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Цел 1. Защита на обществото и финансовите интереси на Република България и на ЕС 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 1.1. Гарантиране 

прилагането от 1 май 2016 г. на 

Митническия кодекс на Съюза 

(МКС) 

        

Дейност 1.1.1. Изготвяне на проект 

на ЗИД на Закон за митниците 

ДЦМУ 2016 - изготвен проект на ЗИД на 

ЗМ и изпратен към МФ 

Изготвен е проект на ЗИД на ЗМ, 

а в ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г. е 

обнародван ЗИД на ЗМ. 

Дейност 1.1.2. Подобряване на 

административния капацитет на АМ 

за прилагането на МКС 

ДЦМУ 2016 

- брой издадени указания и 

други вътрешни 

административни актове 

ДМРП - Общо 4 бр. в т.ч.:  

•Указания до началниците на 

Митници, във връзка с получени 

запитвания как се процедира по 

отношение на представителната 

власт до влизане в сила на 

Закона за изменение и 

допълнение на Закона за 

Митници; 

•Указания до началниците на 

Митници относно действия при 

неспазване на срока по чл. 149 от  

действия при неспазване на 

срока по чл. 149 от Регламент 

(ЕС) № 952/2103 на  

Европейския парламент и на 

Съвета от 9 октомври 2013 

година за създаване на 

Митнически кодекс на Съюза 

(МКС) за завършване на 

временно складиране; 

•Правила за организацията на 

работа при издаване на 

разрешение за общо обезпечение 

или  
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освобождаване от обезпечение, 

утвърдени със Заповед на 

директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -1157 от 

11.11.2016 г; 

•Правила за организацията и 

контрола в митническите 

учреждения при превози, 

осъществявани под покритието 

на карнети ТИР, утвърдени със 

Заповед на директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -649 от 

14.06.2016 г.; 

ДОУЧР: 

1. Съгласуване на проект на 

договор за провеждане на 

лекционен курс за повишаване на 

квалификацията на митническите 

служители 

2.Съгласуване на Вътрешни 

правила за планиране, 

финансиране и счетоводно 

отчитане на средствата на 

дългосрочно командированите 

служители от Агенция 

„Митници“; 

3. Съгласуване на Ред за издаване 

от Агенция „Митници“ на 

документи, подлежащи на 

легализация; 

4.Съгласуване на Проект за 

Споразумение за ползване и 

обслужване на Федерирания 

портал на Агенция „Митници“ в 

рамките на инфраструктурата на 

Единния портал за достъп до 

електронни административни 

услуги; 
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5. Програма за обучение на 

служителите в Агенция 

„Митници” през 2017 г.; 

6. Съгласуване на два броя 

споразумения за провеждане на 

студентски стаж в дирекция 

НУЦ по Програмата за летни 

студентски стажове в 

държавната администрация за 

2016 г., съгласно чл. 14 от 

Наредбата за студентските 

стажове в държавната 

администрация; 

ДТП: 

- 1 обучение на тема: 

„Гарантиране на еднаквото и 

хармонизирано прилагане на 

разпоредбите относно 

определянето на митническата 

стойност на стоките в 

съответствие с Митническия 

кодекс на Съюза“; 

- 1 обучение на тема: 

„Обвързваща тарифна 

информация (ОТИ) 

и тарифно класиране  

в контекста на Митническия 

кодекс на Съюза“; 

- 2 бр. работни срещи на тема 

„Разпоредби за произход в 

митническото законодателство, 

приложимо от 01.05.2016 г. 

Прилагане на преференциалните 

правила за произход на стоките, 

включени в споразуменията за 

свободна търговия, сключени от 

ЕС“ и 
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„Прилагане на Регионалната 

конвенция за 

паневросредиземноморски 

преференциални правила за 

произход. Общи въпроси по 

произхода на стоките – REX 

система, търговски 

договорености, одобрени 

износители.“ 

  

  - брой проведени 

информационни и работни 

срещи и обучения 

ДФОП - 3 бр . срещи през 2016 

г. в РУЦ-Русе; 

ДМРП - 3 бр. работни срещи; 

Мярка 1.2. Повишаване 

събираемостта на приходите 

(вземанията при внос на стоки и от 

акциз при сделки в страната) 

 

        

Дейност 1.2.1. Извършване на 

последващи проверки на 

доказателства за произход на стоки в 

рамките на преференциалните и 

други договорености на ЕС с трети 

страни 

      

  

 

 

 

задача 1.2.1.1. Изготвяне на искания 

до компетентните органи на трети 

страни за проверка на доказателства 

за произход на стоките, послужили 

като основание за предоставяне 

тарифни преференции  

ДТП, ТМУ постоянен 

- общ брой изпратени за 

проверка доказателства за 

произход 

ДТП -                            179 бр.;  

ТМУ Русе -                      9 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                     67 бр.; 

ТМУ Свищов -             36 бр.; 

ТМУ Варна -                   8 бр.; 

ТМУ Столична -          36 бр.; 

ТМУ Бургас -                 3 бр.; 

ТМУ Пловдив -              1 бр.; 

задача 1.2.1.2. Изготвяне на рискови 

индикатори и засилване на контрола 

въз основа на анализ на Годишния 

доклад на ЕК относно резултатите от 

последващите проверки  на 

ДТП постоянен 
- брой изготвени рискови 

индикатори 

ДТП - 3 бр. – за стоки от 

Доминиканската република, за 

стоки от Бангладеш и за стоки от 

Фарьорските острови ;  
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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 

  

Дейност 1.2.2. Иницииране на 

предварителни проверки на място по 

местонахождение на данъчни 

складове и извършване на 

предварителни документални 

проверки във връзка с издаване на 

лицензии за управление на данъчни 

складове, удостоверения за 

регистрация на независима малка 

пивоварна 

ДА постоянен 

- брой издадени лицензи за 

управление на данъчен склад 

ДА - 26 броя;  

- брой издадени решения към 

лицензи за управление на 

данъчен склад 

ДА - 247 броя;   

- брой издадени удостоверения 

по видове за регистрация на 

независима малка пивоварна 

ДА - 1 брой;   

задача 1.2.2.1 Обработка и 

съхранение на банкови гаранции за 

режим отложено плащане на акциз. 

Иницииране и извършване на 

действия по 

освобождаване/усвояване на банкови 

гаранции за РОПА. 

ДА постоянен 

- брой приети банкови 

гаранции 

ДА -                              266 броя; 

ТМУ Столична -         10 броя; 

ТМУ Пловдив -             1 брой 

по 76 в от ЗАДС 

- брой освободени/усвоени 

банкови гаранции 

ДА -            16 броя освободени;  

ДА -                    3 броя усвоени;   

ТМУ Столична -            2 броя; 

задача: 1.2.2.2.Иницииране и 

извършване на проверки, при 

промяна в обстоятелствата при което 

е издаден лиценз и проверки във 

връзка с изпълнение изискванията на 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

ДА, ТМУ постоянен - брой проверки; 

ТМУ Русе: 

- 20 бр. при промяна в 

обстоятелствата, при което е 

издаден лиценз;  

- 170 бр. по Наредба № Н-1 от 

22.01.2014 г. 

- 11 бр. други; 

ТМУ ЮЗ -               111 броя; 

ТМУ Свищов -       206 броя; 

ТМУ Варна -           149 броя; 

ТМУ Столична - 2 113 броя; 

ТМУ Бургас -         470 броя; 

ТМУ Пловдив: 

- проверки за промяна в 

обстоятелствата -      61 броя; 

- проверки по Наредба Н1/2014 г. 

-                             419  броя; 
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Дейност 1.2.3. Иницииране и 

извършване на предварителни 

проверки във връзка с издаване на 

удостоверения и разрешения на ДЗЛ 

по ЗАДС. Предприемане на действия 

за незабавно събиране на задължения 

за акциз от данъчнозадължените лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА, ТМУ постоянен 

- брой издадени удостоверения 

за освободен от акциз краен 

потребител по видове; 

ТМУ Русе: 

- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 3 от 

ЗАДС; 

- 1 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 4 от 

ЗАДС; 

- 6 бр. по чл. 24, ал. 2, т. 5 от 

ЗАДС; 

ТМУ ЮЗ -                  1 бр.; 

ТМУ Свищов - Общо 8 броя от 

тях:  

-по реда на чл.22 от ЗАДС – 2 

броя 

-по реда на чл.24, ал.2 от ЗАДС – 

6 броя; 

ТМУ Лом -                 1 бр.; 

ТМУ Варна –             8 бр.; 

ТМУ Столична - 7 броя, от 

които: 

- 4 бр. по чл. 22, ал. 2 от ЗАДС ; 

- 3 бр. по чл. 24а от ЗАДС; 

ТМУ Бургас -           6 бр.; 

ТМУ Пловдив -      20 бр.; 

 

- брой издадени разрешения ; 

 

ТМУ Русе -                  284 бр.; 

ТМУ ЮЗ  -                  176 бр.; 

ТМУ Свищов -           278 бр.; 

ТМУ Лом -                  172 бр.; 

ТМУ Варна –              396 бр.; 

ТМУ Столична: 

- т-я с ТИ -                    779 бр.;  

- ВРП -                            15 бр.;  

ТМУ Бургас -             554 бр.; 

ТМУ Пловдив -         582 бр.; 

 

- брой издадени удостоверения 

за регистрация; 

ТМУ Русе -                    17 бр.; 

ТМУ ЮЗ  -                    24 бр.; 

ТМУ Свищов -               8 бр.; 

ТМУ Лом -                    12 бр.; 
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ТМУ Варна –              244 бр.; 

ТМУ Столична: 

- по чл. 57а от ЗАДС -   32 бр.;  

- МОВ -                             1 бр.;  

- МОД -                             1 бр.;  

- РП -                                 1 бр.;  

- по чл.76в от ЗАДС- 1981 бр.;  

- по чл.76а от ЗАДС-     39 бр.; 

ТМУ Бургас -               53 бр.;  

ТМУ Пловдив -          601 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; 

ТМУ Русе -                      3 бр.; 

ТМУ ЮЗ  -                      3 бр.; 

ТМУ Свищов -             11 бр.; 

ТМУ Лом -                    16 бр.; 

ТМУ Варна –                27 бр.; 

ТМУ Столична: 

33 бр. покани за доброволно изп. 

по чл. 182 от ДОПК- от тях: 

-6 бр. –изпратени на НАП; 

ТМУ Бургас -              12 бр.; 

ТМУ Пловдив -          27 броя 

покани за доброволно плащане и 

изпратени за принудително 

събиране на НАП; 

 

- брой издадени удостоверения 

за регистрирани цени на 

тютюневи изделия 

ДА – 100 броя; 

Дейност 1.2.4. Изготвяне на проекти 

на решения и становища във връзка с 

процедура по обжалване на 

индивидуални административни 

актове, свързани с прилагането на 

акцизното законодателство 
ДА постоянен 

- брой издадени решения; 

 ДА - 65 броя; 

- брой издадени становища 

ДА - 47 броя; 

Юрисконсултите в дирекцията 

осъществиха процесуално 

представителство и взеха участие 

в съдебни заседания по 

неприключили административни 

дела, образувани по реда 
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Административнопроцесуалния 

кодекс, Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, Закона за 

акцизите и данъчните складове и 

др. Изготвили са писмени защити 

и молби с искания и/или 

изпълнение на процесуални 

права, както и жалби срещу 

неблагоприятните за Агенция 

„Митници” съдебни актове. 

Участвали са в обсъждането на 

съдебни експертизи и в случаите 

на отрицателни съдебни 

експертизи  за Агенция 

„Митници” в оспорването им. 

Делата, по които е осъществено 

процесуално представителство, 

са с предмет оспорване на 

решения на директора на 

Агенция „Митници”, с които са 

отхвърлени жалбите изцяло или 

частично срещу решения на 

началниците на митници за 

установени задължения за акциз 

по реда на чл. 107ж, ал. 2 от 

ЗАДС, както и касаещи 

претендиране от страна на 

икономическите оператори  

възстановявания на акциз: 

- за топло енергия при 

комбинирано производство на 

топло и електро енергия; 

- в резултат на отменен от съда 

отказ за издаване на 

удостоверения за освободен от 

акциз краен потребител; 

- за етилов алкохол използван от 

икономическите оператори за 
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почистване и/или дезинфекция 

на машини и съоръжения 

Дейност 1.2.5. Предоставяне на 

национални митнически 

икономически режими (МИР) и 

разрешения за специфично 

предназначение.          Издаване на 

разрешения по чл. 211, параграф 1 от 

МКС 

ДМРП, ТМУ постоянен 

- брой администрирани 

разрешения за склад тип E 

ДМРП -                           4 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                     няма; 

ТМУ Бургас -                1 бр.; 

- брой издадени от ТМУ 

разрешения за МИР, 

включително разрешения за 

склад тип А и С, както и за 

временни складове 

ТМУ ЮЗ: 

5 бр. – ПУ, 4 бр. – АУ, 

2 бр. – ВС, общо 11 бр.; 

ТМУ Свищов: 

 9 броя  издадени разрешения за 

МИР, от които 6 броя за АУ/ОП, 

2 броя за ПУ, 1 брой за МС; 

ТМУ Варна:  

- 1 брой разрешение за Активно 

усъвършенстване; 

- 2 броя разрешение за МИР 

Митническо складиране и 

разрешения за откриване и 

управление на митнически склад 

тип А; 

ТМУ Столична: 

- 3 бр. АУ; 

- 3 бр. МС; 

- 2 бр. ВС; 

- 1 бр. ВВ; 

ТМУ Бургас -   35бр.изменения 

на разрешения за МС, 

7бр.изменения за ВС; 

ТМУ Пловдив: 
-5 бр. разрешения за МС тип А; 

-2 бр. разрешения за МС тип С; 

-9 бр. разрешения за АУ; 

-3 бр. разрешения за ПУ; 

-4 бр. разрешения за ВСП; 

-5 бр. разрешения за ОУВС; 

ТМУ Аерогара -             75 бр.; 
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- брой издадени от ТМУ 

разрешения за специфично 

предназначение 

ТМУ Русе -                      11 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                         1 бр.; 

ТМУ Свищов -                 2 бр.; 

ТМУ Варна -                    2 бр.; 

ТМУ Столична -  СУ -    2 бр.; 

ТМУ Бургас -                   1 бр.; 

ТМУ Пловдив -                4 бр. 

