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

акцизни нарушения 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 1.1. Прилагане на ефективни 

мерки за противодействие на 

незаконосъобразните практики от 

компетенциите на митническите 

органи 

       

Дейност 1.1.1.  Контрол на лицата, 

държащи или извършващи дейности с 

акцизни стоки (акцизен контрол) 
    

Задача 1.1.1.1.  Осъществяване на 

физически контрол за спазване на 

ЗАДС и нормативните актове за 

неговото прилагане 

ГДМРР, ТД 

 

 

постоянен 

 

- брой акцизни проверки 

ГДМРР - 19 528 бр. (от СОРИ) 

физически акцизни проверки 

като цяло за АМ. 

 

ТДД - 1 288 бр. 

ТДСМ -22 бр. 

ТДЮМ – 230 бр. 

ТДТ – 1433 бр. 

ТДЮЗ – 1 787 бр. 

- проведени национални 

операции по прилагането на 

ЗАДС 

ГДМРР - 8 броя; 

ТДД -6 бр. 

- осъществен засилен контрол 

(мониторинг) на 

данъчнозадължени по ЗАДС 

лица  

ГДМРР – РРАН - Мониторинг 

на пет данъчни склада 

производители на етилов 

алкохол/спирт. Единият от 

данъчните складове е под 

засилен контрол(мониторинг) в 

продължение на цялата година, 

а останалите четири от 06 юни 

до края на годината. 
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По отношение на цигарите - 

през 2019 има един мониторинг, 

който продължава и към днешна 

дата. Операцията се провежда 

по оперативен план на 

територията на 4 (четири) 

данъчни склада съвместно със 

служители на МВР - Диркецкия 

"Жандармерия". 

МРР Дунавска - 15 броя ДЗЛ с 

общо 291 бр. проверки. 

МРР Югозападна - 4 бр. 

мониторинг на данъчни 

складове на ДЗЛ  

- времеви мониторинг  на 23 бр. 

ДЗЛ. 

МРР Южна морска – 3 броя 

ТДД –3бр. 

ТДЮМ – 1 бр.  

ТДТ – 3 данъчни склада - „ВП 

Брандс Интернешънъл“ АД, „КТ 

Интернешънъл АД“, „Слънце – 

Стара Загора – Табак“ АД  

 

Задача 1.1.1.2. Иницииране на 

предварителни проверки на място по 

местонахождение на данъчни складове 

и извършване на предварителни 

документни проверки във връзка с 

издаване на лицензи за управление на 

данъчни складове, удостоверения за 

регистрация на независима малка 

пивоварна 

ДАДМ, ДПДО, ТД постоянен 

- брой предварителни проверки  ТДД – 5 бр. 

ТДСМ -3 бр. 

ТДЮМ – 5 бр. 

ТДТ – 39 бр. 

ТДЮЗ – 6 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

лицензи за управление на 

данъчен склад 

ДПДО – 20 бр. 

ДАДМ – 20 бр. 

 

 - брой съгласувани и издадени 

решения към лицензи за 

управление на данъчен склад 

ДПДО – 578 бр. 

ДАДМ – 578 бр. 
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 - брой съгласувани и издадени 

удостоверения за регистрация 

на независима малка пивоварна 

ДПДО – 4 бр. 

ДАДМ – 4 бр. 

 

Задача 1.1.1.3. Обработка и 

съхранение на банкови гаранции за 

режим отложено плащане на акциз. 

Иницииране и извършване на действия 

по освобождаване/усвояване на 

банкови гаранции за РОПА. 

 

ДАДМ, ДПДО постоянен 

- брой съгласувани банкови 

гаранции/анекси 

ДПДО – 166 бр. 

 

ДАДМ – 166 бр. 

- брой приети банкови гаранции ДАДМ – 166 бр. 

ТДЮЗ – 8 бр. 

- брой освободени банкови 

гаранции 
ДАДМ – 27 бр. 

ТДЮЗ – 10 бр. 

- брой усвоени банкови 

гаранции ДАДМ – 2 бр. 

Задача 1.1.1.4. Иницииране и 

извършване на проверки при промяна в 

обстоятелствата, при които е издаден 

лиценз, включително проверки 

извършвани във връзка с 

освобождаване на банкова гаранция и 

проверки във връзка с изпълнение 

изискванията на Наредба № Н-1 от 

22.01.2014 г. 

ДАДМ, ТД постоянен 

 - брой проверки  ДАДМ – 206 бр. 

 

ТДД – 301 бр. 

ТДСМ - 159 бр. 

ТДЮМ – 383 бр. 

ТДТ: 

93 броя -проверки при промяна 

в обстоятелствата, при които е 

издаден лиценз; 

4 броя - проверки извършвани 

във връзка с освобождаване на 

банкова гаранция – ПИР; 

 527 бр. проверки по Наредба № 

Н-1  

ТДЮЗ – 369 бр. 

Задача 1.1.1.5. Иницииране и 

извършване на предварителни 

проверки във връзка с издаване на 

удостоверения и разрешения на 

данъчнозадължените лица по ЗАДС. 
Предприемане на действия за 

ДАДМ, ТД постоянен - брой издадени разрешения 

 

ТДД – 670 бр. 

ТДСМ - 376 бр. 

ТДЮМ – 487 бр. 

ТДТ: 

614 броя РТТИ /чл.90а/;  

4 броя ВРП /чл.58б/ 
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незабавно събиране на задължения за 

акциз от данъчнозадължените лица 

 

ТДЮЗ – 926 бр. 

- брой издадени удостоверения 

за регистрация по видове (вкл. 

удостоверения за ОАКП) 

ТДД – 50 бр., от които: 6 бр. по 

чл.57а, ал.1, т.1 ЗАДС, 29 бр.по 

чл.56 ЗАДС, 15 бр. УОАКП. 

ТДСМ - 205 бр., от които 173 

бр. са Удостоверения за лица по 

чл. 76в от ЗАДС. 

ТДЮМ – 34 бр. 

ТДТ: 

16 броя УОАКП;  

34 броя по чл. 56, ал.1;  

577 броя по чл. 76в;  

12 броя по чл.57а, ал.1 

ТДЮЗ: 

ОАКП – 10 бр. 

СМОД и МОВ – 18 бр. 

Чл. 57а ЗАДС – 14 бр. 

РП – 1 бр. 

Удостоверения по чл. 76в от 

ЗАДС – 2 193 бр. 

 - периодични справки и 

контрол относно предприетите в 

компетентните митници 

действия по реда на ДОПК във 

връзка със събиране на 

неплатени суми за дължим 

акциз и прилежащи лихви 

ДАДМ - Ежемесечно до 5-то 

число на месеца, следващ 

отчетния месец от ТД се подава 

справка с информация относно 

задължения за акциз, 

формирани въз основа на 

подадените декларации от 

данъчнозадължените лица по 

Закона за акцизите и данъчните 

складове. Справката съдържа 

данни за предприетите действия 

по реда на ДОПК във връзка със 

събиране на неплатени суми за 
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дължим акциз и прилежащи 

лихви; 

ТДД – 12 бр. 

ТДСМ - 12 бр. 

ТДЮМ – 12 бр. 

ТДТ – 3 бр. 

 

Задача 1.1.1.6. Изготвяне на проекти 

на решения и становища във връзка с 

процедура по обжалване на 

индивидуални административни 

актове, свързани с прилагането на 

акцизното законодателство 

 

ДАДМ, ДПДО, ТД постоянен 

- брой съгласувани решения 

 

ДАДМ – 20 бр. 

ДПДО – 20 бр. 

 

ТДД –7 бр. 

ТДСМ – 618 бр. 

ТДТ – 1033 бр. 

- брой издадени решения ДПДО – 1 бр. 

ДАДМ – 20 бр. 

 

ТДД – 7 бр. 

ТДСМ – 618 бр. 

ТДТ – 1033 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой издадени становища  ДПДО – 64 бр. 

ДАДМ – 0 бр. 

 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 3 броя по обжалване на 

ИАА /РА/ 

- брой влезли в сила решения ТДД – 7 бр. 

ТДСМ – 311 бр. 

ТДТ – 1 021 броя  /12 бр. 

обжалвани решения/ 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- реализирани приходи от 

влезли в сила решения 

ТДД – 0 лв. 

ТДСМ – 283.60 лв. по чл. 107ж 

от ЗАДС. 

ТДТ: 
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23 352.30 лв. - реш. чл.107ж; 

  5 865.02 лв. - реш. чл.75б; 

111 812.79 лв. - реш. чл.83ж 

- възстановени суми след 

отменени ИАА 

ТДД - 424 081.56 лв. 

ТДСМ - 657 390.53 лв. Акциз 

ТДЮМ: 

952 895.82 лв – акциз     

262 840.41 лв. - лихви 

Задача 1.1.1.7. Издаване на 

удостоверения за регистриране на цена 

на тютюневи изделия  
ДАДМ постоянен 

 - брой издадени удостоверения 
ДАДМ – 800 бр. 

- брой издадени решения във 

връзка с подадени уведомления 

за регистриране на цена на 

тютюневи изделия 

ДАДМ – 77 бр. 

Дейност 1.1.2. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на митническите и 

валутни нарушения и престъпления 

  

    

 

 

Задача 1.1.2.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС 
ГДМРР, ТД постоянен 

-брой извършени проверки от 

ММГ 

ГДМРР - 582 броя; 

ТДД- 0 бр. 

ТДСМ - неотносим 

Задача 1.1.2.2. Провеждане на 

съвместни операции с други 

правоприлагащи органи 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой проведени съвместни 

операции 

ГДМРР - 8 броя както следва- 

DAPHNE (парични средства и 

изпиране на пари) 

POSTBOX II (пощенски 

пратки, свързани с електронната 

търговия) 

ATHENA II (незаконен трафик 

на културни ценности) 

PANDORA IV (незаконен 

трафик на културни ценности) 

DEMETER V (незаконен 

трансграничен превоз на опасни 

и други отпадъци) 
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30 Days at Sea (трафик на 

отпадъци през пристанища) 

THUNDERBALL (CITES) 

EEL-LICIT (CITES); 

 

ТДД –8 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

ТДЮМ – 316 бр. 

ТДЮЗ – 8 бр. 

ТДТ – 12 бр., както следва: 

ATHENA II 

SNAKE II 

THUNERBALL  

OPSON IX 

OPSON VIII 

Eclipse IV 

DAPHNE 

Demeter V 

GAMES2019 

POSTBOX II 

SILVER AXE 

EEL_LICIT 2 

Дейност 1.1.3. Осъществяване на 

ефективен контрол с оглед 

противодействие на акцизни 

нарушения и престъпления 

  
   

   

Задача 1.1.3.1. Засилване на мобилния 

контрол на територията на страната, на 

вътрешните и външни граници на ЕС ГДМРР, ТД постоянен 

-брой извършени проверки от 

ММГ 

ГДМРР – 665 бр. 

ТДСМ - неотносим 

Задача 1.1.3.2. Засилване на мобилния 

контрол по пътните артерии на 

страната чрез спиране на превозните 

средства на пътя (роудстоп) 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой извършени проверки 

(роудстоп) от ММГ 

ГДМРР – 309 бр. 

ТДД – 8 бр. 

ТДСМ - неотносим 
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Дейност 1.1.4. Повишаване капацитета 

на Агенция „Митници” по пресичане 

на незаконния наркотрафик 

  

  

Задача 1.1.4.1. Участие в 

международни операции, насочени 

срещу нелегалния наркотрафик 

ГДМРР, ТД 2019 

-брой проведени международни 

операции 

ГДМРР - Участие в 5 

международни операции по 

противодействие на 

международния трафик на 

наркотични вещества и 

прекурсори. 

ТДД –0 бр. 

ТДСМ - неотносим 

Задача 1.1.4.2. Провеждане на 

организационно съвещание по 

разкриване на незаконен наркотрафик 

ГДМРР 2019 

-доклад от съвещание ГДМРР - Проведено съвещание 

с участие на началници на 

отдели „Борба с наркотрафика“, 

изготвена докладна записка с 

предложения. 

Задача 1.1.4.3. Събиране и обработка 

на информация, свързана с незаконен 

наркотрафик 

ГДМРР 2019 

-брой записи в СОРИ 2.0 ГДМРР - Разпространени 287  

бр. съобщения за задържане на 

наркотични вещества и 

прекурсори  и 107 бр. сигнали  

за заподозрени в наркотрафик 

лица, фирми и превозни 

средства. 

Дейност 1.1.5. Организиране, 

координиране и контрол на дейностите 

с източници на йонизиращи лъчения 

(ИЙЛ) 

  

  

Задача 1.1.5.1. Осигуряване на 

ефективна дейност с наличната 

техника с ИЙЛ в процеса на 

митническия контрол 
ГДМРР, ТД постоянен 

- осигурени медицински 

изследвания 

ГДМРР - Осигурени и 

проведени медицински 

изследвания на 325 служители, 

работещи с ИЙЛ. 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 38 бр. 

ТДТ – 26 бр. 

ТДЮЗ – 40 бр. 
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- изготвени анализи относно 

дейностите с ИЙЛ 

ГДМРР: 

- Отдел РС, ГДМРР – анализ от 

извършен текущ контрол на 

дейността с ИЙЛ в обектите на 

АМ -1 брой и годишен анализ -1 

брой. 

- Отдел БН Югозападна и ТД 

ЮЗ – годишен анализ -  1 брой; 

- Отдел БН Дунавска и ТД 

Дунавска – годишен анализ - 1 

брой; 

- Отдел БН Северна морска и 

ТД СМ - годишен анализ - 1 бр.; 

- Отдел БН Южна морска и 

ТД ЮМ – годишен анализ - 1 

брой; 

 

- създадена база данни от 

сканирани обекти 
ГДМРР: 

- Отдел РС, ГДМРР – 156 266  

изображения, от които 105 531 

от мобилните и преместваеми 

рентгенови системи и 50 735 от 

стационарните; 

- Отдел БН Югозападна и ТД 

ЮЗ – 55 679 изображения; 

- Отдел БН Дунавска и ТД 
Дунавска –  5 260 изображения; 

- Отдел БН Северна морска и 

ТД СМ – 54 723 изобрзжения; 

- Отдел БН Южна морска и 

ТД ЮМ – 15 400 изображения; 

- ТД Тракийска -  25 436  

изображения; 

ТДД - 0 
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- брой извършени контроли с 

ИЙЛ 

ГДМРР – 328 558 броя 

контроли с ИЙЛ; 

ТДД – 26 бр. 

ТДСМ - 37 400 бр. 

ТДЮЗ – 33 247 бр. 

ТДТ – 36 109 бр. 

- брой контроли с констатирани 

нарушения 

ГДМРР - - 671 броя; 

ТДСМ - 84 бр. 

ТДТ – 2 бр. 

-актуализиране на оперативната 

документация (при нужда) 
ГДМРР: 

- Отдел РС, ГДМРР - 

Извършен преглед на 

актуалното състояние на 

дейността с ИЙЛ в Агенция 

„Митници“ на базата на 

промените в организационно-

щатната структура на Агенцията 

и нормативната база и 

създадено второ издание на 

Стандартна оперативна 

процедура СОП-01 „Дейности с 

ИЙЛ“ в АМ, както и на всички 

инструкции, документи и 

дневници към нея. СОП-01 е 

утвърдена със Заповед № ЗАМ-

1202 / 24.07.2019 г. на 

Директора на Агенция 

„Митници“; 

- Отдел БН Югозападна и ТД 

ЮЗ - актуализирана; 

- Отдел БН Дунавска и ТД 

Дунавска – частично 

актуализирана; 

- Отдел БН Северна морска и 

ТД СМ – частично 

актуализирана; 
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- Отдел БН Южна морска и 

ТД ЮМ – частично 

актуализирана;  

- ТД Тракийска – 

актуализирана. 

ТДД - 0 

Задача 1.1.5.2. Организиране и 

провеждане на радиационен 

мониторинг на факторите на околната 

и работната среда и индивидуален 

дозиметричен контрол на служителите, 

ангажирани с дейностите с ИЙЛ 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой  протоколи от отчет на 

индивидуалните дозиметри 

ГДМРР – 32 броя;   

ТДД – 4 бр.;  

ТДСМ - 4 бр. 

ТДТ – 4 бр. 

-брой протоколи от извършен 

радиационен мониторинг 

ГДМРР: 

- Отдел РС, ГДМРР –  40 

протоколи от проведен в 

обектите на АМ 

вътрешноведомствен радиацио-

нен мониторинг  и 1 протокол 

от проведен РМ в ЦМУ, издаден 

от външна организация; 

- Отдел БН Югозападна и ТД 

ЮЗ – 10 броя; 

- Отдел БН Дунавска и ТД 

Дунавска –11 броя; 

- Отдел БН Северна морска и 

ТД СМ – 2 броя; 

- Отдел БН Южна морска и 

ТД ЮМ – 8 броя; 

- ТД Тракийска – 4 броя. 

ТДД –11 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

Дейност 1.1.6. Контрол по 

завършването на режим транзит 
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Задача 1.1.6.1. Проследяване 

завършването на режим транзит, с цел 

своевременно вземане под отчет на 

възникнали митнически задължения 

ТД постоянен 

- предприети мерки в случай на 

взето под отчет и/или събрано 

митническо задължение след 

сроковете, определени съгласно 

митническото законодателство 

ТДД - 0 

ТДСМ – 1 

ТДТ – 3  

ТДЮЗ –10  

Задача 1.1.6.2. Издаване на 

индивидуални административни 

актове във връзка с определяне на 

митническо задължение 

ТД постоянен 

- общ брой на издадените 

решения на митническите 

органи за определяне на 

митническо задължение 

ТДД – 37 бр. 

ТДСМ - 74 бр. 

ТДЮМ – 26 бр. 

ТДТ – 6 бр. 

ТДЮЗ –1 377 бр. 

В това число- 

- брой на потвърдени решения 

за определяне на митническо 

задължение 

ТДД – 4 бр. 

ТДСМ – 10 бр. обжалвани, от 

които 3 бр. окончателно 

потвърдени. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 3 бр. 

ТДЮЗ – 14 бр. 

- брой на отменени решения за 

определяне на митническо 

задължение и/или върнати за 

преразглеждане на органа, 

който ги е издал  

ТДД – 4 бр. 

ТДСМ – Няма отменени 

решения (по 7 не е прикключила 

процедурата по съдебно 

обжалване). 

ТДЮМ – 13 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮЗ – 2 бр. 

Задача 1.1.6.3. Изготвяне на проекти 

на решения по обжалване на 

индивидуални административни 

актове, във връзка с определяне на 

митническо задължение 
ДМДМ, ДПДО постоянен 

- брой изготвени проекти на 

решения 

ДМДМ: 

 – 7 бр. проекти на решения за 

възникване на митническо 

задължение във връзка с 

неприключена транзитна 

операция и във връзка с 

отклонениe на стоки, поставени 

под режим транзит;  

- 8 бр. решения в областта на 

произхода; 
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- 9 бр.решения в областта на 

митническата стойност; 

- 2 бр. решение в областта на 

освобождаванията от вносни 

мита; 

- 1 бр. решение за неприключен 

транзитотносно митническата 

стойност на стоките; 

- 1 бр. становище по писмени 

бележки по дело с-76/2019, със 

страни по делото – директорът 

на ТД Югозападна и „Къртис 

Балкан“ ЕООД 

- брой съгласувани проекти на 

решения 

ДПДО – 57 бр. 

ДМДМ - Съгласувани са 7 бр. 

проекти на решения на 

директора на АМ по жалби 

срещу издадени решения  от 

началници на митници и 

директори на ТД за възникване 

на митническо задължение във 

връзка с неприключена 

транзитна операция и във връзка 

с отклонениe на стоки, 

поставени под режим транзит 

Задача 1.1.6.4. Изготвяне на  

постановления за налагане на 

обезпечителни мерки по чл.206а ЗМ 
ТД постоянен 

- брой издадени постановления ТДД – 0 бр. 

ТДСМ - 2 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

- размер на обезпечените суми ТДД – 0 лв. 

ТДСМ - 121 453 лв. 

ТДТ – 0 лв. 

Дейност 1.1.7. Ефективно прилагане 

на системата за собствените ресурси на 

ЕС в частта за традиционни собствени 

ресурси (ТСР) от компетентността на 

АМ 

ДМДМ  
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Задача 1.1.7.1. Постоянно 

предоставяне и отчитане на ТСР 

ДМДМ постоянен 

- размер на установените и 

заплатени мита 

ДМДМ - за периода от 

01.01.2019 г. до 30.11.2019 г. са 

установени ТСР в размер на 213 

804 353,49 лв. 

- към 20.12.2019 г. от бюджета 

на Република България за 

2019 г. на разположение на 

бюджета на ЕС е предоставена 

сума в размер на 179 022 448,18 

лв., представляваща 80 % от 

установените мита в размер на 

224 045 747,99 лв., за периода от 

ноември 2018 г. до октомври 

2019 г.; 

ТДД - 5 281 866.97 лв. 

ТДЮЗ – 1 491 457 лв. 

- размер на установените и 

несъбрани мита 

ДМДМ - за периода от 

01.10.2018 г. до 30.09.2019 г. 

общият размер на установените 

и несъбрани мита е 1 251 396,26 

лв., включващи установените в 

четвъртото тримесечие на 2018 

г. и първите три тримесечия на 

2019 г.; 

 

-отстраняване на констатирани 

пропуски при проведени 

контролни посещения от органи 

на ЕК или ЕСП 

ДМДМ - изготвено е становище 

на Агенция „Митници“ до ЕК 

по отношение на предприетите 

последващи мерки по 

предварителните констатации 

на Европейската сметна палата 

от одита във връзка с 

декларацията за достоверност за 

финансовата 2016 г. (DAS 2016) 

относно традиционните 

собствени ресурси (PF-8176); 
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- изготвено е становище на 

Агенция „Митници“ за 

последващите действия по 

доклад № 14-26-1 за 

инспекцията по традиционните 

собствени ресурси на ЕК в 

България в периода от 19 до 23 

май 2014 г.; 

-подготовени са три становища 

на Агенция „Митници“ за 

последващите действия по 

доклад № 17-26-1 за 

инспекцията по традиционните 

собствени ресурси на ЕК в 

България в периода от 20 до 24 

ноември 2017 г. 

- изготвено е становище към 

Координационното звено по 

собствените ресурси в 

Министерството на финансите 

относно размера на наложената 

лихва в резултат на 

административна грешка в 

следствие на решения на ВАС, 

свързани със случаи по 

разследвания на OLAF за 

избягване плащането на ТСР за 

внос на определени мрежести 

тъкани от стъклени влакна от 

Китай; 

- изготвено е становище към 

Координационното звено по 

собствените ресурси в 

Министерството на финансите 

относно размера на наложената 

лихва за просрочено плащане на 
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традиционни собствени ресурси, 

предоставени доброволно на 20 

март 2019 г. с отчет за сметка 

„А“ за януари 2019 г. 

ежемесечно 

- изпратени отчети за сметка 

“A” 

ДМДМ - изпратени 12 месечни 

отчета за сметка „А“ за ТСР. 

 

ТДД - 24 

тримесечно 

- изпратени отчети за сметка “Б” ДМДМ - изпратени 4 

тримесечни отчета за сметка „Б“ 

за ТСР. 

Задача 1.1.7.2. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и 

точност на данните за ТСР ДМДМ 
постоянен 

 

- Извършвана детайлна 

проверка, в процеса на 

подготовка на отчетите, на 

всички записи от контролна 

справка „Б“ 

ДМДМ – Извършвано е 

ежемесечно. 

Задача 1.1.7.3. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и 

точност на данните за ТСР ДМДМ, ГДИСАД февруари   2019 

- изготвен годишен доклад за 

ТСР съгласно член 6, параграф 1 

от Регламент (ЕС, Евратом) № 

608/2014 на Съвета  

ДМДМ - Годишният доклад за 

2018 г. за ТСР е изпратен на 

Координационното звено в 

Министерството на финансите с 

писмо от 27 февруари 2019 г. 

Задача 1.1.7.4. Изготвяне на Решения 

за предоставяне/отписване на ТСР, 

съгласно законодателството на ЕС 

ДМДМ постоянен 

- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за предоставяне на 

разположение на бюджета на ЕС 

на суми за ТСР, за които не са 

приложими разпоредбите на чл. 

13, параграф 2 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 609/2014 г. на 

Съвета и Заповед № ЗАМ-398 от 

14.05.2014 г. на директора на 

Агенция „Митници”   

ДМДМ -Изготвени са 7 (седем) 

решения за предоставяне на 

разположение на ТСР на 

бюджета на ЕС, издадени на 

основание чл. 13, параграф 2 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 

609/2014 г. на Съвета за ТСР в 

размер на 382 745,75 лв. 
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- изготвени Решения на 

директора на Агенция 

„Митници“ за отписване на ТСР 

на основание чл. 13, параграф 2, 

предложение 3 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 609/2014 г. на 

Съвета  и Заповед № ЗАМ-398 

от 14.05.2014 г. на директора на 

Агенция „Митници” 

ДМДМ - Не са възниквали 

предпоставки за изготвяне на 

решения за отписване на ТСР. 

Задача 1.1.7.5. Събиране на 

информация за установени случаи на 

измами и нередности с ТСР над 10000 

евро, докладване и актуализация на 

случаите в системата OWNRES 

ДМДМ постоянен 

- брой актуализирани случаи; ДМДМ - За периода януари-

ноември 2019 г. (обхващащ 

четвъртово тримесечие на 2018 

г. и първите три тримесечия на 

2019 г.) са актуализирани 41 

вече регистрирани случаи, от 

които 10 са затворени. 

- брой докладвани случаи; ДМДМ - В системата OWNRES 

на ГД „Бюджет“ са докладвани 

10 (десет) нови случая на 

измами и нередности с ТСР, от 

които 9 се отнасят за 

контрабанда на цигари. 

- размер на дължимите случаи. ДМДМ - Размерът на 

дължимите мита по случаите 

2 854 913,93 лв. (1 778 081,02 лв. 

за 9-те случая, отнасящи се за 

контрабанда на цигари и 

1 076 832,91 лв. за 1 случай) 

Задача 1.1.7.6. Изготвяне на рискови 

индикатори и засилване на контрола 
ДМДМ постоянен 

- брой изготвени рискови 

индикатори; 

ДМДМ -1 бр. 
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въз основа на анализ на Годишния 

доклад на ЕК относно резултатите от 

последващите проверки  на 

доказателствата за произход в 

държавите членки и установените 

случаи на нередовни и подправени 

доказателства за произход 

- брой указания до 

митническите органи за 

осъществяване на засилен 

контрол; 

ДМДМ -1 бр. 

