повече.

Приходите от ДДС от внос на ин-

вестиционни стоки и транспортно
оборудване бяха в размер на 485.1
млн. лева, като нараснаха с 62.7 млн.
лева (14.9%) спрямо предходната го-
дина. При инвестиционните стоки се
наблюдава покачване на внесените
количества стоки с 6.9%, докато це-
ните при внос регистрираха спад от
2.8%. През първото полугодие от
внос на фотоволтаични клетки и еле-
менти бяха събрани 54.9 млн. лева
приходи от ДДС от внос или четири
пъти повече спрямо първото полуго-
дие на предходната година. След
като от средата на изминалата го-
дина бяха намалени изкупните цени
на електроенергията от фотоволта-
ични паркове, интересът на инвести-
торите да внасят съоръжения за
изграждане на фотоволтаични сис-
теми намаля. През втората половина
постъпиха едва 4.6 млн. лева при-
ходи от ДДС от внос на фотоволта-
ични клетки и елементи. При
транспортното оборудване, количест-
вата внесени стоки нараснаха с
50.7%, а цените при внос – средно с
7.4% на годишна база. Вносът на мо-
триси допринесе основно за силния
внос на транспортно оборудване.

ПРИХОДИ ОТ АКЦИЗИ
През 2012 г. митническата адми-

нистрация внесе в Републиканския
бюджет 4 047.8 млн. лева приходи от
акцизи. В сравнение с 2011 г., нет-
ният размер на приходите от акцизи
е с 187.7 млн. лева повече. 

n Горива
Приходите от акциз от горива

(дял 47.6%) са с най-голям дял от об-
щите приходи от акцизи. През изми-
налата година приходите от горива
бяха в размер на 1 927.3 млн. лева и
бележат ръст от 3.0% или с 55.9 млн.
лева повече в сравнение с 2011 г. 

Групи стоки ДДС
(млн.лв)

Номинал-
но изме-
нение 
(в %)

Отн. дял 
(в %)

Индекс 
на цени 
при внос
(2011=100)

Индекс на
физическия
обем при

внос 
(2011=100)

Храни и напитки 115.5 -16.1 3.1 110.9 75.7

Промишлени доставки 1 117.8 3.3 30.3 99.0 104.4

Горива и смазочни 
материали 1 774.8 14.5 48.1 108.2 105.9

Инвестиционни стоки 355.5 3.9 9.6 97.2 106.9

Транспортно 
оборудване 129.6 61.8 3.5 107.4 150.7

Потребителски стоки 191.3 8.7 5.2 102.9 105.7

Общо 3 738.7 10.9 100.0 103.8 105.5

Приходи от ДДС от внос по групи стоки за 2012 г.
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n Газьол
Основна част от приходите от ак-

цизи от горива се формират от при-
ходите от газьол. Запазва се
тенденцията за увеличаване на дела
на приходите от акциз от газьол.
През 2008 и 2009 г. бе около 60%,
през 2010 – 2011 г. достигна 64 – 65%,
а през 2012 г. нарастна до 69% от
приходите от акциз от горива.

Нетните приходи от акциз от газьол
за 2012 г. възлизат на 1 330.8 млн. лв.
и бележат ръст от 8.4% спрямо 2011 г.
или 102.9 млн. лв. повече. 

Това увеличение се дължи, от една
страна на ръст в обложените с акциз
количества газьол (с 5.6% спрямо
2011 г.), и от друга – на увеличената
средна ставка (с 2.6%). Ефектът от по-
високата ставка на газьола върху при-
ходите от акцизи през 2012 г. е оценен
на 37.6 млн. лева.

Нетните количества газьол, обло-
жени с акциз за 2012 г. са 2 198.6
млн. литра (със 117.6 млн. литра по-
вече в сравнение с 2011 г.) 

В България, както и в още осем
държави от ЕС, цените на газьола са
по-високи от тези на бензина. Раз-
ликата между цената на двата вида
гориво е най-висока във Великобри-
тания, като нашата страна е на
седма позиция.

n Бензин
Приходите от акциз от бензин

представляват 24.0% от приходите от
акцизи от горива. Нетните приходи
от акциз от бензин намаляха с 9.9%
(от 513.7 млн. лева през 2011 г. на
463.1 млн. лева през 2012 г.). 

Нетните количества бензин за
2012 г. са 652.2 млн. литра и отчитат
намаление с 10.2% спрямо 2011 го-
дина.

n Тютюневи изделия
Приходите от акциз от тютюневи

изделия през 2012 г. са 1 803.1 млн.
лева (6.5% ръст) и формират 44.5%
от общите приходи от акцизи. 

През изминалата година бяха
предприети законодателни мерки за
ограничаване на тютюнопушенето на
обществени места. В същото време
служителите на Агенция „Митници”
извършиха редица дейности, чиято
основна цел бе да се пресече раз-
пространението на тютюневи изде-
лия без бандерол. В резултат на
тези усилия обложените количества
с акциз цигари се увеличиха с 6.5%
през 2012 г. спрямо предходната го-
дина. 

От 01.01.2012 г. акцизната ставка
на тютюна за пушене беше увели-
чена от 130 лв./килограм на 152
лв./килограм. В резултат на тази
промяна се наблюдава спад в коли-
чествата на тютюна за пушене с
24.6% (от 178.6 тона през 2011 г. на
134.7 тона през 2012 г.).

n Алкохол и пиво
Нетните приходи от акцизи за ал-

кохолните напитки (високоалкохолни
напитки и бира) за 2012 г. възлизат
на 267.9 млн. лева и отчитат ръст от
2.0% на годишна база. Те формират
6.6% от общите приходи от акцизи.

Основна част от тях са прихо-
дите от акциз от високоалкохолни
напитки (187.0 млн. лева), които на-
растват с 0.8% спрямо същия пе-
риод на предходната година.
Количествата обложени с акциз ви-
сокоалкохолни напитки за разглеж-
дания период нарастват с 0.9%
спрямо 2011 г., а спрямо 2010 г. – с
22.6%. 

Постъпленията от акциз от бира

за 2012 г. са 80.8 млн. лева, което
е с 5.1% повече спрямо предход-
ната година. Приходите от акциз
от бира имат сравнително малък
дял в общите приходи от акцизи
(2.0%). Количествата на бирата от-
белязват ръст от 7.4% за 2012 г.
спрямо 2011 г. 

ПРИХОДИ ОТ МИТА
Приходите от мита от внос, съб-

рани от Агенция „Митници” за
2012 г., възлизат на 117.7 млн. лева,
което е с 13.6 млн. лева (10.4%) по-
малко в сравнение с предходната го-
дина. Намалението се дължи на
следните стокови групи: захар и за-
харни изделия, пластмасови изделия
и керамични продукти. Постъпле-
нията от мита се формират основно
от внос на стоки с държави на про-
изход Китай, Русия, Япония и САЩ. 

ИЗНОС НА СТОКИ
През 2012 г. износът на стоки дос-

тигна 17 577.8 млн. лева, като на-
расна с 1 742.6 млн. лева (11.0%)
спрямо предходната година. Динами-
ката на цените на международните
пазари и промяната на валутния курс
долар/лев увеличи средно цените
при износ с 6.1%. В количествено из-
ражение износът се увеличи с 4.6%
спрямо предходната година.

През изминалата година полови-
ната от износа в стойностно изра-
жение беше насочен към Турция
(22.6% отн. дял), Гибралтар (8.1%),
Русия (6.8%), Китай (6.6%) и Сърбия
(4.9%). Към Турция основно се изна-
сят горива и метали, за Гибралтар –
горива, за Русия – медикаменти и
машини, за Китай – основно про-
мишлена мед и медна руда, а за
Сърбия – горива, метали, ел. енергия
и медикаменти.
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МИТНИЧЕСКИ И АКЦИЗЕН
КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ, АКЦИЗНИТЕ
И ВАЛУТНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК

НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕКУРСОРИ И ОРЪЖИЕ

При осъществяване на контрол-
ните си функции и реализиране на ад-
министративно-наказателната отговор-
ност на лицата, нарушили Закона за
митниците, Закона за акцизите и да-
нъчните складове, Валутния закон и
други, митническата администрация
състави общо 8721 акта за установяване
на административни нарушения и бяха
издадени 9615  наказателни постанов-
ления. През 2012 г. по Закона за мит-
ниците бяха съставени 4770 акта за
установяване на митническо нарушение,
от които 4243 акта за констатирани
нарушения, касаещи акцизни стоки.
Бяха издадени и 5085 наказателни пос-
тановления. 3881  са съставените актове
по Закона за акцизите и данъчните
складове и 4492 наказателни поста-
новления. По Валутния закон бяха със-
тавени 66 акта за установяване на ад-
министративни нарушения, 38  наказа-
телни постановления. През 2012 г. ад-
министративно-наказателните произ-
водства приключили със Споразумение
между административно-наказващите
органи в Агенция „Митници” и наруши-
телите бяха 377, което е със 21%
повече от 2011 г. Образуваните досъ-
дебни производства за 2012 г. са 799.

В резултат на засиления контрол и
надзор, с цел противодействие на
нарушенията с акцизни стоки бяха
иззети следните стоки:

 Ø Цигари, пури и пурети – 83 683
408 къса;

 Ø Тютюн за пушене – 34 465 кг;

 Ø Алкохол – 66 067 литра;

 Ø Горива – 460 790 литра.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА
ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 

СОБСТВЕНОСТ
В изпълнение на Плана за дей-

ствие на ЕС в областта на митничес-
кото прилагане на права  върху
интелектуалната собственост за 2009
– 2012 г., през последните няколко
години бе преразгледан Регламент
(ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22
юли 2003 г. Комисията излезе с
предложение за нов регламент за

прилаганите от митническите органи
мерки за закрила на  правата върху
интелектуалната собственост. След
представянето на проекта на ЕК на
Съвета през 2011 г., Работна група
„Митнически съюз” разгледа и об-
съди предложението и постигна до-
говореност  на 14 юни 2012 г. по
компромисен текст (документ
742765612). На 27 юни КОРЕПЕР даде
мандат на Председателството да
преговаря с представители на ЕП и
ЕК в рамките на неформален три-
алог с цел да се постигне бързо спо-
разумение. След няколко срещи с
ЕП беше постигнато съгласие по
текста на проекта. На заседание на
21.12.2012 г. Председателството съ-
общи, че КОРЕПЕР е информиран за

Министър-председателят
Бойко Борисов посети
Видин, където през
юли 2012 г. митни-
ческите служители
заловиха 4 тона и
200 кг хашиш.
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успешния изход от преговорите с ЕП
и ЕК и потвърждава цялостното спо-
разумение по компромисния текст
на нов регламент. 