разрешения за ВСУ; 

ТМУ Аерогара -               8 бр.; 

- брой издадени от ТМУ 

разрешения по чл. 211, 

параграф 1 от МКС 

ТМУ ЮЗ - 5 бр. -  ПУ; 

ТМУ Свищов - 1 брой 

разрешение за МС; 

ТМУ Столична: 

- 1 бр. АУ; 

- 1 бр. МС; 

ТМУ Пловдив: 

-5 бр. разрешения за АУ; 

-4 бр. разрешения за ПУ; 

 

Дейност 1.2.6. Контрол по 

завършването на режим транзит         

задача 1.2.6.1. Проследяване 

завършването на режим транзит чрез 

БСУТ, с цел своевременно вземане 

под отчет на възникнали митнически 

задължения   
ДМРП, ДФОП и ТМУ постоянен 

- предприети мерки в случай на 

взето и/или събрано 

митническо задължение след 

сроковете, определени 

съгласно митническото 

законодателство 

ТМУ ЮЗ - 2 бр. събрано 

митническо задължение с 

решение; 

ТМУ Свищов –                0 бр.; 

ТМУ Лом – Няма такива случаи; 

ТМУ Столична -            10 бр.; 

ТМУ Бургас -                  11 бр.; 

ТМУ Пловдив -                3 бр.; 

ТМУ Аерогара-            103 бр.  

покани; 

задача 1.2.6.2. Издаване на 

индивидуални административни 

актове във връзка с определяне на 

митническо задължение  

ДЦМУ, ТМУ постоянен - брой на потвърдени решения 

за определяне на митническо 

задължение 

ДМРП -                              5 бр.; 

ТМУ Русе -                      15 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                         2 бр.; 

ТМУ Свищов -                 0 бр.; 

ТМУ Лом                      105 бр.; 

ТМУ Варна -                255 бр.; 

ТМУ Столична: 
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- за опр. на митническо 

задължение -                  201 бр.; 

 - потвърдени -                 11 бр.; 

ТМУ Бургас -                 39 бр.; 

ТМУ Пловдив -               5 бр.; 

  - брой на отменени решения за 

определяне на митническо 

задължение и/или върнати за 

преразглеждане на органа, 

който ги е издал  

ДМРП -                              6 бр.; 

ТМУ Русе -                        3 бр. 

отменени на първа инстанция; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Варна -                    6 бр.; 

ТМУ Столична -             3 бр.; 

ТМУ Бургас -                   1 бр.; 

ТМУ Пловдив -               1 бр.; 

Дейност 1.2.7. Ефективно прилагане 

на законодателството, процедурите и 

инструментариума за последващ 

контрол. Развитие на последващите 

проверки 

ДПК, ПК ТМУ, ТМУ    

задача 1.2.7.1. Актуализиране на 

Методическо ръководство за 

митнически проверки в рамките на 

последващия контрол 

ДПК юли 2016 г. - актуализирано ръководство   

задача 1.2.7.2. Изготвяне на план за 

контрол за извършване на проверки 

по митническото законодателство от 

звената за последващ контрол 

ДПК ежегодно - утвърден план 

- утвърден план за контрол за 

извършване на проверки по 

митническото законодателство 

от звената за последващ контрол 

през 2017 година 

задача 1.2.7.3. Анализ на данни и 

информация и идентифициране на 

рисковете от неспазване на 

митническото законодателство. 

Селекция на икономически 

оператори за целите на извършване 

на проверки от звената за последващ 

контрол 

ДПК постоянен 

- годишен план-програма - изготвени проекти на 9 план-

програми за извършване на 

проверки от звената за ПК  в 

съответните ТМУ във връзка с 

митническото законодателство; 

- брой селектирани лица за 

включване в годишните план-

програми на звената за 

последващ контрол 

 - извършена на централно ниво 

селекция на 92 бр. ИО за 

включване в план - програмите 

ДПК постоянен - брой отчети    
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задача 1.2.7.4. Отчет и анализ на 

резултатите от проверките в рамките 

на последващия контрол.  

 

 

- брой извършени анализи  - извършен анализ на 12 бр. 

доклади от извършените 

проверки в рамките на 

последващия контрол 

задача 1.2.7.5. Издаване на указания 

в областта на последващия контрол  ДПК постоянен - брой издадени указания    

задача 1.2.7.6. Извършване на 

планови проверки в рамките на 

последващия контрол 

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой извършени планови 

проверки 

ДПК - 83 извършени планови 

проверки; 

ТМУ Русе -                  5 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                   8 бр.; 

ТМУ Свищов -           8 бр.; 

ТМУ Лом -                  7 бр.; 

ТМУ Варна -             10 бр.; 

ТМУ Столична -      17 бр. 

приключени планови проверки 

на основание чл. 84а от ЗМ; 

ТМУ Бургас -             1 бр.; 

ТМУ Пловдив -        12 бр.; 

ТМУ Аерогара-        10 бр.; 

- допълнителни приходи в 

резултат на извършените 

проверки  

ДПК – установени: 

общо –                 830 400.78 лв. 

мито –                    83 894.11 лв. 

акциз –                   42 829.80 лв. 

ДДС –                  703 676.87 лв. 

- заплатени: 

общо –                 687 024.21 лв. 

мито –                    65 152.17 лв. 

ДДС –                  591 949.68 лв. 

лихви –                 29 922.36 лв.; 

ТМУ ЮЗ:   

Мито -                          29.56 лв. 

ДДС –                      2 101.27 лв.; 

ТМУ Свищов: 
мито -                    14 049.97 лв. 

ДДС -                    12 898.42 лв.; 
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ТМУ Лом –          92 800.81 лв.; 

ТМУ Варна -         8 993.23 лв.; 

ТМУ Столична: 

Установени задължения в размер 

на  

- мито -                 14 433.63 лв.,   

- ДДС -                 25 120.50 лв.,  

- акциз -                42 829.00 лв.; 

ТМУ Бургас: 

-мито-                        367.78 лв., 

-ДДС-                     8 228.11 лв., 

-Лихви-                  1 046.25 лв., 

-Имуществена санкция-                             

                                  408.41 лв.; 

ТМУ Пловдив- 

                           485 572.06 лв.; 

ТМУ Аерогара- 

                           101 104.32 лв.; 

 

задача 1.2.7.7. Извършване на 

проверки в рамките на последващия 

контрол по възникнал повод  

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой извършени 

извънпланови проверки по 

възникнал повод 

ДПК -                         32 бр.; 

ТМУ Русе -                 4 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                   1 бр.; 

ТМУ Лом                    2 бр.; 

ТМУ Варна -              2 бр.; 

ТМУ Столична -     22 бр.; 

ТМУ Пловдив -         3 бр.; 

ТМУ Аерогара-         1 бр.; 

- допълнителни приходи в 

резултат на извършените 

проверки 

ДПК – установени: 

общо –                  522 558.39лв. 

мито –                    69 332.37 лв. 

ДДС –                  453 226.02 лв. 

- заплатени: 

общо –                 146 855.80 лв. 

мито –                    38 692.05 лв. 

ДДС –                    84 812.94 лв. 

лихви –                   23 350.81лв.; 

ТМУ ЮЗ: 

ДДС –                        917.28 лв.; 
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ТМУ Лом –                  0.00 лв.; 

ТМУ Варна -               0.00 лв.; 

ТМУ Столична - Установени 

задължения в размер на: 

- мито -               165 729.59 лв.; 

- ДДС -               401 133.86 лв.; 

ТМУ Пловдив-  12 163.10 лв.; 

ТМУ Аерогара-   1 532.71 лв.; 

задача 1.2.7.8. Извършване на 

проверки в рамките на последващия 

контрол на титуляри на разрешение 

за ОПД, в т.ч. и за спазване на 

условията и критериите 

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки  

ТМУ Русе -               150 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                     0 бр.; 

ТМУ Лом                      0 бр.; 

ТМУ Варна -                0 бр.; 

ТМУ Столична - За периода 

няма извършени проверки в 

рамките на последващия контрол 

на титуляри на разрешение за 

ОПД. 

- проверка за спазване на 

условията и критериите за 

получаване на разрешение за 

ОПД -                             1 бр.; 

ТМУ Аерогара-           0 бр.; 

- допълнителни приходи в 

резултат на извършените 

проверки 

  

 

 

 

задача 1.2.7.9. Извършване на 

последващи проверки на декларации 

съгласно чл. 78, параграф 1 от 

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 

Съвета и чл.48 от Регламент (ЕС) 

№952/2013 на ЕП и на Съвета 
ДПК, ПК ТМУ, ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки 

 

ДПК - 13 извършени последващи 

проверки на декларации; 

ТМУ Русе -                  14 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                     0 бр.; 

ТМУ Лом -                    9 бр.; 

ТМУ Варна -                2 бр.; 

ТМУ Столична -         няма; 

ТМУ Бургас -               3 бр.; 

ТМУ Пловдив -           2 бр.; 

ТМУ Аерогара-       182 бр.;  
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- допълнителни приходи в 

резултат на извършените 

проверки  

ДПК – установени: 

общо –                  11 866.20 лв. 

мито –                     9 327.02 лв. 

ДДС –                    25 39.18  лв. 

- заплатени: 

общо –                   12 612.01лв. 

мито –                     9 173.11 лв. 

ДДС –                     1 834.60 лв. 

лихви –                   1 604.30 лв.; 

ТМУ Лом –         92 800.81 лв.; 

ТМУ Варна -           427.31 лв.; 

ТМУ Бургас: 

Мито-                     9 173.11 лв., 

ДДС-                      1 834.60 лв., 

Лихви-                   1 604.30 лв., 

Имуществена санкция-   

                                  346.07лв.; 

задача 1.2.7.10. 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 

ДПК постоянен 
- брой изготвени проекти на 

решения 
 9 бр. издадени решения; 

Дейност 1.2.8. Подобряване на 

контролната дейност в областта на 

последващия контрол по прилагане 

на акцизното законодателство  

ДПК, ПК ТМУ       

задача 1.2.8.1. Изготвяне на план за 

контрол за дейността на звената за 

последващ контрол  по прилагане на 

акцизното законодателство  

ДПК постоянен. 
- утвърден план от директора 

на АМ  

- утвърден план от директора на 

АМ за 2017 г., изпратен до 

началниците на митници, вкл. 

със селектирани конкретни лица 

за задължителен контрол 
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задача 1.2.8.2. Изготвяне на годишна 

план-програма за проверки и ревизии 

от звената за последващ контрол  по 

прилагане на акцизното 

законодателство  

ПК ТМУ постоянен  
- утвърден план от началници 

на митници 

ТМУ Русе - Да; 

ТМУ ЮЗ - утвърден план 2016 

г. от началника на Митница 

Югозападна; 

ТМУ Свищов – Да; 

ТМУ Лом -        Да; 

ТМУ Варна – Утвърден план; 

ТМУ Столична - утвърден 

годишен план; 

ТМУ Бургас - Утвърдена 

годишна програма от началника 

на митница Бургас; 

ТМУ Пловдив -          1 бр.; 

задача 1.2.8.3. Усъвършенстване на 

системата за селекция на лица от 

звената за последващ контрол  по 

прилагане на акцизното 

законодателство  

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой идентифицирани/ 

актуализирани национално и 

териториално проявяващи се 

оперативни рискове; 

ДПК -                               5 бр.; 

ТМУ Русе - няма; 

ТМУ ЮЗ - 29 броя извършени 

допълнителни селекции; 

ТМУ Варна -                44 бр.; 

ТМУ Столична              2 бр.; 

ТМУ Пловдив -              9 бр.; 

- брой въведени/актуализирани 

рискови критерии за селекция; 

ДПК – в годишния план за 

контрол –                         5 бр.; 

ТМУ Русе –                    няма; 

ТМУ Столична              2 бр.; 

ТМУ Пловдив -              7 бр.; 

- намаляване относителния дял 

на извършените ревизии без 

установени задължения; 

ДПК : 

22,22% за 2015 г. 

34,14% за 2016 г. 

ТМУ Варна -  60% е 

относителния дял на 

плануваните ревизии, в които 

няма установени задължения. 

ТМУ Столична - от 

извършените 5 броя ревизии, 3 

броя са без установени 

задължения; 

ТМУ Пловдив - Спрямо 

предходната год. намаляване 5%; 
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- брой тематични анализи ТМУ Столична -            2 бр.; 

ТМУ Пловдив -              6 бр.; 

задача 1.2.8.4. Усъвършенстване на 

системата за оценка и анализ на 

изпълнението на контролната 

дейност 

ДПК постоянен 

- усъвършенстван и внедрен 

набор от количествени и 

качествени показатели за 

оценка на изпълнението на 

контролната дейност; 

 - усъвършенстван и внедрен 

набор от показатели за 

изследване на изпълнението, 

като е изготвен  доклад за 

изследване изпълнението на 

контролната дейност за периода 

от 01.07.2006 г. до 31.12.2015 г.; 

- създаване и поддържане на 

електронна база данни, 

съдържаща информация за 

резултатите от обжалването на 

ревизионни актове 

 - създадена и регулярно се 

поддържа при промени 

електронна база данни за 

резултатите от 

административното и съдебното 

обжалване на РА. 

задача 1.2.8.5. Извършване на 

ревизии по реда на ДОПК във връзка 

с акцизното законодателство 

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой извършени планови и 

извънпланови ревизии; 

ДПК - 41 бр.: 

         ● 19 планови; 

         ● 22 извънпланови; 

ТМУ Русе – 6 бр.; 

ТМУ ЮЗ: 

         ● 2 броя планови; 

         ● 2 броя извънпланови; 

ТМУ Свищов – 2 бр.; 

ТМУ Лом: 

         ● 1 броя планова; 

         ● 2 броя извънпланови; 

ТМУ Варна – 7 бр.; 

ТМУ Столична: 

        ● 1 бр. приключили планови 

ревизии; 

        ● 4 бр. приключени 

извънпланови ревизии; 

ТМУ Бургас- 2 броя планови 

ревизии и 1 брой извънпланова 

ревизия;  

ТМУ Пловдив: 

  ● Планови ревизии – 4 бр.; 

  ● Извънпланови ревизии –6 бр.; 
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- размер на допълнително 

установени задължения/суми 

за възстановяване за акциз и 

лихви; 

ДПК – общо: 

   акциз -                3.212 млн. лв. 