Дейност 1.1.8. Издаване на 

индивидуални административни 

актове във връзка с правилното 

прилагане на митническото 

законодателство 

  

  

Задача 1.1.8.1. Изготвяне на проекти 

на  индивидуални административни 

актове във връзка с правилното 

прилагане на митническото 

законодателство 

ДМДМ, ДПДО постоянен 

- брой проекти на  

индивидуални административни 

актове 

ДПДО – 41 бр. 

ДМДМ - изготвени са общо 14 

бр. проекти на  индивидуални 

административни актове; 

Подготвени са 2 бр. решения по 

жалби на икономически 

оператори по решения на 

директор на ТД за отказ за 

издаване на разрешение за 

предоставяне на общо 

обезпечение; 

 

ТДД – 264 бр. 

ТДСМ – 18 бр. 

ТДЮЗ –6 бр. 

Дейност 1.1.9. Изготвяне на указания 

относно прилагане на митническото 

законодателството на ЕС и свързаното 

с него национално законодателство 

 

  

  

Задача 1.1.9.1. Изразяване на 

становища по проекти на нормативни 

актове 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени становища ДМДМ – 5 бр. 

ДАДМ – 24 бр. 
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Дейност 1.1.10. Ефективно прилагане 

на разпоредбите в ЗМ и ЗАДС, 

позволяващи своевременна реализация 

на отнети и изоставени в полза на 

държавата стоки (ОИПДС) за 

предотвратяване на незаконосъобразни 

практики от компетенциите на 

митническите органи. Повишаване 

събираемостта на приходите от 

ОИПДС. 

  

  

Задача 1.1.10.1. Иницииране и 

организиране на процедурите за 

продажби на ОИПДС по производства, 

водени от митническите органи, както 

и на процедурите за унищожаване на 

негодни стоки, съгласно ЗМ. 

Проучване на възможностите за 

безвъзмездно предоставяне на стоки за 

социални нужди и извършване на 

съответните процедури по ЗМ и 

подзаконовите нормативни актове. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой проведени процедури  ДФУСОП - проведени 34 

тръжни процедури по ДОПК 

ТДД – 6 бр. 

ТДСМ – 7 бр. 

ТДЮМ- 15 бр. 

  

 

- брой успешни търгове ДФУСОП - 10 бр. успешни 

търгове  

 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 4 бр. 

ТДЮМ- 3 бр.  

ТДТ – 1 бр. 

ТД ЮЗ – 1 бр.  

- количество / стойност на 

продадени стоки 

ДФУСОП: 
По данни от ТД са продадени 

стоки по ДОПК, на обща 

стойност 450 341,25  лв.  

Количеството и вида на стоките 

са твърде разнородни, напр.  
- изделия от благородни метали 

(ТД Южна морска и ТД 

Югозападна); 
- 12 750 бр. гуменки от плат, 1747 

бр. пощенски марки, 782 бр. 

ел.фенерчета (ТД Югозападна); 
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- 779 чф маратонки (ТД Дунавска) 

- 64 бр. чували с гумени подметки 
(ТД Югозападна); 

- МПС (ТД Югозападна и Северна 

морска) 

 

ТДД – 779 чф. маратонки /5 720 

лв. 

ТДСМ – 6 бр.контейнери, 910 

бр. адаптери, 1 бр. контейнер с 

лично имущество, 

2538 чф.ръкавици, 2 бр.МПС, 

18/00 бр.закачалки, 9788м. 

гумени тръби, 5218.3м. плат, 

752 кг.желязо, 1481 бр.стоки за 

бита; Обща стойност-79 456лв. 

ТДЮМ – Търг 1/2018 г.-

стартиран 2019 г.- 14 бр. 

МПС/56 425,50 лв. 

Търг 1/2019 г.- 5 бр. МПС/2 526 

лв. 

Търг 1/2019/ДОПК- 5 950,25 гр. 

благородни изделия от злато и 

сребро за 234 125 лв. 

Търг 2/2019/ДОПК- 11 794,46 

гр. благородни изделия от злато 

и сребро за 68 140 лв. 

ТДТ – Торф – торби по 50 литра 

– 1215 торби 60 750 литра/ 

3948,75 лева 

ТДЮЗ- 64 бр./641 лв. 

- количество / стойност на 

унищожените стоки 
ДФУСОП: 
По данни от ТД са извършени 12 

процедури за унищожаване на 

стоки по ЗМ; унищожени са 

разнородни стоки, напр 
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- 9 860 кг. хранителни стоки (ТД 

Южна морска); 
- 150 кг PVC и каучукови изделия 

(ТД Южна морска); 

- 15 960 кг стоки със защитени 

търговски марки (Юж.морска); 
- 14 780 кг перилни, почистващи 

препарати, шампоани и т.н. (Южна 

морска) 
- 29 935 бр. парфюми и козметични 

продукти с търг.марки (ТД 

Тракийска); 
- 500 бр. цветя/гербери (ТД 

Тракийска-Свиленград);  

- 2 бр. негодни МПС (ТД Северна 

морска) 

ТДД –  
9778 бр. – Рег.608/13/195560лв. 

ТДСМ – 2 860 бр.дамски чанти, 

телефони и друга техника, 200 

кг. фолио, 30 бр. гумени 

уплътнения, 13 пакета ПВЦ 

тръби, 48000бр.копчета, 

168бр.комп.накладки за 

тов.автомобили, 249 бр. глави за 

термовинили, 33 бр.дънки, 2 бр. 

метални макари, 211 бр. 

авточасти, 2474 бр. бельо, 

157526 бр. кинкалерия, 36 бр. 

такт.жилетки, 22 бр. арм.каски, 

2 бр.МПС, 245 бр. ел.крушки, 1 

бр. автомобилен двигател. 

ТДЮМ – Унищожени стоки 

към 31.12.2019 г.- 

4050 табл. лекарствен продукт; 

745 кутии натурален сок; 

82 900 кутийки бонбони; 

654,96 л. зехтин и олио; 
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46 861 чифта обувки и чорапи; 

115 пакета хранит. продукти; 

1322 пакета памперси, хигиенни 

и почистващи препарати; 

199 к-кта дъвки; 

12 344,91 кг. перилни, козмет. и 

хранителни  продукти; 

341 175 бр. дрехи, хранителни 

продукти, напитки, перилни и 

козметични продукти, кожени 

изделия и аксесоари. 

ТДТ – 46 246 бр. / 220 170,89 лв. 

2 520 м2 / 2020,06 лв. 

7 510 бр. / 7 553,00 лв. 

280  чф. / 2 102,00 лв. 

5 кг. / 8,00 лева 

24 к-та / 72,00 лв. 

ТДЮЗ- 0  

 

- брой постъпили искания ДФУСОП: 

- 6 бр. искания за предоставяне 

на МПС от ТД и бюджетни 

организации; 

- 2 бр. искания за предоставяне 

на движими културни ценности; 

- не са постъпвали искания за 

предоставяне на стоки за 

социални нужди 

ТДД – 0 бр.  

ТДСМ – 1  бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ- 1 бр. 

- брой удовлетворени искания ДФУСОП: 

7 бр. удовлетворени искания за 

предоставяне на МПС и ДКЦ 

ТДД – 1 бр. 
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ТДСМ -0  бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Задача 1.1.10.2. Осъществяване на 

ефективна координация с МФ по повод 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на отнети или изоставени 

в полза на държавата МПС. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- регулярно актуализиране на 

данните 
ДФУСОП: 
Ежемесечно актуализиране 

ТДД – 12 бр. 

ТДСМ - 12 броя справки. 

ТДЮМ – 12 бр. 

ТДТ – 12 бр. 

ТДЮЗ – 12 бр. 

  

- изпращане на справки в МФ в 

определените срокове 

ДФУСОП: 

12 бр. обобщени сведения за 

МПС, изпратени в МФ 

 

Задача 1.1.10.3. Организиране на 

процедурите по ЗАДС във връзка с 

възможностите за продажба с цел 

преработка на ОИПДС (акцизни) или 

тяхното унищожаване. 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой проведени процедури 

/търгове за продажба 

ДФУСОП: 

- проведени 14 тръжни 

процедури по ЗАДС за продажба 

на етилов алкохол, алкохолни 

суровини и горива; 

- проведени 12 процедури за 

унищожаване на акцизни стоки 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮМ – 5 бр.  

ТДТ – 7 бр.  

ТДЮЗ – 1 бр. 
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- количество предадени за 

преработка акцизни стоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДФУСОП 

- продадени за преработка 

акцизни стоки 

 135305,00 л. етилов алкохол 

(ТД Южна морска); 

 22820,00 л. енергийни 

продукти (ТД Дунавска) 

 200 303 л. алкохол (ТД 

Дунавска) 

ТДД - 200303 л. алкохол/1 404 

303 лв. 

 

ТДЮМ - 135,305 т. алкохол за 

преработка 

ТДТ - 0 
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- количество унищожени 

акцизни стоки 

ДФУСОП: 

унищожени тютюневи изделия- 

 1 174 338 бр. кутии цигари,  

 4 380  бр. късове,  

 509,653 кг. тютюн,  

  

 4 303 бр. пури и пурети, 

 1 200 бр. + 40 кут. електронни 

цигари, 

 1 400 бр. цигари от заготовки,  

 3 029 600 бр.филтри за цигари, 

 2 648 100 бр. хартия за цигари, 

168 кг опаковки от паста за 

наргиле 

ТДСМ – Унищожени - 

710 924 бр. кутии цигари, 

50 бр.пурети,  

38 кг. тютюн,  

56 къса ръчно свити цигари, 

321,19 л. алкохол. 

ТДЮМ:  

Унищожени тютюневи изделия- 

Тютюневи изделия – 7 872 къса 

Тютюневи изд-я – 463 414 кут. 

Насипни цигари – 57 пак. 

Нарязан тютюн – 471,653 кг. 

Паста наргиле – 806,815 кг. 

Пури – 25 бр. 

Филтри за цигари – 4000 бр. 

Ел. цигари – 1200 бр. 

ТДТ – 0  

ТДЮЗ: 

33830 л. 

0 
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Задача 1.1.10.4. Организиране на 

процедурите по безвъзмездно 

предоставяне на ОИПДС – енергийни 

продукти по реда на ЗАДС и Наредба 

№ 7/2010 г. Изготвяне на лабораторни 

изпитвания и експертизи за годност от 

компетентен държавен орган. 

ДФУСОП, ДЦМЛ 

ТД 
постоянен 

- брой постъпилите заявки и 

искания 

ДФУСОП: 

10 бр. постъпили заявки от ТД, 

държавни учреждения и общини 

 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮМ – 2 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

НУЦ – 1 бр.  

Министерство на културата – 1 

бр.  

Общини – 3 бр. 

 

- брой изпратени искания за 

издаване на експертни 

заключения за годност 

ДФУСОП: 

8 бр. изпратени искания за 

експертизи с общо 30 бр. 

протоколи от лабораторни 

изпитвания 

 

 

- брой изготвени експертизи за 

годност 
ДФУСОП: 
30 бр. изготвени експертизи 

ДЦМЛ – 24 бр. лабораторни 

експертизи 

ТДД МЛ Русе – 6 бр. 

лабораторни експертизи 

 

ТДЮЗ-7 

- брой на издадените заповеди ДФУСОП: 
6 бр. издадени заповеди за 

предоставяне на гориво 

 

ТДД – 1 бр. /за Лом 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 1 бр. /за Студенец 
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ТДЮМ – 1 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

НУЦ – 1 бр. 

НУФИ с.Широка лъка – 1 бр.  

 

Задача 1.1.10.5. Методическо 

подпомагане на звената по 

разпореждане с ОИПДС в процеса на 

прилагане на националните разпоредби 

и европейските регламенти във връзка 

с допустимите процедури по 

отношение реализацията на задържани, 

отнети и изоставени в полза на 

държавата специфични стоки 

(движими културно-исторически 

ценности, животински и растителни 

видове, стоки, нарушаващи права на 

интелектуална собственост и т.н.) 

ДФУСОП, ТД постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие 

ДФУСОП – 8 бр. молби за 

съдействие 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ- редовна  консумация за 

съдействие по специфични 

случаи 

- брой становища по конкретни 

казуси 

ДФУСОП – 10 бр. молби за 

съдействие 

 

ТДД – 3 бр. 

ТДСМ – 3 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮз – 2 бр.  

ТДЮМ – 1 бр. 

- разработени и утвърдени 

вътрешни правила, изготвени 

указания и др. 

ДФУСОП: 

4 бр. (Вътрешни правила за 

дейността и документооборота 

при РОИПДС; 

актуализирани 2 бр. наредби; 

заповед за оправомощаване на 

длъжностни лица за продажба 

на акцизни стоки) 
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- брой проведени работни срещи 

и семинари с ТМУ 

ДФУСОП – 2 бр. (работна 

среща с НАП по повод 

Инструкцията за 

взаимодействие и участие в 

обучение в НУЦ по F-газ 

законодателството) 

 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 1.2. Предотвратяване на 

възможностите за укриване и 

невнасяне на данъци и такси чрез 

усъвършенстване на 

законодателството, осъществяване 

на по-ефективен контрол, засилване 

на междуинституционалното 

сътрудничество и координация и 

ефективен обмен на информация 

       

Дейност 1.2.1. Иницииране на 

проверки за спазване разпоредбите на 

чл. 103а и чл. 103в от ЗАДС. Сезиране 

на БИМ и/или ДАМТН в случаите, 

засягащи тяхната компетентност 

 ГДМРР, ТД постоянен 

-брой инициирани проверки ГДМРР: 

- 48 броя – РРАН 

- 19 броя – МРР Дунавска; 

ТДД – 21 бр. 

ТДСМ – 13 бр. (по чл. 103в от 

ЗАДС) 

ТДТ – 23 бр. 

-брой изпратени писма до БИМ ГДМРР - 5 броя – МРР 

Дунавска 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮЗ –2 бр. 

-брой изпратени писма до 

ДАМТН 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 23 бр. 

ТДЮЗ –1 бр. 
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Дейност 1.2.2. Сътрудничество и 

обмен на информация с други 

правоохранителни и правоприлагащи 

органи в областта на контрола върху 

акцизните стоки 

 ГДМРР      

Задача 1.2.2.1. Организиране, 

координиране и провеждане на 

съвместни проверки 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой съвместни проверки ГДМРР: 

- РРАН - 1526 броя и 

шестмесечен съвместен с МВР 

мониторинг (съвместно  с 

дирекция „Жандармерия“-

ГДНП) на пет данъчни склада 

производители на етилов 

алкохол/спирт и цигари. 

МРР Дунавска – 1036 броя 

МРР Югозападна - 7 броя 

МРР Южна морска – 78 броя 

 

ТДД – 12 бр.  

ТДСМ – неотносим 

ТДЮМ – 42 бр. 

ТДТ – 24 бр. 

ТДЮЗ –15 719 бр. 

Дейност 1.2.3. Засилване на 

митническия надзор по отношение на 

елементите за облагане (тарифно 

класиране,  произход на стоките и 

митническа стойност) и по отношение 

на на освобождаването от мита 

 ДМДМ, ДЦМЛ      

Задача 1.2.3.1. Установяване на 

единна практика при определяне на 

елементите за облагане (тарифно 

класиране, произход на стоките и 

митническа стойност), както и при 

прилагане на митническите 

освобождавания 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания и 

други вътрешни 

административни актове; 

ДМДМ: 

 – 1 бр. указания към 

митническите учреждения, 

свързани с трансформиране на 

временни антидъмпингови мита 

в окончателни и окончателно 

събиране на вземанията за мита 

и ДДС, наложено върху вноса 
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на електрически велосипеди с 

произход Китай; 

- 1 бр. указания за уеднаквяване 

на практиката по проверката, 

приемането и/или оспорването 

на декларираната митническа 

стойност на внасяни стоки. 

 

- брой проведени съвместни 

работни срещи и обучения; 

ДМДМ – 1 работна среща във 

връзка с измененията в 

разпоредбите за произход към 

споразуменията за свободна 

търговия; 

Участие в работна среща за 

последващия контрол - във 

връзка с митниеската стойност 

на стоките. 

- изготвени справки до ЕК във 

връзка с осъществяван 

мониторинг на управлението и 

администрирането на 

последващи проверки на 

документите за произход; 

ДМДМ - 3 бр. справки – 

справка за доказателства за 

произход до компетентните 

органи на други държави 

(поизборни проверки); 

 -справка за изпратени 

доказателства за произход до 

компетентните органи на други 

държави (в случаи на 

основателни съмнения);   

-справка за получени 

запитвания за доказателства за 

произход, отправени от 

митн.администрации на 

държавите партньори по ССТ 
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- изготвени и изпратени на ЕК 

месечни доклади по реда  на чл. 

14 (6) от Регламент (ЕС) 

2016/1036 и чл. 24 (6) от 

Регламент (ЕС) 2016/1037; 

 

ДМДМ – 4 бр. 

Задача 1.2.3.2. Извършване на 

засилени  проверки при допускане на 

стоки за свободно обращение, 

придружаващите ги документи, 

включително и допълнителни 

документи при необходимост,  

проверки на стоките и вземане на 

проби/мостри за анализ, за 

установяване точността на 

декларираните данни, в частност 

елементите за облагане в приетите 

митнически декларации, без да се 

нарушава прилагането на 

административно наказателните 

разпоредби 

 

 

ТД 

 

Постоянен 

 

- брой извършени проверки; 
ГДМРР - МРР Дунавска – 6 

броя; 

 

ТДД – 13 782 бр. 

ТДСМ – 1 808 бр. 

ТДЮМ – 475 бр. 

ТДТ – 603 бр. 

ТДЮЗ – 3 968 бр. 

- брой взети проби/мостри. ТДД – 165 бр. 

ТДСМ – 265 бр. 

ТДЮМ – 501 бр. 

ТДТ – 28 бр. 

ТДЮЗ –1 970 бр. 

Задача 1.2.3.3. Извършване на 

документни проверки на приетите 

митнически декларации, 

придружаващите ги документи, при 

необходимост представяне и на 

допълнителни документи, проверка на 

стоките и вземане на проби/мостри за 

анализ или за подробно изследване на 

ТД Постоянен 

- брой извършени проверки; ТДД – 10 316 бр. 

ТДСМ – 4676 бр. проверки на 

декларации с 15817 бр. стоки 

(данните са за режим допускане 

за свободно обращение) 

ТДЮМ – 112 бр. 

ТДТ – 148 бр. 

ТДЮЗ –7 060 бр. 
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стоките  от глави 61, 62, 63 и 64 на КН 

на ЕС от Китай 

- брой взети проби/мостри ТДД – 13 бр. 

ТДСМ – 51 бр. 

ТДЮМ – 42 бр. 

ТДТ – 17 бр. 

ТДЮЗ –2 128 бр. 

Задача 1.2.3.4. Изпрашане за проверка 

по линия на международното 

сътрудничество на фактури, 

послужили за определяне на 

стойността за митнически цели, в 

случаите на деклариране на занижени 

стойности. 

ТД Постоянен 

- брой извършени проверки; 

ТДД – 35 бр. 

ТДСМ – 15 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ –3 бр. 

Задача 1.2.3.5. Извършване на засилен 

контрол на стоки, които представляват 

потенциална заплаха за избягване 

плащане на антидъмпингови и/или 

изравнителни мита. Създаване на 

индикатори за целите на анализа на 

риска. 

ДМДМ, ТД Постоянен 

- брой създадени индикатори 

ТДД – 0 бр.  

ТДСМ - МД,МП,МБ 

ТДТ – 0 бр. 

Задача 1.2.3.6. Извършване на лабора-

торни анализи на проби при проверка 

за тарифно класиране на стоките за 

нуждите на митническия контрол 

ДЦМЛ ,  

МЛ Русе,  

МЛ Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби за 

целите на тарифното класиране; 
ДЦМЛ– 466 броя; 

- ежегодни отчети за дейността 

на лабораториите 
ТДД МЛ Русе – 76 броя; 

- брой на въведените нови ана-

литични методи  
ТДТ МЛ Пловдив – 12 бр. 

Дейност 1.2.4. Осъществяване  на 

контрол върху акцизните стоки        

Задача 1.2.4.1. Актуализиране на 

комуникационния модул на БАЦИС за  

обмен на данни между БАЦИС и 

ИСКГ на НАП във връзка с 

внедряването в експлоатация на МИСВ 

ГДИСАД, ДАДМ 2019 

- реализация на проекта ГДИСАД, ДАДМ – Реализиран 

е Проект 3.3.2.4 „Актуализация 

на комуникационния модул на 

БАЦИС за изпращане на данни 

към Информационна система 

„Контрол на горивата” (ИСКГ) 

на НАП във връзка с внедряване 
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в експлоатация на нова МИСВ ” 

и е внедрен в експлоатация през 

месец април 2019 г. 

 

Задача 1.2.4.2. Отразяване на 

законодателните промени от ЗАДС в 

БАЦИС 

ГДИСАД, ДАДМ 2019 

- реализация на проекта ГДИСАД, ДАДМ: 

- Проект 3.3.2.3 - 

„Усъвършенстване на модули от 

БАЦИС”е реализиран и внедрен 

в експлоатация през м. януари 

2019 г.   

 - Проект 3.3.1.40 „Промени в 

БАЦИС във връзка с влезли в 

сила промени в ЗАДС и 

ППЗАДС и промени в АИДА“ е 

реализиран и предстои 

внедряване в експлоатация в 

началото на 2020 г. През 2019 г. 

като част от проекта са 

внедрени в експлоатация два 

нови публични регистри по 

ЗАДС, нова електронна услуга 

„Изявления по АПК“ 

Задача 1.2.4.3. Детайлизация, 

разработване и тестване на промени  в 

Системата за движение и контрол на 

акцизни стоки (EMCS) във връзка с 

фаза 3.4 

ГДИСАД, ДАДМ 2019 

- провеждане тестовете за 

съответствие и част от 

функционалните тестове 

ГДИСАД, ДАДМ: 

- Проект 3.3.1.41 „Промени в 

модули на БАЦИС във връзка с 

промени в Европейските 

спецификации за изпълнение на 

планирани дейности за EMCS 

фаза 3.4 - ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ 

” – приключил успешно Етап I 

от проекта, в който са 

проведени тестове за 

съответствие с ЕК, 

функционални тестове на 

модули EMCS и SEED от 

БАЦИС. Стартиран е Етап II от 



 35 

проекта, който ще приключи на 

13.02.2020 г. 

Задача 1.2.4.4. Поддържане на 

комуникационна свързаност за обмен 

на данни между БАЦИС и ИСКГ на 

НАП 

ГДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

свързаност и обмен на данни 

между двете информационни 

системи 

ГДИСАД – Обезпечена е 

постоянна свързаност и обмен 

на данни между двете 

информационни системи 

Задача 1.2.4.5. Осъществяване контрол 

върху работоспособността на БАЦИС 

и предаването на данни от ИКУНК към 

АМ 

ГДИСАД постоянен 

- обезпечена постоянна 

работоспособност на системата 

ГДИСАД – Обезпечена е 

постоянна работоспособност на 

системата 

- разрешени проблеми, свързани 

с предаването на данни от 

ИКУНК 

ГДИСАД – Своевременно се 

разрешават проблеми, 

възникнали с предаването на 

данни от ИКУНК. 

Внедрена в реална 

експлоатациия нова 

оптимизирана за ИО версия 

2.1.7 на имиджа за ИКУНК. 

Дейност 1.2.5. Ефективно прилагане 

на законодателството, процедурите и 

инструментариума за последващ 

контрол  

ДМДМ, ДАДМ, ТД  

 

 

Задача 1.2.5.1. Актуализиране на 

Методическо ръководство за 

митнически проверки в рамките на 

последващия контрол ДМДМ, ТД 2019 

- актуализирано ръководство ДМДМ – Актуализацията на 

методическото ръководство за 

митнически проверки в рамките 

на последващия контрол не е 

приключила 

 

ТДД – 0  

Задача 1.2.5.2. Изготвяне на план за 

контрол за извършване на проверки по 

митническото законодателство от 

звената за последващ контрол 

ДМДМ, ТД до1 ноември 

- утвърден план ДМДМ – изготвен е план, който 

е утвърден от директора на 

Агенция „Митници“ 

ТДД – 0 

ТДТ – да, утвърден план 
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ТДЮЗ –0 

ТСДМ – да, утвърден план 

Задача 1.2.5.3. Анализ на данни и 

информация, идентифициране на 

рисковете от неспазване на 

митническото законодателство. 

Автоматизиран процес на селекция на 

икономически оператори за целите на 

извършване на проверки от звената за 

последващ контрол 

ДМДМ, ТД постоянен 

 

- брой годишни план-програми 

ДМДМ – Разработени са 5 бр. 

годишни план-програми, които 

са утвърдени от директорите на 

ТД 

 

 

ТДД –1 бр. 

ТДСМ – 1 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДЮЗ –1 бр. 

- брой селектирани лица за 

включване в годишните план-

програми на звената за 

последващ контрол 

ДМДМ – селектира 42 бр. 
икономически оператори, които 

са включени в годишните план-

програми на ТД, както следва: 

ТДД –  8 бр. 

ТДСМ – 8 бр. 

ТДТ – 5 бр. 

ТДЮЗ – 17 бр. 

ТДЮМ – 4 бр. 

Задача 1.2.5.4. Извършване на 

проверки в рамките на последващия 

контрол съгласно член 48 от МКС и 

член 84 от ЗМ 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой извършени проверки ДМДМ – 0 бр. 

 

ТДД – 12 бр. 

ТДСМ – 31 бр. 

ТДЮМ – 2 бр. 

ТДТ – 16 бр. 

ТДЮЗ – 48 бр. 

- установени суми за мито и 

ДДС  в резултат на извършените 

проверки 

 

ТДД - 139 624.42 лв. 

ТДСМ: 

Мито - 135 456.92 лв. 

ДДС - 296 992.30 лв. 

ТДЮМ: 
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Мито – 8 556.78 лв.;                  

ДДС – 1 711.35 лв. 

ТДТ:  

Мито - 160 278.16 лв.; 

ДДС – 1 728.00 лв.;  

Лихви – 260.70 лв. 

ТДЮЗ: 

Мито –230 812.20лв. 

ДДС –611 813.33 лв. 

Лихви: 87 533.11 лева 

- платени лихви:  

за мито – 8 033.10 лв. 

за ДДС – 82 842.42 лв.  

 

Задача 1.2.5.5. Анализи и становища 

по доклади от проверките, извършени 

от звената за последващия контрол във 

връзка с подадени заявления за 

поправка на данните в митническата 

декларация 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени становища 

ДМДМ – 36 бр. 

Задача 1.2.5.6. Изготвяне на проекти 

на решения във връзка с 

производствата по обжалване на 

индивидуални административни 

актове, издадени в резултат на 

извършени проверки от звената за 

последващ контрол 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени проекти на 

решения 

ДМДМ- 2 бр. 