Българските митнически органи
осъзнават своята важна роля в бор-
бата срещу фалшифицирането и пи-
ратството, с оглед на факта, че
нарушаването на права на интелек-
туална собственост не се изчерпва
само с нарушаването на икономи-
ческите интереси на група компании,
а нанася вреди на живота и сигур-
ността на потребителите и води до
финансиране на организираната
престъпност на международно ниво.
В доклада на Европейската комисия,
относно дейността на митниците по
отношение на прилагането на права
върху интелектуалната собственост
за 2011 г., се посочва че България е
на първо място в ЕС по брой на за-
държаните фалшиви артикули (28%
от всички задържани продукти в ЕС).
Активността, усилията и значимостта
на работата, извършена от митни-
ческите органи  продължи и през из-
миналата 2012 г.

През този период  в Агенция
„Митници” постъпиха и бяха обрабо-
тени общо 859 заявления за пред-
приемане на действия за защита на
права върху интелектуалната собст-

веност, които са със сто повече от
постъпилите заявления през 2011 г.
От всички заявления, 733 са полу-
чени чрез митническите администра-
ции на други държави членки на
Европейския съюз – общностни за-
явления, а 126 са национални. 

През изминалата година дей-
ствията на митническите органи по
предотвратяването на нарушения на
права върху интелектуална собстве-
ност бяха предприети в 466 случая,
като осъществените задържания са
1960. Това е два пъти повече в срав-
нение с осъществените задържания
през 2011 г., когато бяха 928. В ре-
зултат на това общият брой задър-
жани артикули възлиза на 2 019 205. 

Брой на постъпили в Агенция „Митници” заявления за закрила на права върху 
интелектуална собственост.

1 Опаковки – опаковки за парфюми, опаковки за цигари,
капачки за парфюми, опаковки за облекла

1 606 002

2 Облекла 214 759

3 Парфюми и тоалетни води 82 596

4 Авточасти и аксесоари 27 364

5 Обувки и маратонки 16 311

6 Етикети, стикери 10 028

7 Детски игри и играчки, включително игрови конзоли
и аксесоари за тях

7288

8 Канцеларски материали 8366

9 Мобилни телефони, аксесоари и части 6908

10 Лекарствени продукти и презервативи 5161

11 Електронна и компютърна техника – преносими компю-
три, дисплеи за лаптоп, тонколони, касети с мастило

4389

12 Аксесоари – чанти, колани, шалове, шапки, бижута, очи-
ла, ръчни часовници, ключодържатели, портмонета и др.

3308

13 Текстил – покривки, платове, спално бельо, хавлиени
кърпи

1269

14 Други – запалки, прах за пране, батерии и фото албуми 25 456

Най-често задържани стоки (в бр.).

Според задържанията на различните видове стоки може да се направи извод, че най-
често задържаните търговски марки са: Nike, Adidas, Armani, Davidoff, Tommy Hilfiger, AG,
Toshiba, Pierre Cardin, Barcelona, D&G, Christian Dior, Toyota, Polo Ralph, Chanel, Hugo Boss,
Regal, Ariel, а в областта на детските играчки – Disney, Spongebob, Hello Kitti. 
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Тенденцията от последните пет
години се запазва относително съ-
щата по отношение на облеклата
и текстилните изделия, като най-
често фалшифицирани стоки. В
сравнение с 2011 г. е нараснал
броят на парфюмите и тоалетните
води, както и на обувките и мара-
тонките. И през 2012 г. се запази
тенденцията за отделно пренасяни
етикети и опаковки, носещи из-
вестни търговски марки. Значи-
телно бе количеството на фалши-
фицираните авточасти и аксесоари
за автомобили, детски игри и иг-
рачки, канцеларски материали, мо-
билни телефони и аксесоари за
тях, батерии и др. Фалшифицира-
ните стоки произхождат основно
от Турция, Китай, Хонконг и Обеди-
нени Арабски емирства. 

От всички задържания 38% са
осъществени при внос на стоки, 2%
при износ, а 60% са при проверки на
транзитно-преминаващи стоки през
България за други държави. В около
80% от случаите на задържания, сто-

ките са пренасяни от пътници в
малки количества. В 3.4% от слу-
чаите, задържаните фалшиви стоки
са въведени на територията на стра-
ната с морски транспорт, 10.1% – с
въздушен и 86.5% – със сухопътен.

Източник: АМ

1240 топки, озна-
чени с марка

UEFA EURO 2012 на МП
Варна Изток. Стоката е
пристигнала от Китай с
получател българска
фирма.

2 49 тона прах за пране, означен с марка ARIEL
ACTILIFT. Стоката е  пристигнала на МП Приста-

нище Варна Запад с
два контейнера от
Китай. Задържаното
количество възлиза
на 8004 индивидуални
търговски опаковки,
всяка с тегло от
близо 6 кг. Стоката е
била предназначена
за българска фирма,
чиито собственик е
гръцки гражданин.

3Служители
на Митница

Бургас задържаха
контейнер с 810 ка-
шона, с 58 320 те-
ниски с фалшифи-
цирана търговска
марка NIKE. Огром-
ното количество
ментета е трябвало да бъде
изнесено от България за САЩ
през гръцкото пристанище
Пирея.

4 1850 лагера, оз-
начени с марка

FAG пристигнали с кон-
тейнер от Китай и с по-
лучател българска фирма
и 18 371 лагера, също
носещи марка FAG, за-
държани от служители
на Митница Варна, с из-
пращач корейска фирма.

Най-често фалшифицирани търговски марки
(брой артикули, означени с търговска марка).

ПО-ИНТЕРЕСНИ И ЗНАЧИМИ СЛУЧАИ НА ЗАДЪРЖАНЕ:



13
Митническа хроника, бр. 6

БОРБА С НАРКОТРАФИКА
Общото количество наркотични

вещества и прекурсори, задържани
от Агенция „Митници“ през 2012 г.
възлиза на 5087 кг, 65 л и 55 175 таб-
летки в 64 случая. Значителното уве-
личение на количествата спрямо
предходната година (2011: 417 кг в 96
случая) се дължи на едно залавяне
на 4202 кг хашиш, направено на
ГКПП Видин-Ферибот на 01.07.2012 г.
Това е най-голямото количество нар-
котици, откривано от българските
митнически служители през послед-
ните 15 години. Значително увеличе-
ние, както на задържаните
количества, така и в броя на слу-
чаите се наблюдава при кокаина.
През 2012 г. бяха задържани общо 73
кг кокаин в 10 случая (2011: 0.624 кг в
4 случая).

5 В района на ГКПП Видин-Ферибот мобилна
група на Митница Лом осъществи проверка на

товарен автомобил, при която откри: 

n 220 000 разгънати опаковки за стекове за цигари,
означени с марка REGAL;

n 1 386 000 разгънати опаковки за кутии цигари, оз-
начени с марката REGAL.

Стоката е пътувала за Унгария, като съгласно транс-
портните документи е била опаковъчна хартия.

6 350 кашона
с по 48 фал-

шиви парфюма,
означени с различ-
ни търговски марки,
заловиха на стоко-
вия пазар „Или-
янци“ в София. По
документи достав-
ката е била на обувки, обмитени в Пирея, Гърция, но
при проверката се оказва, че контейнерът съдържа
рекордно количество фалшиви парфюми. 

7Митнически служители
от МП Калотина от-

криха и задържаха 33 хил.
фалшиви парфюма, означени
с различни търговски марки.
Фалшификатите бяха укрити
във вагон, пътувал по доку-
менти от Турция за Холандия.
При физическата проверка
митническите служители уста-
новиха, че зад тапа от мака-
рони във вагона са скрити
фалшивите парфюми.

67 кг кокаин, укрит в комбайн разкриха русенските митничари на 06.05.2012 г.
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При залавяните коли-
чества хероин обаче, който
традиционно е най-често
трафикирания наркотик
през територията на Бълга-
рия, се наблюдава рязък
спад в сравнение с пред-
ходните години (2011: 298 кг
в 18 случая; 2012: 129 кг в
18 случая).

През 2012 г. митнически
служители предотвратиха и
14 опита за нелегален трафик
на синтетични наркотици с
общо тегло 43 кг и 65 л. 

За първи път в България
бяха констатирани и 3 слу-
чая на внос от Китай на
общо 940 кг от химикала APAAN,
който е изходна суровина за произ-
водство на амфетамини и няма ни-
какво легално приложение.
Веществото обаче не е включено в
Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета,
относно определяне на правила за
мониторинг на търговията между Об-
щността и трети страни в областта на
прекурсорите. В тази връзка по ини-
циатива на Агенция „Митници” и с ре-
шение на Националния съвет по
наркотичните вещества ще бъдат
предприети законодателни промени
за поставянето на химикала APAAN и
други подобни вещества под контрол.

През разглеждания период спе-
циализираните звена за борба с нар-
котрафика в Агенция „Митници“ и
ГДБОП – МВР, под ръководството на
Върховната касационна прокуратура,
участваха в провеждането на 11 меж-
дународни „контролирани доставки“
на различни видове наркотични ве-
щества и технически устройства за
манипулиране на банкомати.

СПЕЦИАЛИЗИРАН СКЛАД 
ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
През 2012 г. в специализирания

склад на Агенция „Митници” за съх-

ранение на наркотични вещества и
представителни проби от прекур-
сори бяха приети веществени дока-
зателства с 3406 протокола по почти
толкова досъдебни производства.
Бяха извършени пет безвъзмездни
унищожавания на наркотици с общо
тегло 1854 кг.