   лихви -                0.821 млн.лв. 

   акциз за възстановяване      

  /надвнесен/ -       1.615 млн.лв. 

ТМУ Русе : 

   Акциз -              323 203.74 лв. 

   Лихва -              179 120.73 лв.; 

ТМУ ЮЗ : 

    Акциз -               65 706.74 лв. 

    Лихви -              15 250.90 лв.; 

ТМУ Свищов: 
    Акциз -              66 022.69 лв.  

    Лихва -              14 297.75 лв.; 

ТМУ Лом: 

    Акциз –           809 284.88 лв. 

    Лихви –             86 446.24 лв.; 

ТМУ Варна -     649 909.95 лв.; 

ТМУ Столична: 

Установени задължения – 

                             88 204.74 лв.; 

Сума за възстановяване -  

                        1 528 111.77 лв.;  

Лихви -                21 116.28 лв.;  

Събрани вземания 109 321.02 лв. 

ТМУ Бургас: 

Установени задължения - 

Акциз-              302 002.08 лв.; 

Лихви-                47 245.18 лв.;  

ТМУ Пловдив: 

Акциз –             886 763.41 лв.; 

Лихви акциз –  118 015.33 лв.; 

Суми за възстановяване и 

прихващане на акциз- 350.29лв.; 

 

- брой съставени АУАН; ТМУ Русе - не; 

ТМУ ЮЗ - няма; 

ТМУ Свищов -      4 бр.; 
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ТМУ Лом –             1 бр.; 

ТМУ Варна - Издадени 15 бр. 

при извършване на ревизия, от 

тях 14 бр. са спрени; 

ТМУ Столична -    6 бр.; 

ТМУ Бургас -         1 бр.; 

ТМУ Пловдив-       5 бр.; 

- размер на наложените глоби и 

имуществени санкции с НП по 

съставени АУАН; 

ТМУ ЮЗ - няма; 

ТМУ Свищов -   42 906.82 лв.; 

ТМУ Лом – няма; 

ТМУ Варна-Няма издадени НП; 

ТМУ Столична -  3 051.50 лв. 

по сключени споразумения; 

ТМУ Бургас -  имуществена 

санкция -     3 000.00 лв.; 

ТМУ Пловдив-   21 077.96 лв.; 

 

- размер на събрани вземания; ДПК - общо по 41 бр.   

   ревизии: 

   ● акциз -           2.001 млн.лв. 

   ● лихви -          0.612 млн.лв.; 

ТМУ ЮЗ - 0 лв. /отменен РА 

№1/; 

ТМУ Свищов –  

   ●Акциз -          45 586.85 лв. 

   ●Лихва -          10 011.18 лв.,        

   ●Имуществени санкции –  

                            42 906.82 лв.; 

ТМУ Лом -      363 132.61 лв.; 

ТМУ Бургас - 165 037.57 лв.; 

ТМУ Пловдив: 

   ●Акциз –       387 979.52 лв.; 

   ●Лихви акциз– 104 427.30 лв.; 
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- относителен дял на 

установени задължения при 

планираните/непланираните 

ревизии спрямо общия размер; 

ДПК-общо по 41 бр. ревизии: 

-относителен дял на 

установените задължения по 

планови ревизии спрямо общия 

размер – 43,64% 

-установени задължения по 

непланирани ревизии спрямо 

общия размер – 56,36%; 

ТМУ Варна - Относителния дял 

на установените задължения при 

планираните ревизии /519 

772,70лв./ към общия е 80%. 

Относителния дял на 

установените задължения при 

извънплановите ревизии към 

общия размер е 20%   

/130 137,25лв./; 

ТМУ Столична - относителен 

дял на установени задължения 

при планираните/непланираните 

ревизии спрямо общия размер: 

1% към 99%; 

ТМУ Пловдив - относителен 

дял на установени задължения 

при планираните ревизии спрямо 

общия размер - 22% 

относителен дял на установени 

задължения при непланираните 

ревизии спрямо общия размер- 

78%; 

 

- относителен дял на 

изпълнение на планираните 

ревизии по утвърдената 

годишна план-програма за 

проверки и ревизии от 

началници на митници. 

ТМУ ЮЗ -                         100 %  

/2/2 планови ревизии, 6/6 

проверки/;  

ТМУ Свищов –                  33%; 

ТМУ Варна - Относителния дял 

на приключилите ревизии към 

общо планираните е около 70%; 
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ТМУ Бургас -                      50%; 

ТМУ Пловдив-                   75%; 

задача 1.2.8.6. Извършване на 

проверки за установяване на факти и 

обстоятелства, проверки по 

делегация и насрещни проверки по 

реда на ДОПК във връзка с 

акцизното законодателство 

ДПК, ПК ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки; ДПК - извършени : 

- 2 бр. ПУФО; 

- 4 бр. насрещни проверки. 

 

ДПК – извършени проверки 

общо от  ЗПК (по данни от 

Платформа IBM Cognos): 

- 170 бр. ПУФО; 

- 86 бр. насрещни проверки; 

- 14 бр. проверки по делегаци. 

ТМУ Русе -             21 бр.; 

ТМУ ЮЗ –              33 бр.; 

ТМУ Свищов -      17 бр.; 

ТМУ Лом -             42 бр.; 

ТМУ Варна -          76 бр. 

проверки, от тях: 2бр-насрещни, 

72 бр.по процедури по ДОПК, 2 

бр. по митн. законодателство; 

ТМУ Столична -    63 бр.; 

ТМУ Бургас -          23 бр.; 

ТМУ Пловдив-       36 бр.; 

- брой съставени АУАН; ДПК - съставени –  3 бр.; 

ТМУ Русе –             3 бр.; 

ТМУ ЮЗ –              0 бр.; 

ТМУ Свищов –      3 бр.; 

ТМУ Лом -              0 бр.; 

ТМУ Варна -          4 бр.,  

от които 1бр. спрян; 

ТМУ Столична - 10 бр.; 

ТМУ Пловдив-      9 бр.; 

- размер на наложените глоби и 

имуществени санкции с НП по 

съставени АУАН; 

ДПК - по съставените 3 бр. 

АУАН от ЦМУ не са издадени 

НП/скл.споразумения към 

31.12.2016 г.; 

ТМУ Русе - предстои издаване 

на НП; 
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ТМУ ЮЗ –                0 лв.; 

ТМУ Свищов -        6 430.86 лв.; 

ТМУ Лом -             няма; 

ТМУ Варна - Няма издадени 

НП; 

ТМУ Столична -     2 450.00 лв. 

по сключено споразумение; 

ТМУ Пловдив-       7 400.00 лв.; 

- размер на събрани вземания; ТМУ Свищов -         430.86 лв.;  

ТМУ Лом -                         няма; 

ТМУ Варна -                     няма; 

ТМУ Столична -   2 450.00 лв.; 

ТМУ Пловдив-    86 951.24 лв.; 

- относителен дял на 

изпълнение на планираните 

проверки по утвърдената 

годишна план-програма за 

проверки и ревизии от 

началници на митници 

ТМУ Русе - Проверките 

заложени в утвърдения годишен 

план са изпълнени; 

ТМУ Свищов –              50% ; 

ТМУ Варна - 7бр. планувани от 

тях 2 приключили и 1бр. 

стартирала. Относителния дял на 

изпълнение на плана за 

извършени проверки е около                      

                                          30%.; 

ТМУ Столична - Не са 

планирани проверки за 2016г.; 

ТМУ Пловдив-              42% ; 

задача 1.2.8.7. Извършване на 

проверки по възстановяване и 

прихващане на акциз по реда на 

ДОПК във връзка с акцизното 

законодателство 

ПК ТМУ постоянен 

- брой проверки; ДПК – общо от ЗПК (по данни 

от Платформа IBM Cognos): 593 

бр. 

ТМУ Русе –                 30 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                  25 бр.; 

ТМУ Свищов -          39 бр.; 

ТМУ Лом -                  11 бр.; 

ТМУ Варна -              31 бр.; 

ТМУ Столична –       89 бр.; 

ТМУ Бургас -             33 бр.; 

ТМУ Пловдив-        143 бр.; 
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- размер на възстановен/ 

прихванат/ отказан за 

възстановяване акциз 

ТМУ Русе: 

Възстановен 1 118 448.00 лв. 

Отказан - 3 638 090.46 лв. 

Прихванат - 79 107.31 лв. 

ТМУ ЮЗ : 

Възстановен -    664 410.16 лв. 

Отказан  -           159 042.05 лв.; 

ТМУ Свищов: 

Възстановен - 2 756 522.96 лв. 

Отказан  -           752 128.20лв.; 

ТМУ Лом -        304 669,61 лв. 

възстановен; 

ТМУ Варна: 

Възстановен -  2 233 562.00 лв. 

Отказан -             890 154.21 лв.; 

ТМУ Столична: 

Възстановен -24 210 019.06 лв. 

Отказан -             139 291.53 лв.; 

ТМУ Бургас : 

Възстановен акциз-                         

                          1 094 167.66 лв. 

Отказан акциз-   953 999.56 лв.; 

ТМУ Пловдив: 

Възстановен акциз – 

                         5 668 351.48 лв. 

Отказан за възстановяване акциз 

-                         974 582.47 лв. 

Възстановени лихви акциз –  

                                 240.49 лв.; 

задача 1.2.8.8. Изготвяне на проекти 

на решения във връзка с обжалване 

на ревизионни актове по 

административен ред и искания за 

спиране на изпълнението на 

ревизионни актове по реда на ДОПК 

ДПК постоянен - брой издадени решения 

ДПК 

-решения по жалби срещу РА – 7 

бр. 

-решения по искане за спиране 

на принудителното изпълнение 

на РА – 3бр. 
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задача 1.2.8.9. Методическо 

подпомагане на звената за последващ 

контрол по прилагане на акцизното 

законодателство ДПК постоянен 

- брой издадени/актуализирани 

указания и други вътрешни 

административни актове 

ДПК - изготвени: 

1/Проект на нови указания за 

извършване на данъчен контрол 

по ЗАДСот звената за последващ 

контрол; 

2/изготвени са отговори по 

запитвания от ТМУ 

Дейност 1.2.9. Ефективно прилагане 

на системата за собствените ресурси 

на ЕО в частта за традиционни 

собствени ресурси (ТСР) от 

компетентността на АМ 

ДМРП       

задача 1.2.9.1. Постоянно 

предоставяне и отчитане на ТСР 

ДМРП постоянен  

- размер на установените и 

заплатени мита 

ДМРП - общ размер на 

установените и заплатени мита : 

   -   за бюджетната 2016г. 

(ноември 2015 г. – октомври 

2016 г.) 175 612 683,92 лв. от 

които 97 799 804,01 лв. (75 % от 

установените и заплатени мита 

до месец септември 2016г.с 

предоствянето на месечния отчет 

за сметка „А“за юли 2016 г.) и 36 

170 356,19 лв. (80 % от 

установените и заплатени мита 

от месец октомври до месец 

декември 2016 г.) са преведени 

по сметка на ЕК. 

 -  за календарната 2016г. 

(януари-октомври 2016г.) 143 

973 124,08 лв., от които 74 070 

134,13 лв. (75 % от януари 2016г. 

до юли 2016г.) и 36 170 356,19 

лв. (80% от август 2016г. до 

октомври 2016г.)  са преведени 

по сметка на ЕК;  

- размер на установените и 

несъбрани мита 

 ДМРП - общ размер на 

установените и несъбрани мита 
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до 3-то тримесечие на 2016 г.  - 

25 793 920,61 лв. 

 

-отстраняване на констатирани 

пропуски при проведени 

контролни посещения от 

органи на ЕК 

ДМРП - т. 3.1 и т. 3.2 от Доклад 

№ 15-26-1 на ЕК, които 

вследствие на предоставено 

становище от българските 

митнически власти са затворени 

с писмо от ЕК № BUDG/B/03/TE 

(2016) 4057984 от 02.08.2016 г. 

Службите на ЕК са взели 

решение да приключат работата 

по Доклад № 15-26-1. 

ежемесечно 
- изпратени отчети за сметка 

“A” 

ДМРП - Изпратени 12 месечни 

отчета за сметка „А“ за ТСР.  

на всяко 

тримесечие 

- изпратени отчети за сметка 

“Б” 

ДМРП - 4 тримесечни отчетат за 

сметка „Б“ за ТСР.  

задача 1.2.9.2. Контрол относно 

проверките за изчерпателност и 

точност на данните за ТСР  

ДМРП 

постоянно 

- контролна форма при 

проверка на записи от отчети 

за сметка “A” и за сметка “Б” 

за ТСР на ЕС 

  

2016 
- инспекции от ЕК във връзка с 

ТСР  

 ДМРП - Проведено е одитно 

посещение от Европейската 

сметна палата за целите на 

Декларацията за достоверност на 

финансовата 2016 г. относно 

традиционните собствени 

ресурси (DAS TOR 2016) в 

периода 

 26 - 30 септември 2016 г. 
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задача 1.2.9.3. Изготвяне на годишен 

доклад до ЕК относно извършени 

физически проверки, прилаганите 

методи на контрол, установените 

нарушения и друга информация, 

изисквана съгласно 

законодателството на ЕС 

ДМРП 
февруари   

2016 

- изготвен годишен доклад за 

ТСР съгласно член 6 от 

Регламент 608/2014 и в 

съответствие с Регламент 

609/2014 от 26.05.2014  

ДМРП - Годишният доклад за 

2015 г. за ТСР е изготвен на 22 

февруари 2016 г. и предоставен 

на ЕК, чрез координационното 

звено в Министерството на 

финансите. 

задача 1.2.9.4. Изготвяне на Решения 

за предоставяне/отписване на ТСР, 

съгласно законодателството на ЕС  

ДМРП постоянен 

- изготвени Решения за 

предоставяне на разположение 

на ТСР на бюджета на ЕС на 

основание чл. 17, параграф 2, 

предложение 3 от Регламент 

(ЕО, Евратом) 1150/2000 г. на 

Съвета и Заповед № ЗАМ-398 

от 14.05.2014 г. на директора 

на Агенция „Митници”;  

ДМРП - 18 изготвени Решения 

за предоставяне на разположение 

на ТСР на бюджета на ЕС на 

основание чл. 17, параграф 2, 

предложение 3 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1150/2000 г. на Съвета 

и Заповед № ЗАМ-398 от 

14.05.2014 г. на директора на 

Агенция „Митници”;  

- изготвени Решения за 

отписване на ТСР на основание 

чл. 17, ал. 2 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1150/2000 г. на 

Съвета и Заповед № ЗАМ-398 

от 14.05.2014 г. на директора 

на Агенция „Митници”. 