 

ТДД – 4 бр. 

Дейност 1.2.6. Подобряване на 

контролната дейност в областта на 

данъчния контрол по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТД  

 

 

Задача 1.2.6.1. Изготвяне на план за 

контрол за дейността на митническите 

органи  по прилагане на акцизното 

законодателство за 2020 г. 

ДАДМ ноември 2019 

- утвърден план от директора на 

АМ  ДАДМ - Утвърден план за 

контрол от директора на АМ. 
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Задача 1.2.6.2. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии 

от митническите органи  по прилагане 

на акцизното законодателство за 2020 

г. 
ТД Декември 2019 

- утвърден план от директори на 

териториални дирекции 

ТДД - 1 

ТДСМ – не 

ТДЮМ – 1 

ТДТ – 1 

ТДЮЗ: 

Изготвена план-програма за 

ревизии и проверки за 2020 г., 

утвърдена от Директора на ТД 

Югозападна и изпратена в ЦМУ 

на АМ по установения ред. 

Задача 1.2.6.3. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии 

от митническите органи  по прилагане 

на акцизното законодателство за 2019 

ТД 
Януари – 

Февруари 2019 

- утвърден план за 2019 г. от 

директори на териториални 

дирекции 

ТДД - 1 

ТДСМ – да 

ТДЮМ – 1 

ТДТ – 1 

ТДЮЗ: 

В годишната план-програма са 

селектирани 6 дружества за  

проверки и ревизии, от които са 

възложени 5 бр. ревизии. 

Задача 1.2.6.4. Усъвършенстване на 

системата за селекция на лица от 

митническите органи  по прилагане на 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой идентифицирани/ 

актуализирани национално и 

териториално проявяващи се 

оперативни рискове; 

ДАДМ - Идентифицирани са 4 

броя рискове на национално и 

териториално ниво; 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 6 бр. 

ТДЮЗ: 

Рискови индикатори при 

приемане на АД/РД; 

Рискови индикатори, свързани с 

подадени ИВА; 

Рискови индикатори, свързани с 

извършени проверки по линия 

на межд.сътрудничество; 

- брой въведени/актуализирани 

рискови критерии за селекция 

ДАДМ - Въведени са 6 броя 

рискови критерии на 
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на национално и териториално 

ниво; 

национално и териториално 

ниво; 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 7 бр. 

ТДЮЗ: 

Рискови индикатори за селекция 

при приемане на АД/РД; 

Рискови индикатори за 

селекция, свързани с подадени 

ИВА; 

Рискови индикатори за 

селекция, свързани с извършени 

проверки по линия на 

межд.сътрудничество; 

Извършени селекции, свързани 

с прекратяване на регистрации 

по реда на ЗАДС; 

- намаляване относителния дял 

на извършените ревизии без 

установени задължения (брой 

ревизии без установени 

задължения спрямо общия брой 

ревизии през отчетна година, 

съпоставено със същото 

отношение за предходната 

година). 

ДАДМ - От извършените 

ревизии за 2019 г., с установени 

задължения са 24 броя, а без 

установени задължения са 10 

броя. Относителния дял на 

ревизиите без установени 

задължения е 29, 41%. 

От извършените ревизии за 2018 

г.,относителният дял на 

ревизиите без установени 

задължения е 36, 36%. 

Намаляване на относителния 

дял на извършените ревизии без 

установени задължения за 2019 

г е с 6,95%. 

ТДД - Увеличаване на 

относителния дял с 2 пъти 
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ТДСМ - да, 2/5 (40%) за 2019, 

спрямо 5/8 (62.5%) за 2018 

ТДТ - Увеличаване на 

относителния дял с 2,5 пъти 

спрямо предходната година 

(8/11 (2019) спрямо 8/9 (2018)) 

ТДЮЗ: 

От селектираните лица: 

За 2018 г-0 бр. ревизии без 

установени задължения; 

За 2019 г. – възложени 5 бр. 

ревизии, от които 2 са 

приключени с установено 

задължение за акциз в размер на 

10593,98 лв. и лихви за 

просрочие в размер на 3302,09 

лв . Останалите 3 бр. РП са в 

изпълнение    

Задача 1.2.6.5. Извършване на анализ 

и оценка на изпълнението на 

контролната дейност на митническите 

органи по прилагане на акцизното 

законодателство 

ДАДМ 2019 

- брой/вид изготвени тематични 

анализи и оценки на 

изпълнението на контролната 

дейност; 

ДАДМ - Извършен е 1 брой 

анализ на контролната дейност, 

обхващащ периода 01.01. 2019 – 

31.12.2019. 

- създаване и поддържане на 

електронна база данни, 

съдържаща информация за 

резултатите от данъчния 

контрол и обжалването на 

ревизионни актове. 

ДАДМ - Поддържане на база 

данни в БАЦИС. 

Задача 1.2.6.6. Извършване на ревизии 

по реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой извършени ревизии, 

включително планови и 

извънпланови ревизии; 

ДАДМ - Извършени са общо 34 

броя ревизии, в т. ч.: 

- планови 9 броя, 

- извънпланови 25 броя. 

 

ТДД -0 бр. 

ТДСМ - 5 бр. 
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ТДЮМ – 5 бр. 

ТДТ- 

Общо – 11 бр. 

Планови – 0 бр. 

Извънпланови – 11 бр. 

ТДЮЗ – 15 бр. 

- размер на допълнително 

установени задължения/суми за 

възстановяване за акциз и лихви 

с ревизионни актове, 

включително от планови и 

извънпланови ревизии; 

ДАДМ - Установени 

задължения за акциз и лихва за 

просрочие с РА общо 5 

615 188.04 лв., в т. ч.: 

- акциз 4 509 629.02 лв. 

- лихва 1 105 559.02 лв. 

- надв./за възст. 1 

029 692.82 лв.  

От планови ревизии са 

установени задължения за акциз 

и лихви в размер на 232 764.53 

лв. 

От извънпланови ревизии са 

установени задължения за акциз 

и лихви в размер на 5 382 423.51 

лв. 

 

ТДД--0 бр. 

ТДСМ: 

Акциз - 1 820.55 лв.  

Лихви - 400.22 лв.  

Възстановен акциз по 

ревизионен акт (чл. 24ж от 

ЗАДС– 133 198.03 лв. 

ТДЮМ: 

Акциз – 635 880.84 лв.      Лихви 

– 127 108.56лв. 

ТДТ: 

Акциз – 2 382 121.62 лв. 

Лихви – 705 538.48 лв. 
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/Акциз – 3 147 353.01 лв. 

Лихви за акциз – 706 280.42 лв. 

Акциз за 

възстановяване/надвнесен акциз 

– 765 231.39 лв. 

Лихви за 

възстановяване/надвнесени 

лихви – 741.94 лв. / 

ТДЮЗ:  

Акциз - 1 843 097 лв. 

Лихви – 644 980 лв. 

Възстановен акциз – 49 928 лв. 

- относителен дял на установени 

задължения при планираните/ 

непланираните ревизии спрямо 

общия размер (сборът от 

дяловете винаги тряба да е 

равен на 100); 

ДАДМ - От общо установените 

задължения за акциз и лихва в 

размер на 5 615 188.04 лв.- 

- относителният дял на 

плановите ревизии е 4,15 %, 

- относителният дял на 

извънплановите ревизии е 95,85 

%. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – Установени 

задължения от акциз при 3 

ревизии от 5 ревизии –  100% 

ТДТ – Относителен дял на 

установените задължения при 

извънплановите ревизии към 

общия размер – 100 % 

Към 31.12.2019 г. в процес на 

извършване са 2 бр. планови 

ревизии и 2 бр. извън планови. 

ТДЮЗ: 

Планирани 0,56% 

Непланирани – 99,44% 
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-брой издадени постановления 

за налагане на предварителни 

обезпечителни мерки в хода на 

РП; 

ДАДМ – Издадени 3 бр. 

постановления  за налагане на 

предварителни обезпечителни 

мерки.    

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – не  

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 2 бр. 

-размер на обезпечените суми; ДАДМ – 789 073.52 лв. 

 

ТДД- 0 лв. 

ТДСМ- не 

ТДТ- 0 лв. 

ТДЮЗ- 600 000 лв. 

Задача 1.2.6.7. Извършване на 

проверки за установяване на факти и 

обстоятелства, проверки по делегация 

и насрещни проверки по реда на ДОПК 

във връзка с акцизното 

законодателство 

ДАДМ, ТД постоянен 

- брой извършени проверки; ДАДМ- Общо извършени 

проверки общо 178, в т. ч.: 

- ПУФО – 109 броя, 

- ПД – 11 броя, 

- НП – 120 броя. 

 

ТДД – 17 бр. 

ТДСМ – 52 бр.  

ТДЮМ – 35 бр. 

ТДТ – Проверки за факти и 

обстоятелства – 17 бр. 

Насрещни проверки – 27 бр. 

Проверки по делегация – 3 бр. 

ТДЮЗ – 85 бр. 

Задача 1.2.6.8. Извършване на 

проверки по възстановяване и/или 

прихващане на акциз по реда на ДОПК 

във връзка с акцизното 

законодателство  

 

ТД 

 

постоянен 

 

- брой проверки; 

 

ТДД – 25 бр. 

ТДСМ – 57 бр. 

ТДЮМ – 11 бр. 

ТДТ – 28 бр. 

ТДЮЗ – 342 бр 
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- размер на възстановен/ 

прихванат/ отказан за 

възстановяване акциз. 

ТДД – 2 912 378.49 лв. 

ТДСМ: 
Възстановен/прихванат акциз 

2 342 229.64 лв 

744 264,00 бв. - Отказан за 

възстановяване акциз 

ТДЮМ: 

978 344.01 лв. (952 895.82 лв. по 

решения на съда отменени ИАА 

и 25 448.49 лв. лихви)/0.22 лв. 

ТДТ: 

Възстановен акциз –                       

11 123 878.27 лв. 

Прихванат акциз – 17 954.35 лв. 

Възстановени лихви –                      

1 846 405.30 лв. 

ТДЮЗ: 

Възстановен акциз – 213 298 048 

лв. 

Отказан акциз – 848 059 лв. 

Задача 1.2.6.9. Изготвяне на проекти 

на решения във връзка с обжалване на 

ревизионни актове по 

административен ред и искания за 

спиране  предварителното изпълнение 

на ревизионни актове по реда на ДОПК 

ДАДМ, ДПДО постоянен 

- брой съгласувани решения по 

жалби срещу ревизионни 

актове; 

 

ДПДО – 17 бр. 

ДАДМ – 17 бр. 

- брой съгласувани решения по 

искания за спиране 

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове. 

 

ДПДО – 7 бр. 

- брой издадени решения по 

жалби срещу ревизионни 

актове; 

ДАДМ - Издадени са 11 броя 

решения по жалби срещу 

ревизионни актове. 
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- брой издадени решения по 

искания за спиране 

предварителното изпълнение на 

ревизионни актове. 

ДАДМ - Издадени са 4 броя 

решения по искания за спиране 

на предварителното изпълнение 

на ревизионни актове. 

Задача 1.2.6.10. Методическо 

подпомагане на митническите органи 

по прилагане на акцизното 

законодателство 

ДАДМ постоянен 

- брой издадени/актуализирани 

указания и други вътрешни 

административни актове 

ДАДМ - Изготвени 103 бр. 

указания по прилагане на 

акцизното законодателство, 

както и редица становища до 

териториалните директори 

Дейност 1.2.7. Администриране на 

приходите в Държавния бюджет   

 

 

Задача 1.2.7.1. Организиране и 

контролиране на правилното отчитане 

на постъпленията по сметки 7301 на 

Агенция „Митници” от ДДС,вносни 

мита, такси, акцизи и глоби, санкции и 

лихви 

ТД постоянен 

- размер на отчетените 

постъпления по видове и 

равнение с форма 93 на БНБ  

ТДД: 

мита – 21 427 200.47 лв.  

ДДС – 402 318 869.00 лв. 

акциз при сделки в страната – 

472 756 604.83 лв. 

акциз при внос – 1 224 247.07 

лв. 

глоби, санкции, лихви – 

736 327.71 лв. 

други приходи – 83.89 лв 

ТДСМ: 

Акциз §02  - 183 005 928.58лв. 

Акциз §03  -    1 541 283.79лв. 

ДДС   §08 -  590 669 024.32лв 

Мита  §28 -    74 971 138.81лв 

Глоби, санкции,                        

лихви §50 -        147 786.41лв. 

Други                                 

приходи §70 -      84 125.72лв. 

Общо-    850 419 287.63лв 

ТДЮМ: 

Мита –  29 549 255.39 лв. 

ДДС – 1 585 849 005.00 лв. 
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Акциз – 512 142 851.56 лв. 

Глоби, санкции, лихви – 3 

188 501.30 лв. 

Други приходи – 314 939.57 лв. 

ТДТ: 

Мита - 36 876 781 лв. 

ДДС – 606 529 627 лв. 

Акцизи – 741 887 048 лв. 

Други приходи – 18 294 лв. 

 

ТДЮЗ: 

Мито – 68 040 240.75 лв. 

ДДС – 1 081 500 211.43 лв. 

Акцизи – 3 573 425 865. 18 лв. 

Глоби, санкции, лихви – 

4 779 326. 38 лв. 

Други приходи – 10 232. 83 лв. 

 

- централизация в БНБ от 

сметките на митническите 

учреждения в търговските 

банки 

ТДД- 906 361 980.38 лв. 

ТДСМ- 850 151 158.34 лв. 

ТДЮМ- 2 143 408 382.84 лв. 

ТДТ- Ежедневно се 

централизират 

ТДЮЗ: 4 725 887 118 лв. 

всяко тримесечие 

- изготвяне и заверка на 

формуляр НАЛ – 3 с 

компенсираното салдо на 

сметки 7301 

ТДД- да 

ТДСМ- 4 бр. 

ТДЮМ- да, тримесечни отчети 

по електронен път. 

ТДТ- Изготвени и заверени от 

обслужващата банка 

ТДЮЗ: 4бр, тримесечни отчети 

Задача 1.2.7.2. Изготвяне на месечни 

отчети за администрираните от 

Агенция „Митници” сметки 7301 в 

Министерството на финансите – 

дирекция „Държавно съкровище” 

ТД ежемесечно 

- изпратени отчети по кодове за 

вид плащане  

ТДД- да 

ТДСМ- 12 бр. 

ТДЮМ- 12 бр. 

ТДТ- ежемесечно 

ТДЮЗ- 12 бр. 
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- изпратени отчети по Единната 

бюджетна класификация 

ТДД- да 

ТДСМ- 12 бр. 

ТДЮМ- изпратени отчети Б-3 

по ЕБК за 12 месеца по 

електронен път 

ТДТ- ежемесечно 

ТДЮЗ- 12 бр. 

Задача 1.2.7.3. Организиране и 

контролиране на правилното 

установяване, събиране, отчитане на 

събраните суми от пътни такси и 

разрешителни и от продажба на 

винетни такси 

ТД постоянен 

- размер на установените и 

заплатени суми от пътни такси 
ТДД: 

10 583 349 лева 

12 651 410 евро 

ТДСМ: 

26 579 лв.  

90 114 евро 

ТДЮМ: 

184 270.05 лв. 

7 534 339.57 евро 

ТДТ: 

188 474.26 лв. 

ТДЮЗ: 

87 804.93 лв. 

641 095 евро 

- размер на установените и 

заплатени суми от винетни 

такси 

ТДД- няма 

ТДСМ- няма 

ТДЮМ- начислени в 2018 г. и 

преведени на АПИ през 2019 г.   

  8 150 лева  

33 086 евро 

ТДТ – 80 970.52 лв. 

ТДЮЗ:  

41 567 лева 

60 237 евро 

- стойност на продадените 

разрешителни 

ТДД – 150 000 евро (293 374.5 

лева)  

ТДСМ – 15 000 евро 
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ТДЮМ – такси българско 

разрешително към ИААА – 

28 500 евро 

ТДТ – 0  

ТДЮЗ – 42 000 евро 

- брой продадени винетни и 

компенсаторни такси 

ТДД – 3 310 лв. компенсаторни 

такси 

ТДСМ – 357 бр. на стойност  

32 315 лв. 

ТДТ – 0 лв. 

ТДЮЗ – 195 бр. 

- брой продадени разрешителни ТДД – 60 бр. 

ТДСМ – 7 бр- 4 бр. транзитни  и  

3 бр. за/от трета страна 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 16 бр. 

- уеднаквяване на процедурите 

за всички ГКПП в контрола по 

ПТРР – вход и изход 

ТДД -Указания за уеднаквяване 

работа на аварийна процедура и  

работа с разрешителни за 

извънгабаритни товари, по чл.17 

от Наредба №11/2001 г. 

- съставени АУАН за движение 

по републиканската пътна 

мрежа в нарушение на 

действащата нормативна база 

ТДД – няма  

ТДСМ – няма  

ТДТ – 0 бр. 

Дейност 1.2.8. Планиране 

изпълнението на стратегическите цели 

на АМ и отчет на изпълнението им 
  

 

 

Задача 1.2.8.1. Изготвяне на годишен 

план на АМ за 2019 г. 

ГДИСАД, ДЦМУ, 

ТД 
26.01.2019г. 

- изготвен и утвърден годишен 

план 

ГДИСАД – Изготвен е и е 

утвърден от директора на АМ 

годишен план за 2019, по 

предложения от дирекции и 

самостоятелни звена в ЦМУ и 

териториални дирекции. 
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Задача 1.2.8.2. Изготвяне на 

разпределение на плана за приходите 

от мита, ДДС, акциз и глоби, лихви и 

санкции на АМ за 2019 г. ГДИСАД 28.02.2019г. 

- изготвено и утвърдено 

разпределение на плана за 

приходите по видове и по РД 

ГДИСАД: 

1. Утвърдено разпределение на 

плана за приходите по видове и 

по РД; 

2. Утвърдена актуализация на 

планираните приходи от ДДС 

при внос през 2019 г.- по РД; 

Задача 1.2.8.3. Обработка и 

обобщаване на резултатите от 

изпълнението на годишния план на 

АМ за 2018 г. 

ГДИСАД 28.02.2019г. 

- изготвен Отчет за 

изпълнението на Плана на АМ 

за 2018г. 

ГДИСАД – изготвен и утвърден 

Отчет за изпълнението на Плана 

на АМ за 2018г. 

 

Задача 1.2.8.4. Изготвяне на анализ на 

приходите за годишния доклад за 

дейността на Агенция „Митници“ през 

2018 година 
ГДИСАД 12.02.2019г. 

- изготвен анализ ГДИСАД – да  

- изпълнение на плана за 

приходите през 2018 г. по 

видове вземания и общо ( лв./%) 

Общо                   9 898.6    103.5 

ДДС при внос     4 464.7    105.8 

Мита                       226.2    119.0 

Акциз                   5 203.2    101.0 

Глоби, санкции и лихви                        

                                     4.0      88.4 

 

Дейност 1.2.9. Обработка и анализ на 

информация във връзка с дейностите 

на АМ 
  

 

 

Задача 1.2.9.1. Поддържане на бази с 

данни  за внос и износ, АД, бандероли, 

, ЕАДД, е-АД, ИНТРАСТАТ, база за 

тютюневи изделия, база за алкохола и 

база за възстановявания на акциз 

ГДИСАД постоянен 

- своевременно актуализиране 

на информацията в базите с 

данни; 

ГДИСАД 

- ежемесечно актуализиране и 

годишно ревизиране на база 

данни за акциз при внос, 

акцизни декларации, ЕАДД, 

тютюневи изделия, е-АД и 

бандероли; 

- 24 пъти е актуализирана 

информацията в база внос/износ 

- 11 пъти  

 

- брой бази данни.  ГДИСАД 

- база данни за АД – 1 бр.; 
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- база данни за ЕАДД – 1 бр.; 

- база данни за тютюневи 

изделия – 1 бр.; 

- база за акциз при внос – 1 бр.; 

- база данни за е-АД – 1 бр.; 

- база данни за бандероли – 1 

бр.; 

- база внос/износ – 1 бр. 

- база ИНТРАСТАТ – 1 бр. 

 

Задача 1.2.9.2. Изготвяне на 

ежедневни статистически справки за 

възстановения акциз и приходите от 

мита, ДДС и акциз 

ГДИСАД постоянен 

- брой справки ГДИСАД 

- 249 бр.  справки за 

възстановен акциз; 

- 249 бр. справки за приходите 

от мита, ДДС и акциз. 

Задача 1.2.9.3. Изготвяне на 

ежедневни статистически справки за 

начисленият акциз  
ГДИСАД постоянен 

- брой справки 
ГДИСАД – 249 бр. справки за 

ръководството на АМ 

Задача 1.2.9.4. Изготвяне на 

ежемесечни анализи за 

администрираните от Агенция 

"Митници" приходи 

ГДИСАД постоянен 

- брой анализи за национални 

съвещания; 
ГДИСАД – 12 бр. 

- брой анализи за МФ 
ГДИСАД – 12 бр. 

Задача 1.2.9.5. Изготвяне на 

ежемесечни статистически справки за 

нуждите на АМ и МФ 

ГДИСАД постоянен 

- брой справки за АМ ГДИСАД – 339 бр. 

 

ТДД – 36 бр. 

- брой справки за МФ ГДИСАД 

- 4 бр. справки за 

среднопритеглена продажна 

цена, освободени за 

потребление в страната 

количества цигари по цени и 

внесен акциз; 

- 12 бр. справки за размера на 

акциза по данни от поданени 

ЕАДД за нуждите на МФ; 
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- 12 бр. справки на 

модифицирана касове основа за 

нуждите на МФ; 

- 12 бр. динамики за брутните 

приходи от акцизи и 

освободените за потребление 

акцизни стоки за нуждите на 

МФ; 

- 24 бр. 

Задача 1.2.9.6. Изготвяне на анализи, 

оценки и прогнози  по възникнали 

въпроси и поставени задачи във връзка 

с дейността на Агенция "Митници" с 

епизодичен характер 

ГДИСАД постоянен 

- брой анализи, оценки и 

прогнози  

ГДИСАД – 11 бр. 

Мярка 1.3. Подобряване 

ефективността при противодействие 

на незаконните дейности, 

подпомагани от интернет и 

създаване на координиран подход 

към контрола на електронната 

търговия 

       

Дейност 1.3.1. Наблюдение в Интернет 

пространството и събиране на 

информация с цел установяване 

несъответствия със законовите 

изисквания от компетенциите на 

минитническите органи 

     

Задача 1.3.1.1. Извършване на 

проверки и установяване на случаи, 

свързани с предлагане на стоки в 

интернет в противоречие със Закона за 

акцизите и данъчните складове 
ГДМРР постоянен 

- брой извършени проверки; 

ГДМРР – 12 бр. 

 

ТДЮМ – 8 бр. 

- брой съставени АУАН; ГДМРР – 0 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

- брой издадени решения 
ГДМРР – 0 бр. 
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Задача 1.3.1.2. Изготвяне на доклади и 

анализи при систематизиране на 

събраната информация от Интернет с 

цел установяване несъответствия със 

законовите изисквания от 

компетенциите на митническите 

органи 

ГДМРР постоянен 

- брой изготвени доклади и 

анализи;  

ГДМРР – 5 броя. 

Задача 1.3.1.3. Провеждане на 

обучения в областта на наблюдението 

в интернет и повишаване на 

квалификацията на ангажираните с 

дейността служители 

ГДМРР постоянен 

-брой проведени обучения 

ГДМРР – АВ – 3 броя 

МРР Дунавска – 1 брой. 

Дейност 1.3.2. Ефективно 

взаимодействие и сътрудничество с 

други национални и европейски 

правоприлагащи органи в областта на 

нарушенията и престъпленията в 

Интернет 

 

  

   

Задача 1.3.2.1. Сътрудничество с 

други национални органи 
ГДМРР постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ГДМРР – 2 бр. 

- брой извършени проверки 
ГДМРР – 0 бр. 

Задача 1.3.2.2. Сътрудничество с 

митническите администрации на ДЧ на 

ЕС или трети страни 
ГДМРР постоянен 

- брой подадени 

сигнали/отправени запитвания 

ГДМРР – 0 бр. 

-брой извършени проверки ГДМРР – 2 бр. 

Мярка 1.4. Разширяване и 

модернизация на техническата 

съоръженост за детекция и 

изследване на стоки и товари 

    

Дейност 1.4.1. Доставка на уреди и 

технически съоръжения за контрол 

    

Задача 1.4.1.1. Доставка, въвеждане в 

експлоатация, гаранционна поддръжка 
ГДМРР, ДФУСОП постоянен 

-подписване на договор и 

съответните приложения 

ГДМРР - Подписан договор 

рег. № 32-184199 / 25.06.2019 г. 
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и пълна следгаранционна поддръжка 

на мобилна рентгенова система за 

инспекция на товари и моторни 

превозни средства 

ДФУСОП - Сключен договор 

след проведена обществена 

поръчка ( № на договора 32-

184199 от 25.06.2019 г.) 

-доставка на съоръженията ГДМРР - Мобилната 

ренттгенова система е доставена 

на 06.11.2019 г. 

-въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

ГДМРР - Мобилната 

рентгенова система е  въведена 

в експлоатация на 13.11.2019 г. 

с протокол рег. № 32-328286 / 

14.11.2019 г.  

Има издадена лицензия от АЯР 

серия-О, рег. № 5571 /15.01.2020 

г.  със срок на валидност 10 год. 

 

Задача 1.4.1.2. Доставка, въвеждане в 

експлоатация, гаранционно 

обслужване и пълно следгаранционно 

обслужване на стационарна рентгенова 

система за проверка на влакови 

композиции и превозваните от тях 

товари 

ГДМРР, ДФУСОП постоянен 

-подписване на договор и 

съответните приложения 

ГДМРР - Подписан договор 

рег. № 32-185143 / 25.06.2019 г. 

ДФУСОП - Сключен договор 

след проведена обществена 

поръчка ( № на договора 32-

185143 от 25.06.2019 г.) 

-доставка на съоръженията ГДМРР - Рентгеновата система 

ще бъде доставена след 

приключване на процедурите по 

съгласуване на строително-

монтажните дейности. 