МЕЖДУНАРОДНИ
ОПЕРАЦИИ

В периода 05.03. – 30.03.2012 г. се
проведе съвместна митническо-по-
лицейска операция RADAR по про-
тиводействие на нелегалния трафик
на кокаин от Южна Америка през
Африка за Европа. Решението за
провеждането є бе взето през 2010 г.
в рамките на Работните групи за
митническо и полицейско сътрудни-
чество към Съвета на Европейския
съюз, по инициатива на холанд -
ската митническа и полицейска ад-
министрация. Главната цел на
операцията беше предотвратяване
контрабандата на кокаин с произ-
ход от Южна Америка, пренасян с
морски контейнери, през държавите
от Африка за Европа или за Африка
през Европа.

В периода 10.09. – 28.10.2012 г.

митническата администрация взе
участие в провеждането на между-
народна митническа операция SKY
NET по противодействие на нелегал-
ния трафик на наркотици и техните
прекурсори, пренасяни чрез пощен-
ски и експресни куриерски пратки,
инициирана от Световната митни-
ческа организация. 

Агенция „Митници” взе участие и
в проведената в периода 22–
26.10.2012 г. международна опера-
ция HERMET за противодействие на
нелегалния трафик на хероин и ме-
тамфетамин, пренасяни в сухопътен
транспорт по т. нар. „Балкански
път”. В операцията участваха митни-
ческите и полицейските служби на
държавите членки на ЦПЮЕ, по
чиято инициатива се проведе опе-
рацията.

За трета поредна година, съв-
местно с турската митническа ад-
министрация, Агенция „Митници“ про -
веде в три отделни фази, митническа
операция ТУНДЖА III по противо-
действие на нелегалния трафик на
наркотици, прекурсори и цигари,
пренасяни в сухопътен и железопътен
транспорт.

СПЕЦИАЛИЗИРАН СКЛАД
ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
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ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

С подобряване организацията
на работните процеси и осъществя-
ване на ефективен последващ кон-
трол се създава по-добра среда за
бизнеса, извършващ легитимната
търговия и се засилва контролът
върху некоректните икономически
оператори, подобрява се обслужва-
нето на гражданите и бизнеса и се
повишава тяхното доверие към мит-
ническите органи.

Планирането на проверките в
рамките на последващия контрол и
ревизиите е от ключово значение за
изпълнението на целите му. Ето защо
през 2012 г. бяха доразвити предпри-
етите още през 2011 г. действия по
модернизиране на този процес.

Оптимизираният процес на пла-
ниране, разработената методика за
анализ, оценка и подбор на иконо-
мически оператори, актуализира-
ната и усъвършенствана методика
за извършване на предварителна
проверка на икономическите опера-
тори, разширеният обхват на облас-
тите за контрол и детайлизирането
на конкретни действия при извър-
шване на проверките, както и  влез-
лите в сила от 01.01.2012 г. промени
в Закона за митниците (ЗМ) бяха от-
разени в Методическо ръководство
за митнически проверки в рамките
на последващия контрол, което за-
меня действащите до момента Ука-
зания за извършване на проверки в
рамките на последващия контрол. 

През 2012 г. бяха извършени 68
проверки в рамките на последва-
щия контрол по реда на чл. 78, пар.
2 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на
Съвета, относно създаване на Мит-
ническия  кодекс на Общността и
чл. 84а от ЗМ и 24 повторни про-
верки на ЕАД по реда на чл. 78,
пар. 1 от същия регламент.

В резултат на тези проверки бяха
установени нарушения, свързани с
възникване на задължения за запла-
щане на публични държавни взема-
ния на обща стойност 1 001 797 лв.,
в т.ч. мито – 203 107 лв., ДДС – 563
977 лв. и акциз – 234 712 лв. Общата
стойност на събраните суми е 510
938 лв., в т.ч. мито – 61 354 лв, ДДС
– 238 478 лв., акциз – 210 072 лв. и
лихви за просрочие – 1034 лв. 

Във връзка с извършените про-
верки бяха съставени 97 акта за ус-
тановяване на митнически наруше-
ния. Установените задължения за
мита и други държавни вземания и
съставени актове за митническа из-
мама в резултат на проверки в рам-
ките на последващия контрол са
свързани преди всичко с прилагане
на режим „Допускане за свободно
обращение“. 

Констатираните нарушения са
свързани с неправилно деклари-
рана митническа стойност по реда
на чл. 29 от Регламент (ЕИО)
№2913/92 на Съвета и с невключени
в митническата стойност разходи,
съгласно чл. 32 във връзка с чл. 29
от същия регламент и в по-малка
степен с неправилно тарифно кла-
сиране с цел избягване изцяло или
частично заплащането на дължи-
мите мита и/или прилагането на
различни тарифни и нетарифни
мерки при внос в ЕС. 

През 2012 г. бяха приключени 64
ревизии на данъчно-задължени
лица за установяване на задълже-
ния за акциз, а в процес на извър-
шване са още 12, като най-голям
относителен дял от видовете ак-
цизни стоки имат енергийните про-
дукти. 

Установените с ревизионни ак-
тове задължения за акциз са в раз-
мер на 17 713 403 лв., а погасените

в размер на 392 684 лв. и  лихви за
просрочие – 80 466 лв.

Извършени бяха 767 проверки за
установяване на факти и обстоятел-
ства и 239 проверки във връзка с
подадени искания за възстановя-
ване и прихващане на акциз, при
които е възстановeн акциз в раз-
мер на 140 877 925 лв. и е отказан
в размер на 1 920 347 лв.

В резултат на извършени про-
верки и ревизии бяха съставени 93
акта за установяване на админист-
ративни нарушения на акцизното
законодателство. 

Във връзка с дейностите, свър-
зани с организацията, координа-
цията, ръководството и контрола по
прилагане на разпоредбите за одоб-
рените икономически оператори
(ОИО), през 2012 г. бяха издадени 4
сертификата за одобрен икономи-
чески оператор от типа „Опростени
митнически процедури/Сигурност и
безопасност”. С тях, общото число
на българските ОИО към 31.12.2012 г.
е вече шестнайсет.

Във връзка с дейностите по из-
даването на сертификатите за ОИО
бяха извършени 4 предварителни
проверки на условията и критериите
за издаване на сертификат за ОИО,
а по отношение на контрола на съ-
щите бяха извършени 4 последващи
проверки.

През 2012 г. бяха извършени 15
предварителни проверки по повод
подадени от икономически опера-
тори искания за издаване на разре-
шения за прилагане на опростени
процедури, като са издадени 15 раз-
решения. Извършени бяха и 3 пред-
варителни проверки по повод
подадени от икономически опера-
тори искания за издаване на разре-
шения за прилагане на митнически
икономически режими.
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ЛАБОРАТОРНИ ПРОВЕРКИ
ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧНА
ДЕЙНОСТ НА МИТНИЧЕСКИТЕ

ЛАБОРАТОРИИ 

През 2012 г. в трите митнически
лаборатории – дирекция „Централна
митническа лаборатория” и лабора-
ториите в Русе и в Пловдив постъ-
пиха за изследване общо 5820 проби
от различни стоки. Запазва се тен-
денцията, най-голям да е броят на
пробите от акцизни стоки – горива,
алкохолни продукти, тютюн и тютю-
неви изделия – приблизително 80%.
Изследваните за целите на митни-
ческия контрол (тарифни мерки)
проби съставляват 13%, а делът на
пробите, изследвани за съдържание
на наркотични вещества, прекурсори
и други забранени субстанции е 7%.
За целите на митническото дознание
бе възложен анализ на 820 проби от
акцизни стоки и контролирани субс-
танции.

Статистическият анализ на резул-
татите от изпитванията показва, че
около 30% от проверените чрез ла-
бораторен анализ проби не съот-
ветстват на обявения тарифен код
или на декларирания вид на стоката. 

На основание на чл.12 от Закона
за митниците, лабораториите извър-
шват и допълнителни дейности (ад-
министративни услуги). Анализирани
бяха около 150 проби, приходите от
които надвишават 20 000 лв.

РАЗВИТИЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ 

– Въвеждане на нови аналитични
методи за изследване на стоки.

През 2012 г. в Централната мит-

ническа лаборатория като рутинни
бяха въведени няколко аналитични
метода за идентификация на ана-
болни стероиди, дизайнерски нарко-
тични вещества – синтетични кати-
нони, наркотични вещества в трева
за пушене от групата на синтетич-
ните канабиноиди, сибутрамин в хра-
нителни добавки, количествено
определяне на ефедрин, за опред-
еляне съдържанието на летливи ор-
ганични вещества в бои и лакове,
методи за по-пълно охарактеризи-
ране на продукти от целулозно-хар-
тиената промишленост.

– Състояние на системите за уп-
равление – акредитация, участие в
междулабораторни сравнения и тес-
тове за пригодност.

През май 2012 г. митническата
лаборатория в Русе получи сертифи-
кат за акредитация. Акредитацията
на дирекция „Централна митническа
лаборатория” се поддържа успешно.
В напреднал стадий е разработва-

нето на документацията за акреди-
тация на митническата лаборатория
в Пловдив.

Отговорници за системите за уп-
равление или за метрологичното
осигуряване от трите лаборатории
преминаха квалификационни кур-
сове за вътрешни одитори, свързани
с измененията на нормативната
база, настъпили през втората поло-
вина на 2011 г.

За доказване на своята профе-
сионална компетентност, митничес-
ките лаборатории участваха успешно
в следните три междулабораторни
сравнителни изпитвания в това
число и международни:

t Междулабораторно сравнение
за анализ на растително олио –
определени са шест показателя.

t Междулабораторно сравнение
за анализ на водорасли – опред-
елени пет показателя.

t Междулабораторно сравнение
за определяне код по Мьорсинг –
определени шест показателя.
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ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА 
И ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА ЕС

Общата търговска и дру-
гите политики на ЕС, изискват
от българската митническа ад-
министрация, да играе ключова
роля в бързо променяща се сре-
да. Както в момента, така и в
бъдеще българската митническа
администрация ще продължи да
осигурява равновесие между
улесняването на търговията,
ефективните мерки за контрол
и защитата на обществото, оси-
гуряването на ефективна кому-
никация между митническите ор-
гани в ЕС и компетентните пра-
воприлагащи органи в областите,
регулирани със специфично за-
конодателство. Нейните основни
цели в областта на елементите
за облагане (митническа стой-
ност, тарифно класиране и про-
изход на стоките) и в областта
на тарифните и нетарифните
мерки, мерките на Общата сел-
скостопанска политика (ОСП) и
привилегированите операции, са
насочени към осигуряване на
благоприятна среда за законна
икономическа дейност и улес-
няване на процедурите и пред-
оставяне на информация по из-
искванията, свързани с вноса и
износа на стоки. Еднаквото при-
лагане на мерките на различните
политики, възлагащи функции на
митническата администрация, из-

искват институционализиране на
оперативното взаимодействие и
подпомагане на компетентните
национални органи и регламен-
тиране на отворени, недискри-
минационни, прозрачни и в ин-
терес на обществото услуги.