ДМРП - Не са изготвяни 

решения за отписване на ТСР. 

задача 1.2.9.5. Събиране на 

информация за установени случаи на 

измами и нередности с ТСР над 

10000 евро, докладване и 

актуализация на случаите в 

системата OWNRES  

ДМРП постоянен 

- брой актуализирани случаи ДМРП - За периода февруари-

ноември 2016 г. (обхващащ IV 

тримесечие на 2015 г. до III 

тримесечие 2016 г.) са: 

- актуализирани 93 предходно 

въведени случая, от които 45 са 

затворени, а един е анулиран;  

- брой докладвани случаи ДМРП - докладвани 16 броя 

нови случаи; 

- размер на дължимите случаи ДМРП - размер на дължимите 

мита по случаите 1 254 066,70 лв. 
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Дейност 1.2.10. Администриране на 

приходите в Държавния бюджет  
ДФОП, ТМУ       

задача 1.2.10.1. Организиране и 

контролиране на правилното 

отчитане на постъпленията по сметки 

7301 на Агенция „Митници” от ДДС, 

мита, такси, акцизи и глоби, санкции 

и лихви 

ДФОП, ТМУ 
Постоянен 

 

- размер на отчетените 

постъпления по видове  

ДФОП: През 2016 г. АМ отчете 

по сметка 7301 на централния 

бюджет        8 257 317 081.62 лв., 

както следва: 

-акциз при сделки в страната:        

                      4 794 784 480.18 лв. 

-акциз при внос:    

                           10 226 059.83 лв. 

-ДДС при внос:  

                      3 274 527 444.33 лв. 

- Глоби, санкции и лихви:            

                             4 689 926.42 лв. 

- Други приходи:           13.90 лв.; 

ТМУ Русе:  

Мита –                4 095 004.77 лв.;  

ДДС при внос- 

                        143 150 200.22 лв.;  

Акциз при сделки в страната –       

                        449 103 515.57 лв.;  

Акциз при внос –  

                            6 321 244.86 лв.;  

Глоби, санкции, лихви –   

                               332 905.69 лв.; 

ТМУ ЮЗ: 

Мита -                3 088 126.41 лв. 

ДДС от внос -  46 063 868.90 лв. 

Акциз от внос -      27 965.94 лв.  

Акциз в страната -                

                        619 338 322.00 лв. 

Глоби:                   133 219.71 лв.; 

ТМУ Свищов: 

Мита –                9 634 860.76 лв. 

ДДС от внос- 122 551 742.91 лв. 

Акциз от внос-        41 023.89 лв.  

Акциз в страната- 

                          18 864 058.57 лв. 
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Глоби-                   425 014.49 лв. 

Общо приходи –  

                        151 516 700.62 лв.; 

ТМУ Лом -    127 724 671.92 лв.: 

- мита –                    4 444 892 лв.; 

- ДДС –                  99 167 982 лв.; 

- акциз при сделки в страната –    

                               23 702 011 лв.; 

- глоби –                     199 527 лв. 

ТМУ Варна: 

Акциз/02/-     169 173 582.70 лв. 

Акциз/03/-            362 011.87 лв. 

ДДС-              472 434 716.53 лв. 

Мита-               48 800 934.14 лв. 

Глоби, санкции-   233 951.87 лв. 

Наказ.лихви-        447 272.37 лв. 

Други приходи-            13.90 лв. 

Общо-            691 452 483.38 лв.; 

ТМУ Столична: 

Мита-              34 851 742.58 лв. 

 ДДС-            518 032 012.20 лв. 

 Акциз-      2 475 623 112.81 лв. 

Глоби,                             

Санкции и 

Лихви -             1 544 089.84 лв.;  

ТМУ Бургас: 

Мито-             21 936 567.70 лв. 

ДДС –        1 130 628 300.81 лв. 

Акциз при внос –  

                             469 859.28 лв. 

Акциз при сделки в страната-   

                      452 290 897.27 лв. 

Глоби, санкции, лихви- 

                             485 476.18 лв.; 

ТМУ Пловдив: 

Мито-             31 416 453      лв. 

ДДС –          445 052 534       лв. 

Акцизи –      587 875 215       лв. 
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Глоби –               760 489       лв. 

ОБЩО –   1 065 104 690       лв.; 

ТМУ Аерогара: 

Общо събрани- 

                     311 279 650.69 лв. 

Вносни мита-  

                      14 769 935. 45 лв. 

ДДС при внос- 

                    277 736 909. 29 лв. 

Акциз- 

                           370 357. 90 лв. 

Глоби, санкции- 

                           112 553.45 лв.; 

- централизация в БНБ от 

сметките на митническите 

учреждения в търговските 

банки 

ДФОП: Салдата от 

постъпленията са равнени с 

форма 93 на БНБ. Ежедневната 

централизация от търговските 

банки в БНБ е равнена с 

отчетените приходи; 

ТМУ ЮЗ -      668 651 503.00 лв. 

централизация в БНБ от 

сметките на митническите 

учреждения в търговските банки; 

ТМУ Свищов –                      

                       151 585 124.36 лв.; 

ТМУ Лом -                 

                       128 043 100.70 лв.; 

ТМУ Бургас –  

                    1 613 020 314.42 лв.; 

ТМУ Пловдив – Извършена; 

ТМУ Аерогара – 

                       310 668 793.89 лв.; 

заверка края 

на годината 

- изготвяне и заверка на 

формуляр НАЛ – 3 с 

компенсираното салдо на 

сметки 7301 

 ДФОП: В изпълнение на т.70 от 

Указание на МФ – ДДС № 

05/28.03.2014 г. обслужващите 

банки завериха наличностите по 

сметките на обслужваните от тях 

МУ за всяко тримесечие и към 
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края на отчетната 2016 г. върху 

утвърден от МФ формуляр, при 

съответствие между салдото по 

съответните сметки, отчетени 

във форма 91, наличността по 

сметките на МУ и салдото, 

посочено в съответния формуляр 

на НАЛ - 3. Изготвени, 

утвърдени и изпратени 

формуляри НАЛ-3 в МФ; 

ТМУ Русе - Изготвени и 

заверени четири броя формуляр 

НАЛ-3 с компенсираното салдо 

на сметки 7301 – за всяко 

тримесечие; 

ТМУ ЮЗ - НАЛ – 668 646 160 

лв.; 

ТМУ Свищов -  4 броя НАЛ – 3 

на тримесечия; 

ТМУ Лом –       Да; 

ТМУ Варна –   Да; 

ТМУ Бургас –  Да; 

ТМУ Пловдив -              1 бр.; 

ТМУ Аерогара- 

НАЛ-3-I трим.  

73 734 020 лв. 

НАЛ-3-II трим. 

148 044 973 лв. 

НАЛ-3- III трим. 

255 187 428 лв. 

НАЛ-3- IV трим. 

310 558 981 лв.; 

задача 1.2.10.2. Изготвяне на 

месечни отчети за администрираните 

от Агенция „Митници” сметки 7301 в 

Министерството на финансите – 

дирекция „Държавно съкровище” 

ДФОП ежемесечно 

- изпратени отчети по кодове 

за вид плащане по макет на 

МФ;  

 

- изпратени отчети Б-3 по 

Единната бюджетна 

 В изпълнение  на т. 29 на 

Указание на МФ – ДДС № 

01/29.01.2014 г. АМ изпрати в 

Дирекция „Държавно 

съкровище” : 
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класификация (ЕБК) -           

съпоставяне  на 

статистическата информация 

от форма 93 на търговските 

банки по кодове за вид 

плащане за прецизност и 

уточняване на извършените 

банкови операции за 

идинтификация на плащанията 

към датата на изготвяне на 

отчетите, съпоставими с 

разпределянето им по 

параграфите на ЕБК 

12 месечни отчети по електронен 

път, подписани с УЕБ  за 

администрираните от АМ 

банкови сметки 7301.  

 

Отчетите са отразени в два 

разреза: 

1. по кодове за вид плащане 2. по 

елементи на ЕБК –отчет Б-3, с 

равнени суми по тях. 

задача 1.2.10.3. Организиране и 

контролиране на правилното 

установяване, събиране, отчитане на 

събраните суми от пътни такси и 

разрешителни и от продажба на 

винетни стикери 

ДМРР, ФОП, ТМУ постоянен 

- размер на установените и 

заплатени суми от пътни такси  

ДМРР -               44 052 119 лв.; 

ТМУ Русе -        26 878 365 лв.; 

ТМУ ЮЗ -              562 035 лв.; 

ТМУ Свищов -          5 029 лв.        

                           и    136 595 евро; 

ТМУ Лом -               39 002 лв.  

                       и     1 273 792 евро; 

ТМУ Варна -            17 538 лв. 

                                    50 270 евро; 

ТМУ Столична-  3 601 156 лв.; 

ТМУ Бургас -         265 307 лв. 

                         и   4 977 201 евро;  

ТМУ Пловдив-       29 330 лв.; 

- размер на установените и 

заплатени суми от винетни 

стикери 

ДМРР -                12 777 204 лв.; 

ТМУ Русе -           1 871 737 лв.; 

ТМУ ЮЗ  -           4 023 405 лв.; 

ТМУ Свищов –  

общо                           22 092 лв.   

                          и       67 147 евро; 

ТМУ Лом -             158 267 лв.        

                          и     838 038 евро; 

ТМУ Варна -      1 961 870 лв. 

                                 416 915 евро; 

ТМУ Столична –  335 889 лв.; 

ТМУ Бургас -          63 762 лв. 
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                          и     534 482 евро; 

ТМУ Пловдив-   69 942.59 лв.; 

- стойност на продадените 

разрешителни 

ДМРР -                   369 652 лв.;  

ТМУ Русе -            173 091 лв.; 

ТМУ ЮЗ -              70 410 лв.; 

ТМУ Лом –                     0 лв.; 

ТМУ Варна -           4 500 евро; 

ТМУ Столична -  25 500 евро; 

ТМУ Бургас -        30 000 евро; 

- брой продадени винетни 

стикери 

ДМРР -                556 829 бр.; 

ТМУ Русе -           69 701 бр.; 

ТМУ ЮЗ -          164 802 бр.; 

ТМУ Свищов –     7 129 бр.; 

ТМУ Лом –          71 643 бр.; 

ТМУ Варна -     144 299 бр.; 

ТМУ Столична - 15 259 бр.; 

ТМУ Бургас -       49 805 бр.; 

- брой продадени 

разрешителни 

ДМРР -                        85 бр.; 

ТМУ Русе -                 36 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                  17 бр.; 

ТМУ Лом –                   0 бр.; 

ТМУ Варна -                2 бр.; 

ТМУ Столична -       11 бр.; 

ТМУ Бургас -     13 799 бр.; 

- уеднаквяване на процедурите 

за всички ГКПП в контрола по 

ПТРР – вход и изход 

ДМРР - Процедурите са 

уеднаквени, с изключение на 

начините на заплащане на 

пътните и винетни такси - с 

карта, по банков път и в брой.   
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задача 1.2.10.4. Анализ, оценка и 

предложение за промени в 

нормативната база – Тарифа № 5 за 

таксите, които се събират в системата 

на Министерството на транспорта и 

Тарифата за таксите, които се 

събират от Агенция „Пътна 

инфраструктура”  във връзка с 

предоставяне на възможност на 

водачите на МПС, регистрирани в 

чужбина, да заплащат пътни и 

винетни такси в лева 

ДМРР,    ДФОП постоянен 

- увеличаване приходите по 

пътни и винетни такси през 

2016 г. 

ДМРР - Приходите от пътни 

такси за 2016 г. са се повишили с 

11 257 лв. спрямо 2015 г.  

Направено бе предложение до 

министъра на транспорта за 

промени в Тарифа 5, които ще 

доведат до ускоряване и 

улесняване обработката на ППС 

на ГКПП. Предложенията на АМ 

бяха приети. 

Направени са предложения до 

министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за 

промяна в тарифата на АПИ.  

Дейност 1.2.11. Ефективно 

прилагане на разпоредбите в ЗМ и 

ЗАДС, позволяващи своевременна 

реализация на отнети и изоставени в 

полза на държавата стоки (ОИПДС) 

ДУСЛ, ТМУ       

задача 1.2.11.1. Иницииране и 

организиране на предвидените в ЗМ 

процедури за продажби на 

бързоразвалящи се стоки, 

унищожавания на негодни стоки и 

проучване на възможностите за 

предоставяне на ОИПДС за социални 

нужди организиране на процедурите 

по ЗМ и ЗАДС относно търгове, 

унищожавания или предоставяне на 

изоставени и отнети в полза на 

държавата стоки  

ДУСЛ, ТМУ постоянен 

- брой проведени 

процедури/търгове 

ДУСЛ - брой проведени процедури 

– общо 60; 

ТМУ Русе - 1 търг, 

 3 процедури; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -     0 бр.; 

ТМУ Варна - Няма търгове за 

продажби по ЗМ или ЗАДС; 

ТМУ Столична -  0 бр.; 

ТМУ Аерогара- няма; 

- количество реализирани 

стоки 

ДУСЛ - безвъзмездно 

предоставяне на стоки – движими 

културни ценности – 2 бр.; 

ТМУ Русе :  

Авточасти – 915 бр. 

Промишлени стоки – 21 395 бр. 

Плат – 410,5 м. 

Изделия от благородни метали – 

1 012 бр. 
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Дестилационни съоръжения – 2 

бр.; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -  0; 

ТМУ Лом: 

- 1 бр. влекач употребяван марка 

„Мерцедес БЕНЦ“ (митническа 

декларация № 

16BG004205H0028069/27.10.2016 

) 

- 1 бр. ремарке марка „BUNGE“ 

(митническа декларация № 

16BG004205H0032315/ 

02.12.2016) ;   

ТМУ Варна - Няма продажби от 

Митница Варна по ЗМ; 

ТМУ Столична -  0 бр.; 

ТМУ Бургас -       7 бр. 