-въвеждане в експлоатация на 

съоръженията 

ГДМРР - Рентгеновата система 

ще бъде въведена в 

експлоатация след приключване 

на строителните и монтажни 

дейности, дейностите по 

предварителното изпитване, 

проверката от държавна приема-

телна комисия и издаване на 

лицензия от АЯР. 
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Дейност 1.4.2. Модернизация на 

техническата съоръженост за 

лабораторно изследване на стоки 

  

  

Задача 1.4.2.1. Въвеждане в действие 

на мобилна митническа лаборатория 

ДЦМЛ 2019 

- брой обучени служители;     ДЦМЛ - 6 броя обучени 

служители за работа в ММЛ 

 

 

- утвърдени указания за работа ДЦМЛ 

1. Инструкция за работа в 

мобилната митническа 

лаборатория;  

2. Графици за дежурства;  

3. Допълнителни инструкци 

Задача 1.4.2.2. Оценка и планиране на 

нуждите от доставки на ново 

лабораторно оборудване 

ДЦМЛ,           МЛ 

Русе,       МЛ 

Пловдив 

2019 

- изготвяне на обосновка за 

необходимостта от ново 

оборудване за изследвания 

ДЦМЛ 

Планиране, изготвяне на 

документация, обосновка, 

събиране на ценови 

предложения и закупуване на 

лабораторно оборудване по ЗОП 

2019 г. по всички обособени 

позиции 

ТДТ- 0 

- подготвени технически 

спецификации за процеса на 

провеждане на обществени 

поръчки за доставка.  

ДЦМЛ 

Изготвени техн. спецификации 

за  7 броя апарати и устройства  

за лабораторно оборудване 

ТДТ- 0 

Задача 1.4.2.3. Съвместно участие в 

работна експертна група, която да 

направи преглед на наличното 

оборудване в агенцията и да оцени 

необходимостта от закупуване на нови 

апарати с цел – кандидатстване при 

разпределяне на финансовите средства 

от Инструмента за оборудване за 

митнически контрол – CCEI (Customs 

ГД МРР  

ДЦМЛ 

 

2019-2020 

-изготвен и одобрен доклад ДЦМЛ, ГДМРР 

По искане на ГД „Данъчно 

облагане и митнически съюз“ на 

ЕК,  съвместно с ГД МРР са 

изготвени  списъци с наличното 

оборудване за митнически 

контрол, в т.число и 

лабораторното оборудване, 

изготвени са списъци с кратка 
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Control Equipment Instrument), влизащ в 

сила от 2021 година. 

обосновка за необходимостта от 

подмяна на част от апаратите и 

закупуване на ново съвременно 

оборудване. 

Дейност 1.4.3. Изграждане на 

допълнителни трасета за товарния 

трафик в направление „изход“ от 

Република България и монтирането на 

допълнителни автомобилни везни във 

връзка с това 

ГДМРР, ДФУСОП Постоянен 

- повишаване пропускателната 

способност на МП и ГКПП в 

направление „изход“ на МП 

Капитан Андреево, МП Лесово, 

МП Калотина, МП Брегово, МП 

Връшка чука; 

ГДМРР - стартирала  процедура 

по ОП, която ще приключи през 

2020 г. 

ДФУСОП  

1. Обявявена обществена 

поръчка с предмет - „Доставка и 

монтаж на 10 бр. автоматични 

осеви везни с автоматично 

действие за измерване на 

движение на обща маса и осево 

натоварване на МПС при 

преминаването им през линията 

на контрол по пътни такси и 

разрешителни режими“. 

Автоматичните осеви везни са 

предназначени за гранично-

контролно пропускателен пункт 

(ГКПП) Капитан Петко войвода, 

ГКПП Връшка чука, ГКПП 

Брегово и ГКПП Лесово. 

Обявена обществена поръчка с 

предмет- „Инженеринг 

(проектиране, строителство и 

осъществяване на авторски 

надзор) за обект- „Цялостна 

реконструкция и модернизация 

на ГКПП „Станке Лисичково“. 

Обявена обществена поръчка с 

предмет- „Инженеринг 

(проектиране, строителство и 

осъществяване на авторски 

надзор) за обект- „Цялостна 
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реконструкция и модернизация 

на ГКПП „Златарево“. 

Обявена обществена поръчка с 

предмет- „Инженеринг 

(проектиране, строителство и 

осъществяване на авторски 

надзор) за обект- „Изграждане 

на пътно платно и паркинг, като 

част от инфраструктурата на 

трасе „Изход“ в зона „Запад“ на 

ГКПП „Дунав мост”. 

2. Подадени са документи в 

МРРБ и е получено разрешение 

за строеж РС-102/25.10.2019 г. 

- стартиране контрола по ПТРР 

на ГКПП Капитан Петко 

войвода в направление „изход“ 

ГДМРР - стартирала процедура 

по ОП, която ще приключи през 

2020 г. 

Дейност 1.4.4. Инсталиране на система 

за визуализиране на показанията от 

измерванията на автомобилните везни 

на всички трасета на изход 

ГДМРР, ДФУСОП Постоянен 

- повишаване пропускателната 

способност на МП и ГКПП в 

направление „изход“ 

ГДМРР - ОП е подадена към 

ФУСОП; 

Дейност 1.4.5. Прилагане на 

възможностите за работа с ТОЛ 

системите и електронните винетки за 

разкриване и предотвратяване на 

нарушения и престъпления, свързани с 

митнически измами, контрабанда, 

наркотрафик 

ГДМРР, РМД Постоянен 

- брой извършени проверки и 

разкрития за движението и 

престоя на проследявани с 

Националната ТОЛ система 

ППС 

ГДМРР: 

- стартирала  процедура по 

интеграция между АМ и НТУ 

(„Национално ТОЛ управление) 

- реализирана  е фаза 1, фаза 2 е 

в процес на реализация 

Мярка 1.5. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност 

и консултиране на структури/ 

процеси при извършването на 

дейности по мерките за постигане на 

целта. 
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Дейност 1.5.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните 

структури/процеси. 

 

ЗВО Постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

 

Цел 2. Гарантиране на растежа и конкурентоспособността на националната и европейска икономика 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 2.1. Защита на българските 

производители от нелоялни 

търговски практики, свързани с 

внасяне на стоки на занижени 

стойности в България и ЕС 

       

Дейност 2.1.1. Изготвяне на указания 

за работа на митническите органи   

  

   

Задача 2.1.1.1. Изготвяне на указания 

за работа на митническите органи с 

цел еднаквото разбиране и правилното 

прилагане на митническото 

законодателство от митническите 

служители ДМДМ, ГДМРР, 

ТД 

 

постоянен 

 

- брой изготвени указания 

ГДМРР – 0 бр. 

ДМДМ – 1 бр.. указания за 

уеднаквяване на практиката по 

проверката, приемането и/или 

оспорването на декларираната 

митническа стойност на внасяни 

стоки. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДЮЗ -0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

Мярка 2.2. Подобряване на 

административното обслужване за 

бизнеса и гражданите,  осигуряване 
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на прозрачност на администрацията 

и комуникация с обществеността, 

неправителствения сектор и с 

бизнеса 

Дейност 2.2.1. Информиране и 

засилване на диалога с 

икономическите оператори 
 ДЦМУ      

Задача 2.2.1.1. Информиране на 

икономическите оператори по въпроси 

свързани с прилагането на 

митническото и акцизното 

законодателство  

 

ДЦМУ постоянен 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори и 

граждани; 

 ДМДМ - 115 бр. отговори на 

запитвания за тарифно 

класиране на 284 стоки; 18 бр. 

отговори във връзка с тарифни 

мерки. 

1 бр. указания за уеднаквяване 

на практиката по проверката, 

приемането и/или оспорването 

на декларираната митническа 

стойност на внасяни стоки; 

1 бр. указания във връзка с 

влизане в сила на 

Споразумението между ЕС и 

Япония за икономическо 

партньорство; 

ГДМРР - 15 броя; 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ 

ДМДМ:  

4 бр. публикации във връзка с 

мерките за суспендиране на 

митата; 

ГДМРР - 1 брой; 

- брой проведени срещи и 

семинари за икономическите 

оператори и браншовите 

организации 

ДМДМ:  

- 2 бр. обучения на служители 

от „Български пощи“ ЕАД на 

тема  „Особености при 

тарифното класиране на стоките 

и работа с Консултационния 

модул на ТАРИК“; 
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1 бр. семинар на тема 

„Актуални въпроси при работа с 

електронните системи на 

Агенция „Митници“. 

Използване на 

централизираните услуги BTI и 

AEO. Опростявания при 

деклариране на стоки – 

разрешения и специфики в 

работата“, изнесена презентации 

на тема „Търговски портал за 

обвързваща тарифна 

информация EBTI-STP“ 

ГДМРР - 2 броя; 

Задача 2.2.1.2. Информиране на 

широката общественост по въпроси, 

свързани с прилагането на 

митническото и акцизното 

законодателство 

ДАОМД и ДЦМУ постоянен 

- брой проведени 

кампании/събития/ 

ДАОМД - 15 събития, 3 

кампании.  

ГДМРР - 1 брой. 

- брой публикации/участия в 

медии 

ДАОМД - 225 материала в 

електронни медии. 

ГДМРР - 1 брой. 

Задача 2.2.1.3. Информиране на 

икономическите опертори и 

гражданите във връзка с последствията 

от BREXIT 

ДЦМУ Постоянен 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ; 

ДМДМ – 4 бр. 

 

- брой проведени срещи и 

семинари за икономическите 

оператори и браншовите 

организации; 

ДМДМ – 1 бр. 

- брой отговори на запитвания 

по поставени въпроси от 

икономически оператори и 

граждани 

ДМДМ – 15 бр. 

 

Дейност 2.2.2. Прилагане на политики 

и системи по качеството в 

митническите лаборатории 
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Задача 2.2.2.1. Акредитация на 

митническите лаборатории по 

изискванията на новия международен 

стандарт ISO 17025-2018 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,       МЛ 

Пловдив 

2019-2020 

- Издаване на сертификати за 

акредитирана лаборатория от 

ИА „БСА” по изискванията на 

новия международен стандарт 

ISO 1.7025-2018 

ДЦМЛ  

1. Издаден сертификат за 

акредитация по ISO 17025-2018 

на МЛ Пловдив; 

2. Очаква се издаване на 

сертификат за акредитация на 

ЦМЛ 

 

ТДД - МЛ Русе е готова за 

преакредитация по новия 

стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025-2018 в първото 

тримесечие на 2020 г. Открита 

процедура за преакредитация 

72ЛИ/2019г. 

ТДТ- БСА рег. № 

177ЛИ/01.07.2019 

Задача 2.2.2.2. Добавяне на нови 

методи в обхвата на акредитация 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,       МЛ 

Пловдив 

постоянен - брой решения за акредитация 

ДЦМЛ: 

3 нови метода в обхвата на 

акредитация в МЛ Пловдив; 

2 нови метода в обхвата на 

акредитация в МЛ Пловдив 

ТДД – 1 в обхвата на МЛ Русе 

ТДТ – 1 бр. 

Дейност 2.2.3. Предоставяне на 

публична информация на интернет 

страницата на АМ ДЦМУ постоянен 

- брой качени на страницата 

документи 
 

-брой предоставени за 

публикуване на страницата 

документи 

 

Задача 2.2.3.1. Обезпечаване на 

наличност и актуалност на  публичните 

регистри съгласно ЗАДС и на 

регистъра за продажни цени на 

тютюневите изделия 

ДАДМ, ГДИСАД постоянен 

- брой поддържани актуални 

регистри 

ДАДМ, ГДИСАД – 10 броя 

публични регистри по ЗАДС, 

като през 2019 г. са реализирани 

два от тях – Публичен регистър 

на временно регистрираните 

получатели и Публичен 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser
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регистър на регистрираните 

получатели 

 

Задача 2.2.3.2. Публикуване на 

актуални съобщения и новини  
ДАОМД постоянен 

- брой публикувани събощения ДАОМД - Прессъобщения – 293 

броя. 

- брой посещения на интернет 

страницата 
ДАОМД - 1 268 293 сесии от 

327 256 потребители. 

Задача 2.2.3.3. Поддържане на 

актуална информация, предназначена 

за икономическите оператори и 

гражданите 

ДЦМУ постоянен 

- брой публикации ДАДМ – 2 бр. 

- брой актуализации на данни в 

раздел Достъп до обществена 

информация  

 

Дейност 2.2.4. Изготвяне на указания 

за работа на митниечските органи с 

цел еднаквото разбиране и правилното 

приалгане на акцизното 

законодателство от митническите 

органи 
ДАДМ постоянен 

 - брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с работни 

документи и решеиня на 

Комитета по акцизите към ЕК 

ДАДМ – 0 бр. 

 - брой указания, публикувани 

на интранет страницата на 

Агенция „Митници“  
ДАДМ – 0 бр. 

Дейност 2.2.5. Извършване на 

проверки по предоставянето на 

административни услуги. 

Инспекторат в АМ 31.12.2019 г. 

- брой проверки Извършени проверки по 

предоставянето на 

административни услуги в 

звеното за предоставяне на 

административни услуги в ТУ 

на ТД Южна морска и ТД 

Тракийска. 

Мярка 2.3. Предотвратяване, 

разкриване и, в рамките на 

държавите-членки, разследване и 

противодействие на измамите и 

нарушенията на митническото и 

акцизно законодателство 

       

Дейност 2.3.1. Разкриване и 

установяване митнически, акцизни и 

валутни нарушения 

ГДМРР, ДАДМ, 

ТД 
постоянен 

- брой проверки ГДМРР – 29 720 бр. 

 

ТДД – 459 бр. 

http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/registeredConsignee
http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/registeredConsignee
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ТДСМ – 334 бр. 

ТДЮМ – 9 810 бр. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 74 625 бр. 

- брой съставени АУАН по ЗМ  

и по ВЗ (общо) 

ГДМРР – 5 328 бр. 

 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 19 бр. 

ТДЮМ – 3 111 бр. 

ТДТ – 8 бр. 

ТДЮЗ – 356 бр. 

- брой съставени АУАН по  

ЗАДС 

ГДМРР – 2 075 бр. 

ДАДМ – 2 бр. 

 

ТДД – 47 бр. 

ТДСМ – 54 бр. 

ТДЮМ – 24 бр. 

ТДТ – 129 бр. 

ТДЮЗ – 78 бр. 

Задача 2.3.1.1. Извършване на 

лабораторни експертизи на проби от 

стоки за целите на прилагането на 

акцизното законодателство и за целите 

на акцизния контрол 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,        МЛ 

Пловдив 

постоянен 

- брой изследвани проби по 

видове акцизни стоки 

Общ брой изследвани акцизни 

стоки – 4130 бр., от тях- 

ДЦМЛ – 1853 бр., от които: 

Горива – 872 бр.;  

Алкохол – 804 бр.; 

Тютюн – 177 бр.; 

ТДД МЛ Русе – 1130 бр., от 

които: 

горива – 1051 бр.; 

алкохол – 38 бр.; 

тютюн – 41 бр.; 

 

ТДТ МЛ Пловдив – 1147 бр., от 

които: 

алкохол – 801 бр.; 

тютюн – 346 бр.; 
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ТДТ: 

Алкохоли – 1006; 

Тютюн – 1121; 

Храни – 28; 

Индуктриална – 22; 

Дейност 2.3.2. Наказване на 

митнически, акцизни и валутни 

нарушения 

ГДМРР, ТД постоянен 

- брой издадени наказателни 

постановления по ЗМ, ЗАДС и 

ВЗ (общо) 

ГДМРР – 7 480 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ- Неотносим (данни са 

подадени от сектор АНДРО, ТД 

Северна морска 

ТДЮМ – 2 191 бр. 

ТДТ – 518 бр. 

ТДЮЗ – 537 бр. 

брой одобрени споразумения за 

прекратяване на АНП 

ГДМРР – 587 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДТ – 52 бр. 

ТДЮЗ – 74 бр. 

Дейност 2.3.3. Ефективно разследване 

на престъпления, за които 

митническите органи разполагат с 

правомощия по НПК 
ГДМРР, ТД постоянен 

- общ брой разследвани ДП по 

текстове от НК 

ГДМРР – 491 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДЮМ – 61 бр. 

 

- общ брой приключени ДП 

(включително спрени и 

прекратени) 

ГДМРР – 321 броя; 

ТДД – 0 бр. 

Задача 2.3.3.1. Извършване на 

експертизи по постановления за целите 

на досъдебно производство на проби 

от стоки във връзка с нарушения на 

акцизното законодателство 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,  

МЛ Пловдив 

постоянен 

- брой изготвени физико-

химични експертизи по 

досъдебни производства за 

нарушения по ЗАДС 

ДЦМЛ: 

Общ брой физико-химични 

експертизи за акцизни стоки за 

целите на митническото 

разследване са 124 бр., от тях: 

в ДЦМЛ – 78 бр; 

в ТДТ МЛ Пловдив – 41 бр.; 

в ТДД МЛ Русе – 5 бр.; 
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135 броя физико-химични 

експертизи по разследвания на 

МВР 

 

Дейност 2.3.4. Сътрудничество с ДЧ в 

областта на акцизите и акцизните 

стоки в рамките на Конвенция Неапол 

II, Регламент 515/97 и двустранни 

спогодби 

ГДМРР постоянен 

- брой инициирани проверки ГДМРР – 1 брой 

- брой получени запитвания ГДМРР – 50 броя 

- брой получени отговори ГДМРР – 1 брой 

-брой изпратени отговори 
ГДМРР – 50 броя 

Дейност 2.3.5. Организация и/или 

участие в международни операции за 

противодействие на нарушенията на 

европейското законодателство в 

областта на акцизите и акцизните 

стоки 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой проведени международни 

операции 

ГДМРР – 4 броя 

ТДД – 0 бр. 

-брой проверки в рамките на 

операцията ГДМРР – 102 броя 

ТДД – 0 бр. 

Дейност 2.3.6. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

практики, които са в нарушение на 

митническото законодателство 

  

 

 

Задача 2.3.6.1. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики за отклонение 

на стоки от режим транзит 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени анализи 

ДМДМ – 3 бр. 

Задача 2.3.6.2. Анализ на данните, 

съдържащи се в информационните 

системи с цел установяване на 

неправомерни практики при поставяне 

на стоки под режим износ и 

потвърждаване на тяхното напускане 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени анализи 

ДМДМ – 3 бр. 

Мярка 2.4. Осигуряване на 

интегритета на веригата на доставки 

за международното движение на 

стоки и защита на сигурността и 
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безопасността на Съюза и неговите 

граждани 

Дейност 2.4.1. Ефективно прилагане 

на европейските рискови критерии и 

стандарти за сигурност и безопасност 

ГДМРР постоянен 

- брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС рискови критерии при 

въвеждане/напускане на стоките 

 ГДМРР – 4 броя 

-брой актуализирани списъци с 

рискови стойности за лица, 

стоки, превозни средства, 

контейнери и др. в MAP на 

БИМИС 

ГДМРР – 5 броя 

     

Дейност 2.4.2. Обмен на добри 

практики с ДЧ и поддържане на 

оперативно сътрудничество във връзка 

с прилагане на законодателството 

     

Задача 2.4.2.1. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Митници 2020” 
ДАОМД 

ДЦМУ 

ТД 

постоянен 

- брой участия ДАОМД - през отчетния период 

няма организирани участия 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

Задача 2.4.2.2. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Фискалис 2020” ДАОМДДЦМУ 

ТД 
постоянен 

- брой участия ДАОМД - през отчетния период 

няма организирани участия. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

Задача 2.4.2.3. Участие в двустранни 

работни срещи 
ДЦМУ 

ТД 
постоянен 

 

- брой участия  

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

- брой организирани от АМ 

срещи 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 
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Задача 2.4.2.4. Обмен на добри 

практики с държавите членки и 

поддържане на сътрудничество във 

връзка с прилагането на акцизното 

законодателство 

ДАДМ постоянен 

 - брой отправени запитвания Няма данни за отправени 

запитвания през 2019 г. 

 - брой получени отговори Няма данни за получени 

отговори през 2019 г. 

Мярка 2.5. Почтеност в дейността на 

администрацията, превенция на 

корупционни практики 
       

Дейност 2.5.1. Прилагане на 

психологически тестове при 

назначаване и  кариерно развитие, 

съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 

г. за условията и реда за извършване на 

изследване за професонална и 

психологическа пригодност при 

назначаване и повишаване в длъжност 

в Агенция „Митници“ на миинстъра на 

финансите 

ДУЧР постоянен 

-общ брой изследвани лица 

 ДУЧР - 975 броя лица за 

психологическо изследване, от 

които 270 са с предходно 

явяване и  съгласно чл. 17 от 

Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. 

резултатите са валидни в 

рамките на една година. 

Дейност 2.5.2. Преместване на 

митнически служители да изпълняват 

временно друга или същата служба в 

рамките на митническата 

администрация с цел противодействие 

създаването на корупционни канали  

ДУЧР постоянен 

-брой преместени служители  ДУЧР - Издадени 39 броя 

заповеди за преместване на 

служители да изпълняват 

временно същата или друга 

служба в рамките на 

митническата администрация 

 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Дейност 2.5.3. Определяне на мястото 

на работа на служителите, съгласно 

Устройствения правилник на Агенция 

„Митници“  

ДУЧР постоянен 

- брой издадени заповеди за 

определяне на място на работа 

на служителите в митническите 

учреждения 

ДУЧР - Издадени 129 броя 

заповеди за определяне на 

работните места на служителите 

от териториалните дирекции 

Дейност 2.5.4. Извършване на 

проверки по постъпили в Агенцията 

сигнали за неправомерни деяния на 

митнически служители. 

Инспекторат в АМ 31.12.2019 г. 

- брой проверки Инспекторат - Извършени 

проверки по 134 сигнала, 

постъпили в Инспектората на 

АМ. 

ТДЮЗ – 1 бр. 
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Дейност 2.5.5. Анализ и актуализация 

на вътрешно-административни актове, 

свързани с осъществяването на 

административен контрол върху 

дейността на митническата 

администрация. 

Инспекторат в АМ 30.11.2019 г. 

 

- разработени проекти 

Инспекторат - Служителите в 

Инспектората разработиха 

заповед, регламентираща 

аспекти на служебната и 

трудова дисциплина, както и 

Правила за дейността на 

Инспектората в АМ, които бяха 

утвърдени от директора на 

Агенцията. 

Дейност 2.5.6. Извършване оценка на 

корупционния риск в структурни звена 

на АМ. 

Инспекторат в АМ 30.11.2019 г. 

- брой извършени оценки Инспекторат - През 2019 г. не 

беше утвърдена от КПКОНПИ 

Методология за оценка на 

корупционния риск, която да 

бъде използвана за извършване 

на оценката. Поради това 

изпълнението на тази дейност е 

отложено. 

Дейност 2.5.7. Провеждане на работни 

срещи на служители от Инспектората с 

ръководния състав на МУ по 

въпросите на превенция и 

противодействие на корупцията. Инспекторат в АМ 30.11.2019 г. 

- брой служители, които са 

участвали в работните срещи 

Инспекторат  - Проведени 

работни срещи по превенция и 

противодействие на корупцията 

с ръководния състав на ТД 

Южна морска и ТД Тракийска, 

както и на включените в тяхната 

структура митнически 

учреждения, участвали общо 

над 30 служители. 

Дейност 2.5.8. Провеждане на 

анонимни анкети с преминаващи през 

ГКПП превозвачи и граждани, с цел 

получаване на информация за 

дейността на митническите служители. 
Инспекторат в АМ 31.10.2019 г. 

- брой анкетирани лица Инспекторат - Извършени 

анкетирания на два МП, 

анкетирани общо 825 лица. 

- брой оплаквания или жалби Инспекторат - 54 твърдения за 

грубо и непрофесионално 

отношение, 19 твърдения за 

проявено корупционно 

поведение, които обаче се 

отнасят не само за дейността на 

митнически служители (208 
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лица, т.е. около 25% от 

анкетираните, посочват, че не 

правят разлика между 

митническите служители и 

служителите от другите служби 

на ГКПП). 

Дейност 2.5.9. Публикуване на 

публична информация в отворен 

формат на Портала за отворени данни, 

както и актуализиране на публичните 

регистри от компетенциите на 

дирекция “Акцизна дейност и 

методология“ 

ДАДМ постоянен 

 - брой публикации на Портала 

за отворени данни 

ДАДМ – 58 бр. 

Дейност 2.5.10. Издаване на вътрешни 

административни актове за работа на 

митническите служители 

ТД постоянен 

- брой издадени заповеди, 

инструкции, указания и др.; 

ТДД – 489 бр. 

1 инструкция за пожарна 

безопасност 

ТДСМ – 706 бр. 

ТДЮМ – 785 бр. 

ТДТ – 51 бр. 

ТДЮЗ – 27 бр. 

Дейност 2.5.11. Поддържане, 

усъвършенстване, развитие и 

използване на софтуер за автоматично 

разпределяне на случаен принцип на 

работните места на митническите 

служители 
ТД постоянен 

- брой проверки във връзка със 

спазването на организацията на 

работа при използването на 

софтуера за разпределяне на 

случаен принцип на работните 

места на митническите 

служители           

ТДСМ - Не се прилага 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ- Няма извършени 

проверки. Използване на 

софтуер за разпределение на 

случаен принцип на работните 

места на служителите е 

неприложем към настоящия 

момент в ТД, предвид 

обстоятелството, че на ГКПП на 

смяна работи по 1 служител  

ТДЮЗ – 2 бр. 

Дейност 2.5.12. Провеждане на 

работни срещи с ръководители и 

служители в митническите учреждения 

по въпросите на превенцията и 

ТД постоянен 

- брой проведени работни срещи ТДД – 4 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 1 бр. 
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противодействието на корупцията и 

други неправомерни деяния на 

служителите 

Мярка 2.6. Създаване благоприятни 

условия за развитие и улесняване на 

законната търговия; насърчаване на 

конкурентоспособността в ЕС 

      

Дейност 2.6.1. Разработване и 

прилагане на основни и стратегически 

документи и оперативни планове, 

свързани с изпълнението на 

задълженията, произтичащи от 

членството на България в ЕС, в частта 

им от компетентността на АМ 

ДЦМУ постоянен 

- брой разработени и/или 

актуализирани документи 

Няма данни за  разработени 

и/или актуализирани документи, 

за 2019 г. 