С оглед динамичната среда,
създадена от непрекъснато про-
менящи се изисквания и зави-
шени очаквания на ико -
номическите оператори, при из-
пълнение на целите си митни-
ческата администрация осъщест-
ви следните дейности:

n Участие в разработването

на европейското митническо

законодателство и на нацио-

нални мерки за неговото при-

лагане: 

– при изготвяне на Регламент
за изпълнение (ЕС) №927/2012,
с който се въвежда Комбинира-
ната номенклатура (КН) на ЕС
за 2013 г.; на множество регла-
менти за тарифно класиране на
стоки; в процедурата по при-
емане на Регламент (ЕС)
№1231/2012 за изменение на
Регламент (EС) №7/2010 за от-
криване и управление на авто-
номни тарифни квоти на Съюза
за някои селскостопански и про-
мишлени продукти и Регламент
(ЕС) №1232/2012 за изменение
на Регламент (EС) №1344/2011
за временно суспендиране на
автономните мита за определени

промишлени, селскостопански
и рибни продукти, в т.ч. при из-
готвяне на рамкова позиция.
Пред ЕК бяха представени ис-
кания на български икономи-
чески оператори за суспенди-
ране на мита, както и възраже-
ния срещу искания от други
държави членки за суспендиране
на мита.

n С цел еднаквото прилагане

на законодателството в област-

та на елементите за облагане

и в областта на тарифните мер-

ки и привилегированите опе-

рации и коректното определяне

и събиране на вносните мита

и другите публични вземания,

бяха осъществени следните

дейности:

– изготвяне на становища за
определяне на тарифен номер
на стоки по извършени лабора-
торни анализи и съгласуване на
лабораторни експертизи за сто-
ки, при което е потвърдено та-
рифното им класиране;

– своевременно интегриране
в националното приложение ТА-
РИК на мерките, произтичащи
от изменения в ЗАДС, както и
промените във връзка с изме-
ненията в КН за 2013 г.;

– ежемесечно изпращане на
доклади на ЕК за допуснатите
за свободно обращение стоки –
обект на антидъмпингови и из-
равнителни мита;



18
Митническа хроника, бр. 6

– експерт на Агенция „Митни-
ци”, като член на одитен екип
на ЕК проведе мониторингова
мисия на митническата адми-
нистрация в Естония по квоти и
наблюдение;

– многобройни последващи
проверки на доказателства за
произход на стоки, в резултат
на които са предприети действия
за досъбиране на вносни мита;

– предоставяне на информа-
ция на ЕК за администрирането
на правилата за произход в пе-
риода 2010-2011 г. за целите на
единната база данни на ЕС за
извършени проверки на доказа-
телства за произход;

– участие в консултация на
държавите членки по искане на
Република Италия за решение
на ЕК за освобождаване от
вносни мита на стоки, предназ-
начени за пострадали от бедст-
вия;

– участие в работна група по
повод Официално уведомително
писмо на ЕК по нарушение
№2008/2050, произтичащо от не-
съответствие с европейското за-
конодателство в областта на
международни споразумения за
техническа помощ, сключени от
Република България преди при-
съединяването към ЕС.

 nМетодическо подпомагане

на митническите учреждения

по прилагане на законодател-

ството в горепосочените об-

ласти, чрез:

– изготвяне на становища и
указания по отношение на еле-

ментите за облагане, тарифните
мерки и привилегированите опе-
рации и на решения по жалби
срещу решения на началниците
на митници;

– работни срещи с митнически
служители в областта на произ-
хода на стоките, тарифното кла-
сиране и митническата стой-
ност;

– поддържане на актуална
информация в интранет страни-
цата на Агенция „Митници” за
приложимите правила за про-
изход на стоки; КН на ЕС и тъл-
кувателните текстове към нея;
регламентите за тарифно кла-
сиране на стоки; регистър на
обвързващи тарифни информа-
ции (ОТИ), издадени от българ-
ската митническа администра-
ция; информация относно мит-
ническата стойност и привиле-
гированите операции.

n Сътрудничество с други

митнически администрации и

с правоприлагащи органи за

създаване на условия за про-

зрачност и активен диалог с

бизнеса и гражданите, в т.ч.:

– даване на информации за
тарифно класиране на стоки,
за прилагане на тарифни мерки,
както и издаване на обвързва-
ща тарифна информация и раз-
решения за одобрен износи-
тел;

– изготвяне на становища по
проекти на международни спо-
разумения и други нормативни
актове в областта на привиле-
гированите операции; 

– участие в подкомитети към
Съвместната комисия, съгласно
Решение №878/09 г. на Минис-
терския съвет за създаване на
организация за прилагане на
Споразумението между прави-
телството на Република България
и правителството на САЩ за
сътрудничество в областта на
отбраната, в междуведомствени
работни групи, относно промяна
на международни споразумения
за техническа помощ на Репуб-
лика България, в работна група
за подготовка на изменения на
ЗДДС;

– създаване на електронен
адрес за получаване на инфор-
мация за лицата, упълномощени
да подписват формуляр 302
(NATO Form 302), при митничес-
кото оформяне на стоки;

– участие в организирания от
Корейското търговско предста-
вителство (KOTRA) форум „Спо-
разумение за свободна търговия
(ССТ) ЕС-Корея – възможности
за разширяване на бизнес плат-
формата” с презентация на тема
„Правила за произход в ССТ
ЕС-Корея”;

– публикуване в интернет
страницата на агенцията на еже-
седмична информация за валут-
ните курсове за митнически
цели, постоянно актуализиране
на Публичния регистър на орга-
низациите и институциите, полу-
чили одобрение от компетент-
ните органи, съгласно ПМС
№75/2007 г., на актуална инфор-
мация относно автономните мер-
ки за суспендиране на митата и
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автономни тарифни квоти на ЕС
и по правилата за произход на
ЕС.

 n За обезпечаване на мно-

гобройните функции и задачи

при прилагане на нетарифните

мерки, мерките по надзора на

пазара и мерките по ОСП бяха

осъществени следните дейнос-

ти: 

– изготвяне на указания и
информации, становища по про-
екти на нормативни документи,
обмен на информация с компет-
ентните национални органи и
ЕК;

– поддържане на база данни
за установените случаи на пре-
насяне на продукти от животин-
ски произход за лична консума-
ция в личния багаж на пътниците
и в пратки, изпращани по поща
или чрез куриерски фирми за
целите на ежегодното доклад-
ване пред ЕК, както и база
данни относно осъществяваното
взаимодействие с органите по
надзора на пазара;

– участие в работни групи:
за електронен обмен на инфор-
мация с Българската агенция
по безопасност на храните
(БАБХ); към Министерството на
околната среда и водите (МОСВ)
за координация на националните
органи при прилагане изисква-
нията на законодателството в
областта на трансграничното
движение на отпадъци; по из-
готвяне на Национален план за
действие по управление на ус-
тойчивите органични замърси-
тели 2012-2020; по прилагане и

контрол на Регламент (ЕО) №
1907/2006 относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ог-
раничаването на химични ве-
щества; работни групи „Околна
среда”, „Защита на потребите-
лите” към СЕВ, Съвет за коор-
динация и обмен на информация
между органите, осъществяващи
контрол на пазара и Консулта-
тивен съвет по зърно към Ми-
нистерството на земеделието и
храните (МЗХ);

– провеждане на одитна ми-
сия на ЕК в МП Калотина, МП
Варна Запад и МП Златарево
за прилагане на законодател-
ството при въвеждане на пратки
с живи животни и продукти от
животински произход и взаимо-
действието с БАБХ;

– посещение на представители
на Панела от експерти към Ко-
митета на Съвета за сигурност
на ООН, създаден в съответствие
с Резолюция 1737/2006 – санкции
срещу Иран относно прилагането
на определените в резолюции
на ООН ограничителни мерки и
санкционни режими спрямо
Иран;

– обмен на информация и
добри практики с органите, от-
говорни за прилагане на мерките
по ОСП (МЗХ, ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция
(ДФЗРА), Изпълнителна агенция
по лозата и виното и Изпълни-
телна агенция по рибарство и
аквакултури);

– подготовка на Годишен док-
лад за 2011 г. по реда на чл. 16
от Регламент (ЕО) №1276/2008

относно контрола чрез физи-
чески проверки върху износа
на селскостопански продукти,
за които са отпуснати възста-
новявания или други суми и на
Годишен доклад по реда на чл.
21 от Регламент (ЕО) № 967/2006
за контрола върху износа на
извънквотна захар през пазар-
ната 2010/2011;

– изготвяне на указания в
рамките на Работна група 7
„Селско стопанство и развитие
на селските райони” към СЕВ,
както и участие в заседанията
на Управителния комитет по Об-
щата организация на селскос-
топанските пазари, секция „Хо-
ризонтални въпроси” към ГД
„Селско стопанство” на ЕК; 

– провеждане на обучения
на митническите служители за
запознаване с правилата за ра-
бота с вносни и износни лицен-
зии и контролен документ Т5,
както и с промените в законо-
дателството, регулиращо мерките
и механизмите на ОСП;

– предоставяне на ДФЗРА на
контролни документи Т5, Т5 bis
и Т5 товарни списъци в изпъл-
нение на Рамковото споразуме-
ние за сътрудничество с фонда;
изпратени документи на ком-
петентните органи на другите
държави членки, обработени от
български изходни митнически
учреждения; отправени искания
за проверка на автентичността
на издадени лицензии за внос
AGRIM до МЗХ и до компетен-
тните органи на други държави
членки.
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ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ

n Поддръжка на работоспособност-

та на информационните системи 

През годината бе извършвана пос-
тоянна функционална и техническа под-
дръжка и наблюдение както на нацио-
налните системи, така също и на систе-
мите, осигуряващи връзка с ЕС. От из-
ключително значение за изпълнението
на ангажиментите като митническа ад-
министрация на държава членка и като
участник в инициативата „Електронни
митници” на ЕС и прилагането на мер-
ките за сигурност и безопасност е оси-
гуряването на непрекъсната работоспо-
собност на Комуникационния център за
връзка със системите на ЕС, Новата
компютъризирана транзитна система
(NCTS), Системата за контрол на износа
фаза 2, Системата за контрол на вноса
фаза 1, Системата за регистрация и
идентификация на икономически опе-
ратори, Системата за управление на
интегрираната тарифа (TARIC) и Систе-
мата за контрол на движението на ак-
цизни стоки. 