предоставени безвъзмездно 

автомобили; 

ТМУ Аерогара- няма; 

- количество унищожени стоки 

ДУСЛ: 
• унищожаване на тютюн и 

тютюневи изделия – 8 бр.;  
• унищожаване на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуална собственост – 13 бр.;  
• унищожаване на стоки по ЗМ – 7 

бр.; 

ТМУ Русе - 29 000 л. бензин; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -  0; 

ТМУ Лом: 

- 50 бр. палети разгънати 

опаковки за цигари Regal; 

-1525 бр. парфюми; 

- 178 бр. дамски чанти; 
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- 128 бр. текстилни изделия с 

логото на защитени търговски 

марки; 

ТМУ Варна: 

-504 бр.спортни екипа; 

-330 бр.шапки; 

-17 бр. блузи; 

-12 бр. колани; 

-332 бр. стоки-разни; 

-7812 кг. Сирене в тенекии; 

-437 бр. игрални автомати; 

-75 бр.блузи; 

-987 бр. джапанки; 

-299 бр. топки; 

-70 бр.детски дрехи; 

-444 бр.порцеланови чаши; 

-478 бр.тоалетна вода; 

-7 бр. чанти; 

-13 бр.ръкавици и др. 

/вкл.по Регл./ЕС/608/2013г./; 

ТМУ Столична -  304 бр. 

пощенски пратки; 

 2 160 бр. по ЗМГО; 

ТМУ Бургас -128 185 бр. стоки; 

ТМУ Аерогара- Включени в 

подадените по точка 1.2.11.3; 

- брой удовлетворени искания 

от социални заведения 

ДУСЛ: 
- удовлетворени искания за 

предоставяне на МПС и издадени 

заповеди на министъра на 

финансите – 22 бр.  
- безвъзмездно предоставяне на 

енергийни продукти на Агенция 

„Митници“ по реда на ЗАДС  – 1 бр. 
приключена процедура и 7 бр. 

процедури са в процес на 

финализиране; 

ТМУ ЮЗ –      няма; 

ТМУ Свищов -     0; 
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ТМУ Лом –     няма; 

ТМУ Варна –  няма; 

ТМУ Столична - 1 бр. за 1 976 

бр. стоки; 

ТМУ Аерогара -  няма; 

задача 1.2.11.2 Организиране на 

процедурите по ЗАДС във връзка с 

преработката или унищожаването на 

отнети и изоставени в полза на 

държавата акцизни стоки 

ДУСЛ, ТМУ постоянен 

- брой проведени 

процедури/търгове  

ДУСЛ - няма проведени процедури 

за преработка или унищожаване на 

енергийни продукти и алкохолни 
напитки; 

ТМУ Русе -              1 бр.; 

ТМУ ЮЗ – 2 броя проведени 

процедури/ 1 брой търг; 

ТМУ Свищов -            0; 

ТМУ Лом –            3 бр.; 

ТМУ Варна - 6 бр. процедури по 

унищожаване; 

ТМУ Столична –  2 бр.; 

ТМУ Пловдив-      1 бр.; 

ТМУ Аерогара -   няма; 

- количество предадени за 

преработка акцизни стоки 

ТМУ Русе - 118,5 л. алкохол 

предадени за преработка; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -  0; 

ТМУ Лом – няма; 

ТМУ Варна – няма; 

ТМУ Столична -                    

 33 850 л спирт; 

 32 646 л газьол; 

 5 433 л безоловен бензин; 

 29 225 кг тежки масла; 

ТМУ Пловдив-        

 68 798.35 л. алкохол; 

- количество унищожени 

акцизни стоки 

ДУСЛ - количество унищожени 

акцизни стоки (цигари) – 3 239 232 

бр. кутии, 4562 бр. късове, 254,972 

кг. тютюн, 323 бр. пури и пурети;   

ТМУ Русе - 29 000 л. бензин; 

ТМУ ЮЗ – Изгаряне на ТИ  - 1 

463 112 бр. кутии; 
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ТМУ Свищов - 2115 кг Тютюн, 

61332 кутии цигари; 

ТМУ Лом: 

- 920 кутии цигари LEADER; 

- 23 095 кг. нарязан тютюн; 

- 125 къса цигари; 

- 10 бр. кутии ROSEMAN; 

- 2 бр. кутии DON; 

- 20 бр. кутии TURQUOISE; 

ТМУ Варна: 

-518 453 бр. кутии цигари 

-197,52 кг. тютюн 

-5976 кг. тютюн за наргиле 

-70 бр. пури; 

ТМУ Столична: 

-154 бр. пури; 

-169 бр. пурети; 

-85,05 кг гел за нергиле; 

-182 647 бр. кутии цигари; 

-4 568 бр. късове цигари; 

-254,972 кг тютюн; 

ТМУ Бургас: 

-753611 кутии цигари,  

-365 кг. тютюн,  

-13470 л. алкохол; 

ТМУ Пловдив: 

Цигарени кутии – 98154 бр.; 

Къса цигари – 96061 бр.; 

Гилзи – 47028 бр.; 

Дрехи и аксесуари – 1885 бр.; 

Чанти – 100 бр.; 

Тютюн – 29179 кг.; 

Покривки „Версаче” – 74 бр.; 

Хавлиени кърпи – 366 бр.; 

Козметика – 38 бр.; 

Ръкавици – 58000 чифта.; 

Часовници – 11986 бр.; 

Играчки – 484 броя.; 
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задача 1.2.11.3. Своевременно 

предаване на НАП на ОИПДС, 

подлежащи на продажба по реда на 

ДОПК и последващи контролни 

действия по отношение на реално 

проведените процедури/търгове. 

ДУСЛ, ТМУ постоянен 

- брой изпратени уведомления 

до НАП за свободени за 

продажба стоки; 

ДУСЛ - 123 бр. изпратени 

уведомления до НАП за свободни за 

продажба стоки, до влизане в сила 

на измененията в ЗМ; 

ТМУ Русе -             8 бр.; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -      3 бр.; 

ТМУ Лом –            3 бр.; 

ТМУ Варна –         9 бр.; 

ТМУ Столична -   7 бр.; 

ТМУ Бургас -        8 бр.; 

ТМУ Пловдив -     6 бр.; 

ТМУ Аерогара -  15 бр.; 

- брой приемо-предавателни 

протоколи за предадени на 

НАП стоки; 

ТМУ Русе -           10 бр.; 

ТМУ ЮЗ –              няма; 

ТМУ Свищов -      3 бр.; 

ТМУ Лом –            няма; 

ТМУ Варна –         9 бр.; 

ТМУ Столична - 15 бр.; 

ТМУ Бургас -       12 бр.; 

ТМУ Пловдив -     2 бр.; 

ТМУ Аерогара -    3 бр.; 

- количество продадени стоки 

чрез търгове или борси;  

ДУСЛ - количество продадени 

стоки чрез търгове или борси –не е 

изпратена информация от НАП; 

ТМУ Русе : 

Авточасти – 915 бр. 

Промишлени стоки – 21 395 бр. 

Плат – 410,5 м. 

Изделия от благородни метали – 

1 012 бр. 

Дестилационни съоръжения – 2 

бр; 

ТМУ ЮЗ: 

МПС – 27 броя;  

Товарни автомобили - 6 бр.; 

ТМУ Свищов - 515 броя стоки 

по 11 НП.; 

ТМУ Лом - 1226 бр.; 
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ТМУ Варна: 

-5500 кв.м. плат на рула; 

-150 м. подова настилка; 

-4 бр.съоръжения за 

дестилиране; 

-1 бр.л.а.Мерцедес 200Е; 

-1 бр.л.а. Форд Транзит; 

-20 бр.дървени столове; 

-400 бр. калъфи за моб.телефони; 

-3000 бр. опаковъчен картон; 

-6 бр. ел. двигатели ; 

-240500бр.адаптери; 

-380 дисплеи за моб.телефони; 

-55 зарядни за телефони; 

-150 свързващи кабели; 

-47000 бр. държачи за СИМ 

карти; 

-20,25 кв.м. теракотни плочки; 

-240 бр. часовници; 

-2000 бр. бетонни блокчета; 

-30 бр. панталони Деним; 

-2 бр. шприц форми; 

-1000 бр. патентен болт; 

-1 бр. контейнер; 

-6800 бр.закачалки; 

-72 бр. метални дръжки за врати; 

-840 бр. ел.ароматизатори; 

-170 бр.ключове-реостатни; 

-50 бр. ел.усилватели; 

-27 бр. слушалки, микрофони, 

филтри за мобилни телефони; 

-1 018 993 бр. части за 

автомобили; 

-1000 м. ПВЦ лайсна за МПС; 

-1 бр. машина за заваряване; 

-25000 л.м. въжета от 

неръждаема стомана; 

-125 бр. раб.дрехи и шапки; 
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-14400 бр. бамбукови въглени за 

наргиле; 

-199 бр. дървени обработени 

трупи; 

-1900 кв.м. стъклофибърна 

мрежа; 

-3 бр. хлад.витрини; 

ТМУ Столична: 

-11 бр. автомобили; 

-118 125 бр. стоки; 

-504.80 гр. сребърна сплав; 

ТМУ Бургас: 

-107762 бр. стоки, 

-20595 гр. благородни метали и  

-4 бр. автомобили; 

ТМУ Пловдив: 

Дамско яке – синтетика -39бр; 

Мъжко яке – синтетика –87бр; 

Мъж.яке – изк.кожа – 2 броя; 

Мъжко сако - синтетика –7 бр; 

Мъжко сако – памук – 47броя; 

Мъжко сако – вискоза – 1 бр; 

Мъжко сако- вълна – 2 броя; 

Мъжки костюм – вълна – 1 бр; 

Дамска туника-синтетика-1бр; 

Мъжка риза – памук – 1 брой; 

Мъжка риза – синтетика –1 бр; 

Мъжка тениска –памук–18 бр; 

Дам. тениска–синтетика- 2 бр; 

Дам. рокля – синтетика – 6 бр; 

Тефтери за мобилни телефони от 

изкуствена кожа – 30 броя. 

Форд Транзит – 1брой. 

LED мигачи – 28 комплекта; 

Тениски – 13 броя; 

Бодита – 8 бр.; 

Блузи – 6 броя. 

Лек автомобил Пежо 405 – бр.; 
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ТМУ Аерогара -  6 търга, стоки 

по 19 бр. митнически манифеста; 

- количество унищожени стоки 

с изчерпани процедури по 

продажбата. 

ДУСЛ -  количество унищожени 

стоки с изчерпани процедури по 

продажбата – от страна на НАП 

няма извършени унищожавания; 
митн.органи са извършили 7 бр. 

процедури. 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов – 0; 

ТМУ Лом – няма; 

ТМУ Варна: 

-10 бр.амортисьори за столове, 

10 бр.дръжки, 6 бр. рула плат 

42 бр.книги, 1 пано-картина, 

7 бр.електроуреди,1 туба PVC, 2 

бр.картини, видеокасети и CD 

74 бр. колети корпуси за запалки, 

25 бр.колети пластм.и метални 

части за запалки; 

ТМУ Столична -   0 бр.; 

ТМУ Аерогара - унищожени 

изключително разнородни стоки 

по 80 бр. митнически манифеста; 

задача 1.2.11.4. Обобщаване на 

информацията за постъпили суми от 

продажба на ОИПДС, оценка на 

извършените действия и 

законодателни промени, водещи до 

повишаване на събираемостта от 

ОИПДС 
ДУСЛ, ТМУ 

при 

необходимост 

- обобщени данни за събрани 

суми от продадени стоки, въз 

основа на изпратени отчети от 

ТМУ; 

ДУСЛ - реализирани стоки на 

обща стойност          206 175.39 лв.; 

ТМУ Русе -            57 556.35 лв.; 

ТМУ ЮЗ –               1 229.22 лв.; 

ТМУ Лом -            10 962.36 лв.; 

ТМУ Варна -         26 338.00 лв.; 

ТМУ Столична -  49 184.14 лв.; 

ТМУ Аерогара - 232 540.91 лв.; 

 

- актуализирани нормативни 

актове, указания, вътрешни 

правила и т.н. 

ДУСЛ - 3 бр. актуализирани и нови 

нормативни актове: *изменения в 

ЗМ от м. юли 2016 г.; 

 *изм. и доп. в Наредба № 
7/02.09.2010 г.;  

*нова Наредба № 6/17.09.16 г.; 



 43 

- норм.актове, по които работата все 

още не е приключила – Вътрешни   
правила за организация на 

дейността и документооборота  при 

приемане, съхранение, 
разпореждане с отнети и изоставени 

в полза на държавата стоки (в 

процес на актуализация);  

задача 1.2.11.5. Методическо 

подпомагане на звената по 

разпореждане с ОИПДС в процеса на 

прилагане на националното и 

европейското законодателство във 

връзка с допустимите процедури по 

отношение на задържани, отнети и 

изоставени в полза на държавата 

специфични стоки (движими 

културно-исторически ценности, 

животински и растителни видове, 

стоки, нарушаващи права на 

интелектуална собственост и т.н.) 

ДУСЛ постоянен 

- брой изготвени указания;  
ДУСЛ - 14 бр. указания, писма, 

окръжни до митниците; 

  

- брой становища по конкретни 

казуси; 

ДУСЛ - 12 бр. становища по казуси, 

проекти на нормативни актове и 

запитвания от други дирекции;  

- брой проведени работни 

срещи и обучения 

 ДУСЛ - 1 работна среща 

(обучение) на национално ниво; 

ТМУ Столична – 1 бр.;    

ТМУ Аерогара - Работна среща 

в РУЦ Русе – месец май 2016 г.; 

Дейност 1.2.12. Планиране 

изпълнението на целите на АМ и 

оценка на изпълнението им 
        

задача 1.2.12.1. Изготвяне на 

годишен план на АМ за 2017 г. 
ДСАП 2016 - изготвен годишен план 

ДСАП – Изготвен и утвърден от 

директора на АМ Годишен план 

на Агенция „Митници” за 

2017 година. 

задача 1.2.12.2. Обработка и анализ 

на резултатите от изпълнението на 

годишния план на АМ за 2015 г.  
ДСАП 31.01.2016 - изготвен анализ 

ДСАП -  Изготвен и утвърден от 

директора на АМ Отчет по 

годишния план на Агенция 

„Митници” за 2015 година. 