Дейност 2.6.2. Подготовка и 

техническо управление на проекти, 

финансирани от програми на ЕС и от 

други международни институции и 

организации, в т.ч. изготвяне 

отчетните документи по проектите 

ДЦМУ постоянен 

- брой проекти, одобрени за 

финансиране, брой одобрени 

междинни/окончателни доклади 

по проекти 

ГДИСАД - 1 бр. одобрен за 

финансиране проект по ОПДУ – 

проект „Надграждане на 

основните системи на Агенция 

"Митници" за предоставяне на 

данни и услуги – БИМИС (фаза 

2)“; 

2 бр. одобрени междинни 

доклади по проекта; 

Дейност 2.6.3. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по теми и 

досиета за разглеждане в работните 

органи на ЕС във връзка с 

разработване на проекти за изменение 

и допълнение на законодателството в 

митническата област и на 

инструментите за прилагането му 

  

 

 

Задача 2.6.3.1. Участие в дейността на 

работните органи на ЕС ДЦМУ постоянен 

- брой участия в работни органи 

на ЕС ;  
ДАОМД – общо за АМ  

- 26 участия в работни органи 

на ЕС 
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 - участие в 2 Експертни групи 

Комитета по акцизите 

- 2 учадстия в  заседания на 

проектни групи 

 

- брой участия в работни групи 

към Съвета на ЕС 

ДАОМД – общо за АМ 

– 15 участия в заседания на 

работни групи към Съвета на 

ЕС 

 

ГДМРР – 6 броя; 

- брой участия в Комитета по 

Митническия кодекс, в 

Митническата Експертна група  

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

ДАОМД – общо за АМ 251 

служители в 187 заседания 

 

ДЦМЛ - 1 участие на директора 

на ДЦМЛ в 34-то заседание на 

Комитета по хармонизирана 

система; 

ГДМРР - Участие в Комитета за 

контрол на паричните средства 

– 1 заседание; 

Задача 2.6.3.2. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по 

документите, разглеждани в работните 

органи на ЕС 

ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени рамкови 

позиции и позиции по досиета 

за разглеждане от Съвета на ЕС 

Няма данни за изготвени 

рамкови позиции и позиции по 

досиета за разглеждане от 

Съвета на ЕС, за 2019 г. 

- брой изготвени указания за 

участие в Комитета по 

Митническия кодекс,  

Митническите Експертни групи 

и в други комитети и работни 

групи към ЕК 

Няма данни за изготвени 

указания за участие в Комитета 

по Митническия кодекс,  

Митническите Експертни групи 

и в други комитети и работни 

групи към ЕК, за 2019 г. 

Задача 2.6.3.3. Участие в работни и 

проектни групи и семинари, 

организирани в рамките на Програма 

„Митници 2020“ и „Фискалис 2020” 

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой участия по програма 

„Митници 2020“ 

ДАОМД – общо за АМ 

- 124 участия в 90 Работни и 

Проектни групи  

- 39 участия в 16 семинара 
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ГДМРР - 3 участия в заседания 

на ПГ по обмена на митническа 

информация с трети страни по 

Програма Митници 2020; 

ДЦМЛ: 

ЦМЛ беша представена в 7-ми 

международен семинар на 

Европейските митнически 

химици в Будапеща (2-4 юли 

2019 г.), където е отличена за 

активен принос в дейностите на 

Европейската митническа 

лабораторна мрежа (CLEN); 

ТДД – 0 бр. участия по 

програма „Митници 2020“ 

ТДСМ – 2 бр. участия по 

програма „Митници 2020“ 

ТДТ – 0 бр. участия по 

програма „Митници 2020“ 

 

- брой участия по програма 

„Фискалис 2020” 

ДАОМД – общо за АМ 

- 5 участия в 5 Работни и 

Проектни групи 

- 4 участия в 3 семинара 

- 1 участник в 1 работно 

посещение 

- 2 участника в 1 обучение 

ТДД – 0 бр. участия по 

програма „Фискалис 2020” 

ТДСМ – 0 бр. участия по 

програма „Фискалис 2020” 

 

Дейност 2.6.4. Методическо 

подпомагане на митническите 

учреждения относно прилагането на 
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митническото законодателство на 

Съюза 

Задача 2.6.4.1. Подготовка на указания 

и насоки за прилагането на 

митническото законодателство на 

Съюза в областта на митническите 

процедури и режими и събирането на 

митническото задължение 

ДМДМ постоянен 

- брой указания и насоки за 

прилагането на митническото 

законодателство на ЕС  

ДМДМ – 9 бр. 

 

 

Дейност 2.6.5. Прилагане на 

предвидените в митническото 

законодателство на ЕС опростявания 

за митническите режими и процедури, 

тарифно класиране и произход 

  

 

 

Задача 2.6.5.1. Завършване на процеса 

на преразглеждане на разрешения, 

издадени по отмененото Общностно 

митническо законодателство 

ДМДМ, ТД 30.04.2019 г. 

- брой преразгледани 

разрешения. 

ДМДМ – 29 бр. 

 

ТДД – 20 бр. 

ТДСМ – 57 бр. 

ТДЮМ – 15 бр. 

ТДТ: 

Митн.склад – 31 бр. 

Вр.склад – 4 бр. 

ТДЮЗ – 131 бр. 

Задача 2.6.5.2.  Издаване на 

разрешения за предоставяне на общо 

обезпечение, включително с намален 

размер или  освобождаване от 

обезпечение. 
ДМДМ, ДПДО ТД постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

предоставяне на общо 

обезпечение, включително с 

намален размер или 

освобождаване от обезпечение; 

ДМДМ - 60 бр., в т.ч. 6 бр. за 

отмяна на издадено разрешение 

по заявление на титуляря 

 

ТДД – 22 бр. 

ТДСМ – 16 бр. 

ТДЮМ – 6 бр. 

ТДТ – 29 бр. 

ТДЮЗ – 29 бр. 
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- Брой на извършените 

предварителни проверки за 

издаване на разрешения, одити 

във връзка с  мониториг и 

преразглеждане  на издадени 

разрешения; 

ТДД – 33 бр. 

ТДСМ – 37 бр. 

ТДЮМ – 6 бр. 

ТДТ – 16 бр. 

ТДЮЗ – 200 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

предоставяне на общо 

обезпечение, включително с 

намален размер или 

освобождаване от обезпечение; 

ДПДО – 36 бр. 

ДМДМ – 81 бр. 

 

ТДД – 24 бр. 

ТДСМ – 16 бр. 

ТДЮМ – 6 бр. 

ТДТ: 

30% - 15 бр.; 

100% - 14 бр. 

ТДЮЗ – 41 бр. 

- брой съгласувани разрешения 

за обсвобождаване от 

обезпечение; 

ДПДО – 27 бр. 

ДМДМ – 81 бр. 

 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮМ – 4 бр. 

 

- Брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадените заявления; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

Задача 2.6.5.3. Издаване на 

разрешения за редовна корабна линия 

ДМДМ постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

редовна корабна линия; 

ДМДМ- Няма подадени 

заявления. 

- брой издадени разрешения за  

редовна корабна линия; 

 

Няма данни за издадени 

разрешения през 2019 г. 
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Задача 3.6.5.4. Издаване на 

разрешения за одобрен издател за 

доказателство за митнически статус на 

съюзни стоки 

 ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 5 бр. 

- брой издадени разрешения за  

одобрен издател за 

доказателство за митнически 

статус на съюзни стоки; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 5 бр. 

Задача 2.6.5.5. Опростявания на 

митническите процедури по 

отношение на поставяне на стоки под 

режим съюзен транзит или 

завършването на този режим, 

включително и опростявания при 

завършването на операции ТИР 

 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

статус на  одобрен изпращач за 

режим съюзен транзит; 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 8 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на 

одобрен изпращач за режим 

съюзен транзит; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 8 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за 

режим съюзен транзит; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 12 бр. 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за статус на 

одобрен получател за режим 

съюзен транзит; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 12 бр. 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на специален тип 

пломби с цел да се гарантира 

идентифицирането на стоките, 

поставени под режим съюзен 

транзит; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 11 бр. 
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- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

специален тип пломби с цел да 

се гарантира идентифицирането 

на стоките, поставени под 

режим съюзен транзит; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 11 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт; 

ДМДМ – 4 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

режим съюзен транзит въз 

основа на документи на хартиен 

носител за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт; 

ДМДМ – 4 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с въздушен 

или морски транспорт; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления. 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ  - Няма подадени 

заявления. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой съгласувани и издадени 

разрешения за използване на 

режим съюзен транзит въз 

основа на документи на хартиен 

носител за стоки, превозвани с 

въздушен или морски 

транспорт; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ  - Няма издадени 

разрешения 

ТДТ – 0 бр. 
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- брой на приетите заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на електранен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма подадени 

заявления. 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ  - Няма подадени 

заявления. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой на съгласувани и 

издадени разрешения за 

използване на електронен 

транспортен документ като 

митническа декларация за 

поставяне на стоки под режим 

съюзен транзит; 

ДМДМ - Няма издадени 

разрешения 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ  - Няма издадени 

разрешения 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой  приети заявления за 

издаване на разрешение за 

статус на одобрен получател за  

режим ТИР; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 10 бр. 

- брой съгласувани и  издадени 

разрешения за статус на 

одобрен получател за режим 

ТИР; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 10 бр. 

- брой приети заявления за 

издаване на  разрешение за  

допуск до процедура ТИР; 

ДМДМ – 21 бр.  

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

- брой издадени разрешения за 

допуск до процедура ТИР 

ДМДМ – 6 бр. издадени 

разрешения за достъп до 

процедурата ТИР на 19 лица 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 
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Задача 2.6.5.6. Издаване на 

разрешения за използване на опростена 

декларация и за митническо 

деклариране чрез вписване в 

отчетността на декларатора 

ДМДМ, ТД 

 
постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

използване на опростена 

декларация; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 4 бр. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 9 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

за използване на опростена 

декларация; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 9 бр. 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за за 

митническо деклариране чрез 

вписване на данни в отчетността 

на декларатора;  

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 3 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 21 бр. 

 - Брой издадени 

разрешения за за митническо 

деклариране чрез вписване на 

данни в отчетността на 

декларатора; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 3 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 21 бр. 

Задача 2.6.5.7. Издаване на 

разрешения за централизирано 

оформяне, когато е включена 

друга/други държава/и членка/и 

ДМДМ, ТД постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне, 

когато е включена друга/и 

държава/и членка/и; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне, 

когато е включена и друга 

държава членка; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

- Брой извършени 

консултационни процедури с 

държави членки във връзка с 

подадени заявления; 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 7 бр. 
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Задача 2.6.5.8. Издаване на 

разрешения за централизирано 

оформяне на национално ниво 

 
ДМДМ, ТД постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

централизирано оформяне на 

национално ниво; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 3 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

централизирано оформяне на 

национално ниво; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 3 бр. 

Задача 2.6.5.9. Издаване на 

разрешения за самооценка 

 
ДМДМ постоянен 

Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

самооценка; 

ДМДМ – 0 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

самооценка; ДМДМ – 0 бр. 

Задача 2.6.5.10. Консултационни 

процедури и обмен на информация с 

митническите органи на другите 

държави членки във връзка с издаване 

от друга държава членка на 

разрешения за централизирано 

оформяне, по които Република 

България е участваща държава членка 

ДМДМ постоянен 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 

 

 

 

 

ДМДМ – 1 бр. 

Дейност 2.6.6. Издаване на 

Обвързваща информация   съгласно 

чл.чл. 33-37 от Регламент (ЕС) № 

952/2013 на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Митнически 

кодекс на Съюза 

  

 

 

Задача 2.6.6.1. Издаване на основание 

постъпили заявления от икономически 

оператори на Обвързващи тарифни 

информации (ОТИ) и Обвързващи 

информации за произход (ОИП) 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени  ОТИ; ДМДМ – 177 бр. 

- брой издадени ОИП; 

ДМДМ –Няма издадени ОИП 
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Дейност 2.6.7. Организиране, 

координиране и контролиране на 

дейността, свързана с издаване на  

разрешения за одобрен икономически 

оператор (ОИО) 

    

Задача 2.6.7.1. Извършване на-  

- проверки за изпълнение на условията 

за приемане на заявления за издаване 

на разрешение за ОИО;  

- приети заявления в IT приложението 

за ОИО в Системата на 

икономическите оператори (EОS); 

- одити за изпълнение на критериите и 

условията за издаване на разрешения 

за ОИО;  

- мониторинг на изпълнението на 

критериите и условията от титуляри на 

разрешения за ОИО; 

- преразглеждане на разрешения за 

ОИО. 
ДМДМ, ГДМРР, 

ТД 
постоянен 

- брой извършени проверки за 

приемане на заявления; 

ДМДМ – 9 бр. 

ТДД – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой въведени  заявления в IT 

приложението за одобрените 

икономически оператори в  

системата  на икономическите 

оператори (EOS); 

ДМДМ – 8 бр. 

ТДД – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой приети заявления в ЕOS  ДМДМ – 8 бр. 

ТДД – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой проверки за 

изпълнението на критериите и 

условията за издаване на 

разрешение; 

ГДМРР – 10 бр. 

 

ТДД – 1 бр. 

ТДЮМ – 2 бр. 

ТДТ – 3 бр. 

ТДЮЗ – 13 бр. 

 

- брой извършени мониторинги; ГДМРР – 9 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДЮМ – 2 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 3 бр. 

 

- брой извършени одити във 

връзка с преразглеждане на 

сертификати/разрешения. 

ГДМРР – 6 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 3бр. 
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ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 4 бр. 

Задача 2.6.7.2. Консултации и обмен 

на информация с митническите органи 

на други държави членки във връзка с 

ОИО 

ДМДМ, ГДМРР постоянен 

- брой извършени 

консултационни 

процедури/обмен на 

информация 

ГДМРР – 6 бр. 

ДМДМ – 0 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

 

Задача 2.6.7.3. Осигуряване 

изпълнението на процеса, свързан с 

издаване на разрешение за ОИО или 

съответно отхвърляне/оттегляне на 

заявление за ОИО  

- управление на разрешението за ОИО- 

мониторинг, преразглеждане, 

изменение на решение, спиране 

действието на разрешението и отмяна 
ДМДМ постоянен 

- брой издадени разрешения за 

ОИО; 

ДМДМ – 11 бр. 

 

 

- брой отхвърлени заявления за 

ОИО; 

ДМДМ – 1 бр. 

 

- брой оттеглени заявления за 

ОИО; 

ДМДМ – 0 бр. 

 

 

- брой преразгледани 

сертификати/разрешения за 

ОИО;            

ДМДМ – 9 бр. 

 

- брой спрени разрешения за 

ОИО; 

ДМДМ – 0 бр. 

 

- брой отменени разрешения за 

ОИО 
ДМДМ – 1 бр. 

 

Задача 2.6.7.4. Актуализиране на 

Правилата за организацията на работа 

на митническите служители във връзка 

с прилагането на разпоредбите за ОИО  

ДМДМ 2019 

- правила за организацията на 

работа на митническите 

служители във връзка с 

прилагането на разпоредбите за 

ОИО 

ДМДМ – не  

Задача 2.6.7.5. Изготвяне и 

съгласуване на проекти на решения във 

връзка със заявления за разрешение за 

ОИО 

ДМДМ постоянен - брой проекти на решения 

ДМДМ – 7 бр., като в т. ч. 

влизат и проектите на решения 

по разрешения за ОИО. 

Дейност 2.6.8. Дейности, свързани с 

вземането на решение за определяне на 

одобрено място за представяне на 

стоки 
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Задача 2.6.8.1. Издаване на решения за 

определяне на одобрено място за 

представяне на стоки 

ТД постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на решение за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 1 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮЗ – 22 бр. 

- Брой издадени решения за 

определяне на одобрено място 

за представяне на стоки; 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 1 бр. 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 1 бр. 

ТДЮЗ – 22 бр. 

Дейност 2.6.9. Дейности, свързани с 

издаване на разрешения за операции в 

съоръжения за временно складиране 
  

 

 

Задача 2.6.9.1. Издаване на решения за 

операции в съоръжения за временно 

складиране 

ТД постоянен 

- Брой приети заявления за 

издаване на разрешение за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТДД – 6 бр. 

ТДСМ – 14 бр. 

ТДЮМ – 5 бр. 

ТДТ – 4 бр. 

ТДЮЗ – 44 бр. 

 

- Брой извършени проверки за 

изпълнението на критериите и 

условията за издаване на 

разрешение за операции в 

съоръжения за временно 

складиране 

ТДД – 6 бр. 

ТДСМ – 14 бр. 

ТДЮМ – 5 бр. 

ТДТ – 4 бр. 

ТДЮЗ – 44 бр. 

- Брой издадени разрешения за 

операции в съоръжения за 

временно складиране; 

ТДД – 6 бр. 

ТДСМ – 14 бр. 

ТДЮМ – 5 бр. 

ТДТ – 4 бр. 

ТДЮЗ – 44 бр. 

 

Дейност 2.6.10. Осигуряване на 

ефективно прилагане на мерките на 

Общата търговска политика  
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Задача 2.6.10.1. Предоставяне на 

статут на одобрен износител в 

съответствие с правилата за произход 

на стоки 

ДМДМ, ДПДО постоянен 

- брой съгласувани разрешения 

 

ДПДО – 10 бр. 

ДМДМ – 10 бр. 

- брой издадени разрешения 
ДМДМ – 10 бр. 

Задача 2.6.10.2. Координиране 

дейността по представяне пред ЕК на 

исканията/възраженията на 

икономически оператори за въвеждане 

на автономни мерки за суспендиране 

на митата 

ДМДМ постоянен 

- брой представени на ЕК 

искания/възражения на 

икономически оператори 
ДМДМ – 1 бр. искане за 

продължаване действието на 

мярка по суспендиране на мито 

Дейност 2.6.11. Регистриране на 

икономически оператори в системата 

за регистрираните износители (REX 

системата) 

  

 

 

Задача 2.6.11.1. Регистриране в REX 

системата на Европейския съюз (ЕС) 

на основание на постъпили заявления 

от износители на стоки за страни по 

Общата система за преференции или за 

страни, с които ЕС има споразумения 

за свободна търговия 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени регистрации 

ДМДМ – 38 бр. издадени 

регистрации. 

Дейност 2.6.12. Издаване на 

разрешения по чл. 211, параграф 1 от 

МКС 
ТД постоянен 

 - брой издадени разрешения по 

чл. 211, параграф 1 от МКС 

ТДД – 42 бр. 

ТДСМ – 36 бр. 

ТДТ – 38 бр. 

ТДЮЗ – 39 бр. 

Дейност 2.6.13. Изменения и 

допълнения на националното 

законодателство в областта на 

акцизите 

ДАДМ, ДПДО постоянен 

 - проект за изменение и 

допълнение (ПИД) на ППЗАДС 

ДПДО – 8 ; 

ДАДМ – 1 бр. проект 

Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите 

и данъчните складове (обн. ДВ, 

бр. 25 от 26.03.2019 г.); 

1 бр. проект Правилник за 

изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на 

Закона за акцизите и данъчните 
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складове (обн. ДВ, бр. 60 от 

30.07.2019 г.); 

1 бр. проект Правилник за 

изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на 

Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

 - проекти на наредби; ДПДО – 1 

ДАДМ – 1 бр. проект за 

изменение на Наредба № 4 от 

28.06.2006 г. за нормите на 

пределните размери на 

естествените фири на акцизните 

стоки 

1 бр. проект за изменение на 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. 

за специфичните изисквания и 

контрола, осъществяван от 

митническите органи върху 

средствата за измерване и 

контрол на акцизни стоки; 

1 бр. проект за изменение на 

Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. 

за определяне на ред, начин и 

формат за изпращане на данните 

от средствата за измерване и 

контрол по чл. 103а, ал. 1 от 

Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

 - проект на ЗИД на ЗАДС; ДПДО – 2 

ДАДМ - Изменения и 

допълнения в ЗАДС- 

 В Преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и 

допълнение на Наказателния 
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кодекс (обн. в ДВ, бр. 7 от 

22.01.2019 г.);  

 В Преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита 

на личните данни (обн. в ДВ, бр. 

17 от 26.02.2019 г.); 

 В Преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закон за изменение и 

допълнение на Закона за 

банковата несъстоятелност (обн. 

в ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г.); 

 В Преходните и 

заключителни разпоредби на 

Закон за изменение и 

допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно 

облагане (обн. в ДВ, бр. 96 от 

06.12.2019 г.); 

В Преходните и заключителни 

разпоредби на Закон за 

държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. 

(обн. в ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 

г.). 

 - издаване на национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове, базирани на решения на 

Комитета по акцизите към ЕК 

ДПДО не е издавала 

национални инструкции, 

указания и други вътрешни 

административни актове, 

базирани на решения на 

Комитета по акцизите към ЕК 
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Дейност 2.6.14. Изготвяне на 

становища по проекти на нормативни 

актове 

ДЦМУ постоянен 

 - брой изготвени становища ДПДО – 17 бр. 

ДАДМ – 26 бр. 

ДМДМ: 

15 бр. становища по проекти на 

двустранни и многостранни 

международни договори и 

спогодби, засягащи въпроси в 

областта на митническите 

освобождавания и митническата 

стойност; 

16 бр. становища по проекти на 

нормативни и други актове, 

засягащи въпроси в областта на 

митническите освобождавания и 

митническата стойност, 

изпратени за съгласуване от 

други държавни органи; 

2 бр. отговори с мотиви по 

Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

митниците; 

ГДМРР - 7 броя по нормативни 

акта; 

Мярка 2.7. Повишаване 

ефективността от управлението на 

риска за целите на борбата срещу 

терористичната и престъпната 

дейност, включително срещу 

нерегламентираното движение на 

стоки, подлежащи на забрани и 

ограничения 

    

Дейност 2.7.1. Подпомагане на 

ефективното управление на риска във 

връзка с превенция на 

нерагламентираното движение на 

ГДМРР постоянен 

-брой създадени рискови 

профили, въз основа на 

предоставена информация 
ГДМРР – 22 броя 
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стоки, подлежащи на забрани и 

ограничения 

Дейност 2.7.2. Предотвратяване 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма 
ГДМРР постоянен 

-брой изготвени доклади до 

САД „ФР” на ДАНС 

ГДМРР – 13 уведомления, 

изпратени от ГДМРР до 

дирекция „Финансово 

разузнаване“ на ДАНС 

Дейност 2.7.3. Повишаване капацитета 

на Агенция „Митници” по пресичане 

на незаконния наркотрафик 
    

Задача 2.7.3.1. Предотвратяване на 

незаконен трафик на наркотични 

вещества и техните прекурсори 

ГДМРР, ТД 2019 

-брой направени залавяния и 

количества задържани 

наркотици и прекурсори 

ГДМРР – в 70 случая са 

задържани 10 224 кг, 8006 литра 

и 266 970 таблетки наркотични 

вещества и прекурсори за 

тяхното производство 

(обобщени отчетни данни за 

АМ); 

 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДЮМ – хашиш - 21 440 грама;  

канабис – 28,040 кг; екстази – 35 

кг; хероин – 341, 281 кг. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

Задача 2.7.3.2. Събиране и обработка 

на информация, свързана с незаконен 

трафик на наркотични вещества и 

прекурсори 

ГДМРР 2019 

-брой създадени и допълнени 

РИ нарушения НОП в СОРИ 2.0 ГДМРР – 287 броя нарушения 

НОП и 107 броя РИ 

Задача 2.7.3.3. Участие в национални 

и международни операции, насочени 

срещу незаконни трафик на 

наркотични вещества и техните 

прекурсори 

ГДМРР 2019 

-брой проведени операции 

ГДМРР – 5 броя; 

Задача 2.7.3.4. Провеждане на 

организационно съвещание по 

разкриване на незаконен наркотрафик 
ГДМРР 2019 

-доклад от съвещание ГДМРР – Проведено  

съвещание с участие на 

началници на отдели „Борба с 

наркотрафика“, изготвена 
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докладна записка с 

предложения. 

Задача 2.7.3.5. Идентификация на нови 

психотропни вещества, нови 

прекурсори и материали за 

производство на наркотични вещества, 

и подпомагане приемането на 

законодателни промени срещу трафика 

на наркотични вещества 

ДЦМЛ, ГДМРР постоянен 

-брой на идентифицираните с 

лабораторен анализ нови 

психотропни вещества 

В ЦМЛ са изследвани 674 броя 

проби за наркотични вещества 

и 101 броя изготвени физико-

химични експертизи за целите 

на досъдебното производство за 

наркотични вещества и 

прекурсори 

от които две нови за страната 

психотропни вещества 

-брой на идентифицираните 

нови прекурсори и материали за 

производство на наркотични 

вещества 

ДЦМЛ 

В ЦМЛ е идентифициран един 

нов за страната материал за 

производство на наркотични 

вещества (МАРА) 

-предложения за законодателни 

промени за включване на нови 

вещества в контролните 

списъци 

ДЦМЛ – няма  

Дейност 2.7.4. Засилване на дейността 

по противодействие на незаконния 

трафик на оръжия и изделия и 

технологии с двойна употреба 

    

Задача 2.7.4.1. Разкриване и задържане 

на незаконно пренасяни оръжия и 

изделия и технологии с двойна 

употреба (ИТДУ) 

ГДМРР, ТД 2019 

-брой направени задържания и 

количества оръжия и ИТДУ 
ГДМРР: 

- 30 броя задържания на оръжия, 

боеприпаси и взривни вещества, 

при които са иззети и 

задържани-  

- 70 броя огнестрелни оръжия, 

1170 броя бойни патрони,  

- 74 броя газови пистолета,  

- 812 броя патрони за газови 

оръжия,  
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- 5 броя газови пистолета, 

конвертирани в огнестрелни 

оръжия,  

- 8 броя въздушни пушки,  

- 1 брой ръчна граната,  

- 7 броя комплекти танкови 

мерници,  

- 1 брой оптически прицел  

- и хиляди части и 

принадлежности за оръжия. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – неотносим 

ТДЮМ: 

10 бр. задържания  

71 бр. пистолети; 65 бр. газови 

пистолети; 4 бр. пневматични; 

500 бр. проктил; 50 бр. патрони; 

4 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

Задача 2.7.4.2. Участие в 

международни и национални операции 

по противодействие на незаконния 

трафик на оръжия и ИТДУ 

ГДМРР, ТД 2019 

-брой проведени операции ГДМРР – 3 операции; 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – неотносим 

ТДТ – 0 бр. 

Задача 2.7.4.3. Идентифициране на 

риска, създаване и проследяване 

действието на рискови профили с цел 

противодействие на незаконния трафик 

на оръжия и ИТДУ 

ГДМРР 2019 

-брой рискови профили 

-брой сработвания ГДМРР: 

- 20 броя рискови профили 

- 108 сработвания 

Дейност 2.7.5. Събиране и анализ на 

информацията за лица, извършили 

нарушения или престъпления с 

предмет акцизни стоки.  
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Задача 2.7.5.1. Събиране на 

информация от системите на АМ, 

партньорски организации и отворени 

източници. Създаване на набор от 

лични данни и друга информация за 

оперативно интересни лица (досие на 

лицата) 

ГДМРР, ТД постоянен 

-брой създадени досиета 

ГДМРР – 45 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – неотносим  

ТДТ – 0 бр. 

Мярка 2.8. Прилагане на модерни 

методи по оценка и анализ на риска, 

с оглед ефективно противодействие 

на нарушенията с акцизни стоки 

    

Дейност 2.8.1. Противодействие на 

акцизни нарушения, чрез управление 

на риска 
    

Задача 2.8.1.1. Изготвяне на анализи и 

оценка на заплахите в областта на 

акцизните стоки чрез ефективно 

прилагане на функционалните 

възможности на БАЦИС и СОРИ 
ГДМРР постоянен 

-брой анализи ГДМРР – 27 бр. 

