Информация от утвърдения от директора на Агенция „Митници“ отчет за
дейността на Инспектората в Агенция „Митници“ през 2018 г.
Във връзка с регламентираните в чл. 10а, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция
„Митници“ функции, през 2018 г. Инспекторатът в Агенция „Митници“ (Агенцията) осъществи
редица проверки и дейности по изпълнение на предвидените мерки в Годишния план на Агенция
„Митници“ за 2018 г., в Антикорупционния план на Агенция „Митници“ за 2018 г. и в Годишния
план за проверки и дейности на Инспектората през 2018 г., свързани с превенция и
противодействие на корупцията, осъществяване на превантивен и последващ контрол, анализ и
оценка на ефективността на администрацията и пр., прилагането на които допринесе косвено за
изпълнението на фискалните задачи, за подобряването на административния капацитет, както и за
укрепване на общественото доверие в морала и професионализма на митническите служители и
повишаване престижа на митническата администрация.
През 2018 г. Инспекторатът осъществи следните основни дейности и проверки:
1. В изпълнение на ангажиментите на Агенцията в дейностите по превенция и
противодействие на корупцията, след събиране, анализ и обобщаване на данните за резултатите от
прилаганите в Агенцията мерки, съдържащи се в утвърдения „Антикорупционен план на Агенция
„Митници“ за 2017 г.“, Инспекторатът изготви отчет за изпълнението на този план, а на база
предложенията на работна група, в съответствие с „Насоки за съставянето на антикорупционни
планове, тяхното съдържание и одобряването им“, приети от Националния съвет по
антикорупционни политики, разработи проект на Антикорупционния план за 2018 г., който беше
утвърден от директора на Агенцията и съгласуван с министъра на финансите. За изпълнението на
мерките, заложени в плана, и в изпълнение на „Насоки за съставянето на антикорупционни
планове, тяхното съдържание и одобряването им“, в рамките на календарната 2018 г. е изготвен
отчет за изпълнението им през първото полугодие на 2018 г.
2. „Горещият телефон” на Агенцията е достъпен денонощно, като в изпълнение на
разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от Правилата за организацията на работа с предложенията и сигналите
в Агенция „Митници”, утвърдени със Заповед № ЗАМ-597/32-123213/30.06.2015 г. на директора на
Агенцията, своевременно са отработени всички постъпили чрез него предложения или сигнали.
През 2018 г. чрез „горещия телефон“ са постъпили 30 броя съобщения.
3. Инспекторатът ежедневно администрира профила на Агенцията в Информационната
система на Националния съвет по антикорупционни политики (ИСНСАП). За 2018 г. чрез тази
система са постъпили 18 сигнала, като по 17 от тях са приключени съответните проверки, а по
един проверката продължава и през 2019 г.
4. В изпълнение на утвърдения от директора на Агенцията Годишен план за проверки и
дейности на Инспектората през 2018 г., са извършени всички 16 предвидени планови проверки и
дейности, като в сроковете, определени в заповедите за възлагането им, са изготвени съответни
доклади. В резултат на извършените проверки са направени и одобрени предложения за
подобряване на организацията на работа и осъществявания йерархичен контрол в проверените
звена, предложени са мерки за отстраняване и недопускане на установените слабости, като и
доразвиване и детайлизиране на вътрешноадминистративни актове, регламентиращи съответния
вид дейност. Извършени са следните планови проверки и дейности:
- проверка на създадената организация на работа и осъществявания контрол при изпълнение
на дейностите по контрол на пътните такси и разрешителния режим, осъществявани на МП
Капитан Андреево;
- проверка на създадената организация на работа и осъществявания контрол при изпълнение
на дейностите, свързани с прилагането на ЗАДС, ППЗАДС и др. нормативни актове в областта на
акцизното законодателство в отдел „Акцизна дейност“ в ТМУ на Митница Пловдив (закрити,
считано от 00:00 ч. на 07.01.2019 г.);
- проверки на създадената организация на работа и осъществявания контрол при изпълнение
на дейностите, свързани с прилагането на чл. 16, ал. 1 от Валутния закон и др. нормативни
документи в областта на валутното законодателство в МП Летище София-пътници, МП Летище
Варна и МП Летище Бургас;
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- проверки по предоставянето на административни услуги в звеното за предоставяне на
административни услуги в ТМУ на митници Югозападна, Свищов и Лом (закрити, считано от
00:00 ч. на 07.01.2019 г.);
- проверка по изпълнението на одобрени препоръки или предложения, във връзка с
извършени през 2017 г. проверки – в териториални звена и в структурни звена в ЦМУ;
- изготвяне на проект на „Правила за организацията при изпълнението в Агенция „Митници“
на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване
на конфликт на интереси“, които са утвърдени със заповед на директора на Агенцията;
- извършена оценка на корупционния риск в отдел „Акцизна дейност“ в ТМУ на Митница
Пловдив (закрити, считано от 00:00 ч. на 07.01.2019 г.);
- проведено е анкетиране на преминаващи през МП Калотина превозвачи и пътници (общо са
анкетирани 532 лица), с цел получаване на информация за дейността на митническите служители,
вкл. за евентуално наличие на корупционни практики;
- проведени работни срещи по превенция и противодействие на корупцията с ръководния
състав на митници Югозападна, Лом и Свищов (закрити, считано от 00:00 ч. на 07.01.2019 г.),
както и на включените в тяхната структура митнически учреждения;
- инспектори от Инспектората проведоха обучение на обучаващи служители от всички
териториални звена, по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията.