Дейност 1.2.13. Обработка и анализ 

на информация във връзка с 

дейностите на АМ 

 

ДСАП       



 44 

задача 1.2.13.1. Поддържане на бази  

данни във връзка с вноса и износа, 

АД, бандероли, ваучери  

ДСАП постоянен 

- своевременно актуализиране 

на информацията в базите с 

данни; 

ДСАП: 

- база внос и износ – 25 бр. 

актуализации; 

- база АД – 24 бр. акуализации; 

- база ваучери - 20 бр.  

акуализации; 

- база бандероли ААП – 12 бр. 

актуализации; 

- база бандероли ТТИ – 12 бр. 

актуализации; 

- база за ААП – 10 бр, 

актуализации; 

- база е-АДД – 15 бр. 

актуализации; 

- база е-АД – 24 бр. 

актуализации; 

- база ТТИ – 27 бр. 

актуализации; 

- база за подлежащия на 

възстановяване акциз – 12 бр. 

актуализации; 

- база Интрастат – 12 бр. 

актуализации 

Всички база са своевременно 

актуализирани. 

                                         

- брой бази данни  

ДСАП – 11 бр. бази данни. 

задача 1.2.13.2. Изготвяне на 

ежемесечни анализи за 

администрираните от Агенция 

"Митници" приходи 

ДСАП постоянен - брой анализи  

ДСАП: 

- 11 бр. анализи, предназначени 

за АМ; 

- 12 бр. анализи, предназначени 

за МФ.  

задача 1.2.13.3. Изготвяне на 

ежемесечни справки ДСАП постоянен - брой справки  ДСАП – 2074 бр.  
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задача 1.2.13.4. Изготвяне на 

анализи, оценки и прогнози  по 

възникнали въпроси и поставени 

задачи във връзка с дейността на 

Агенция "Митници" с епизодичен 

характер 

ДСАП постоянен 
- брой анализи, оценки и 

прогнози  

ДСАП: 

-   8 бр. анализи; 

- 14 бр. прогнози; 

-   2 бр. отчети;    

Мярка 1.3. Прилагане на 

ефективни мерки срещу 

движението на стоки, подлежащи 

на ограничения и забрани 

        

Дейност 1.3.1. Подпомагане на 

ефективната защита на живота и 

здравето на хората, на животните и 

растенията, на културното и 

историческото наследство, околната 

среда и др., както и съдействие за 

прилагане на мерките по надзора на 

пазара 

        

задача 1.3.1.1. Изготвяне на указания 

за прилагане на мерките, 

произтичащи от законодателството 

на ЕС и националното 

законодателство 

ДТП постоянен 
- брой изготвени указания за 

прилагане на мерките 

ДТП - 56 бр.;  

задача 1.3.1.2. Изразяване на 

становища по проекти на нормативни 

актове 

ДТП 

 

Постоянен 

 

- брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

ДТП - 34 бр.;  

  

Задача 1.3.1.3. Участие в работни 

органи на ЕС, в междуведомствени 

работни групи и обмен на 

информация с компетентните органи 

в Република България, в държавите 

членки и Европейската комисия ДТП постоянен 

- брой участия в работни 

органи на ЕС; 

ДТП - 6 бр.;  

- брой участия в 

междуведомствени работни 

групи; 

ДТП - 4 бр.;  

- брой обменена информация с 

компетентните органи в 

Република България, в 

държавите членки и 

Европейската комисия 

ДТП - 11 бр.;  
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задача 1.3.1.4. 

Институционализиране на 

сътрудничеството и 

взаимодействието с компетентните 

органи чрез изготвяне на 

споразумения и/или инструкции за 

взаимодействие, актуализиране на 

прилаганите споразумения и/или 

инструкции във връзка с промени на 

законодателството и провеждане на 

съвместни обучения и срещи 

ДТП постоянен 

- брой изготвени 

споразумения/инструкции за 

взаимодействие или промяна в 

съществуващи споразумения/ 

инструкции 

ДТП - 3 бр.;   

- брой проведени обучения и 

срещи 
ДТП - 4 бр.;   

  
  

задача 1.3.1.5. Подпомагане на 

компетентните органи за прилагане 

на мерките 

ТМУ постоянен 

- брой подадени уведомления 

към органите, отговорни за 

прилагане на мерките, за 

предприемане на действия от 

тяхна компетентност 

ТМУ Русе -                  147 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                   112 бр.; 

ТМУ Свищов -           200 бр.; 

ТМУ Лом -                    95 бр.; 

ТМУ Варна -               826 бр.; 

ТМУ Столична -     1 081 бр. 

2 бр. CITES; 

ТМУ Бургас -             562 бр.; 

ТМУ Пловдив -          618 бр.; 

ТМУ Аерогара -         561 бр.; 

- брой извършени съвместни 

проверки 

ТМУ Русе - 37 броя; 

ТМУ ЮЗ - 63 бр. извършени 

съвместни проверки (ТМУ - 2бр., 

52 бр. МБ Кюстендил, 9 бр. - МБ 

Кулата, МБ Гоце Делчев – 0 бр.); 

ТМУ Лом -  Не са извършвани; 

ТМУ Варна –                87 бр.; 

ТМУ Столична -          15 бр.; 

ТМУ Пловдив -          435 бр.; 

Дейност 1.3.2. Осигуряване на 

ефективно прилагане на мерките на 

Общата търговска политика и 

създаване на улеснения за 

икономическите оператори 

ДЦМУ, ТМУ       
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задача 1.3.2.1. Предоставяне на 

статут на одобрен износител в 

съответствие с нормативните 

изисквания, свързани с правилата за 

произход на стоки 

ДТП постоянен - брой издадени разрешения   

задача 1.3.2.2. Координиране 

дейността по представяне пред ЕК на 

исканията/възраженията на 

икономически оператори за 

въвеждане на автономни мерки за 

суспендиране на митата 

ДТП постоянен 

- брой представени на ЕК 

искания/възражения на 

икономически оператори 

ДТП - 2 бр. искания за 

продължаване действието на 

автономна мярка за 

суспендиране;   

Дейност 1.3.3. Издаване на 

Обвързваща информация  съгласно 

чл. 12 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 

на Съвета/ съгласно чл.чл. 33-37 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

за създаване на Митнически кодекс 

на Съюза 

ДТП постоянен 

- брой издадени  обвързващи 

тарифни информации ОТИ 

 ДТП - 230 бр. ОТИ ; 

- брой издадени обвързващи 

информации за произхода ОИП 

ДТП - 10 бр. ОИП;  

Дейност 1.3.4. Осигуряване на 

правилното прилагане на мерките на 

Общата селскостопанска политика 

(възстановявания при износа, квоти и 

други мерки по вноса и износа) при 

тясно взаимодействие с 

Министерството на земеделието и 

храните и Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна 

агенция 

ДЦМУ, ЦМЛ, ТМУ       

задача 1.3.4.1. Изготвяне на указания 

за прилагане на мерките, 

произтичащи от законодателството 

на ЕС  и националното 

законодателство 

ДТП постоянен - брой издадени указания 

ДТП - 2 бр.;  

задача 1.3.4.2. Изготвяне на 

становища по проекти на нормативни 

актове  
ДТП  постоянен 

 - брой издадени становища по 

проекти на нормативни актове; 

ДТП - 3 бр.; 
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задача 1.3.4.3. Участие в работните 

органи на ЕС, междуведомствени 

работни групи и обмен на 

информация с компетентните органи 

в Република България, в държавите 

членки и Европейската комисия ДТП постоянен 

- брой участия в работни 

органи на ЕС; 

ДТП - 22 бр.; 

- брой участия в 

междуведомствени работни 

групи; 

ДТП - 4 бр.; 

- брой обменена информация с 

компетентните органи в 

Република България, в 

държавите членки и 

Европейската комисия 

ДТП - 8 бр.; 

задача 1.3.4.4. Извършване на 

физически проверки, проверки за 

съответствие, проверки за подмяна и 

лабораторни тестове на проби при 

износа на селскостопански стоки, за 

които е предвидено изплащане на 

възстановявания при износ, както и 

при износ на извънквотна 

изоглюкоза, съгласно изискванията 

на законодателството на ЕС и 

осъществяване на оперативно 

сътрудничество с Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна 

агенция и с компетентните органи на 

другите държави членки 

ДТП, ЦМЛ, ТМУ постоянен 

- брой извършени физически 

проверки и проверки за 

съответствие в митническите 

учреждения на износ 

ТМУ Русе -               51 броя; 

ТМУ Лом -  Не са извършвани; 

ТМУ Столична -         0 бр.; 

ТМУ Бургас -              няма; 

- брой извършени проверки за 

подмяна в изходни митнически 

учреждения 

ТМУ Лом -  Не са извършвани; 

ТМУ Столична -       0 бр.; 

ТМУ Бургас -              няма; 

- брой изследвани лабораторни 

проби 

ДЦМЛ - За 2016 г. – 52 броя 

изоглюкоза и шоколадови 

изделия 

ТМУ Русе -            51 броя; 

ТМУ Лом -  Не са извършвани; 

ТМУ Столична -       0 бр.; 

ТМУ Бургас -              няма; 

 

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на 

изплащане на възстановявания 

при износ / брой изследвани 

проби 

ДЦМЛ - Не е възникнала 

необходимост за целите на 

възстановяване при износ; 

ТМУ Столична -       0 бр.; 

ТМУ Бургас -              няма; 
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31.05.2016 

- брой предоставени контролни 

документи, приключени от 

български изходни митнически 

учреждения Т5, на ДФЗ-РА и 

на компетентните органи на 

другите ДЧ 

ДТП -                    855 броя; 

ТМУ Русе -          423 броя; 

ТМУ ЮЗ –               8 броя; 

ТМУ Варна -         35 броя; 

ТМУ Столична -       0 бр.; 

ТМУ Бургас -            няма; 

задача 1.3.4.5. Извършване на 

физически проверки при внос на 

определени селскостопански стоки, 

за които има изисквания и норми в 

законодателството на ЕС (банани, 

ориз, коноп, маслиново масло 

(зехтин) и др.), лабораторни тестове 

на проби  

ДТП , ДЦМЛ, ТМУ постоянен 

 - брой извършени физически 

проверки в митническите  

учреждения при допускане за 

свободно обращение  

ТМУ Русе -               10 броя; 

ТМУ ЮЗ –                  7 броя; 

ТМУ Лом – Не са извършвани; 

ТМУ Варна -            49 броя; 

ТМУ Столична -     10 броя; 

ТМУ Бургас -           18 броя; 

ТМУ Пловдив -       29 броя; 

- брой изследвани лабораторни 

проби 

ДЦМЛ - Ориз – 6 броя проби; 

ТМУ Лом – Не са извършвани; 

ТМУ Варна -            12 броя; 

ТМУ Столична -       0 броя; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

- брой на нововъведени методи 

за анализ във връзка с 

изследване на разширен обхват 

продукти за целите на 

контрола при внос на 

определени селскостопански 

продукти 

ДЦМЛ - Не е възникнала 

необходимост от въвеждане на 

нови методи. 

ТМУ Пловдив -          няма; 

задача 1.3.4.6. Осъществяване на 

контрол върху вноса на 

селскостопански стоки във връзка с 

прилагане изискванията за 

лицензирането и администрирането 

на квоти съгласно законодателството 

на ЕС 
ДТП, ТМУ постоянен 

- брой извършени проверки на 

автентичността на лицензите за 

внос, издадени от МЗХ и в 

другите ДЧ 

ДТП –                           24 броя; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов - 4 броя AGRIM; 

ТМУ Лом – Не са извършвани; 

ТМУ Варна -            няма; 

ТМУ Столична -        10 броя; 

ТМУ Бургас -               4 броя; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

- брой извършени насрещни 

проверки с МЗХ на 

количествата, за които са 

издадени лицензии 

ДТП -                           1 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                  няма; 

ТМУ Лом – Не са извършвани; 

ТМУ Варна -              няма; 
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ТМУ Столична -        0 бр.; 

ТМУ Бургас -              2 бр.; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

задача 1.3.4.7. Изготвяне на годишни 

доклади до Европейската комисия 

относно извършени физически 

проверки, прилаганите методи на 

контрол, установените нарушения и 

друга информация, изисквана 

съгласно законодателството на ЕС, 

свързани с износа на 

селскостопански стоки, за които е 

предвидено изплащане на 

възстановявани при износ, и за износ 

на извънквотна изоглюкоза 

ДТП , ТМУ постоянен 

- изпратени месечни обобщени 

справки за събиране и 

проверка на информация от 

митническото учреждение на 

износ и от изходното 

митническо учреждение 

ТМУ Русе - Подадена справка за 

изготвяне обощен годишен 

доклад за предходната година; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Лом – Не са изпращани; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

- изпратени годишни доклади 

до ЕК  

 ДТП -                           2 бр.; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

Мярка 1.4. Повишаване 

ефективността на оценката на 

риска за целите на борбата срещу 

терористичната и престъпната 

дейност, включително срещу 

трафика на наркотици, оръжие и 

прекурсори, както и стоки, 

нарушаващи права на 

интелектуална собственост 

        

Дейност 1.4.1. Ефективно прилагане 

на европейските рискови критерии и 

стандарти за анализ на риска за 

сигурност и безопасност 

ДМРР постоянен 

- брой активирани в модула 

Анализ на риска (МАР) в 

БИМИС рискови критерии при 

въвеждане/напускане на 

стоките 

ДМРР - 15 бр. актуализирани 

рискови критерии;  

- брой актуализирани списъци 

с рискови стойности за лица, 

стоки, превозни средства, 

контейнери и др. в МАР на 

БИМИС 

ДМРР - 10 бр. актуализирани 

списъци;  
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Дейност 1.4.2. Предотвратяване на 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма 
ДМРР постоянен 

- брой изготвени доклади до 

САД „ФР” на ДАНС 

ДМРР - 14 бр.;  

Дейност 1.4.3. Ефективно прилагане 

на мерки за закрила на права на 

интелектуална собственост 
        

задача 1.4.3.1. Прилагане на мерки 

по закрила на права на интелектуална 

собственост 

ДМРР, ТМУ постоянен  

- брой случаи на задържани 

стоки  

ДМРР -                     435 бр.; 

ТМУ Русе -                  4 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                   1 бр.; 

ТМУ Свищов –           1 бр.; 

ТМУ Лом –                  2 бр.; 

ТМУ Варна -             13 бр.; 

ТМУ Столична -      15 бр.; 

ТМУ Бургас -            17 бр.; 

ТМУ Пловдив -         16 бр.; 

ТМУ Аерогара -      209 бр.; 

- брой задържани артикули 

 

ДМРР - 635 176 бр.; 

ТМУ Русе: 

 11 бр. 