-брой отработени ИРС в БАЦИС ГДМРР – 19 451 бр. 

ТДД – 12 бр. 

-брой създадени на ниво ЦМУ 

рискови профили в БАЦИС 
ГДМРР – 7 бр. 

-брой въведени РИ за акцизни 

нарушения в СОРИ ГДМРР – 124 бр. 

Задача 2.8.1.2. Обмен на информация, 

чрез Общностната система за 

управление на риска (CRMS) – DG 

TAXUD 
ТМУ постоянен 

- брой въведени формуляри 

 
ТДД – 0 бр. 

- брой прегледани формуляри     ГДМРР – 81 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

- брой създадени рискови 

профили след преглед на 

формулярите 
ТДД – 0 бр. 

Дейност 2.8.2. Контрол при приема и 

обработката на акцизни и 

рекапитулативни декларации 
ТД постоянен 

 - брой приети акцизни и 

рекапитулативни декларации, 

събрана допълнителна 

информация по тях   

ТДД – 11 370 бр. 

ТДСМ – 5 500 бр. 

ТДЮМ – 5 936 бр. 

ТДТ – 11 887 бр. 

ТДЮЗ: 

Акцизни декларации – 8 773 бр. 
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Рекапитулативни декларации – 

545 бр. 

- установен брой несъответствия 

на данните 

ТДД – 203 бр. 

ТДСМ – 41 бр. 

ТДЮМ – 119 бр. 

ТДТ – 370 бр. 

- брой анализирани рискови 

индикатори; 

ТДД – 3 830 бр. 

ТДСМ – Отработени  рискови 

индикатори 524 бр. 

ТДЮМ – 1 148 бр. 

ТДТ – 142 644 анализирани 

рискови индикатори; 

4859 броя отработени ИРС 

 

 - брой издадени актове за 

установяване на задължеиня; 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 2 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

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

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 3.1. Прилагане на ефективни 

мерки при движението на стоки, 

подлежащи на ограничения и 

забрани, основаващи се на 

съображенията за опазване на 

обществения морал, обществения 

ред или обществената сигурност, 

опазването на здравето на хората и 

на животните, защитата на 

растенията, опазването на околната 

среда, защитата на националното 

богатство, имащо художествена, 
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историческа или археологическа 

стойност, и защитата на 

индустриалната или търговска 

собственост, включително контрол 

на прекурсорите за производство на 

наркотици, на стоки, нарушаващи 

права на интелектуалната 

собственост и пари в брой, както и 

изпълнението на мерки за опазване 

и управление на рибните ресурси и 

на мерки на търговската политика 

Дейност 3.1.1. Ефективно прилагане 

на мерки за закрила на права на 

интелектуална собственост 
     

Задача 3.1.1.1. Разгледани и одобрени 

национални и съюзни заявления за 

намеса на митническите органи 
ГДМРР постоянен 

-брой одобрени заявления за 

намеса ГДМРР – 91 бр. 

Задача 3.1.1.2. Прилагане на мерки по 

закрила на права на интелектуална 

собственост  

ГДМРР постоянен 

- брой случаи на задържани 

стоки 

ГДМРР – 647 бр. 

 

 

- брой задържани артикули ГДМРР – 2 796 928 бр. 

 

 

- брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 
ГДМРР – 35 475 бр. 

Задача 3.1.1.3. Засилване контрола на 

рискови пощенски и куриерски пратки, 

с които се пренасят стоки, нарушаващи 

права на интелектуална собственост 
ГДМРР постоянен 

-брой случаи на задържани 

стоки в пощенски/ куриерски 

пратки 

ГДМРР – 81 бр. 

 

 

-брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ГДМРР – 50 204 бр. 

 

 

Задача 3.1.1.4. Участие в 

международни операции по 

противодействие на нарушения на 

права на интелектуална собственост 

ГДМРР постоянен 

-брой проведени международни 

операции 
ГДМРР – 4 броя. 
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Дейност 3.1.2. Създаване на 

финансови рискови профили за стоки, 

декларирани за допускане за свободно 

обращение във връзка с 

необходимостта от защита на 

финансовите интереси на Съюза 

съгласно Решение за изпълнение, 

определящо подробни правила за 

установяване на общи критерии за 

финансов риск и стандарти за анализ 

на риска за хармонизирано прилагане 

на някои митнически проверки 

съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 

ГДМРР постоянен 

-брой активирани в модул 

Анализ на риска (MAP) в 

БИМИС финансови рискови 

профили 

ГДМРР – 3 бр.  

ТДД – 1 бр. 

Дейност 3.1.3. Подпомагане на 

ефективното опаване на- 

- живота и здравето на хората, на 

животните и растенията; 

- на културното, историческото и 

археологическото наследство;  

- околната среда; 

- обществения морал, обществения ред 

и обществената сигурност,  както и 

съдействие за прилагане на мерките по 

надзора на пазара 

    

Задача 3.1.3.1. Изготвяне на указания 

за прилагане на мерките, произтичащи 

от законодателството на ЕС и 

националното законодателство 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени указания за 

прилагане на мерките; 

 
 ДМДМ – 45 бр. 

Задача 3.1.3.2. Изразяване на 

становища по проекти на нормативни 

актове  

ДМДМ постоянен 

-брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове;  ДМДМ – 23 бр. 

Задача 3.1.3.3. Участие в работни 

органи на ЕС, в междуведомствени 

работни групи  ДМДМ постоянен 

-брой участия в работни органи 

на ЕС; 
 ДМДМ – 10 бр. 

- брой участия в 

междуведомствени работни 

групи; 

ДМДМ – 1 бр. 
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Задача 3.1.3.4. Институционализиране 

на сътрудничеството и 

взаимодействието с компетентните 

органи чрез изготвяне на споразумения 

и/или инструкции за взаимодействие, 

актуализиране на прилаганите 

споразумения и/или инструкции във 

връзка с промени на законодателството 

и провеждане на съвместни обучения и 

срещи 

ДМДМ постоянен 

- брой изготвени споразумения/ 

инструкции за взаимодействие 

или промяна в съществуващи 

споразумения/ инструкции; 

ДМДМ – 3 бр. 

- брой проведени обучения и 

срещи; 

ДМДМ – 1 бр. 

Задача 3.1.3.5. Подпомагане на 

компетентните органи за прилагане на 

мерките 

 

ТД постоянен 

- брой подадени уведомления 

към органите, отговорни за 

прилагане на мерките, за 

предприемане на действия от 

тяхна компетентност; 

ТДД – 451 бр. 

ТДСМ – 518 бр.  

ТДЮМ – 980 бр. 

ТДТ – 513 бр. 

ТДЮЗ – 1 811 бр. 

- брой извършени съвместни 

проверки; 

ТДД – 78 бр. 

ТДСМ - 269 бр.  

ТДТ – 304 бр. 

ТДЮЗ – 2 536 бр. 

 

Задача 3.1.3.6. Прилагане на мерките 

по Схемата за разрешителни  FLEGT 

ДМДМ постоянен 

- брой разгледани разрешителни 

FLEGT; 

ДМДМ – 195 бр. 

 

 

- изпратен годишен доклад до 

ЕК; ДМДМ – 1 бр. 

Задача 3.1.3.7. Отчитане на 

възникнали случаи на нарушаване на 

забрани и ограничения ТД ежемесечен 

- брой възникнали случаи на 

нарушаване на забрани и 

ограничения 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 1 бр. 

ТДЮМ – 12 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДЮЗ – 6 бр. 

Дейност 3.1.4. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на 

Общата селскостопанска политика  при 

тясно взаимодействие с 

Министерството на земеделието, 
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храните и горите, Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция 

Задача 3.1.4.1. Изготвяне на указания 

за прилагане на мерките, произтичащи 

от законодателството на ЕС  и 

националното законодателство  

ДМДМ постоянен 

- брой издадени указания; 

 ДМДМ – 2 бр. 

Задача 3.1.4.2. Изготвяне на 

становища по проекти на нормативни 

актове 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

 

ДМДМ – 6 бр. 

ТДД – 2 бр. 

Задача 3.1.4.3. Извършване на 

физически проверки при внос на 

определени селскостопански стоки, за 

които има изисквания и норми в 

законодателството на ЕС (банани, 

ориз, коноп, маслиново масло (зехтин) 

и др.), лабораторни тестове на проби 

ДМДМ, ДЦМЛ,  

ТД 
постоянен 

- брой извършени физически 

проверки в митническите  

учреждения при допускане за 

свободно обращение ; 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 48 бр. 

ТДТ – 8 бр. 

ТДЮЗ – 15 бр. 

- брой изследвани лабораторни 

проби; 
ДЦМЛ 

Общ брой постъпили за 

изследване проби – 38, от тях- 

ориз – 27 броя;  

маслинови масла – 11 броя 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 48 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на контрола 

при допускане за свободно 

обращение на определени 

селскостопански стоки; 

ДЦМЛ 

3 нови метода за 

охарактеризиране на маслинови 

масла по Регламент № 

2568/1991 г. 

ТДД – 0 бр. 

Задача 3.1.4.4. Осъществяване на 

контрол върху вноса на 

селскостопански стоки във връзка с 

прилагане изискванията за 

лицензирането и администрирането на 

квоти съгласно законодателството на 

ЕС 

 

ДМДМ, ТД 
постоянен 

- брой извършени проверки на 

автентичността на лицензите за 

внос, издадени от МЗХ и в 

другите ДЧ; 

ДМДМ – 0 бр. 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ - 172 бр. 

ТДЮЗ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 
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- брой извършени насрещни 

проверки с МЗХ на 

количествата, за които са 

издадени лицензии; 

ДМДМ – 0 бр. 

ТДД – 0 бр. 

ТДЮЗ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

Задача 3.1.4.5. Изготвяне на годишни 

доклади до ЕК относно извършени 

физически проверки, прилаганите 

методи на контрол, установените 

нарушения и друга информация, 

изисквана съгласно законодателството 

на ЕС в областта на ОСП 

ДМДМ, ТД постоянен 

- изпратени годишни доклади на 

ЕК; 

ДМДМ – 2 бр. 

ТДД – 0 бр. 

Дейност 3.1.5. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на  

Общата политика в областта на 

рибарството при тясно взаимодействие 

с Изпълнителната агенция по 

рибарство и аквакултури 

    

Задача 3.1.5.1.  Изготвяне на указания 

за прилагане на мерките, произтичащи 

от законодателството на ЕС  и 

националното законодателство 
ДМДМ постоянен 

- брой издадени  указания; 

ДМДМ – няма    

Задача 3.1.5.2. Изготвяне на 

становища по проекти на нормативни 

актове 

ДМДМ постоянен 

- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 
ДМДМ – няма  

ТДД – 2 бр. 

Мярка 3.2. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност 

и консултиране на структури/ 

процеси при извършването на 

дейности по мерките за постигане на 

целта. 
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Дейност 3.2.1. Провеждане на одитни 

ангажименти, изготвяне на одитни 

доклади, даване на препоръки за 

подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните 

структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

ЗВО: 

- изготвени 2 бр. одитни 

доклади от  проведени одитни 

ангажименти за консултиране; 

- изготвени 2 бр. одитни 

доклади от  проведени  одитни 

ангажименти за  даване на 

увереност, дадени общо 6 бр.  

препоръки; 

- изготвен един одитен доклад 

от извършен одитен ангажимент 

за проследяване  изпълнение на 

препоръки, установено-  14 бр.  

изпълнени препоръки. 

Цел 4. Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 4.1. Усъвършенстване на 

съществуващите електронни услуги 

и включване на нови електронни 

услуги за повишаване на 

ефективността на 

административното обслужване 

       

Дейност 4.1.1. Заплащането на 

задължения към митническата 

администарция по електронен път 

     

Задача 4.1.1.1. Извършване на 

плащания посредством виртуално или 

физическо терминално устройство 

ПОС по админисртрирани от Агенция 

„Митници“ публични вземания 

ДФУСОП, ДМДМ 2019 

- получени указания от МФ и 

БНБ; 

ДФУСОП 

Със Заповед № ЗАМ-24/32-5173 

от 07.01.2020 г., е създадена  

работна група за изготвяне на 

техническо задание, относно 
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„Надграждане на ИС на АМ за 

премахване на разликите между 

националните и презграничните 

плащания в рамките на единната 

зона за плащане в евро (SEPA)“. 
Част от задачите на работната 

група е анализ на 

възможностите за заплащане на 

задължения към митническата 

администрация, посредством 

виртруално или физическо 

терминално устройство ПОС. 

Съгласно заповед № 

24/07.01.2020 г., техническото 

задание следва да се изготви в 

срок до 14.02.2020 г. и да бъде в 

съответствие с изготвения 

анализ по Проект 8.2.2 „Анализ 

на необходимите промени в ИС 

на АМ, свързани със SEPA 

плащания“. В  анализа 

предоставен от разработчиците 

на системите, срокът за 

подготовка и провеждане на 

обществена поръчка за 

възлагане на проекта е 

30.06.2020 г. 

- предложение за законодателни 

изменения 
ДФУСОП 

Необходимите законодателни 

промени ще бъдат извършвани в 

съответсвие със сроковете по 

проекта. 

Дейност 4.1.2.  Насърчаване и 

засилване участието на 

икономическите оператори и 

браншови организации в 
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разработването на електронните 

митнически системи 

Задача 4.1.2.1. Насърчаване и 

включване на икономическите 

оператори в процесите по обсъждане 

на документи, изготвяни от ЕК във 

връзка с разработването на 

електронните митнически системи 

ДЦМУ постоянен 

- брой проведени срещи за 

обсъждане и изразяване на общо 

становище на Република 

България по проекти на 

документи във връзка с 

разработването и внедряването 

на електронните системи по 

Митническия кодекс на Съюза 

ДМДМ – 1 бр. 

Задача 4.1.2.2. Работа със Система за 

електронен обмен на съобщенията и  

Система за сигурно електронно 

връчване 

ДЦМУ постоянен 

- изпратени електронни 

документи и съобщения 
ДМДМ – 110 бр. 

Дейност 4.1.3. Предоставяне на 

електронни услуги, свързани със ЗАДС      

Задача 4.1.3.1. Обезпечаване 

работоспособността и достъпността на  

предлаганите от АМ 10 услуги от 

Регистър на услугите от 

Административния регистър, 

предоставяни съгласно ЗАДС 

ГДИСАД постоянен 

- покрити норми за 

работоспособност на системите 
ГДИСАД – Покрити са нормите 

за работоспособност на 

системите. 

Задача 4.1.3.2. Осигуряване 

работоспособност и достъпност на 

реализирани в БАЦИС 

функционалности за подаване по 

електронен път на искания и 

уведомления съгласно ЗАДС 

ГДИСАД постоянен 

- покрити норми за 

работоспособност на системите 
ГДИСАД – Покрити са нормите 

за работоспособност на 

системите. 

Задача 4.1.3.3. Изграждане и 

внедряване в експлоатация на нова 

ЕАУ за подаване по електронен път на 

уведомление за регистриране на цени  

на тютюневи изделия 

ГДИСАД 

 
2019 

- реализация на проекта 

ГДИСАД – Не е реализирано 

поради отпаднала бизнес нужда. 
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Задача 4.1.3.4. Проучване очакванията 

на клиентите и удовлетвореността им, 

включително във връзка с подобряване 

на обслужването 

ДАОМД, ТД постоянен 

- разработена подходяща анкета 

и извършване на анкетно 

проучване 

ДАОМД -  Анкетни карти за 

удовлетвореността на 

потребителите относно 

административното обслужване 

в ЦМУ за 2019 г.  

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 5 бр. 

- брой събрани и обработени 

анкети 

ДАОМД – 67 бр. в ЦМУ. 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – да 

ТДТ – 0 бр. 

- анализирани на данни ДАОМД:Преценката на 

гражданите за 

административното обслужване 

би могла да се определи като 

положителна, поставени са 

добри оценки за отношението и 

компетентността на 

служителите, осигуряващи 

административното обслужване, 

проявена е критичност към 

достъпа до информация,  

количеството на предоставяната 

информация, отношението на 

служителите към клиентите, 

компетентността на 

служителите и обстановката, в 

която се предоставят услуги; 

 

ТДТ – 0 

Дейност 4.1.4. Реализация на 

изискванията за БИМИС 2020, фаза 1, 

"Развитие и въвеждане на 

институционалната архитектура на АМ 

по отношение на Единен портал за 

ГДИСАД, ДЦМУ 2019 

- реализация на проекта ГДИСАД 

През 2019 г. беше реализирана 

последната дейност от проект 

„Надграждане на основните 

системи на Агенция Митници за 
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електронно общуване с Българската 

митническа администрация" 

предоставяне на данни и услуги 

към външни системи - БИМИС 

2020 (фаза 1)“ (Проекта), 

финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“, а 

именно - Дейност 6 "Развитие и 

въвеждане на 

институционалната архитектура 

на АМ по отношение на Единен 

портал за електронно общуване 

с Българската митническа 

администрация", с което беше 

изпълнена в пълен обхват 

Мярка 1.1 от Целева област VIII 

“Развитие на Единен портал за 

електронно общуване с 

Българската митническа 

администрация 2020“ от 

Пътната карта към Секторна 

стратегия „е-Митници“. 

 

В рамките реализацията на 

Проекта, към настоящия момент 

са приключили успешно всички 

проектни дейности. През 2019 в 

рамките на изпълнение на 

проектна 

Дейност 5 „Информация и 

комуникация“, на 26.11.2019 г. е 

организирана и проведена 

заключителна пресконференция  

с цел информиране на 

заинтересованите страни за 

постигнатите резултати от 

изпълнението на Проекта. 
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Събитието бе с широк 

обществен отзвук. 

С приключване на изпълнението 

на горецитирания проект бяха 

постигнати следните 

индикатори: 

 Разработени нови 9 броя 

електронни 

административни услуги 

(ЕАУ) по проектните 

дейности, които са вписани в 

Административния регистър 

на Интегрираната 

информационна система на 

държавната администрация 

(ИИСДА), както следва: 

 разработени 3 нови е-услуги 

в транзакционен режим: 

- Регистрация на търговците 

за електронно общуване с АМ 

и ЕК; 

- Регистриране и управление 

на митническото 

представителство; 

- Актуализация на данните, 

послужили за издаване на 

EORI номер, при промяна на 

обстоятелствата; 

 разработени 6 нови 

вътрешно административни 

е-услуги:  

- Предоставяне на данни от 

регистър Транзит; 

- Предоставяне на данни от 

регистър Внасяне; 
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- Предоставяне на данни от 

регистър Временно 

складиране; 

- Предоставяне на данни от 

регистър Документи, които се 

обработват на хартиен 

носител; 

- Предоставяне на данни от 

регистър Разпореждане със 

стоки;  

 - Предоставяне на данни от 

регистър „Митническо 

представителство“. 

Реализираните в рамките на 

проекта електронни 

административни услуги (ЕАУ) 

са на ниво 3. 

 Усъвършенствани и 

разработени 10 броя 

регистри по проектните 

дейности, които  са разписани 

в Наредба № Н-9 от 7 

ноември 2018 г., както 

следва: 

- Регистър „Единна 

регистрация на търговците за 

електронно общуване с АМ и 

ЕК“; 

- Регистър „ Митническо 

представителство“ 

- Регистър „Транзит“; 

- Регистър „Внасяне“; 

- Регистър „Временно 

складиране“; 
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- Регистър „Вземане под 

отчет на митническите 

задължения“; 

- Регистър „Обезпечения“; 

- Регистър „Документи, които 

се обработват на хартиен 

носител“; 

- Регистър „Разпореждане със 

стоки“ 

- Регистър „Единна регистрация 

и идентификация на 

икономическите оператори – 

EORI“ 

Дейност 4.1.5. Надграждане на 

основните системи на Агенция 

"Митници" за предоставяне на данни и 

услуги – БИМИС 2020, фаза 2 

ГДИСАД, ДЦМУ 2019 

- реализация на проекта ГДИСАД 

Подписан е административен 

договор № BG05SFOP001-1.007-

0001-C01/15.04.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОПДУ, 

стартира изпълнението на 

проект „Надграждане на 

основните системи на Агенция 

"Митници" за предоставяне на 

данни и услуги – БИМИС (фаза 

2)“, със срок на изпълнение от 

01.03.2019 г. до 31.12.2021 г. и 

обща стойност 13 142 635.20 лв. 

с ДДС. 

По проекта  продължава 

процеса по трансформиране на 

митническата администрация в 

цифрова администрация, чрез 

последващо развитие и 

въвеждане на Институционална 

архитектура на Агенция 

„Митници“ и реализиране на 
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съюзните и национални 

функционални изисквания към 

БИМИС, както и да се създадат 

условия за по-ефикасни 

митнически операции, 

отговарящи на съвременните 

потребности, както и да се 

осъществи преминаването на 

митническите органи към 

работа изцяло в електронна 

среда, с цел  да се ускорят 

митническите процедури за 

коректните икономически 

оператори. 

Изпълнението на фаза 2 на 

БИМИС, включва следните 

етапи и мерки от Пътната карта 

към Секторната стратегия „е-

Митници“: Етап 4 (мерки 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) от Фаза 

2 (2019 – 2021) на Целева област 

I „Развитие на митническата 

информационна система – 

БИМИС 2020“ и Мярка 2.2 от 

Етап 2 на Целева област VII 

„Развитие на Справочно-

аналитична платформа“. 

В Проекта са включени 

следните дейности: 

 Дейност 1 - Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната 

архитектура на АМ по 

отношение на Системата за 

директен достъп на 
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търговците до европейските 

ИС - UUM&DS, Release 2.0; 

 Дейност 2 - Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната 

архитектура на АМ по 

отношение на Модул ICS 2 - 

Release 1 (postal and express 

consignments) и по 

отношение на Универсалния 

CCN 1/2 шлюз за 

интеграция на националния 

домейн на Транс-

европейските системи на 

Агенция „Митници“ с 

Общия домейн; 

 Дейност 3 - Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната 

архитектура на АМ по 

отношение на модул 

„Анализ на риска“, модул 

„Обработване на рискова 

информация“, модул 

„Административно и 

наказателно производство“, 

модул „Декларация за 

парични средства“ и модул 

РЕЗМА авт. събиране на 

задълженията и интерфейси 

към RegiX; 

 Дейност 4 - Развитие и 

въвеждане на 

Институционалната 

архитектура на АМ за 

митнически процеси, 
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свързани с разширяване на 

склада от данни (Data 

Warehouse) по отношение на 

справочно-аналитичните 

изисквания на целева област 

„Развитие на митническата 

информационна система – 

БИМИС 2020“ и по-

конкретно, по отношение на 

МИСВ, МЗ, МИСТ и МИСИ 

(етап 2.2. от Концепцията за 

развитие на справочно - 

аналитична платформа на 

АМ). 

 

След проведена тръжна 

процедура за избор на 

изпълнител, на 14.11.2019 г. е 

подписан Договор рег. № 32-

328600/14.11.2019 г. между 

Агенция „Митници“ и „Гравис 

България“ АД за изпълнение на 

проектна Дейност 1. 

След проведена тръжна 

процедура за избор на 

изпълнител, на 14.11.2019 г. е 

подписан Договор рег. № 32-

328577/14.11.2019 г. между 

Агенция „Митници“ и „Гравис 

България“ АД за изпълнение на 

проектна Дейност 2. 

След проведена тръжна 

процедура за избор на 

изпълнител, на 12.12.2019 г. е 

подписан Договор рег. № 32-

359913/12.12.2019 г. между 
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Агенция „Митници“ и 

„Информационно обслужване“ 

АД за изпълнение на проектна 

Дейност 3. 

Дейност 4.1.6. Анализ и оценка на 

необходимите промени в 

съществуващите системи, дефиниране 

на обхвата на бизнес процесите и 

разработване на нови 

функционалности и промяна на 

съществуващите функционалности в-        

- БАЦИС във връзка с промените в 

ППЗАДС, законодателни промени и 

др.; 

- БИМИС ПК във връзка със 

законодателни промени и подобряване 

на съществуващите функционалности 

ДАДМ, ДМДМ 2019 

- брой предложения за промени 

в съществуващите системи 

ДМДМ – 9 бр. 

ДАДМ – 4 А1 

ГДИСАД - Съгласно 

„Процедура за изграждане на 

нови модули и управление на 

промени във функционалността 

на съществуващи модули в 

интегрираната компютърна 

среда на Агенция „Митници“ е 

изпълнено следното: 

- Регистрирани 41 броя 

формуляри А0 „Искане за нова 

функционалност“ и 7 броя 

формуляри С0 „Искане за 

промяна на функционалност“; 

- Изготвени 16 броя 

формуляри А1 „Анализ и 

детайлно описание на бизнес 

нужда“ и 4 броя С1 „Анализ и 

детайлно описание на 

промяната“; 

- Изпълнени 5 броя 

проекти за промени в следните 

модули/системи на АМ: 

РЕЗМА, МИС3А, АИДА, ПТРР, 

МИСВ; 

Изготвен по проект 8.2.2 

„Анализ на необходимите 

промени в информационните 

системи на Агенция „Митници“, 

свързани със SEPA плащания“. 
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- брой изготвени технически 

задания 
ДАДМ – 4 бр. 

- брой участия в  тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ДАДМ – 4 броя - Проект 

3.3.1.40 „Промени в БАЦИС във 

връзка с влезли в сила промени 

в ЗАДС и ППЗАДС и промени в 

АИДА“ Проекта е реализиран и 

предстои внедряване в 

експлоатация в началото на 

2020 г.  

- приоритетно използване на 

БАЦИС в процеса по оценка и 

анализ на риска, с оглед 

установяване степента му на 

работоспособност 

ДАДМ – Реализирани са с А1 

Задача 4.1.6.1. Подобряване на 

работата с модули „Последващ 

контрол” и „Възстановяване” на 

БАЦИС 

ДАДМ постоянен 

- създадена организация за 

обобщаване на проблеми при 

работа; 

ДАДМ – Участие в регулярни 

срещи за обсъждане на 

възникнали проблеми при 

експлоатацията на БАЦИС с 

разработчика на системата 

- предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности и създаване 

на нови такива; 

ДАДМ – Формуляр А11 

„Реализиране на промени във 

функционалности на модули 

„Искания“ и „Възстановяване“ 

на БАЦИС Формуляр А1 

„Реализиране на промени във 

функционалности на модул 

„Последващ контрол“ на 

БАЦИС“ 

- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 
ДАДМ – 2 бр. 