5. През 2018 г. инспекторите от Инспектората са работили по над 460 преписки, като 98 от
тях са сигнали, съдържащи твърдения/информация за извършени неправомерни деяния на
митнически служители или за проблеми в организацията на работа в митнически учреждения,
които са постъпили в Агенцията по всички възможни канали за комуникация. По всички
постъпили сигнали своевременно са предприети действия по компетентност и са извършени
съответни вътрешни проверки. В резултат са направени и одобрени предложения, в т.ч. за
подобряване на организацията на работа на проверените структурни звена, за образуване на
дисциплинарни производства, за сезиране на други компетентни органи, в т.ч. органите на
прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, и др., а до подателите на сигналите са
изготвени отговори в сроковете, съгласно АПК и ЗПКОНПИ.
6. В резултат на извършените проверки, при които са установени данни за извършени
дисциплинарни нарушения, са направени и одобрени предложения за образуване на
дисциплинарни производства срещу 38 служители. Дисциплинарно наказващият орган е наложил
32 дисциплинарни наказания, като 15 от тях са по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл и по чл. 188, т. 3 от КТ
– „уволнение“.
7. Инспектори от Инспектората са членове на Комисията за проверка за наличието или за
липсата на конфликт на интереси, която предприема необходимите действия съгласно ЗПКОНПИ
и Наредбата за организацията и реда за извършването на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси, по постъпили сигнали за конфликт на интереси.
След влизането в сила на ЗПКОНПИ и на Наредбата за организацията и реда за извършване
на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в Инспектората са
постъпили 2 бр. сигнала за конфликт на интереси, по които са предприети необходимите действия
и проверки, в т.ч. е издадена заповед и през 2018 г. е започнала проверка на подадена от
митнически служител декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.
8. Инспектори от Инспектората извършиха проверка и изготвиха доклад във връзка с
неподадените в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от страна на митнически
служители.
9. Инспекторите в Инспектората извършват проверка на подадените от служители
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. До края на 2018 г. са проверени 46 бр. декларации.
10. Новоназначените през 2018 г. служители в специализираната администрация на
Агенцията, които са били включени в стартиралите три базови курса за обучение в НУЦ, са
преминали и обучение по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията и
конфликта на интереси, в рамките на този курс, провеждано от инспектори в Инспектората.
11. Инспекторатът периодично изготвяше и предоставяше чрез Министерство на финансите
и Министерство на правосъдието информация за експерти от Европейската комисия в рамките на
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Механизма за сътрудничество и оценка с Европейската комисия, и участва през м. октомври 2018
г. в среща с експертите от ЕК по МСО, на която представи информация за прилаганите в
Агенцията мерки за превенция и противодействие на корупцията и постигнати резултати.
12. Инспектори от Инспектората участваха в обучения по теми, свързани с
административното обслужване, превенцията и противодействието на корупцията, организирани
от Главния инспекторат и от ИПА.
13. На Инспектората е възложено да извършва проверка на служителите, в Централизираната
информационна система на следствените служби (ЦИССС):
- във връзка с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изречение второ от Закона за митниците (в сила
от 07.01.2019 г.), чрез ЦИССС – Типова справка „Кратка справка за производства, водени за лице“,
е проверено актуалното състояние на 2681 служители, които са митнически органи по смисъла на
ЗМ;
- за целите на издаване на пропуски за ГКПП са проверени данните на 251 служители.
14. Инспектори от Инспектората разработиха проектите на:
- Стратегически план на Инспектората за периода 2019 – 2023 г.;
- Годишен план за дейността на Инспектората през 2019 г.
- Правила за организацията при изпълнението в Агенция „Митници“ на Наредба за
организацията и реда за извършването на проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси.
- заповеди, свързани с прилагането на разпоредби на ЗПКОНПИ и на Наредбата за
организацията и реда за извършването на проверка на декларациите и за установяване на
конфликт на интереси;
- предложение за изменение на чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците.
15. Инспектор от Инспектората участва в Работната група по Заповед № ЗАМ-649/04.05.2018
г., задачите на която бяха свързани с новите правила относно защитата на личните данни при
прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.
16. Инспектори от Инспектората участваха в работна група в КПКОНПИ, за разработване на
съвместна инструкция за взаимодействие по чл. 24, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
17. Със Заповед № РД-07 89/30.10.2018 г. на председателя на КПКОНПИ, инспектор от
Инспектората е включен в междуведомствена работна група за разработване на нова методология
за оценка на корупционния риск.
18. През 2018 г. Инспекторатът работи по изпълнението и отчитането на мярка 5.1.4. от
Третия национален план за действие на България в рамките на инициативата „Партньорство за
открито управление“, като предложи и мярка за включване в Четвъртия национален план за
действие, която мярка беше одобрена и включена в плана.
19. Инспекторатът е изразил становища по постъпили в Агенцията проекти на нормативни
актове, и по различни въпроси, във връзка с искания на други дирекции в ЦМУ или на други
институции, в т.ч. и становища по:
- проект на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и
начина на осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни
органи;
- проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси;
- проект на Процедура по изпълнение във връзка с изплащането на обезщетения по служебни
и трудови спорове в Агенция „Митници“.
Всички извършени през 2018 г. проверки и дейности от Инспектората в Агенция „Митници“
са осъществени при спазването на принципите на законност, обективност и безпристрастност,
независимост, самостоятелност, професионална етика и конфиденциалност.