 151 чифта маратонки, марка 

„Nike”, “Adidas” и “New Balance”  

   • 6 бр. тоалетни води „Dolce & 

Gabbana Light Blue 

   • 6 бр. парфюмни води 

„Georgio Armani Si“, 

   • 5 бр. тоалетни води „Dior 

Homme 

   • 6 бр. парфюмни води „Chloe 

   • 6 бр. тоалетни води „Georgio 

Armani Acqua Di Gio Pour 

Homme“, 

   • 4 бр. парфюмни води „Yves 

Saint Laurent Black Opium“; 

ТМУ ЮЗ – 14 палета  хартия за 

опаковки за производство на 

цигари; 

ТМУ Свищов -        90 броя 

хавлиени кърпи; 
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ТМУ Лом –             30 312 бр.; 

ТМУ Варна -          96 160 бр.; 

ТМУ Столична -   48 862 бр.; 

ТМУ Бургас -               

   • Спортни обувки –  1287 бр. 

   • Аудио аксесоари – 1050 бр. 

   • Разни стоки -          2600 бр. 

   • Подаръчни торби -2400 бр. 

   • Детски играчки –     280 бр. 

   • Детски артикули –   665 бр.; 

ТМУ Пловдив -      96 109 бр.;     

ТМУ Аерогара -     19 226 бр.; 

задача 1.4.3.2. Участие в 

международни операции по 

противодействието на нарушения на 

права на интелектуална собственост 

ДМРР постоянен  
- брой проведени 

международни операции 

ДМРР: 

• Международна операция 

PANGEA ІХ, насочена срещу 

трафика на фалшифицирани 

лекарствени средства, закупени 

по Интернет и пренасяни в 

пощенски и куриерски пратки, 

проведена по инициатива на 

Световната митническа 

организация и Интерпол; 

• Международна операция 

OPSON VI, насочена срещу 

разпространението на 

фалшифицирани и неотговарящи 

на стандарта  хранителни 

продукти, проведена по 

инициатива на Интерпол и 

Европол; 

• Регионална операция KNOW 

HOW II, насочена срещу 

разпространението на 

фалшифицирани стоки и 

проведена в рамките на Целевата 

група за борба с контрабандата и 

измамата към Центъра за 
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правоприлагане в Югоизточна 

Европа /ЦПЮЕ/; 

•COPYCAT, насочена срещу 

трафика на фалшиви спортни 

стоки във връзка с футболния 

турнир на УЕФА - ЕВРО 2016, 

проведена по инициатива на 

Митническата администрация на 

Франция и организирана със 

съдействието на ЕВРОПОЛ; 

ТМУ Русе -                    5 бр.; 

ТМУ Свищов –             4 бр.; 

ТМУ Бургас -                5 бр.; 

ТМУ Аерогара -           7 бр.; 

задача 1.4.3.3. Засилване контрола 

относно рискови пощенски и 

куриерски пратки и по – специално 

засягащите интелектуалната 

собственост, с цел намаляване на 

възможността за влагане на такива 

стоки в международни пощенски и 

куриерски пратки, като се анализират 

конкретни изпращачи и група страни 

ДМРР, ТМУ 

Столична, ТМУ 

Аерогара 

Постоянен 

- - брой осъществени 

задържания на стоки в 

пощенски/ куриерски пратки;  

-  

ДМРР -                        8 бр.; 

ТМУ Столична -       3 бр.; 

ТМУ Бургас -            1 бр.; 

ТМУ Аерогара -    149 бр.; 

 

- - брой задържани артикули в 

пощенски/ куриерски пратки 

ДМРР -                   282 бр.; 

ТМУ Столична -  257 бр.; 

Дейност 1.4.4. Повишаване 

капацитета на Агенция „Митници” 

по пресичане на незаконния 

наркотрафик 

        

задача 1.4.4.1. Провеждане на 

семинари по повишаване познанията 

на митническите служители относно 

заплахите от незаконен трафик на 

прекурсори на наркотици и нови 

психоактивни субстанции. ДМРР,          ДНУЦ 30.11.2016 

 

- брой семинари 

 

 

ДМРР: 

- проведен 1 семинар 

„Митническо разузнаване в 

областта на наркотрафика – 

събиране и анализ на 

разузнавателна информация, 

използване на информационни 

системи“;  

- проведено 1 базово обучение 

„Борба с наркотрафика, събиране 

на разузнавателна информация, 
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извършване на селекция и 

претърсване на превозни 

средства“ ; 

- проведени 2 семинара 

„Незаконен трафик на наркотици 

и прекурсори – нови 

тенденции”.  

- брой на участниците 

 ДМРР - 48 бр.; 

задача 1.4.4.2. Повишаване на 

ефективността на използване на 

информационна система за обмен на 

рискова информация СОРИ2 

ДМРР 30.06.2016 

-проведени обучения на място 

по митници;  

 

  

-брой служители, ползващи 

модули „Нарушения – НОП“ и 

„РИ – НОП“ 

ДМРР - До данни, касаещи 

борбата срещу трафика на 

наркотици, е даден достъп на 

общо 162 служители от ЦМУ и 

митниците, които са пряко 

ангажирани с тази дейност; 

ТМУ Русе -                 12 бр.; 

ТМУ Аерогара -        20 бр.; 

задача 1.4.4.3. Участие в 

международни операции, насочени 

срещу нелегалния наркотрафик 

ДМРР 2016 

- брой проведени 

международни операции 

ДМРР - Проведени 6 

международни операции по 

противодействие на 

международния трафик на 

наркотични вещества и 

прекурсори по линия на СМО и 

рамките на 

мултидисциплинарната 

платформа EMPACT на 

Европол.  

Дейност 1.4.5. Идентификация на 

нови психотропни вещества 

(дизайнерски наркотици) и 

подпомагане приемането на 

законодателни промени срещу 

трафика на наркотични вещества 

ДЦМЛ постоянен 

- брой на идентифицираните с 

лабораторен анализ нови 

психотропни вещества 

ДЦМЛ - Идентифицирани са три 

нови вещества представляващи 

материали за производство на 

наркотични вещества – 

прекурсори, които са извън 

списъците за контрол.  
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Мярка 1.5. Предотвратяване, 

разкриване и, в рамките на 

държавите членки, разследване и 

противодействие на измамите и 

нарушенията на митническото, 

валутното и акцизно  

законодателство и 

законодателството на Европейския 

съюз, възлагащо контролни 

функции на митническите органи 

        

Дейност 1.5.1. Провеждане на 

международни операции по 

противодействието във връзка с 

митническата дейност  

ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой проведени 

международни операции 

ДМРР -                     5 броя; 

ТМУ Русе –           15 броя; 

ТМУ ЮЗ –               7 броя; 

ТМУ Свищов -       4 броя; 

ТМУ Лом –              5 броя; 

ТМУ Варна -           8 броя; 

ТМУ Столична -    5 броя; 

ТМУ Бургас -        12 броя; 

ТМУ Пловдив -      6 броя; 

ТМУ Аерогара -     7 броя; 

  

- брой проверки/брой обменени 

съобщения по време на 

оперативни фази  

ТМУ Русе - 83 бр. проверки, 19 

бр. съобщения; 

ТМУ Свищов -         0 броя; 

ТМУ Лом –           379 броя; 

ТМУ Варна -            0 броя; 

ТМУ Столична -     5 броя 

обменени съобщения; 

ТМУ Бургас -      181 броя 

проверки; 

ТМУ Пловдив -    17 броя; 

ТМУ Аерогара - 287 броя; 

  
- изпратени доклади с 

резултати от операциите 

ТМУ Русе -                 1 брой; 

ТМУ ЮЗ –                  7 броя; 

ТМУ Свищов -           0 броя; 

ТМУ Лом –                 5 броя; 

ТМУ Варна -               8 броя; 

ТМУ Столична -        5 броя; 

ТМУ Бургас -            23 броя; 
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ТМУ Пловдив -             няма; 

ТМУ Аерогара -         7 броя; 

Дейност 1.5.2. Взаимодействие с 

митническите органи на ДЧ, 

включително и за целите на 

разследването по досъдебни 

производства ДМРР постоянен 

- брой отправени молби за 

съдействие за целите на 

разкриване, разследване и 

наказване на измами, 

нарушения  и престъпления 

против митническия и валутен 

режим 

  

- брой извършени проверки ТМУ Русе – 2 бр.; 

Дейност 1.5.3. Разкриване, 

установяване и наказване на 

митническите, валутни и акцизни 

нарушения 

ДМРР постоянен 

- брой съставени АУАН 

ДМРР -                     5 454 бр.;  

ТМУ Русе –                140 бр.; 

ТМУ Свищов: 

- актове ЗАДС – 146 броя 

- актове ЗМ – 31 броя; 

ТМУ Столична -       616 бр.; 

ТМУ Бургас -             211 бр.; 

ТМУ Пловдив -         787 бр.; 

ТМУ Аерогара -        173 бр.; 

- брой издадени НП 

ДМРР -                   5 702 бр.; 

ТМУ Свищов -          19 бр.; 

ТМУ Столична -     760 бр.; 

ТМУ Бургас -        2 072 бр.; 

ТМУ Пловдив -        901 бр.; 

ТМУ Аерогара -         71 бр.; 

- брой одобрени споразумения 

за прекратяване на АНП 

ДМРР -                      527 бр.;  

ТМУ Русе –                42 бр.; 

ТМУ Свищов: 

- ЗАДС –                      22 бр. 

- ЗМ –                            0 бр.; 

ТМУ Столична -      76 бр.; 

ТМУ Бургас -            64 бр.; 

ТМУ Пловдив -         85 бр.; 

ТМУ Аерогара -        64 бр.; 

Дейност 1.5.4. Ефективно 

разследване на престъпленията, за ДМРР постоянен 
- брой образувани досъдебни 

производства 

ДМРР -                        534 бр.; 

ТМУ Русе –                    7 бр.; 
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които митническите органи 

разполагат с правомощия по НПК 

 ТМУ Свищов -            84 бр.; 

ТМУ Столична -         74 бр.; 

ТМУ Бургас -               69 бр.; 

ТМУ Пловдив -            38 бр.; 

ТМУ Аерогара -           43 бр.; 

- брой приключени досъдебни 

производства 

ДМРР -                         219 бр.;  

ТМУ Свищов -             46 бр.; 

ТМУ Столична -          49 бр.; 

ТМУ Бургас -              137 бр.; 

ТМУ Пловдив -            35 бр.; 

ТМУ Аерогара -           11 бр.; 

Дейност 1.5.5. Организация и/ или 

участие на национално ниво в 

международни операции за 

противодействие на нарушенията на 

европейското законодателство в 

областта на акцизите 

ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой проведени 

международни операции 

ДМРР - 4 бр. международни 

операции; 

ТМУ Русе –                    3 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                     1 бр.; 

ТМУ Свищов -              1 бр.; 

ТМУ Лом –                    3 бр.; 

ТМУ Варна -                 1 бр.; 

ТМУ Столична -          4 бр.; 

ТМУ Бургас -                5 бр.; 

ТМУ Пловдив -            2 бр.; 

- брой проверки в рамките на 

операцията 

ДМРР -                        27 бр.; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом –                  0 бр.; 

ТМУ Столична -         1 бр.; 

ТМУ Бургас -          106 бр.; 

ТМУ Пловдив -          няма; 

Мярка 1.6. Прилагане на модерни 

методи по оценка и анализ на 

риска, с оглед ефективно 

противодействие на нарушенията с 

акцизни стоки 
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Дейност 1.6.1. Контрол при приема и 

обработката на акцизни и 

рекапитулативни декларации  

ДА, ТМУ постоянен 

- брой приети акцизни и 

рекапитулативни декларации, 

събрана допълнителна 

информация по тях и 

анализирани рискови 

индикатори 

 

 

ТМУ Русе: 

Приети АД – 4823 бр.;  

Анализирани РИ – 271 бр.; 

Приети РД – 306 бр.; 

Анализирани РИ – 11 бр.; 

ТМУ ЮЗ: 

Приети АД – 2680 бр.;  

Приети РД – 49 бр.;  

Събрана допълнителна 

информация и анализирани РИ – 

534 бр.; 

ТМУ Свищов: 

- 3820 броя приети АД; 

-   320 броя приети РД; 

ТМУ Лом : 

Акцизни декларации – 2067 бр.; 

Рекапитулативни декларации –                      

97 бр.; 

Анализирани рискови 

индикатори – 2156 бр.; 

ТМУ Варна -  5531; 

ТМУ Столична: 

АД -        6 128 бр.; 

РД -            358 бр.; 

ТМУ Бургас –       6 510 бр.; 

ТМУ Пловдив -  10 886 бр.; 

- брой издадени актове за 

установяване на задължения 

 

 

ТМУ Русе –                  0 бр.; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом –                  няма; 

ТМУ Варна -               2 бр.; 

ТМУ Столична -        1 бр.; 

ТМУ Бургас –             1 бр.; 

ТМУ Пловдив -          1 бр.; 

Мярка 1.7. Защита на 

националната класифицирана 

информация (КИ) и КИ на ЕС от 

нерегламентиран достъп 
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Дейност 1.7.1. Повишаване на 

подготовката на служителите за 

работа с документи, съдържащи КИ, 

съгласно изискванията на ЗЗКИ и 

Решение № 2013/488/ЕС на Съвета от 

23 септември 2013 година относно 

правилата за сигурност за защита на 

КИ на EC 

Отдел „Звено по 

сигурността” в ЦМУ 

(ОЗС), 

митници 

постоянен 

- своевременно обучение на 

новоназначени служители 

 

- провеждане на текущо 

обучение по актуални въпроси, 

свързани със защитата на КИ 

 ОЗС: През годината бяха 

обучени общо 284 служители , от 

които: 

- 28 новоназначени служители; 

- 16 служители включени в 

списъка за работа с КИЕС; 

- 42 служители определени за 

потребители на АИС за КИ; 

- 19 служители - текущо 

обучение на служители от 

митниците и ЦМУ, проведено в 

УЦ на ДКСИ в гр.Банкя; 

- 56 служители от ЦМУ – текущи 

обучения по въпроси свързани 

със защитата на КИ на ЕС; 

- 123 служители на Митница Лом 

- текущо обучение по актуални 

въпроси, свързани със защитата 

на КИ; 

 

 ТМУ Русе - Обучени са 2 

новопостъпили служители; 

ТМУ Варна -  5 обучени 

служители; 

ТМУ Столична - 38 бр. 