Задача 4.1.6.2. Подобряване на 

работата с модул „Последващ контрол” ДМДМ 2019 

- брой докладвани проблеми 

възникнали при работата с 

модул БИМИС ПК; 

ДМДМ – 7 бр. регистрирани 

бъгове при тестване на нарочна 

версия на модул „Последващ 
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контрол“ на БИМИС по Проект 

3.3.2.12 „Усъвършенстване на 

БИМИС с разработване на нови 

функционалности в модул 

„Последващ контрол“ 

- предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности и създаване 

на нови такива; 

ДМДМ – 1 бр. формуляр А0, за 

подготовка на Техническо 

задание, във връзка със 

структурните промени в 

Агенция „Митници“  и 

свързаните с тях функционални 

промени в модул БИМИС ПК 

брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БИМИС ПК 

ДМДМ – 3 бр. провеждане на 

тестове по приемане на версии 

1.6.1, 1.6.2 и 1.6.3., относно 

реализацията на структурните 

промени на Агенция „Митници“ 

в модул „Последващ 

контрол“(ПК) към БИМИС; 

Мярка 4.2. Подобряване на обмена 

на данни чрез разширяване на 

използваните от Агенция 

„Митници“ вътрешноведомствени 

електронни административни 

услуги 

       

Дейност  4.2.1. Използване нa 

предоставяните през RegiX 

вътрешноадминистративни електронни 

услуги като част от основните бизнес 

процеси на АМ 

       

Задача 4.2.1.1. Заявяване, 

предоставяне и ползване на 

потребителските достъпи до 

регистрите през RegiX 
ДЦМУ постоянен 

- брой достъпвани регистри през 

RegiX 

ГДИСАД – 7 регистъра. 

ДАДМ – 1.Търговски регистър 

(всички справки) 2.Регистър 

Булстат (всички справки) 

3.Имотен регистър (всички 

справки) 4.Регистър на 
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задълженията към митническата 

администрация/РЕЗМА (всички 

справки). 

- брой подадени и обработени 

заявления за включване на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към 

системите на АМ, посредством 

RegiX 

ГДИСАД – 29 броя подадени и 

обработени завления. 

ДАДМ – 16 бр. 

Дейност 4.2.2. Поддръжка на 

вътрешноведомствените ЕАУ, 

предоставяни от АМ през RegiX ГДИСАД постоянен 

 - Брой заявки към РЕЗМА  ГДИСАД – Заявки за 

информация чрез RegiX към 

Регистър на задълженията към 

митническата администрация 

(РЕЗМА) – 5 331 625 броя  

Мярка 4.3. Повишаване на 

мрежовата и информационна 

сигурност 

       

Дейност 4.3.1. Изграждане и 

поддръжка на автоматизирана система 

за наблюдение, анализ и управление на 

събитията свързани с 

информационната сигурностна 

Агенция „Митници" 

 ДС, ГДИСАД 2019 

 - въведен в експлоатация 

софтуер 

 ДС-ОМИС- Проектът е 

завършен в средата на 2019г. и 

системата е внедрена в 

експлоатация. Системата дава 

възможност да се извършват 

структурирани справки, търсене 

и разследване назад във времето 

за отминали събития, като 

осигурява съхраняване на 

данните в оригинален и 

компресиран/нормализиран вид 

за години назад. Осигурява се 

видимост в реално време за 

възникването на инциденти 

свързани с ИТ сигурността, 

корелация между различни 

събития, откриване на 

аномалии, възможност за 

дефиниране на работни процеси 
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за отработване на възникналите 

инциденти. 

Дейност 4.3.2. Внедряване на 

„Система за управление на 

информационната сигурност“ по 

смисъла на ISO 27001 

 ДС, ГДИСАД 2019 

 - разработени и утвърдени 

вътрешни правила за мрежова и 

информационна сигурност по 

модела на "Системи за 

управление на 

информационната сигурност", 

регламентиран с изискванията 

на международния стандарт ISO 

27001-2005 и в съответствие с 

изискванията на наредбата за 

общите изисквания за 

оперативна съвместимост и 

информационна сигурност; 

 ДС-ОМИС- разработени и 

утвърдени вътрешни правила за 

мрежова и информационна 

сигурност по модела на 

"Системи за управление на 

информационната сигурност", 

регламентиран с изискванията 

на международния стандарт ISO 

27001-2013 и в съответствие с 

изискванията на наредбата за 

общите изисквания за 

оперативна съвместимост и 

информационна сигурност; 

Дейност 4.3.3. Защита на 

националната класифицирана 

информация (КИ) и КИ на ЕС от 

нерегламентиран достъп 

   

 

  

Задача 4.3.3.1. Повишаване на 

подготовката на служителите за работа 

с документи, съдържащи КИ, съгласно 

изискванията на ЗЗКИ и Решение на 

Съвета на ЕС № 2013/488/ЕС от 23.09. 

2013 г. относно правилата за сигурност 

за защита на класифицирана 

информация на EC. 
ДС 2019 

- общ брой обучени служители ДС-ОС- През годината бяха 

обучени общо 117 служители. 

ТДД – 12 бр. 

ТДЮЗ – 14 бр. 

- брой обучени новоназначени 

служители 

 

 

 

ДС-ОС: 
- 36 новоназначени служители; 

- 13 служители определени за 

потребители на АИС за КИ; 

- 16 служители включени в 

списъка за работа с КИЕС. 

ТДЮМ – 12 бр. 

ТДЮЗ – 7 бр. 

- провеждане на текущо 

обучение по актуални въпроси, 

свързани със защитата на КИ 

ДС-ОС: 
- 26 служители от ЦМУ – 

текущо обучение по въпроси 
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свързани със защитата на 

КИЕС; 

- 26 служители от ЦМУ и 

митниците – текущо обучение 

по видовете сигурност на КИ; 

 

ТДД – 1 бр. 

Задача 4.3.3.2. Осигуряване на 

създаването, обработката, 

съхраняването и обмена на национална 

КИ и КИ на ЕС посредством 

автоматизирани информационни 

системи (АИС)- 

- нова акредитация на АИС с ниво 

„държавна тайна“ в ЦМУ и 

териториални дирекции Северна 

морска и Дунавска; 

- финализиране процеса на 

акредитация на АИС за КИ в ТД; 

- нова акредитация на АИС „КИАЗ“ с 

ниво „RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED” в ЦМУ; 

осъществяване на ефективен контрол 

за спазване на процедурите за 

сигурност при работа с АИС за КИ. 

ДС, ТД 

до финализиране 

на процедурите за 

акредитация 

- получаване на сертификати за 

сигурност за системите от 

ДКСИ и ДАНС 

ДС-ОС- получен серификат за 

сигурност на КИС „КИАЗ“ 

ТДД – Съгл. З-д №ЗТД-4000-

82/32-29359/29.01.2019г. на с.д. 

д-р на ТД Дунавска, АИС“П-

но“- М-ца – Рс е изведена от 

експлоатация, считано от 

22.01.2019г. на основание – 

Прекратяване на сертификат за 

сигурност на АИСМ 

№94/22.01.2019г. издадено от 

СД“ИС“ на ДА“НС“ – Сф. 

ТДСМ – В процедура по нова 

акредитация 

ТДТ – Неприключила 

процедура. Актуализират се 

всички необходими документи, 

във връзка с акредитацията 

- въвеждане в експлоатация ДС-ОС:  

- продължава процеса по нова 

акредитация на АИС с ниво 

„държавна тайна“ в ЦМУ, ТД 

Северна морска и ТД Дунавска, 

разработени актуализирани 

проекти на задължителните 

документи по сигурността; 

извършено замерване за ПЕМИ 

на работните станции на КИС в 

ЦМУ;  
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- продължава процеса на 

акредитация на КИС за КИ в ТД 

– извършена е актуализация на 

задължителните документи по 

сигурността в някои митници,  

от съвместни с ДАНС комисии, 

е извършена комплексна оценка 

на мерките за сигурност, 

актуализиран е списъка на 

администраторите на КИС за 

КИ; 

ТДД – Към настоящият етап на 

регистрация/пререгистрация на 

КИСМ“П-но“ ТД Дунавска – Рс  

на носител на многократен 

запис на информация – СД са 

изготвени документите по чл. 29 

от НЗОУСКИСМ а именно- 

Специфични изисквания за 

сигурност и Процедури за 

сигурност с приложенията към 

тях. Чакаме коментара на 

СД“ИС“ при ДА“НС“ – Сф., за 

да извършим необходимите 

корекции и след, което да 

предоставим документите за 

повторна проверка 

ТДСМ – Документи изпратени 

в ДАНС София 
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постоянен 

- резултати от извършените 

проверки, отразени в регистъра 

за контрола по сигурността на 

АИС за КИ 

ДС-ОС:  

- недопуснат нерегламентиран 

достъп до документи и ресурси 

на АИС. 

ТДСМ – Извършени проверки, 

без констатирани 

несъответствия. 

ТДТ – 12 броя проверки, без 

констатации за нарушение. 

Дейност 4.3.4. Защита на 

митническите учреждения с цел 

осигуряване изпълнението на 

възложените им функции и задачи при 

бедствие или друга извънредна 

ситуация, включително във военно 

време 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4.3.4.1. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на ЦМУ и 

митниците за готовност за работа във 

военно време. 

ДС, ТД постоянен 

- съгласуване на плановете с 

МФ и с директора на АМ 
ДС-ОС:  

- съгласувани от директора на 

АМ готовите проекти на 

планове на митниците за 

привеждане в готовност за 

работа във военно време. 

ТДД – да  

ТДСМ – да 

ТДЮМ – съгласуван план 

ТДТ – да  

- участие в тренировки 

провеждани от МО или МФ 
ДС-ОС:  

- утвърдени от началниците на 

митници планове на митниците 

за привеждане в готовност за 

работа във военно време; 

-  участие на служители от ЦМУ 

в тренировка на МФ по 

оповестяване за привеждане на 
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АМ в готовност за работа във 

военно време. 

ТДСМ – не  

ТДТ – 0  

Задача 4.3.4.2. Поддържане в актуално 

състояние на Военновременния план 

на АМ. 

ДС 

периодично - на 

основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плана с МФ ДС-ОС:  

- проведени работни срещи с 

МФ с цел подготвяне 

актуализация на 

Военновременния план след 

изграждане на Пункт за 

управление във военно време на 

МФ през 2020 г. 

-осъществяване на дейности по 

отсрочване от мобилизация на 

служители и техника-запас на 

ЦМУ на АМ водещи се на отчет 

към военни окръжия към МО и 

актуализация на тяхна основа на 

ВВП на АМ. 

Задача 4.3.4.3. Актуализиране на  

плана за сигурност на ЦМУ във връзка 

с изпълнение на мерките за 

противодействие на тероризма 

ДС 31.03.2019 г. 

- утвърждаване на  

актуализирания план 

ДС-ОС – през годината не е 

възникнала необходимост от 

актуализация на плана, 

проведени са инструктаж и 

тренировка за усвояването му  

Задача 4.3.4.4. Поддържане в актуално 

състояние на плановете на 

митническите учреждения за защита на 

пребиваващите при бедствие или друга 

извънредна ситуация  и тяхното по-

нататъшно усвояване от служителите и 

длъжностните лица. 
ДС, ТД 

периодично - на 

основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плановете с 

органите на МВР и ДАНС 

ДС-ОС – не е възникнала 

необходимост от изготвяне на 

нови планове 

ТДД – Планът на ОЕ“ТД 

Дунавска“ за защита при 

бедствия или друга извънредна 

ситуация с рег. №32-

137271/22.05.2017г. е  утвърден 

и съгласуван по надлежния ред 

– ОД на МВР и ТД“НС“ – Русе, 

своевременно се актуализират 

приложенията към плана. 
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ТДЮМ – актуализиран и 

съгласуван план 

ТДТ – да  

- брой обучения, тренировки и 

практически занятия със 

служителите и длъжностните 

лица 

ДС-ОС- 

- през годината в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 14 от 

Закона за защита при бедствия и 

на чл. 11, ал. 8 и ал. 12 от 

Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите, 

се проведе учебна евакуация и 

обучение на служителите от 

ЦМУ на АМ. 

ТДД – 0  

ТДСМ – да 

ТДЮМ – 1 бр. 

ТДТ – 0  

Задача 4.3.4.5. Осъществяване на 

ефективен и действен контрол за 

стриктно спазване на охранителния и 

пропускателния режим. Поддържане 

техническата готовност на системите 

за сигурност с цел намаляване до 

минимум на риска от възникването на 

бедствени или други извънредни 

ситуации. ДС, ТД постоянен 

- сключване на договори за 

абонаментна поддръжка и 

ремонт 

ДС-ОС – сключени договори за 

абонаментна поддръжка и 

ремонт на система за контрол на 

достъпа, пожароизвестителна и 

пожарогасителни системи в 

ЦМУ, договор за охрана на 

ЦМУ- физическа и със СОТ;  

- подготвена документация и 

стартирана процедура по ОП за 

договори за пожароизвестяване 

на обекти на ТД Дунавска, 

Южна морска и Югозападна. 

ТДД – Външна охранителна 

фирма, определена от АМ чрез 

обществена поръчка, 

Видеонаблюдение на 

административната сграда и 
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други обекти от състава на ТД 

Дунавска, ежемесечна 

абонаментна поддръжка и 

надграждане на с-мата във 

връзка с възникнали 

обстоятелства 

ТДСМ – няма 

ТДТ – Договор за физическа 

охрана на обектите; 

Договор за пожароизвестяване;   

- резултати от извършени 

проверки 

ДС-ОС:  

- извършен стриктен и системен 

контрол на охранителния и 

пропускателния режим на 

административния комплекс на 

ЦМУ. Няма констатирани 

нарушения при извършваните 

проверки. 

ТДД – 0  

ТДСМ – Предприети мерки за 

профилактика и ремонт 

ТДТ – 3 броя внезапни 

проверки на дежурните 

охранители 

- профилактика и ремонти на 

системите 

ДС-ОС:  

- проверка на дейността на 

дружествата с договори за 

техническо обслужване на 

охранителните системи и 

осигуряване на 

работоспособността на 

системите за видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и контрол на 

достъпа.   

ТДД – 0 
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ТДСМ – Изградена система за 

видеонаблюдение на ГКПП 

Кардам, профилактика и ремонт 

на системите за 

видеонаблюдение в 

административната сграда на 

ТД Северна морска, ШМК 

Балчик, ПБ Балчик  

ТДТ – Профилактиката и 

ремонът се извършват съгласно 

сключения договор 

Мярка 4.4. Реинженеринг на 

работните процеси с цел по-широко  

използване на 

вътрешноведомствените електронни 

административни услуги 

       

Дейност 4.4.1. Заявяване и промяна в 

работните процеси при необходимост 

от изполване на вътрешноведомствени 

електронни административни услуги 
ДЦМУ постоянен 

- брой вътрешноведомствени 

електронни административни 

услуги 

 Няма данни за заявяване и 

промяна на 

вътрешноведомствени 

електронни административни 

услуги през 2019 г. 

   

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

            правоприлагащи органи, с икономически оператори и с обществеността 

Мярка 5.1. Сътрудничество с 

митническите администрации на 

държавите членки на ЕС и 

координирани действия за защита 

на финансовите интереси на Съюза, 

включително сътрудничество с 

компетентните органи в областта на 

акцизите 

       

Дейност 5.1.1. Извършване на 

проверки по линия на взаимната ГДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на ДЧ 

 ГДМРР – 4 бр. 
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административна помощ в 

митническата област 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на ДЧ 
ГДМРР – 39 бр. 

   

Дейност 5.1.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 

ГДМРР постоянен 

- брой отправени молби до 

митнически администрации на 

ДЧ за връчване на техни 

граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ГДМРР – 28 бр. 

 

ТДД – 6 бр. 

-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на ДЧ 

ГДМРР – 2 бр. 

Дейност 5.1.3. Сътрудничество с 

ОЛАФ ГДМРР постоянен 
-брой извършени проверки по 

повод разследвания на ОЛАФ ГДМРР – 39 бр. 

Дейност 5.1.4. Обмен на информация 

чрез системите на АМ, OLAF, Europol, 

WCO и др., с цел събиране и анализ на 

рискова информация 

ГДМРР постоянен 

- брой обменени съобщения ГДМРР – 522 бр. 

 

-анализ на ефективността от 

обменените съобщения 

ГДМРР – не е извършван такъв 

анализ 

 

Дейност 5.1.5. Участие в дейности от 

9-ти План за действие (2018-2019)     

Задача 5.1.5.1. Участие в Дейности 

9.1.2.2. и 9.1.1. „Борба с акцизната 

измама – минерални масла и тютюневи 

изделия” 

ГДМРР постоянен 

- брой доклади 

ГДМРР – 2 бр. 

Дейност 5.1.6. Участие в дейности по 

приоритет „Акцизна измама” по 

ЕМПАКТ 

  

 

 

Задача 5.1.6.1. Участие в Оперативни 

дейности, насочени към измами с 

дизайнерски горива (ОА2.1) 

ГДМРР постоянен 

- брой доклади 

ГДМРР – 3 бр. 
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Дейност 5.1.7. Участие в 

международни форуми на държавите 

членки на ЕС 

ДАОМД,        

ДЦМУ 
2019 

- участие в среща на Групата за 

митническа политика на 

генералните директори на митн. 

администрации на ДЧ на ЕС 

ДАОМД – взето участие на 10-

ти декември 2019 г. 

- домакинство на 86-та 

неформална среща на 

генералните директори на митн. 

администрации на ДЧ на ЕС и 

Турция 

ДАОМД – проведена среща на 

13-14 юни 2019 г. в София. 

- участие в митническия формат 

на Азиатско-европейската 

инициатива ASEM 

ДАОМД – участие на директора 

на Агенция „Митници“на 9-10 

октомври 2019 г. 

- участие в среща на 

генералните директори на митн. 

администрации в Съвета на ЕС 

ДАОМД - Не е провеждана 

такава среща през 2019 г. 

- участие в семинар на високо 

равнище под румънско 

председателство 

ДАОМД – взето участие на 16-

ти май 2019 г. в Букурещ, 

Румъния 

- участие в семинар на високо 

равнище под финландско  

председателство 

 

ДАОМД – взето участие на 30-

31 октомври 2019 г. в Хелзинки, 

Финландия 

 

- Провеждане на срещата на 

високо ниво на клуба 

генералните директори на 

митниците в ЕС 

ДАОМД - Проведена среща на 

13-14 юни 2019 г. в София. 

 

 

Дейност 5.1.8. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

държави членки. 

  

 

 

Задача 5.1.8.1. Консултационни  

процедури във връзка със заявления за 

разрешения по член 211, параграф 1 от 

МКС, които се отнасят до няколко 

ДМДМ, ТД постоянен 

- брой консултационни 

процедури 

ДМДМ – 11 бр. 

 

ТДД – 2 бр. 
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държави членки, вкл.по прехвърляне 

на права и задължения (ТОРО) 

ТДСМ – 4 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

Задача 5.1.8.2. Изпращане на данните 

на разрешения по чл. 211, параграф 1 

от МКС, издадени от БМА без 

консултация в съответствие с чл. 261, 

параграф 1 от РИ (ЕС) 2015/2447 до 

другите заинтересовани митнически 

органи,  както и получаване на данните 

на разрешения по чл. 211, параграф1 от 

МКС , издадени от други ДЧ без 

консултация в съответствие с чл. 261, 

параграф 1 от РИ, вкл. при 

прехвърляне на права и задължения 

(ТОРО) 

ДМДМ, ТД постоянен 

 

- брой изпратени разрешения; 

 

ДМДМ – 0 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

- брой получени разрешения   ДМДМ – 35 бр. 

 

ТДД – 4 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

Дейност 5.1.9. Обмен на добри 

практики с ДЧ и поддържане на 

оперативно сътрудничество във връзка 

с прилагане на законодателството 

  

 

 

Задача 5.1.9.1. Участие в дейностите 

на Надзорната група на европейските 

митнически лаборатории 

ДЦМЛ,  

МЛ Русе,  

МЛ Пловдив 

постоянен 

- видове и брой участия ДЦМЛ 

1.) Участие в 21-ва годишна 

среща на Европейската 

митническа лабораторна мрежа 

(CLEN), за изготвяне  план на 

дейностите през 2019 година; 

2.) Участие в две 

междулабораторни сравнения 

(по изпитване на денатуриран 

алкохол и тютюни); 

3.) Организация и провеждане 

на подготвителна среща за 

семинар (по растителни 

мазнини и масла) в София; 
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4.) Организация, координиране 

и провеждане на международен 

семинар на тема „Растителни 

мазнини и масла“ в България, с 

изнесени 3 презентации; 

5.) Участие в семинар по 

„Методи за изследване и мерки 

за предотвратяване на измами с 

тютюн“; 

6.) Участие в дискусионна 

среща след проведено 

междулабораторно сравнение по 

тютюневи изделия; 

7.) Участие в проектна група 

„Лабораторна база данни на 

CLEN”; 

8.) Участие на директора на 

ДЦМЛ в среща по подготовка 

на пленарно заседание на 

Европейската митническа 

лабораторна мрежа; 

9.) Участие на двама експерти в 

обучение по методите ядрено-

магнитен резонанс (NMR) и 

мас-спектрометрия с висока 

резолюция (HR-MS) в Италия 

 

ТДД – 1 бр.  

ТДТ – 2 бр. 

Задача 5.1.9.2. Участие за 

актуализация на процедури и 

инструкции, ръководства във връзка с 

вземането на проби за целите на 

митническия и акцизния контрол (в 

т.ч. SAMANCTA) и за други 

лабораторни дейности 

ДЦМЛ постоянен 

- вид и брой на изменения, 

актуализации 

ДЦМЛ 

Изготвено ново „Ръководство за 

вземане на проби“ 
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Дейност 5.1.10. Извършване на 

проверки по линия на международното 

сътрудничество в областта на акцизите 

съвместно с данъчните администрации 

на държавите членки в съотве 

тствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 
ДАДМ постоянен 

 - брой проверки по получени 

запитвания относно правилното 

прилагане на акцизното 

законодателство; 

ДАДМ - 68 EMCS; 

195 ELOtoELO по част от 

запитванията са правени 

проверки, по друга част 

информацията е изпратена на 

ГДМРР или за получената 

информация са уведомявани 

териториалните дирекции 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство; 

ДАДМ - няма 

Дейност 5.1.11. Обмен на информация 

чрез акцизните информационни 

системи на ЕС - Система за движение и 

контрол на акцизните стоки (EMCS) и 

комуникационния канал ELO TO ELO. 

ДАДМ постоянен 

- брой изпратени запитвания 

чрез EMCS; ДАДМ – 162 бр. 

 - брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения за 

извършено нарушение на 

акцизното законодателство. 

ДАДМ – 90 чрез 

комуникационния канал 

ELOtoELO ( включва и спонната 

информация) 

Мярка 5.2. Сътрудничество с трети 

страни за взаимна административна 

помощ в митническата област 

       

Дейност 5.2.1. Извършване на 

проверки по линия на взаимната 

административна помощ в 

митническата област 
ГДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие до митнически 

администрации на трети страни 

ГДМРР – 19 бр. 

ТДД – 1 бр. 

-брой извършени проверки по 

молба на митнически 

администрации на трети страни 

ГДМРР – 118 бр. 

Дейност 5.2.2. Връчване на документи, 

издадени от митническите органи, 

посредством правните инструменти за 

взаимна помощ в митническата област 
ГДМРР постоянен 

- брой oтправени молби до 

митнически администрации на 

трети страни за връчване на 

техни граждани на документи, 

издадени от българските 

митнически органи 

ГДМРР – 7 бр. 
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-брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от митнически администрации 

на трети страни 

ГДМРР – 1 бр. 

Дейност 5.2.3. Участие в работата на 

органите на международни 

организации  

  

 

 

Задача 5.2.3.1. Участие в дейността на 

Съвета, комитетите и други работни 

органи на Световната митническа 

организация (СМО) 

ДАОМД,       

ДЦМУ 
постоянен 

- изготвени материали и 

попълнени въпросници 

ДАОМД – Предоставени 

материали за изготвянето на 

доклади за незаконната 

търговия през 2018г. и, 2019г.;за 

изготвянето на Годишния 

доклад на СМО за 2018-2019 

финансова година, попънени 

въпросници- относно 

равнопоставеността на 

половете, относно съхранение и 

унищожаване на задържани и 

конфискувани стоки, относно 

средата на Едно гише. 

- участие в редовните годишни 

сесии на Съвета на СМО 

ДАОМД – Участие в 

133та/134та сесии в периода 27-

29 юни 2019г., гр. Брюксел, 

Белгия. 

- участие в дейността и 

заседанията на комитети на 

СМО 

ДАОМД – Участия в- Научния 

подкомитет, 22-25 януари 2018, 

гр. Брюксел, Белгия; Комитета за 

борба с измамите, 11-15 март и 

21-22 октомври 2019г., гр. 

Брюксел, Белгия; Комитета по 

укрепване на капацитета и 

Подкомитета по интегритет, 8-12 

април 2019г., гр. Брюксел, 

Белгия; Контактния комитет по 

въпросите на предварителната 

информация за пътниците и 
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досиетата на пътниците на 03-04 

октомври 2019г., гр. Брюксел, 

Белгия; 

Постоянния технически 

комитет, 28-31 октомври 2019г., 

гр. Брюксел, Белгия. 

- участие в Конференцията на 

ръководителите на 

митническите администрации от 

Европейския регион на СМО 

ДАОМД – Участие в периода 

24-27 април 2019г., гр. Санкт 

Петербург, Русия. 

- участие в срещата на 

ръководителите на 

Европейските служби за борба с 

контрабандата и митническата 

измама 

Няма данни за участие в 

срещата на ръководителите на 

Европейските служби за борба с 

контрабандата и митническата 

измама. 

- участие в други работни 

органи на СМО 

ДАОМД – Участия в- среща на 

националните лица за контакт 

към Регионалното бюро на 

СМО за укрепване на 

капацитета, 28-30 януари 2019г., 

гр.Баку, Азербайджан; 2 срещи 

на Работна група по Рамката от 

стандарти за сигурност и 

улесняване на международната 

търговия на 16-18 април и 22-25 

октомври 2019г., гр. Брюксел, 

Белгия; 2 срещи на Групата на 

технически експерти за 

проверки с рентгеново 

оборудване на СМО на 10-11 

юни 2019г., гр. Баку, 

Азербайджан и на 13-14 

ноември 2019г., гр. Брюксел, 

Белгия; Регионалната среща на 

Надзорния комитет на 

черноморския регион на 
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Програмата на Службата на 

ООН срещу наркотици и 

престъпност и СМО, 17 и 18 

септември 2019г., гр. Тбилиси, 

Грузия; среща на Работната 

група по спазване на 

законодателството и борба с 

измамите в областта на 

приходите на 21-22 ноември 

2019г., гр.Брюксел, Белгия. 