С цел подобряване работата на сис-
темите и отстраняване на грешки бе из-
вършван непрекъснат процес на корек-
тивна подръжка, като в процеса на ра-
бота бяха внедрени нови версии на ин-
тернет портала на Агенция „Митници” за
подаване на митнически и акцизни до-
кументи по електронен път, Новата ком-
пютъризирана транзитна система (NCTS),
Системата за контрол на вноса, Систе-
мата за контрол на износа, Системите
за управление на акцизите фази 2.1 и
2.2, модул „Пътни такси и разрешителен
режим”, както и останалите модули на
Българската интегрирана митническа ин-
формационна система (БИМИС). 

Тези нови версии бяха внедрени
във всички митнически учреждения, без
да се нарушава техният нормален режим
на работа. 

За подпомагане на прилагането на
електронното деклариране бе оказвана
непрекъсната техническа и функционална
помощ на търговците за регистрация
(on-line и off-line) на интернет страницата
на Агенция „Митници”, като до момента
за подаване на документи по електронен
път в митническата и в акцизната област
са направени 4825 регистрации на фи-
зически и юридически лица и еднолични
търговци. 

Националните екипи за подпомагане
на потребителите на информационни
системи (Help Desk) работиха изключи-
телно активно и за периода бяха обра-
ботени над 6500 питания по електронна
поща и бе отговорено на над 8100 за-
питвания по телефона.
n Развитие на информационните

системи 

Повишените изисквания към митни-
ческата администрация изискват не-
прекъснат процес на развитие и усъ-
вършенстване на митническите инфор-
мационни системи и въвеждане на нови
модули и системи.

В рамките на договора между ми-
нистерството на финансите и дружест-
вото „Информационно обслужване” АД,
подписан през 2011 г., продължи проце-
сът на усъвършенстване на функцио-
налностите на информационните системи.
По този начин съществува възможност
за разработване на задания и усъвър-
шенстване на редица важни системи:

• Система за управление на акциза
2.2 – фаза 3 на Системата за контрол

на движението на акцизни стоки на ЕК
разширява обработваните съобщения с
възможности за разделяне на пратка и
засилване на административното сът-
рудничество между държавите членки
при контрола на движенията. Нацио-
налната реализация на фаза 3 е в ре-
ална експлоатация от януари 2012 г.

• Калкулационен модул на ITMS,
промени свързани с изчисляване на
митата за захар с отчитане на поляри-
зация и с изчисляване на допълнител-
ните мита за птиче месо и захар - вер-
сията бе внедрена в края на април
2012 г.

• Система за управление на акциза,
фаза 2.1 – реализиране и внедряване
на промени, свързани със законодателни
промени в нормативните актове. Вер-
сията е в реална експлоатация от нача-
лото на май 2012 г.

• БИМИС – внедряването на вер-
сията с промени, свързани с изчисля-
ването на митническата стойност, бе
извършено през октомври 2012 г. Внедри
се в реална експлоатация електронното
подаване на данни от икономическите
оператори за корекция и анулиране на
ЕАД за митническите режими при вна-
сяне.

• Новата компютъризирана тран-
зитна система (NCTS), Системата за
контрол на износа и Системата за кон-
трол на вноса бяха усъвършенствани в
съответствие с последните промени във
Функционалните спецификации на ЕК.
Промените бяха въведени в реална екс-
плоатация с версиите от юни и декември
2012 г.

Предвид ангажиментите на митни-
ческата администрация в областта на
акцизите, през юли 2012 г. бе подписан
договор за разработване на интегрирана
система, обхващаща голяма част от
дейностите в акцизната област – Бъл-
гарската акцизна централизирана ин-
формационна система (БАЦИС). Проек-
тът е съвместен с  Националната агенция
за приходите и основната му цел е да

Надеждното и непрекъснато функциониране на информационните системи,
както и тяхното развитие и усъвършенстване е предпоставка за ефек-
тивната работа на митническата администрация. И през 2012 г. компю-
търизацията и развитието на информационните системи в областта на
митниците и акцизите продължи да подпомага дейностите по засилване
на контрола и изпълнението на ангажиментите като държава членка на ЕС.
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автоматизира процесите по подаване и
обработка на акцизни документи, обмена
на информация и извършването на кон-
трол на цялостната верига за реализация
на акцизни стоки. От него се очаква
постигането на следните резултати:

• Получаване на навременна ин-
формация в НАП, предоставяна от Аген-
ция „Митници”, относно освободени за
крайно потребление течни горива (в т.
ч. от данъчните складове, доставки от
страни от ЕС, без да постъпват в данъ-
чен склад и внос от трети страни).

• Изграден механизъм за своевре-
менно проследяване и установяване на
съответствието между документално от-
четените с фактически потребените ко-
личества горива.

• Възможност за анализ на полу-
чените данни и селекция (идентифици-
ране чрез критерии за подбор) на групи
лица, спрямо които да бъдат предпри-
емани контролни действия.

• Възможност за предоставяне на
информация от страна на НАП към
Агенция „Митници”.

• Ще могат да бъдат селектирани
за проверка лицата, извършващи тър-
говия на маркирани горива за отопление
в нарушение на разпоредбата на закона
и извършване на контролни действия
по чл. 104 от ЗАДС.

Следващият етап пред митническите
администрации на страните членки, про-
изтичащ от инициативата „Електронни
митници” е подготовка на разработката
на системите, свързани с Модернизи-
рания митнически кодекс. Подготовката
на национални спецификации, разра-
ботката на нови, както и промените и
усъвършенстването на съществуващите
системи е сред основните приоритети
на митническата администрация за
2013 г. Паралелно с тези дейности и
във връзка с присъединяването на Ре-
публика Хърватия като пълноправен
член на Европейския съюз от 01.07.2013 г.
бе изготвен проект на Техническо за-
дание за усъвършенстване и промяна
на функциониращите информационни
системи и осигуряване на техническа
готовност на администрацията за пред-
стоящото разширяване на ЕС.

nПовишаване на административния

капацитет

През февруари 2012 г. между Управ-
ляващия орган на Оперативна програма
„Административен капацитет” (ОПАК) и
Агенция „Митници” бяха подписани два
договора за изпълнение на проект №А11-
31-11/17.02.2012 г. „Засилване на адми-
нистративния капацитет на Българската
митническа администрация в съответст-
вие с инициативата „Електронни митни-
ци” на Европейския съюз” и на проект
№ А11-31-20/17.02.2012 г. „Подобряване
на административното обслужване на
митническата администрация чрез из-
граждане на механизми за електронно
управление и непрекъснат мониторинг
на административното производство”
по подприоритет 3.1 „Подобряване на
обслужването за гражданите и бизнеса,
в това число чрез развитие на елек-
тронното управление”.

В изпълнение на договор № А11-31-
11/17.02.2012 г. по проект „Засилване
на административния капацитет на бъл-
гарската митническа администрация в
съответствие с инициативата „Електрон-
ни митници” на Европейския съюз са
включени следните дейности: „Усъвър-
шенстване, интегриране и разширяване
на услугите, предлагани от е-портала
на Агенция „Митници“, „Изграждане на
автоматизирана информационна система
за деловодство и административна дей-
ност“ и „Изготвяне на специфичните из-
исквания за резервираност и непре-
късваемост на ИТ системите в Агенция
„Митници“. Тръжната процедура за въз-
лагане на обществената поръчка бе обя-
вена през декември 2012 г. и се очаква
да приключи в края на януари 2013 г.

В изпълнение на договор № А11-31-
20/17.02.2012 г. по проект „Подобряване
на административното обслужване на
митническата администрация чрез из-
граждане на механизми за електронно
управление и непрекъснат мониторинг
на административното производство”
са включени следните дейности: „Над-
граждане на БИМИС чрез добавяне на
нов модул – Автоматизирана информа-
ционна система за мониторинг върху
административното производство и про-

следяване на съдебното обжалване”,
„Надграждане на БИМИС чрез интегри-
ране на информация за решения, изда-
дени от митническите органи, свързани
с елементите за облагане – тарифно
класиране, произход на стоките и мит-
ническа стойност, с цел оптимизиране
на цялостния процес при движението
на работни документи“ и „Надграждане
на БИМИС чрез добавяне на нов модул
„Последващ контрол“. През периода ок-
томври – декември 2012 г. бяха обявени
две открити процедури за възлагане на
обществени поръчки за изграждане на
новите приложения, като в комисиите
за разглеждане, оценяване и класиране
на подадените оферти за участие в
процедурите активно участие взеха слу-
жители от дирекция „Информационни
системи”.
n Взаимодействие с други органи-

зации

През периода октомври – декември
2012 г. активно се работеше по подго-
товката на споразумението за взаимо-
действие и обмен на информация между
Агенция „Митници” и Изпълнителна аген-
ция „Автомобилна администрация”. Пол-
зите от споразумението са: 

• автоматизиране обмена на ин-
формация между двете институции, което
пести време на служителите от двете
агенции;

• своевременен обмен на инфор-
мация относно дейностите, свързани с
контрол на пътни такси и разрешителен
режим на автомобилни превози на път-
ници и товари в зоните на граничните
контролно-пропускателни пунктове.

