Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет за сферата на дейност на Агенция „Митници”
№
Категория информация
по
ред
1.
Описание на функциите и задачите на
митническата администрация;
правомощията
на
митническите
органи;
данни за Агенция „Митници“

2.

3.

Списък на издадените актове в
изпълнение на правомощията на
директора на Агенция „Митници“ и
текстовете на издадени
нормативни и общи административни
актове
Описание
на
информационните
масиви и ресурси, използвани от
Агенция „Митници“

Адрес в интернет

https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus
https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/structure
https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/business-card
https://customs.bg/wps/portal/agency/regulati
ons
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ublic-information-access

https://customs.bg/wps/portal/agency/regulati
ons
https://customs.bg/wps/portal/agency/contacts
/links-other-pages
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/in
fo-business/customs-activities/nomenclaturesand-tariffs/TARIC
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ublic-registers/public-registers

4.

5.

6.

Наименование, адрес, адрес на
електронната поща, телефон и работно
време на звеното в Агенция „Митници,
което отговаря за приемането на
заявленията за предоставяне на достъп
до информация
Устройствен правилник на Агенция
„Митници“
Вътрешни правила, свързани с
предоставянето на административни
услуги на гражданите

https://customs.bg/wps/portal/agency/contacts
https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus

https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ublic-information-access
https://customs.bg/wps/portal/agency/adminis
trative-services
Стратегии, планове, програми и отчети https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutза дейността на Агенция „Митници“
us/strategies-programs-projects

https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/agency-in-codes-and-facts
https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/agency-in-codes-and-facts/agency-incodes-and-facts-archive

7.

Информация
за
бюджета
и
финансовите отчети на Агенция https://customs.bg/wps/portal/agency/about„Митници“, която се публикува us/agency-in-codes-and-facts
съгласно Закона за публичните
финанси
https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/agency-in-codes-and-facts/agency-incodes-and-facts-archive

8.

Информация
за
провеждани
обществени поръчки, определена за
публикуване в Профила на купувача
съгласно Закона за обществените
поръчки
Проекти на нормативни актове заедно
с мотивите, съответно - доклада и
резултатите
от
общественото
обсъждане на проекта

9.

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/b
uyer-profile/customer-profile-from01012018/customer-profile-from-01012018

https://www.minfin.bg/bg/page/578
https://customs.bg/wps/portal/agency/regulati
ons/project-regulations
https://customs.bg/wps/portal/agency/regulati
ons/project-regulations/project-regulationsarchive

10.

11.

12.

Уведомления
за
откриване
на
производството по издаване на общ
административен акт по чл. 66 от АПК,
включително основните съображения
за издаването на акта и формите и
сроковете
на
участие
на
заинтересованите лица в
производството
Информация за упражняването на
правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за
повторно използване на информация,
таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и
форматите, в които се поддържа
информацията

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/in
fo-business/notices-APK-DOPK-ZM

Размерът на таксите, събирани от държавен
орган се определя с тарифа, приета от
Министерския съвет.
Информация от обществения сектор се
предоставя за повторно използване
безплатно или след заплащане на такса.
Относно реда и условията за повторно
използване на информация се прилагат чл.
15 и чл. 28 от ЗДОИ.
https://customs.bg/wps/portal/agency/adminis
trative-services
Обявления за конкурси за държавни https://customs.bg/wps/portal/agency/careers/
служители
announcements-of-competitions

13.

Подлежащата
на
публикуване
информация
по
Закона
за https://83.228.89.4/wps/portal/customs/agenc
противодействие на корупцията и y/home/public-registers/zpkonpi-registers
отнемане на незаконно придобито
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/a
имущество
nticorruption

14.

Информация, която е публична, https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
съгласно Закона за защита на ublic-information-access
класифицираната
информация
и
актовете по прилагането му
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/publicИнформацията по чл. 14, ал. 2, т. 3

15.

information-access

16.

17.

https://customs.bg/wps/portal/agency/aboutus/agency-in-codes-and-facts
Информацията, предоставена повече https://customs.bg/wps/portal/agency/home/a
от три пъти по реда на глава трета от nticorruption
ЗДОИ
Друга информация, определена със
закон
Публичен регистър на организациите и
институциите, получили одобрение от https://customs.bg/wps/portal/agency/home/publicкомпетентните
органи
съгласно registers/customs-public-registers
Постановление № 75 на МС oт
06.04.2007 г. за прилагане на членове
43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от
Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета
от 16 ноември 2009 г. за установяване
на система на Общността за
митнически
освобождавания
(кодифицирана версия).
Публични регистри по ЗАДС

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ublic-registers/customs-zads-registers

РМС 593/20.07.2016 г.

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ayments

Публични продажби и търгове

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/p
ublic-sales/public-sales

Портал за отворени данни
на Република България

https://opendata.government.bg/organization/
agentziya-mitznitzi
http://data.egov.bg/

Антикорупция

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/a
nticorruption

Защита на личните данни

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/pr
ivacy-policy

Използваните формати на категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет страницата на Агенция „Митници” за сферата на дейност на Агенция
„Митници” са следните: html, doc, pdf, docx, xlsx.