ГДМРР – Участие в годишната 

среща на националните 

контактни звена към RILO ECE. 

Дейност 5.2.4. Задълбочаване на 

регионалното сътрудничество с цел 

приобщаване на страните от 

Югоизточна Европа към политиките на 

ЕС 

ДАОМД,        

ДЦМУ 
 

 

 

Задача 5.2.4.1. Участие в работата на 

Центъра за правоприлагане в 

Югоизточна Европа (ЦПЮЕ) 

ДАОМД, ГДМРР постоянен 

- доклади от участие в срещите ДАОМД – Участие в среща на 

Съвета на Центъра за 

правоприлагане в Югоизточна 

Европа през м. юни 2019г. и в 8-

та сесия на Финансовата 

консултативна група; 

ГДМРР: 

- 2 доклада;  

- 50 броя обменени информации 

в областта на противодействие 

на нелегалния трафик на 

наркотици и прекурсори;   

- Участие в 

интердисциплинарна 

регионална среща за връзките 

между трафика на наркотици и 

оръжия в Югоизточна Европа – 

12-13.11.2019 г. в гр. София. 
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Задача 5.2.4.2. Участие в работната 

група по митнически въпроси към 

Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС) 

ДАОМД постоянен 

- доклади от участие в срещите ДАОМД – Участие в 

проучвателно посещение на 

ГКПП Капъкуле и Капитан 

Андреево в рамките на 

инициативата на Постоянния 

международен секретариат на 

Организацията за черноморско 

икономическо сътрудничество 

(ЧИС), 27-28 май 2019 г. 

Дейност 5.2.5. Прилагане на 

двустранни международни договори и 

развитие на двустранното 

сътрудничество 

ДАОМД,       

ДЦМУ 
постоянен 

- проведени срещи и/или 

осъществена кореспонденция с 

други митнически 

администрации, на ръководно и 

на експертно ниво 

ДАОМД – срещи на 

ръководството на Агенция 

„Митници“с представители на 

посолствата в Република 

България;  

- домакинство на срещи на 

делегации на високо ниво 

между ръководителите на 

Агенция „Митници“ и-  

- Азербайджанската митнически 

администрации  

- митниците на Китайската 

народна република. 

-участие в 6 срещи на високо 

ниво със заместник-министъра 

на търговията на Република 

Турция ,– 14.03.2019 г., 

24.04.2019 г. ГКПП Капитан 

Андреево, 11.07.2019 г., 27-

28.11.2019 г., 05.12.2019 г. и 

10.12.2019 г. 

- проведени срещи и/или 

кореспонденция за подготовка 

на двустранни спогодби 

ДАОМД - Не са провеждани 

такива срещи 

Дейност 5.2.6. Прилагане на 

конвенциите, сключени в рамките на 

СМО 
ДЦМУ, ТД    
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Задача 5.2.6.1. Участие в дейността и 

заседанията на Административния 

комитет по Истанбулската конвенция  

и договарящите страни по Конвенция 

АТА 

ДМДМ постоянен 

- брой участия 

ДМДМ – няма  

Задача 5.2.6.2. Участие в дейността и 

заседанията на Управителния комитет 

по Ревизираната Конвенция Киото 
ДАОМД,       

ДЦМУ 
постоянен 

- брой участия ДАОМД – Участие в 21-та 

сесия на Управителния комитет 

на Ревизираната конвенция 

Киото, 18-20 ноември 2019г., гр. 

Брюксел, Белгия. 

Задача 5.2.6.3. Участие в сесиите на 

Административния комитет на 

Конвенция ТИР (АС.2) и в сесиите на 

Работната група по митническите 

въпроси свързани с транспорта 

(WP.30) към ИКЕ/ООН 

ДМДМ постоянен 

- брой участия; 

ДМДМ – 3 бр. 

- брой доклади от участия в 

сесиите ДМДМ – 3 бр. 

Дейност 5.2.7. Обмен на информация с 

други митнически администрации ДЦМУ, ТД    

Задача 5.2.7.1. Обмен на информация с 

други митнически администрации в 

рамките на процедурите по издирване 

и събиране на възникнало задължение 

при режим транзит съгласно 

административните споразумения 

между ДЧ на Конвенцията за общ 

транзитен режим и Конвенция ТИР 
ДМДМ, ТД постоянен 

- брой получени запитвания; ДМДМ – 188 бр. 

 

ТДД – 2 бр. 

ТДСМ – 1 бр. 

ТДЮМ – 21 бр. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 84 бр. 

- брой изпратени запитвания ДМДМ – 4 бр. 

 

ТДД – 2 бр. 

ТДЮМ – 62 бр. 

ТДТ – 76 бр. 

ТДЮЗ – 12 бр. 

Мярка 5.3. Сътрудничество с други 

правоприлагащи органи        
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Дейност 5.3.1. Обмен на информация с 

правоприлагащи органи при конкретни 

запитвания (МВР, ДАНС, органи на 

съдебната власт, НСлС, КПКОНПИ) 

     

Задача 5.3.1.1. Предоставяне на 

информация на органите на МВР, 

ДАНС, КПКОНПИ, органи на 

съдебната власт, НСлС 

ГДМРР, ГДИСАД постоянен 

-брой случаи на предоставена 

информация 

ГДМРР – 385 бр.  

ГДИСАД – 36 бр. 

 

ТДЮМ – 15 бр. 

ТДЮЗ – 59 бр. 

Дейност 5.3.2. . Обмен на информация 

с НАП, ИААА, ИАЛВ, ДАМТН, АПИ 

и НСИ  

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой случаи на предоставена 

информация 

ГДМРР – 16 бр. 

ГДИСАД: 

- Експорт на резервации от 

модул ПТРР към ИААА – 276 

бр. 

- 5 справки за внос за НСИ 

- 2 справки 

 

ТДД – 29 бр. 

ТДСМ – 22 бр. 

ТДТ – 705 бр. 

ТДЮЗ – 1 913 бр. 

- брой изпратени запитвания 

ГДМРР – 19 бр. 

 

ТДД – 26 бр. 

ТДТ – 142 бр. 

ТДЮЗ – 1 293 бр. 

- брой получени отговори 

ГДМРР – 18 бр. 

ГДИСАД – Импорт на 

резервации от ИААА в модул 

ПТРР – 544 бр. 

ТДД – 26 бр. 

ТДТ – 115 бр.  

ТДЮЗ – 1 304 бр. 

Дейност 5.3.3. Сътрудничество с 

гарантиращата организация на 

Република България за процедура ТИР 

ДМДМ   

ДМДМ – Подписан е Анекс № 1 

към Споразумение, сключено в 

изпълнение изискванията на чл. 
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19, ал. 3 от Закона за митниците 

между Агенция „Митници“, 

Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация“ 

и АЕБТРИ, в сила от 21.11.2018 

г., който е предложен във връзка 

с изискванията на Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно 

защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на 

лични данни и относно 

свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент 

относно защитата на данните); 

Задача 5.3.3.1. Участие в заседанията 

на Националния комитет за 

мониторинг на разрешенията за достъп 

до процедура ТИР 

ДМДМ постоянен 

- брой проведени заседания на 

Комисията за достъп до 

процедурата ТИР; 

ДМДМ – 6 проведени заседания 

- брой издадени разрешения за 

достъп до процедурата ТИР; 

ДМДМ – 6 издадени 

разрешения за достъп до 

процедурата ТИР на 19 лица 

- брой актуализации на 

Международната база данни за 

превозвачи, имащи достъп до 

процедурата ТИР към 

ИКЕ/ООН 

ДМДМ – 271 бр. актуализации 

Дейност 5.3.4. Предоставяне на достъп 

на други държавни институции до 

Системата за справочна информация 

на АМ на база сключени споразумения 
ГДИСАД, ДС постоянен 

- брой предоставени достъпи ГДИСАД 

Предоставени нови достъпи до 

МИС3А на служители от: 

• НАП – 71 бр. 

• МОСВ – 1 бр. 

• МВР – 5 бр.  

• КПКОНПИ – 31 бр. 

• ДАНС – 96 бр. 
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• НСлС – 1 бр. 

Дейност 5.3.5. Регулярно предоставяне 

на информация на други държавни 

институции във връзка с наредби и 

закони 

    

Задача 5.3.5.1. Предоставяне на 

информация на МЗХГ-ИАЛВ,  ДА „ДР 

и ВВЗ”, МЕ и ДАНС 

ГДИСАД постоянен 

- брой изготвени регулярни 

справки ГДИСАД – 55 бр. 

Задача 5.3.5.2. Предоставяне на 

информация на МОСВ-ИАОС 
ГДИСАД постоянен 

- брой предоставени регулярни 

справки 
ГДИСАД – 1 бр. 

Мярка 5.4. Подобряване на 

механизмите за сътрудничество с 

икономическите оператори, 

търговския сектор и 

неправителствените организации 

       

Дейност 5.4.1. Сътрудничество с 

легалния бизнес и браншови 

организации в областта на акцизите 

     

Задача 5.4.1.1. Организиране и 

провеждане на срещи и семинари с 

икономическите оператори и 

браншовите организации 
ГДМРР, ДАДМ постоянен 

-брой проведени срещи и 

семинари 

ДАДМ – Проведени са 12 

(дванадесет) срещи с 

представители на бизнеса по 

прилагането на акцизното 

законодателство; 

ГДМРР – 12 броя; 

Дейност 5.4.2. Информиране и 

засилване на диалога с икономически 

оператори и браншови организации с 

цел еднаквото разбиране и прилагане 

на митническото законодателство 

ДЦМУ, ТД  

 

 

Задача 5.4.2.1. Провеждане на 

семинари и срещи с икономически 

оператори и браншови организации, и 

информирането им по въпроси 

свързани с прилагането на 

ДЦМУ, ТД постоянен 

- брой проведени срещи и 

семинари; 

ДМДМ – среща с 

представители на „Български 

пощи“ за актуализиране на 

настоящата „Инструкция за 

взаимодействие между Агенция 

„Митници“ и „Български пощи“ 
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митническато законодателство на 

Съюза 

ЕАД при митническото 

оформяне на международни 

пощенски пратки“ 

1 бр. във връзка с произхода на 

стоките; 

ТДД – 10 бр. 

ТДСМ – 17 бр. 

ТДЮМ – 12 бр. 

ТДТ – 3 бр. 

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори; 

ДМДМ – 2 бр. отговори на 

запитвания на икономически 

оператори във връзка с 

промените от 01.07.2019 г. в 

ЗДДС относно отложеното 

начисляване на ДДС  

52 бр. във връзка с произхода на 

стоките; 

124 бр. по прилагането на 

митническата стойност и 

митническите освобождавания. 

 

ТДД – 12 бр. 

ТДСМ – 17 бр. 

ТДТ – 25 бр. 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ; 

ДМДМ – 3 бр. публикации във 

връзка с произхода на стоките; 

12 бр. валутен курс за 

митнически цели 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

 

- брой писмени отговори на 

журналистически питания 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 
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Дейност 5.4.3. Предоставяне на 

информация на външни потребители 

при конкретни запитвания 

ДПДО, ДАОМД, 

ГДИСАД 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания, включително и по 

ЗДОИ, заявления за получаване 

на статистическа информация  

ДПДО – 51 бр. 

ДАОМД:  

-74 писмени отговора на 

журналисти; 

- 51 питания по реда на ЗДОИ, 

от които 0 заявления, оставени 

без разглеждане, за 4 е 

постановен пълен отказ, по 40 е 

даден пълен и частичен достъп. 

ГДИСАД – 42 бр. 

- брой издадени удостоверения 

за наличие или липса на 

задължения по реда чл. 87, ал. 6, 

10 и 11 от ДОПК; 

ДПДО – 1328 бр. 

- предоставяне на данни и 

уведомления по реда на РМС № 

592/2018 г. посредством 

информационна система РМС – 

Плащания 

ГДИСАД-Тракийски: Брой 

заявки за информация 

посредством информационна 

система РМС-Плащания чрез 

RegiX към РЕЗМА – 5 316 548 

броя  

ДПДО - Предоставянето на 

информацията не е от 

компетентността на ДПДО 

- брой на предоставени 

уведомления по т. 8 от РМС № 

592/2018 г.  

ДПДО – 334 бр. 

- предоставяне на данни на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към 

системите на АМ, посредством 

RegiX 

ДПДО – 28  

ГДИСАД – 29 броя обработени 

заявления за включване на 

компетентни органи и 

правоимащи лица към 

системите на АМ, посредством 

RegiX 
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Мярка 5.5. Административно 

сътрудничество по отношение на 

произхода на стоките с 

митническите органи на държавите 

партньори по Споразуменията за 

свободна търговия на ЕС или с 

компетентните органи на държави, 

ползващи се от едностранните 

тарифни преференции, предвидени 

от ЕС, при внос на стоки 

       

Дейност 5.5.1. Извършване на 

последващи проверки на  издадените в 

Република България доказателства за 

произход на стоки в рамките на 

преференциалните и други 

договорености на ЕС с трети страни 

ДМДМ, ТД   
 ТДЮМ – 12 бр. 

 

Задача 5.5.1.1. Изготвяне на искания 

до митническите учреждения за 

проверка на доказателства за произход 

на стоките, послужили като основание 

за предоставяне тарифни преференции 

в трети страни. 

ДМДМ, ТД постоянен 

- общ брой получени за 

проверка доказателства за 

произход; 

ДМДМ – 619 бр.  

 

ТДД – 4 бр. 

ТДСМ – 12 бр. 

ТДЮМ – 0 бр. 

ТДТ – 22 бр. 

ТДЮЗ – 142 бр. 

Задача 5.5.1.2. Уведомяване на 

митническите органи на държавите 

партньори за резултатите от 

извършените в Република България 

последващи проверки на 

доказателствата за произход 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ – 234 бр. редовни 

- брой ДП, неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 

ДМДМ – 51 бр. нередовни; 

2 бр. частично редовни 

300 бр. нередовни – по 

запитвания от 2018 г. 

Задача 5.5.1.3. Изготвяне на 

запитвания за редовността на 

доказателства за произход до 

митническите органи на държавите 

партньори по Споразуменията за 

свободна търговия на ЕС или до 

ДМДМ Постоянен 

- общ брой изпратени за 

проверка доказателства за 

произход;  

ДМДМ – 91 бр. изпратени за 

проверка на доказателства за 

произход; 

1509 бр. изпратени на турската 

митническа администрация за 

заверка, чрез подпис от 
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компетентните органи на държави, 

ползващи се от едностранните тарифни 

преференции, предвидени от ЕС 

митнически служител на 

издадени по електронен път 

сертификати за движение A.TR, 

EUR 1  и EUR MED 

 

Задача 5.5.1.4. Уведомяване на 

българските митнически учреждения 

за резултатите от извършените 

последващи проверки на 

доказателствата за произход, издадени 

в държавите партньори по 

Споразуменията за свободна търговия 

на ЕС или в държавите, ползващи се от 

едностранните тарифни преференции, 

предвидени от ЕС 

ДМДМ постоянен 

- брой ДП, отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 
ДМДМ - 137 бр. редовни  

- брой ДП, неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност; 
 ДМДМ – 35 бр. нередовни  

Цел 6. Предоставяне на обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на стратегическата рамка на компетентностите в   

            митническата професия 

 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 6.1. Прилагане на Общия 

подход на ЕС за обучение в 

митническата област 
       

Дейност 6.1.1. Прилагане Рамката на 

компетентностите за митническата 

професия на ЕС в Агенция „Митници” 

  

 
 

Задача 6.1.1.1. Прилагане на практика 

на компетентностите съгласно РКАМ в 

процесите по управление на човешките 

ресурси и обучение на служителите в 

Агенция „Митници”. Изготвяне на 

годишни оценки за изпълнение на 

длъжноста.  

         

ДУЧР, ТД 

 

 

 

 

 

 

31 януари 2019 г. 

-общ брой служители, получили 

годишна оценка за изпълнение 

ДОУЧР – 2 884 бр. 

 

ТДД – 452 бр. 

ТДСМ – 270 бр. 

ТДТ – 229 бр. 

ТДЮЗ – 828 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изключително 

изпълнение“  

ДОУЧР – 300 бр. 

 

ТДД – 23 бр. 
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ТДСМ – 7 бр. 

ТДЮМ – 25 бр. 

ТДТ – 7 бр. 

ТДЮЗ – 66 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

надвишава изискванията“ 

ДОУЧР – 1 515 бр. 

 

ТДД – 178 бр. 

ТДСМ –172 бр. 

ТДЮМ – 150 бр.  

ТДТ – 168 бр. 

ТДЮЗ – 493 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

напълно отговаря на 

изискванията“ 

ДОУЧР – 1 059 бр. 

 

ТДД – 251 бр. 

ТДСМ –91 бр. 

ТДЮМ – 178 бр. 

ТДТ – 48 бр. 

ТДЮЗ – 268 бр. 

-брой служители, получили 

годишна оценка „Изпълнението 

отговаря не напълно на 

изискванията“ 

ДОУЧР – 10 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ –0 бр. 

ТДЮМ – 7 бр. 

ТДТ – 6 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр. 

- брой служители, получили 

годишна оценка „Неприемливо 

изпълнение“ 

ДОУЧР – 0 бр. 

 

ТДД – 0 бр. 

ТДСМ –0бр. 

ТДЮМ – 0 бр. 

ТДТ – 0 бр. 

 

постоянен 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ  

 

ДУЧР – ЗАМ -1748/32-

374250/21.12.2018 г. 

 

ТДД – 0 бр. 
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ТДЮМ – да 

ТДТ – да  

ТДЮЗ – да 

 

Задача 6.1.1.2. Актуализиране на 

длъжностните хатактеристики.  

     При осъществени структурни 

промени преките ръководители на 

звената се задължават в срок от един 

месец от влизане на промените в сила 

да актуализират изискваните 

компетентности за своето структурно 

звено и да подготвят нови или 

актуализирани длъжностни 

характеристики за служителите си за 

утвърждаване. 

ДУЧР 2019 

-брой актуализирани и 

утвърдени длъжностни 

характеристики 

ДУЧР – Във връзка със 

структурните промени от 

07.01.2019 г. са актуализирани, 

проверени и утвърдени 1458 бр. 

длъжностни характеристики 

 

ТДД – 13 бр. 

 

-доклади на РГ ДУЧР - През 2019 г. няма 

сформирани работни групи. 

-отчети, анкети ДУЧР -Изготвен анализ на 

оценяването на служителите в 

Агенция „Митници“ за 2018 г. 

Дейност 6.1.2. Прилагане на 

програмата с модули за електронно 

обучение по МКС, на Европейската 

комисия                              
ДУЧР постоянен 

- брой публикувани е-модули и 

електронни книги (на интранет 

и интернет страницата на АМ) 

ДУЧР – Публикувани  е-модули 

по МКС – 19 

- брой  потребители ДУЧР – 293 бр. 

- брой преведени на български 

език модули и книги 
ДУЧР – Е-модули по МКС на 

бълг. език – 2. 

Задача 6.1.2.1. Публикуване на 

модулите за електронно обучение и на 

електронни книги на Интранет и/или 

интернет страницата на АМ 

 

ДУЧР, ГДИСАД постоянен 

- брой публикувани е-модули и 

книги 

ДУЧР – Общ брой публикувани 

модули в интранет – 25. 

Задача 6.1.2.2. Публикуване на резюме 

на съдържанието на модулите за е-

обучение и на електронните книги в 

Програмата за обучение на 

служителите в АМ 

 

ДУЧР 

постоянен 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ  

ДУЧР: 

– Публикувани резюмета на 

съдържанието на е-модулите по 

МКС на Интернет сайта – 15 

–  В Годишната програма за 

обучение на служителите в АМ 

– на всички налични модули 
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Дейност 6.1.3. Внедряване на 

обученията на CELBET на национално 

ниво 

ДУЧР 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой участници от АМ  в 

обучения на CELBET 
ДУЧР – 9 участници и 1 лектор. 

 

- брой проведени обучения по 

теми от Каталога на CELBET на 

национално ниво 
ДУЧР – 3 обучения. 

- брой участници в нац. 

oбучения по теми от Каталога 

на CELBET 
ДУЧР – 36 служители. 

Мярка 6.2. Изпълнение на 

годишната Програма за обучение 

през 2019 г. на служителите от 

специализираната администрация 

на Агенция „Митници” 

      

Дейност 6.2.1. Организиране и 

провеждане на обученията съгласно 

годишната програма за последващо 

обучение на специализираната 

администрация на АМ 

ДУЧР,  

РУЦ РУСЕ, ТД 

съгласно 

утвърдената 

програма 

-брой обучени служители (на 

национално и регионално ниво) 

 

ДУЧР: 

На национално ниво – 1 556 

участници; 

На регионално ниво – 1 343 

участници. 

 

ТДД – 765 бр. 
(160 – нац. ниво; 605 – рег.ниво) 

ТДЮМ – 274 бр. 

ТДТ – 177 бр. 
ТДЮЗ – 458 бр. 

ТДСМ – 484 бр. 

 

 -брой обучения (на национално 

и регионално ниво) 
ДУЧР: 

На национално ниво – 94 

обучения; 

На регионално ниво – 90. 

 

ТДД – 72 бр. 

(32 – нац. ниво;  40 – рег. ниво) 

ТДЮМ – 54 бр. 

ТДТ – 45 бр. 



 139 

ТДЮЗ – 47 бр. 

ТДСМ – 55 бр. 

Дейност 6.2.2. Организиране и 

провеждане на дистанционни обучения 

и чрез видео връзка в реално време (в 

класна стая и на МП) 

ДУЧР, ГДИСАД 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения 

-  
ДУЧР – не 

- брой обучени служители 
ДУЧР – не 

Дейност 6.2.3. Организиране и 

провеждане на обучения за 

икономически оператори и други 

заинтересовани страни 

ДУЧР 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучения ДУЧР – 5 

- брой обучени служители ДУЧР – 54 

Дейност 6.2.4. Организиране и 

провеждане на базов курс за обучение 

на служителите от специализираната 

администрация 

ДУЧР 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- утвърдена програма на базов 

курс 

ДУЧР – 4 

ДЦМЛ 

8 броя обучения – ДЦМЛ 

участва в модул за обучение по 

вземане на проби за целите на 

митническия и акцизен контрол 

съгласно годишната програма за 

обучение на служителите в АМ 

- общ брой служители, 

участвали в базов курс 
ДУЧР – 132 бр. 

- брой служирели, успешно 

завършили базов курс 
ДУЧР – 75 бр. 

-брой служители неуспешно 

завършили базов курс 
ДУЧР – 0 бр. 

Дейност 6.2.5. Организиране на 

обучения към Института по публична 

администрация (ИПА) ДУЧР 

съгласно 

утвърден 

годишен план 

- утвърден Годишен план за 

обучение на служителите от АМ 

ДУЧР – ЗАМ-311/32-

60553/26.02.2019. 

- общ брой служители, 

участвали в обучения към ИПА 
ДУЧР – 208 бр. 

Дейност 6.2.6. Прилагане на 

Програмата за електронно обучение на 

СМО 
ДУЧР постоянен 

- брой служители, регистрирани 

на платформата CLIKC на СМО 
ДУЧР: 

- Общ брой служители, 

регистрирани в CLIKC – 134; 

- 2019 г. (септ. – дек.) – 40 сл. 
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- актуализиран списък на 

модулите 

ДУЧР – Актуален каталог на 

модулите в CLiKC! за 2019 г. – 

публикуван в Интранет, отдел 

НУЦ 

Дейност 6.2.7. Анализ на 

ефективността от обученията ДУЧР регулярно - анкети, справки, отчети ДУЧР – След всяко обучение 

Дейност 6.2.8. Изготвяне на годишна 

Програма за обучение на 

специализираната администрация на 

Агенция „Митници” за 2020 г. 

ДУЧР 27.12.2019 

- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ ДУЧР – ЗАМ -1906/32-

374719/27.12.2019 г. 

Дейност 6.2.9. Провеждане на 

специализирани обучения за 

повишаване квалификацията на ИТ 

експерти  

ДУЧР, ГДИСАД 2019 

- брой на проведените курсове за 

обучение Няма данни за проведени 

курсове за обучение през 2019 г. 

 Дейност 6.2.10. Провеждане на 

специализирани обучения за 

повишаване квалификацията на 

служители, работещи в областта на 

акцизното законодателство 

ДАДМ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

  - брой на проведените 

обучения 
ДУЧР – 7 бр. 

ДАДМ – 5 бр. 

Дейност 6.2.11. Извършване на 

специализирано обучение на персонала 

ангажиран в дейности с ИЙЛ, 

съобразно необходимата периодичност 

и обем ТД постоянен 

- брой извършени обучения ДУЧР – 50 (по предоставена от 

ГД МРР информация). 

 

ТДД – 1 бр. 

ТДСМ – 1 обучение с 3-ма 

обучени служители. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 1 бр.  
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Дейност 6.2.12. Обучение на 

митническите служители във връзка с 

работата им по контрола на ТОЛ и 

електронни винетки при изход от 

Република България 

ГДМРР, ТУ постоянен 

- брой обучени служители от 

всички МП и ГКПП във връзка с 

новата нормативна база в 

сферата на ПТРР 

ДУЧР – 64 обучени - в НУЦ и 

РУЦ Русе (ДУЧР). 

ГДМРР – 42 служители. 

 

ТДД – 10 служители 

(отдел ПТРР, ТД Дунавска). 

ТДСМ – 23 обучени служители 

за работа с електронни винетки 

при изход от РБ. 

ТДТ – 2 бр. 

ТДЮЗ – 21 бр. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Използвани съкращения- 

 

АМ – Агенция „Митници” 

ЕС – Европейски съюз 

ООН – Организация на обединените нации 

ИКЕ – Икономическа комисия за Европа 

ДЧ – държави членки на ЕС 

ДНЧ – държави не членки на ЕС 

ТД – териториални дирекции 

ГКПП – граничен контролно-пропускателен пункт 

ЗМ – Закон за митниците 

ППЗМ – Правилник за прилагане на ЗМ 

ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове 

ППЗАДС – Правилник за прилагане на ЗАДС 

ДАДМ – дирекция Акцизна дейност и методология 

ГДМРР – главна дирекция Митническо разузнаване и разследване 
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ДЦМЛ – дирекция Централна митническа лаборатория 

ГДИСАД – главна дирекция Информационни системи и аналитична дейност 

ДАОМД – дирекция Административно обслужване и международна дейност 

ДМДМ – дирекция Митническа дейност и методология 

ДУЧР – дирекция Управление на човешките ресурси 

И – Инспекторат 

ДФУСОП – дирекция Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки 

ДС – дирекция сигурност  

ДЦМУ – дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление 

 

 