Със съвместна заповед на директора
на Агенция „Митници” и изпълнителния
директор на Българската агенция по без-
опасност на храните бе създадена Ра-
ботна група за изготвяне на Техническо
задание за дефиниране, реализация и
автоматизация на бизнес процесите,
свързани с обмен на данни между авто-
матизираните системи на двете агенции. 
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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
През 2012 г. Агенция „Митници“

успешно защити своята позиция по
образуваните в Съда на Европейския
съюз в Люксембург дела – съединени
дела C 320/11, C 330/11, C 382/11 и C
383/11 с предмет 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ 
ЗАПИТВАНИЯ

отправени на основание член 267
ДФЕС от Административен съд – Вар-
на, в рамките на производства по
дела „Диджиталнет“ ООД (C 320/11 и
C 383/11), „Цифрова компания“ ООД
(C 330/11), „М САТ КЕЙБЪЛ“ АД (C
382/11) срещу началника на Митни-
чески пункт Варна Запад при Митница
Варна. 

На 22 ноември 2012 г. Съдът на
Европейския съюз в Люксембург пос-
танови решението си, като реши
следното: Комбинираната номенкла-
тура, съдържаща се в приложение I
към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на
Съвета от 23 юли 1987 година, относно
тарифната и статистическа номен-
клатура и Общата митническа тарифа,
съответно изменена с Регламент (ЕО)
№1214/2007 на Комисията от 20 сеп-
тември 2007 г., Регламент (ЕО)
№1031/2008 на Комисията от 19 сеп-
тември 2008 г. и Регламент (ЕО)
№948/2009 на Комисията от 30 сеп-
тември 2009 г., трябва да се тълкува
в смисъл, че за целите на класира-
нето на дадена стока в подпозиция
8528 71 13 „модем за достъп до ин-
тернет“ обозначава устройство, което
може самї, без да се използва и
някакъв друг апарат или механизъм,
да осъществява достъп до интернет

и да осигурява интерактивност и
двупосочен обмен на информация.
За целите на класирането в посоче-
ната подпозиция значение има само
годността за осъществяване на дос-
тъп до интернет, а не използваната
за тази цел технология. Посочената
Комбинирана номенклатура трябва
да се тълкува в смисъл, че приема-
нето на телевизионни сигнали и на-
личието на модем за достъп до ин-
тернет са две еквивалентни функции,
които апаратите трябва да изпълня-
ват, за да бъдат класирани в подпо-
зиция 8528 71 13. При липса на
някоя от тези функции, апаратите
трябва да бъдат класирани в подпо-
зиция 8528 71 19. Член 78, параграф
2 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на
Съвета от 12 октомври 1992 година,
относно създаване на Митнически
кодекс на Общността трябва да бъде
тълкуван в смисъл, че последващият
контрол на стоките и последващата
промяна на тарифното им класиране
могат да се извършват въз основа
на документи, без митническите ор-
гани да са длъжни да проверяват
физически тези стоки.

Съдът в Люксембург прие изцяло
аргументите от позицията на пред-
ставителите на Агенция „Митници”. С
решението си по съединените дела,
Европейският съд потвърди оконча-
телно, че българската митническа ад-
министрация осъществява дейността
си в пълно съответствие с общност-
ното митническо и акцизно законо-
дателство и в съответствие с нацио-
налните норми. Решенията на съда
ще доведат до стабилност на адми-

нистративните актове на митническата
администрация и уеднаквяване на
практиката на съдебните органи.

През 2012 г. бяха изготвени и при-
ети два проекта на Постановление
на Министерския съвет за 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА УСТРОЙСТВЕНИЯ 

ПРАВИЛНИК

на Агенция „Митници“. С първият про-
ект, Устройствения правилник на Аген-
ция „Митници“ се приведе в съот-
ветствие с измененията и допълне-
нията на Закона за държавния слу-
жител. Промените са и във връзка с
изпълнение на новите разпоредби на
подзаконовите нормативни актове,
приети с Постановление №129 на МС
от 26.06.2012 г. – Класификатор на
длъжностите в администрацията, На-
редба за прилагането на Класифика-
тора на длъжностите в администра-
цията, Наредба за заплатите на слу-
жителите в държавната администра-
ция, Наредба за условията и реда за
оценяване изпълнението на служите-
лите в държавната администрация и
Наредба за длъжностните характе-
ристики на държавните служители.

Във връзка с разширяване на ана-
литичната дейност в дирекция „Мит-
ническо разузнаване и разследване“,
аналитичните функции, които бяха
във функционалната характеристика
на дирекция „Митническа статистика
и автоматизация“, се пренасочиха
към дирекция „Митническо разузна-
ване и разследване“ с оглед съсре-
доточаването на тази дейност в една
дирекция.
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В Устройствения правилник на
Агенция „Митници“ се създаде нов
„Раздел IХ“, в който се разписаха
функциите, задачите и компетентността
на митниците и ръководните им органи
в рамките на Агенция „Митници“.

Актуализираха се функциите на
отделните структурни звена в Агенция
„Митници“ във връзка със законови
изменения и в други области на об-
ществените отношения и с оглед из-
пълнение на основните цели на мит-
ническата администрация в условията
на членство в Европейския съюз.

С вторият проект се редуцира
числеността на Централното митни-
ческо управление в рамките на об-
щата численост на персонала на
Агенция „Митници“. Промените бяха
продиктувани от рационалното раз-
пределение на правомощия, численост
и финансови ресурси между централ-
ното и териториалното равнище на
управление, целящи по-ефективното
и качествено осъществяване на фун-
кциите на агенцията и предоставянето
на услуги на гражданите. Едно опти-
мално разпределение на числеността
между централното управление и мит-
ниците е предпоставка за осигуряване
на стабилно и ефективно управление
в Агенция „Митници“.

През 2012 г. митническата адми-
нистрация изготви и 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ
СКЛАДОВЕ

Във връзка с изграждането на
Българската акцизна централизирана
информационна система (БАЦИС),
бяха направени изменения в закона,
свързани със създаване на възмож-

ността данъчнозадължените лица да
подават по електронен път заявления,
искания, уведомления, отчети за бан-
дероли и др. Въвежда се задължение
за лицата да подават по електронен
път акцизните данъчни документи, из-
вестията към тях и документите, свър-
зани с доказване на предназначе-
нието на акцизните продукти, за които
се прилагат намалени акцизни ставки
(Приложение №14а от ППЗАДС). Вклю-
чени са допълнителни полета в ак-
цизния данъчен документ, което от
своя страна ще даде възможност на
органите по приходите да проследяват
предназначението и мястото на дос-
тавка на освободените за потребление
акцизни стоки. Предвидено е данъч-
ните документи да се издават на
хартиен носител в случаите, когато
при извънредни обстоятелства ин-
формационната система на Агенция
„Митници” не функционира, като е
определен срок, в който лицата да
подават по електронен път издадените
през този период документи.

Във връзка с въведената положи-
телна акцизна ставка върху природния
газ, в сила от 01.06.2012 г., е разширен
кръгът на лицата, които подлежат на
задължителна регистрация по закона,
а именно лицата, които извършват
продажби на природен газ. Регла-
ментирани са изисквания, на които

лицата трябва да отговарят, за изда-
ване на удостоверението за регист-
рация. С оглед на въведените раз-
лични акцизни ставки в зависимост
от предназначението на природния
газ са въведени определения за „би-
тови нужди” и „стопански нужди”.

Предвидено е включване на енер-
гийните продукти с код по КН 3811 11
10, 3811 11 90, 3811 19 00 и 3811 90 00
в обхвата на режим „Отложено пла-
щане на акциз“. Тази промяна е в
резултат на приетото Решение на
Комисията 2012/209/ЕС от 20.04.2012
година относно прилагане на разпо-
редбите за контрол и движение на
Директива 2008/118/ЕО на Съвета за
продукти с код по КН 3811 в съот-
ветствие с член 20, параграф 2 от
Директива 2003/96/ЕО на Съвета.

Редът за издаване на удостовере-
ние за освободени от акциз крайни
потребители, както и за издаване на
удостоверение за регистрация на не-
зависими малки пивоварни, е регла-
ментиран в закона. 

Смесването на енергийни продукти,
с цел получаване на корабни горива,
са включени в обичайните операции,
които могат да се извършват в данъ-
чен склад, като тези операции ще се
извършват след предварително пис-
мено уведомление до компетентното
митническо учреждение.

Сградата на съда в Люксембург.
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С оглед по-строг контрол по отно-
шение на акцизните стоки и предот-
вратяване на нарушенията, извършени
с тях, в административно-наказател-
ните разпоредби е разширен обхватът
на деянията, извършвани от лицата.
Разширен е съставът на чл. 123, ал. 6
от закона, който регламентира нару-
шения, свързани с алкохолни напитки
или тютюневи изделия, облепени с
надпис DUTY FREE.

Намалява се размерът на глобите
и имуществените санкции за лицата,
които продават цигари без издадено
разрешение за тази дейност. По своя-
та същност обаче това са тютюневи
изделия с валиден бандерол, за които
е заплатен дължимият акциз. Опас-
ността на това деяние е значително
по-ниска в сравнение с търговията
със стоки без бандерол или фалшив
бандерол.  

В чл. 126б се създава нова алинея
2, съгласно която издаден фиш, гло-
бата по който не е платена добро-
волно в 7-дневен срок, се смята за
влязло в сила наказателно постанов-
ление. Разпоредбата цели да стиму-
лира доброволното изпълнение на
наказанието, като в случай че глобата
не бъде платена, ще се стигне до
принудително изпълнение.

С допълнението в чл. 126б, ал. 3 е
въведено определение за „маловажни
случаи”, а именно това са тези случаи,
при които двойният размер на нару-
шението не надвишава 50 лв.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за акцизите и данъчните
складове (ДВ бр. 94 от 2012 г., обна-
родван 30.11.2012 г.) е във връзка с:
n Промяна в акцизните ставки

във връзка с поетите ангажименти
за поетапно повишаване на акцизите

върху горивата до достигане на ми-
нималните нива на облагане в ЕС.
n Отпадане на задължението за

регистрация по закона на лицата,
които продават природен газ само
за моторно гориво. Целта е да се об-
лекчат лицата, извършващи дейности
по продажби на природен газ един-
ствено за моторно гориво, като по
този начин те ще закупуват енергийния
продукт с платен акциз.
n Създава се допълнителен рек-

визит в данъчния документ по чл. 85
от закона, в който да се вписват за-
коновите основания за недължимост
на акциза, което ще доведе до по-го-
ляма яснота при прилагането на прав-
ната уредба за целите на освобож-
даването от облагане с акциз.
n Допълват се реквизитите на ак-

цизния данъчен документ по чл. 84,
ал. 6.

ДРУГИ

Във връзка с предприемане на
мерки за правилното определяне на
данъчната основа при внос на стоки
по смисъла на ЗДДС бе създадена
работна група, в която участват и екс-
перти от Агенция „Митници” за изгот-
вяне на проект на Закон за изменение
и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС).

Във връзка с изменението на
разпоредбите в европейското мит-
ническо законодателство за само-
летно и корабно снабдяване бе из-
готвено предложение за изменение
и допълнение на Правилника за при-
лагане на ЗДДС, което предвижда
доказването на горепосочените дос-
тавки пред НАП да се извършва с
изпращане на електронно съобщение
„Резултати за напускане” от Агенция
„Митници” до НАП. 

Изготвена бе и Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба
№3 за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митни-
ческите органи върху средствата за
измерване на акцизни стоки. Тя бе
разработена на първо място във
връзка със Закона за изменение и
допълнение на Закона за акцизите
и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 99
от 2011 г., в сила от 1 януари 2012 г.),
с който от 1 юни 2012 г. се въведоха
нови акцизни ставки за природния
газ в зависимост от предназначе-
нието му. Промените в наредбата
се налагаха и с оглед приетите из-
менения със ЗИД на ЗАДС (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2012 г.) 

Промените, касаещи акцизните
ставки върху природния газ, нало-
жиха изменение в наредбата, пред-
вид задълженията, които законода-
телят е въвел за лицата по чл. 57а
от ЗАДС, за привеждане на дей-
ността им в съответствие с изиск-
ванията на закона, включително и
по отношение на средствата за из-
мерване и контрол. Поради въведе-
ните различни акцизни ставки върху
природния газ – за стопански нужди,
за битови нужди и за моторно
гориво и във връзка с контрола,
осъществяван от митническите ор-
гани, е необходимо лицата да отчитат
количествата в зависимост от пред-
назначението на природния газ.

За да се уеднаквят изискванията
към икономическите оператори по
отношение на използваните средства
за измерване и контрол, в наредбата
се предвижда прецизиране на раз-
поредбите, касаещи стоките по чл.
9 от ЗАДС (етилов алкохол) и тютю-
невите изделия. В този смисъл са
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въведени изменения, свързани с от-
читането на произвежданите, във-
ежданите и извежданите от данъч-
ните складове акцизни стоки и по-
конкретно свързани с показателите,
имащи значение за определяне на
данъчната основа на акциза. За
стоките по чл. 9 от ЗАДС се въвежда
изискване да се измерват освен
количествата и алкохолният градус.

Измененията и допълненията вли-
зат в сила от 31 март 2013 г., поради
това, че БАЦИС следва да бъде
внедрена от 1 април 2013 г., като по
този начин лицата ще разполагат с
достатъчно време да приведат дей-
ността си по отношение на пред-
аването на данни по електронен
път от средствата за измерване и
контрол към автоматизираната сис-
тема за отчетност на лицата и към
информационната система на Аген-
ция „Митници”. Системата ще га-
рантира автоматизиране на процеса
по обмен на информация и по-ефи-
касен контрол на цялостната верига
за реализацията на акцизните стоки,
както и обменът на информация по
електронен път между Агенция „Мит-
ници” и Националната агенция за
приходите.

През август 2012 г. бе утвърдена
Процедура по приемане и контрол
на акцизните декларации, чиято цел
е да определи реда и начина за
приемане и обработка на акцизните
декларации, упражняването на до-
кументен контрол на плащането,
както и да уеднакви практиките в
отделите „Акцизи” в митническите
учреждения. 

През годината се изготвиха и мно-
жество указания и други документи
между които бяха и указания за мит-
ническите служители във връзка с:

n изменения и допълнения на
Конвенция ТИР, 1975 г., и
n присъединяването на Република

Хърватия и Република Турция  към
Конвенцията за общ транзитен ре-
жим, 1987 г.

Беше изготвен и проект на Пра-
вила за организацията и контрола в
митническите учреждения при пре-
вози, осъществявани под покритието
на карнети ТИР, както и проект на
нов договор между Агенция „Митни-
ци” и АЕБТРИ.

Във връзка със създаване на
безхартиена среда за работа чрез
развитие на митническите комуни-
кационни и информационни системи
по инициативата „Електронни мит-
ници” на ЕС и с цел улесняване на
бизнеса, се изготвя изменение и
допълнение на Инструкция за взаи-
модействие и обмен на информация
между Агенция „Митници” и НАП, в
която се предвижда предоставяне
на достъп на служители от НАП до
Системата за контрол на износа,
фаза 2 (ESC2). Целта е улеснение
на бизнеса при удостоверяване на
физическото напускане на стоките
на митническата територия на ЕС
пред НАП.  

Служител на Агенция „Митници”
участва в работната среща на Ра-
ботна група „Митнически съюз”,
която се проведе през септември
2012 г. в  Брюксел в рамките на
председателството на Европейския
съюз (ЕС) от Кипър за обсъждане
на разпоредбите на преработения
Модернизиран митнически кодекс
– Митнически кодекс на Съюза
(МКС). Във връзка със задълже-
нието на държавите членки да из-
пратят своите становища до Съвета
и Председателството, Република

България изпълни поетия ангажи-
мент, с изпращането на попълнен
въпросник за централизираното
оформяне с коментар за SASP
(единно разрешение за опростени
процедури на деклариране) и ста-
новища за временното складиране
и опростяванията при режим тран-
зит.

Служители от Агенция „Митници”
изготвиха рамкови позиции относ-
но:
n Предварителна консултация на

Комитета по Митническия кодекс по
проекти на Регламенти на Комисията
за (документ TAXUD/042/2012-1 и до-
кумент TAXUD/042/2012-2) за измене-
ние на Регламент (ЕИО) №2454/93 г.,
въвеждащ разпоредбите за прилагане
на Регламент на Съвета (ЕИО) №
2913/92 г. за създаване на Митни-
ческия кодекс на Общността (изме-
нение на член 314; лингвистични из-
менения на Приложения №48, 49, 50,
51 и 51а; технически изменения на
Анекс № 37а).
n Предложение за решение на

Съвета относно позицията, която
трябва да бъде приета от името на
Европейския съюз в Съвместния ко-
митет на ЕС-ЕАСТ за приемането на
решение за изменение на Конвен-
цията от 20 май 1987 г. за общ тран-
зитен режим (изменение на кодове
по XС и кодове за опаковки); както
и рамкова позиция, съвместно с Ми-
нистерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията
относно:
n Информация от Комисията до

Европейския парламент, Съвета, Ев-
ропейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите
във връзка с акта за Единен евро-
пейски пазар II.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

На ниво митническа политика на ЕС,
представители на Агенция „Митници” взеха
участие в работата на редовните заседания
на органи към Съвета на ЕС, най-многоб-
ройни от които са участията в Групата по
митническо законодателство и политика и
Групата по митническо сътрудничество.
Активно бе и участието на българската
митническа администрация в заседанията
на секциите към Комитета по митническия
кодекс, както и в други комитети и работни
групи към Европейската комисия.

Ръководството на Агенция „Митници”
участва в регулярните срещи на Групата
по митническа политика към ГД „Данъчно
облагане и митнически съюз” на Европей-
ската комисия. На тези срещи бяха обсъ-
дени всички митнически въпроси от поли-
тически характер на европейско ниво,
като приемането на Митническия кодекс
на Съюза, закрилата на права върху инте-
лектуална собственост, новата програма
на ЕС „Митници 2020”, напредъка по Стра-
тегията за развитието на Митническия
съюз и др.

Българска делегация взе участие в се-
минар на високо ниво под Датското  пред-
седателство на ЕС на тема „Привеждане
в съответствие с изискванията и управле-
ние на риска по съответствието” в Копен-
хаген, Дания. По време на семинара бяха
обсъдени въпросите, свързани с осъщест-
вяване на съответствието в митническото
законодателство и управлението на риска
по това съответствие, съществуващите
различия при третирането на несъответст-
вията и правоприлагането. Беше поставен
въпросът за прилагане на единна стратегия
по съответствието от митническите адми-
нистрации на държавите членки, с цел да
се постигне висока степен на съответствие
със законовите изисквания от страна на
икономическите оператори, като в същото
време се минимизират разходите и за
двете страни. 

През май директорът на Агенция „Мит-
ници” взе участие в 79-ата Среща на
Клуба на генералните директори на мит-
ническите администрации на държавите
членки на Европейския съюз и Турция в
Малта. Основни теми бяха приоритетите
на трите председателства в митническата
област, както и въпроси, свързани с мит-
ническото сътрудничество по външните
граници на ЕС.

Ръководството на агенцията участва в
семинар на високо равнище за митничес-
кото сътрудничество по източната граница
на ЕС – „Премахване на бариерите”, орга-
низиран в рамките на програма „Митници
2013”, съвместно с Държавната митническа
служба на Украйна. Дискусиите по време
на семинара бяха фокусирани върху осъ-
ществяването на допълнителни начини на
сътрудничество между държавите членки
на ЕС и съседите от Източното добросъ-
седство в области като разработване на
системите за одобрени икономически опе-
ратори, на системите за управление на
риска и напредъкът по отношение сбли-
жаване на митническото законодателство. 

През годината бяха проведени и ня-
колко регулярни срещи на Надзорната
група на високо равнище за „Управление
на прилагането на Модернизирания мит-
нически кодекс (Митническия кодекс на
Съюза)” в рамките на програма „Митници
2013”. Представители на ръководството на
Агенция „Митници” взеха участие в диску-
сиите по осигуряването на редовен коор-
динационен механизъм между държавите
членки и ЕК, който да обхваща всички об-
ласти на разработки или дейности в рам-
ката на прилагането на Митническия кодекс
на Съюза.

МНОГОСТРАННО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Представител на Агенция „Митници”
взе участие в 119/120-та сесия на Съвета
на Световната митническа организация

(СМО), които преминаха под знака на
честванията на 60-та годишнина от създа-
ването на организацията. Съветът прие
решения по редица въпроси, свързани
със сигурността и улесняването на търго-
вията, инициативата за глобално свързани
митници, пакета за икономическа конку-
рентоспособност, стратегическия план на
организацията до 2015 г., състава на По-
литическата комисия на СМО, различни
административни и финансови въпроси.

Агенция „Митници” участва в годишната
среща на Генералните директори на мит-
ническите администрации на страните
членки на СМО от Европейския регион в
Баку, Азербайджан. Бяха обсъдени въпроси,
свързани със стратегическия план и фи-
нансирането на регионалното бюро за
първите две години и в дългосрочен аспект,
представителството на региона в Полити-
ческата комисия на СМО, оперативните
дейности на бюрото, както и тези на ре-
гионалните бюра за митническо разузна-
ване. Съгласувани бяха общи позиции за
кандидатите, които да представляват регион
Европа в органите на СМО.   

Агенция „Митници” участва в работни
заседания на различни структури на СМО
като 195/196 и 197/198-та сесия на Посто-
янния технически комитет, 31-та сесия на
Комитета за борба с измамите, 3-та сесия
на Комитета по укрепване на капацитета,
34-та и 35-та сесия на Техническия комитет
по митническа стойност, 11-то заседание
на Управителния комитет по Ревизираната
конвенция Киото, 10-то заседания на Ра-
ботната група SAFE, 10-та и 11-та среща на
Временната работна група „Глобално свър-
зани митници” (ГСМ) и др. По време на
тези срещи бяха подготвени мнения и ста-
новища по важни митнически въпроси,
които са разгледани или предстои да бъдат
разгледани и одобрени на сесиите на
Съвета като висш орган на организацията. 

Делегация от Агенция „Митници” участва
в 5-та международна конференция за ро-
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лята на митническите администрации в
насърчаването и улесняването на търго-
вията сред страните по Пътя на коприната,
която се проведе през ноември 2012 г. в
Истанбул, Турция. Бяха обсъдени различни
възможности за ускоряване на търговските
потоци, турски проект за улесняване на
граничните преходи между тези страни и
бе приета декларация. 

Представители на агенцията взеха учас-
тие в две сесии на Съвета на Центъра за
правоприлагане в Югоизточна Европа (SE-
LEC) и в едно заседание на Финансовата
консултативна група на организацията.

Агенция „Митници” взе участие и в две
заседания на Работната група по митни-
ческите въпроси към Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество
(ЧИС), както и в семинар на тема „Насър-
чаване на сътрудничеството между митни-
ческите лаборатории на страните членки
на ЧИС за уеднаквяване на методите за
анализ на стоки и тяхното класиране”,
проведен в Анкара, Турция.

В рамките на свои мисии в България
представители на Международния валутен
фонд и Световната банка проведоха срещи
с ръководството на Агенция „Митници”,
като бяха обсъдени въпроси, свързани с
дейността на агенцията. 

ДВУСТРАННО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

По покана на генералния директор на
израелските митници, през март 2012 г.
беше осъществено посещение в Израел
на българска митническа делегация, во-
дена от директора на Агенция „Митници”.
В хода на срещите беше разменена акту-
ална информация относно дейността и
приоритетите на двете митнически адми-
нистрации в съвременните условия. Бяха
обсъдени състоянието и възможностите
за активизиране на двустранните отно-
шения, в т. ч. задълбочаване на сътруд-
ничеството в сферата на митническото
правоприлагане, обучението на кадри,
размяната на делегации, както и други
въпроси от взаимен интерес.

По покана на председателя на Комитета
за митнически контрол на Казахстан, през
септември 2012 г. българска митническа
делегация начело с директора на Агенция
„Митници” посети Казахстан. Страните се
информираха взаимно за резултатите от
дейността на двете митнически админист-
рации и за основните насоки на бъдещото
им развитие, включително и осъществява-
ните в момента реформи и техническа мо-
дернизация. Беше подчертано значението
на взаимноизгодното двустранно сътруд-
ничество и стремежа на двете страни за
неговото задълбочаване и укрепване. Беше
постигната договореност казахстанска мит-
ническа делегация на високо ниво да
посети България през  април 2013 г.

По покана на директора на Агенция
„Митници”, през октомври 2012 г. на посе-
щение в България беше делегация на Ге-
нералната митническа администрация на
Китай, водена от зам.-министъра на мит-
ниците Лю Бин. В хода на проведените
разговори бяха обсъдени редица въпроси
от взаимен интерес, в т. ч. състоянието,
дейността и приоритетите на двете митни-
чески администрации, възможностите за
разширяване на двустранното българо-ки-
тайско митническо сътрудничество в рам-
ките на СМО и Споразумението за сът-
рудничество и взаимна административна
помощ в митническата област между ЕС и
Китай, възможностите за разширяване на
сътрудничеството в сферата на митничес-
кото правоприлагане, професионалната
подготовка и обучението на кадри, обмен

на техническа информация, логистичната
поддръжка и управление на митническото
оборудване, и др. Беше изразено взаимно
желание за задълбочаване и укрепване
на двустранното сътрудничество в митни-
ческата област. Беше отправена покана
българска митническа делегация на високо
ниво да посети Китай. 

Във връзка със започналата в началото
на ноември реконструкция, рехабилитация
и модернизация на ГКПП „Капитан Ан-
дреево” бе проведена среща с представи-
тели на турското посолство в София през
декември 2012 г. Ръководството на аген-
цията пое ангажимент през януари 2013 г.
да проведе съвместно с турски предста-
вители посещение на този пункт с оглед
предприемане на конкретни мерки за без-
проблемното преминаване на пътници, то-
вари и транспортни средства през Капитан
Андреево по време на ремонтните дей-
ности. Освен това агенцията ще предостави
на турската митническа администрация и
план-график за извършването на строи-
телно-ремонтните дейности на пункта. На
тази среща бяха обсъдени и конкретни
въпроси, свързани с контрабандата на
цигари. През изминалата година между
българската и турската митническа адми-
нистрация бе разменена кореспонденция
по важни оперативни въпроси в областта
на взаимната административна помощ,
проверката на турски плодове и зеленчуци,
внасяни в ЕС, съгласно изискванията на
Регламент 669/2009 г. и други теми от
взаимен интерес. 

Обща снимка от 79-ата среща на Клуба на генералните директори на митниците
на  държавите членки на ЕС, Хърватска и Турция, май 2012 г., Малта.  
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През годината митническата адми-
нистрация инициира активен диалог
с производителите и търговците с ак-
цизни стоки. С представители на Бъл-
гарската петролна и газова асоциация
(БПГА) и др. бяха обсъдени реда, на-
чина и формата за електронно пред-
аване на данни от измервателните
системи в данъчните складове и беше
одобрен минималният набор параме-
три за една транзакция. На работни
срещи, по инициатива на Българската
асоциация за природен газ, бяха об-
съдени специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митничес-
ките органи върху средствата за из-
мерване на природен газ, както и
специфични въпроси по прилагането
на Наредба №3. С електроразпред-
елителните предприятия и крайни
снабдители на електрическа енергия
бяха прецизирани текстове за изме-
нение на Правилника за прилагане
на ЗАДС. Предварително бяха диску-
тирани с представители на бизнеса
реда и начина за електронно пред-
аване на данни от измервателните
устройства, използвани от лицензи-
раните складодържатели, производи-
тели на алкохол и алкохолни напитки
и тютюневи изделия и във връзка с
промяна в Наредба №3. На срещите
бяха обсъдени форматът на данните,
които ще се предават по електронен
път към автоматизираната система
за отчетност на лицата към информа-
ционната система на Агенция „Мит-
ници” от средствата за измерване по
същата наредба. След обнародването
на промените бяха проведени поре-
дица от срещи с производителите на
тютюневи изделия и с представители
на пивоварната промишленост. 

Митнически служители участваха и в
инициативите на частния сектор, це-
лящи обучението на правоприлагащите
органи и предприемането на допъл-
нителни мерки срещу трафика на фал-
шифицирани стоки. Служители от мит-
ниците във  Варна, Бургас и Русе
участваха в семинар, организиран
съвместно с Международната асоциа-
ция за защита на интелектуалната
собственост REACT. Обучението за
правоприлагащите органи в областта
на интелектуалната собственост включ-
ваше разпознаване на различни ви-
дове продукти и начини на пренасяне
на фалшивите стоки. Митнически слу-
жители участваха и в обучение по
идентифициране на оригинални алко-
холни напитки, означени с географс-
ките означения „Champagne” и „Co-
gnac”, както и на лекарствени продукти,
нарушаващи патентните права. За мит-
ническите инспектори от Митница Сви-
ленград беше организирано обучение
за подобряване знанията и уменията
по разпознаването на оригинални от
фалшиви бързооборотни продукти.
Освен с бизнеса, през 2012 г. митни-
ческата администрация продължи ак-
тивно да комуникира и взаимодейства
и с гражданите. С особена ангажира-
ност митническите експерти предста-
вяха работата си пред ученици и сту-
денти и продължиха да разясняват
пред подрастващите рисковете, свър-
зани с употребата на наркотици.
През 2012 г. в Централното митническо
управление бяха регистрирани общо
75 118 документа, от които 309 са
молби, 342 жалби и 34 сигнала. Обра-
ботени бяха 35 987 входящи документа,
а 18 560 бяха изпратени в страната и
в чужбина. 2407 са изготвените опе-

ративни справки за МВР, ДАНС и
НАП, а за министерства и ведомства
те са общо 1235. 
И през изминалата година контролът
върху акцизните стоки, резултатите
от възстановяването на разследващите
функции на митническата админист-
рация, бюджетните приходи и борбата
с наркотрафика останаха във фокуса
на публичния интерес. До медиите
бяха разпространени близо 500 съоб-
щения, а в електронния вестник „Мит-
ници” бяха публикувани над 4200 ин-
формационни единици на български и
английски език. Продължи издаването
и на списание „Митническа хроника”,
като беше отбелязана 20-годишнината
от неговото възстановяване. В списа-
нието се поместваха и отговори от
митнически експерти на запитвания
на граждани и фирми. Беше издадено
и специално приложение по повод
60-ата годишнина на Световната мит-
ническа организация.

КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
Активната комуникация на Агенция „Митници” с гражданите и
бизнеса през изминалата година беше ярка илюстрация на мо-
тото, определено от Световната митническа организация за
2012 г.: „Границите разделят, митниците свързват”.
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