новопостъпили служители; 

ТМУ Аерогара -      Проведено 

първоначално и текущо 

обучение; 
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Дейност 1.7.2. Осигуряване на 

създаването, обработката, 

съхраняването и обмена на на-

ционална КИ и КИ на ЕС 

посредством авто-матизирани 

информационни системи (АИС): 

- aкредитация на АИС с 

криптографско средство “Zed!” за 

обмен на КИ на ЕС с ГД TAXUD; 

- aкредитиране на сигурността на 

АИС за национална КИ за работа с 

КИ на ЕС; 

- въвеждане в експлоатация на 

работни станции от АИС "EUROPOL 

BG” в ЦМУ за обмен на  КИ с ниво 

”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” 

с ЕВРОПОЛ; 

- финализиране процеса на 

акредитация на АИС за КИ в 

митниците. 

ОЗС,  

ДМОС/ ДКИС – 

МВР, митници 

до 

финализиране 

на 

процедурите 

за акредитация  

- получаване на сертификати за 

сигурност за системите от 

ДКСИ и ДАНС; 

 

- въвеждане в експлоатация 

 ОЗС: Постигнати са всички 

цели заложени от ОЗС по осигу-

ряване работата на АИС с КИ и 

КИ на ЕС: 

- утвърдени от ДАНС и ДКСИ 

разработените доку-менти по 

сигурността, по-лучени 

сертификати за си-гурност и 

въведени в екс-плоатация АИС 

за работа с КИ на ЕС: 

= АИС с криптографско 

средство, за КИ на ЕС с ниво 

„RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED”; 

= за КИ на ЕС с ниво 

„CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL” – АИС 

„Държавна тайна“; 

- получен сертификат за 

сигурност за АИС "EURO-POL 

BG” в ЦМУ, за обмен на  КИ с 

ниво ”RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED” с ЕВРОПОЛ. 

Продължава процеса на 

акредитация на АИС за КИ в 

митниците – получени са 

сертификати, извършени са 

измервания за ПЕМИ на няколко 

работни станции, в някои 

митници, от съвмест-ни с ДАНС 

комисии, е из-вършена 

комплексна оцен-ка на мерките 

за сигурност, актуализиран е 

списъка на администраторите на 

АИС за КИ. 

ТМУ Русе - ОЕ „Митница Русе“ 

има действаща АИС с ниво на 

достъп „Поверително“ 
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сертификат № 94/21.01.2014г. 

издаден от ДАНС – София; 

ТМУ Варна - Действаща АИС 

„Поверително“-Митница Варна 

Сертификат № 71/21.06.2012г. 

-извършени проверки по 

сигурността на АИС за КИ-

няма констатирани 

несъответствия; 

ТМУ Столична - Издадени 7 бр. 

разрешения за достъп до ниво 

„Поверително“. 

Получени 4 бр. разрешения за 

достъп до ниво „Секретно“; 

ТМУ Бургас – Получен 

сертификат за АИС. Въведена в 

експлоатация през 2016 г.; 

Мярка 1.8. Осигуряване на 

необходимата степен на защита на 

митническите учреждения за 

изпълнение на възложените им 

функции и задачи 

        

Дейност 1.8.1. Поддържане в 

актуално състояние на 

Военновременния план на Агенция 

„Митници“ и на плановете за защита 

при бедствие или друга извънредна 

ситуация, включително при заплаха 

от евентуален терористичен акт, и 

тяхното по-нататъшно усвояване от 

служителите и длъжностните лица. 
ОЗС, ТМУ 

31.03.2016 г. и 

периодично, 

на основата на 

настъпили 

структурни 

промени или 

промени на 

нормативната 

база 

- съгласуване на плановете с 

органите на МВР и ДАНС 

 

 

ОЗС - През годината в ЦМУ 

основно е преработен Планът за 

защита на пребиваващите при 

бедствие или друга извънредна 

ситуация и същият е съгласуван 

със СДВР и ДАНС.  

ТМУ Русе - Актуализиран е 

изготвения  план за защита при 

бедствия или друга извънредна 

ситуация – рег. № 32-101 

899/03.06.2015г. 

ТМУ Варна - Митница Варна не 

отговаря на критериите за 

критична инфраструктура; 

ТМУ Аерогара - Създадена 

организация съгласувана с 
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плановете на МВР и община 

Слатина; 

- брой обучения, тренировки и 

практически занятия със 

служителите и длъжностните  

лица 

ОЗС - Военновременният план 

на Агенция „Митници“ е 

актуализиран; плановете за 

защита при бедствие или друга 

извънредна ситуация, 

включително при заплаха от 

евентуален терористичен акт са 

актуализирани, проведени са 

учебни евакуации, обучения, 

практически инструктажи и 

тренировки с длъжностните лица 

и служителите за усвояването 

им; 

ТМУ Варна - Извършено учебно 

занятие съгласно чл. 36 от ЗЗБ и 

проиграване на плановете за 

евакуация и действие на личния 

състав при пожар (изготвен 

протокол №32-165597/15.06.2016 

г.) 

Дейност 1.8.2. 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. 
ОЗС, ТМУ постоянен 

 

- резултати от извършени 

проверки 

 

 

ОЗС - Охранителният и 

пропускателният режим се 

осъществяват при стриктно 

спазване на договорите за охрана 

и на съответните вътрешни 

правила; няма констатирани 

нарушения при извършваните 

проверки. В ЦМУ и дирекция 

НУЦ са актуализирани 

вътрешните правила за 

организация на пропускателния 

режим; 

ТМУ Столична – Извършвани 

проверки; 
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ТМУ Аерогара - Създадена 

организация съгласувана с 

плановете на община Слатина; 

- профилактика и ремонти на 

системите 

ОЗС - За поддържане 

изправността на охранителните 

системи са сключени 

съответните договори с 

лицензирани дружества по реда 

на ЗОП; 

ТМУ Столична – Профилактика 

и ремонт; 

Мярка 1.9.  Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на 

увереност и консултиране на 

структури/процеси при 

извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта. 

        

Дейност 1.9.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните 

структури/процеси. 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки 

ЗВО: 

  Изготвени 2 бр. одитни доклади 

от  проведени консултантски 

ангажименти с №№ ОАК-1601 и 

ОАК – 

  1602. 

  Изготвен одитен доклад от 

  проведен  одитен ангажимент за  

даване на увереност  с № ОАУ-

1607,  дадени 2 бр.  препоръки. 

  Изготвени 2 бр. одитни доклади 

от извършено проследяване 

изпълнение на препоръки: 

 - № ОАП-1603,  дадени с одитни 

доклади от одити с №№  ОАУ- 

1208 и ОАУ-1206, установено: 

 9 бр.  изпълнени изпълнени 

препоръки; 

 - № ОАП-1605,  дадени с одитни 

доклади от одити с №№  ОАУ-

1302 и ОАУ-1305, установено: 14 
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бр.  изпълнени препоръки, 1бр. 

частично изпълнена препоръка. 

 
    

Цел 2. Подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 2.1. Модернизация на 

средата и усъвършенстване 

работните методи чрез прилагане 

на подходи, с цел повишаване на 

степента на хармонизация 

        

Дейност 2.1.1. Засилване на 

административния капацитет и 

усъвършенстване на процесите в 

областта на управление на човешките 

ресурси и развитие на 

организационната култура 

ДОУЧР, ТМУ постоянен 

- провеждане на конкурси  

 

 

ДОУЧР - проведени 61 

конкурсни процедури, 

вследствие на което са назначени 

79 кандидати; 

ТМУ Русе - Проведени 2  

конкурса, 3 подбора чрез бюра 

по труда; 

ТМУ ЮЗ - Проведени 4 

конкурса по Закона за държавния 

служител  за 10 щ. бр. – 1 за 

ръководна длъжност и 3 за 

експертни длъжности с 

ръководни и/или аналитични 

функции; 

ТМУ Лом –              16 бр.; 

ТМУ Варна –            4 бр.; 

ТМУ Столична –     2 бр.; 

ТМУ Пловдив -        1 бр.; 

ТМУ Аерогара -       3 бр.; 

- провеждане на конкурентни 

подбори       

       

ДОУЧР - проведени 71 

конкурентни подбори, в 

следствие на което са повишени 

в длъжност 92 служители; 

ТМУ Русе  -                2 бр.; 
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ТМУ Лом –                2 бр.; 

ТМУ Варна –             2 бр.; 

ТМУ Столична –    10 бр.; 

ТМУ Пловдив -       11 бр.; 

ТМУ Аерогара -        3 бр.; 

 - прилагане на психологически 

тестове при назначаване и  

кариерно развитие 

 

 

- разработване на Наредба за 

прилагане на психологически 

тестове при назначаване и 

повишаване в длъжност и на 

съответните тестове 

ДОУЧР - разработена и влязла в 

сила Наредба за прилагане на 

психологически тестове при 

назначаване и повишаване в 

длъжност; 

- преместване на митнически 

служители да изпълняват 

временно друга или същата 

служба в рамките на 

митническата администрация с 

цел противодействие 

създаването на корупционни 

канали  

ДОУЧР - преместени 6 

митнически служители; 

ТМУ Русе - Четири пъти през 

2016г. са направени 

размествания с промяна на 

работните места на служителите 

от специализираната 

администрация. 

ТМУ ЮЗ - Утвърдени 6 бр. 

заповеди за определяне на 

работните места на служителите 

от Митница Югозападна; 

Дейност 2.1.2. Изготвяне на указания 

за работа на митническите органи с 

цел еднаквото разбиране и 

правилното прилагане на 

митническото и акцизното 

законодателство от митническите 

служители ДЦМУ постоянен 

- брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с изменения 

на митническото 

законодателство на ЕС 

ДМРП : 

• Инструкция за  взаимодействие 

между Агенция „Митници“ и 

„Български пощи“ ЕАД при 

митническо оформяне на 

международни пощенски пратки, 

в сила от 01.07.2016 г. 

•Указания до началниците на 

Митници, във връзка с получени 

запитвания как се процедира по 

отношение на представителната 

власт до влизане в сила на 

Закона за изменение и 
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допълнение на Закона за 

Митници; 

•Указания до началниците на 

Митници относно действия при 

неспазване на срока по чл. 149 от  

действия при неспазване на 

срока по чл. 149 от Регламент 

(ЕС) № 952/2103 на  

Европейския парламент и на 

Съвета от 9 октомври 2013 

година за създаване на 

Митнически кодекс на Съюза 

(МКС) за завършване на 

временно складиране; 

•Правила за организацията на 

работа при издаване на 

разрешение за общо обезпечение 

или освобождаване от 

обезпечение, утвърдени със 

Заповед на директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -1157 от 

11.11.2016 г; 

•Правила за организацията и 

контрола в митническите 

учреждения при превози, 

осъществявани под покритието 

на карнети ТИР, утвърдени със 

Заповед на директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -649 от 

14.06.2016 г. 

- брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с работни 

документи и решения на 

Комитета по Митническия 

кодекс към ЕК 
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- брой издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове във връзка с работни 

документи и решения на 

Комитета по акцизите към ЕК 

ДА -8 броя работни срещи с 

началниците на отдели „Акцизи“ 

в митници. Предоставяне на 

информация относно 

прилагането на акцизното 

законодателство 

(методологически указания) до 

митническите служители.  

- брой указания, публикувани 

на интранет страницата на АМ 

ДМРП - Общо 11 бр. в т. ч.: 

- Правила за организацията на 

работа при издаване на 

разрешение за общо обезпечение 

или освобождаване от 

обезпечение, утвърдени със 

Заповед на директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -1157 от 

11.11.2016 г; 

-Правила за организацията и 

контрола в митническите 

учреждения при превози, 

осъществявани под покритието 

на карнети ТИР, утвърдени със 

Заповед на директора на Агенция 

„Митници“ № ЗАМ -649 от 

14.06.2016 г. 

-Ръковдство за внос и въвеждане 

на ЕК; 

-Ръководство за внос и 

напускане на ЕК; 

-Ръководство за митническтие 

решения на ЕК; 

-Ръководство за опростяванията 

на ЕК; 

-Промени в митническото 

законодателство от 01.05.2016 г 

и преходни правила за прилагане 

на разпоредбите до подобряване 

на системите; 
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-Ръковдство за специалните 

режими; 

-Наръчник относно режим 

Транзит; 

-Промени в митническото 

законодателство от 01.05.2016 г. 

по отношение на митническия 

статус и режим транзит  

Дейност 2.1.3. Обмен на добри 

практики с държавите членки и 

поддържане на сътрудничество във 

връзка с прилагането на акцизното 

законодателство 

ДА постоянен 
- брой отправени запитвания 

ДА - 2 броя работни срещи 

111 броя отправени запитвания и 

получени отговори. 

- брой получени отговори   

Мярка 2.2. Усъвършенстване на 

митническите комуникационни и 

информационни системи за 

продължаване на процеса по 

изграждане на електронни 

митници и предоставяне на широк 

набор от електронни услуги 

        

Дейност 2.2.1. Контрол върху 

работоспособността на 

информационните системи на АМ 

        

задача 2.2.1.1. Постоянен контрол 

върху работоспособността и 

наблюдение на митническите 

информационни системи, 

включително и взаимовръзката със 

системите на ЕС в режим на реална 

експлоатация (оперативен режим) 

ДИС постоянен 
- покрити норми за 

работоспособност на системите 

ДИС - нормите за 

работоспособност са изпълнени; 

задача 2.2.1.2. Осигуряване на 

ефективна поддръжка на 

потребителите на ИТ-услуги в АМ 

чрез системата Service Desk. 

Възстановяване на ИТ-услугите, 

засегнати от инциденти, както и 

разрешаването на възникнали 

проблеми, свързани с тях. 

ДИС, ДЦМУ постоянен  
- затворени заявки за 

докладвани проблеми 

ДИС - Общ брой регистрирани 

заявки в Сървис Деск за периода 

от 01.01 – 31.12.2016г. – 14 767 

броя ; 

ДА - обработени запитвания чрез 

системата Service Desk – 461; 
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задача 2.2.1.3. Контрол върху 

работоспособността и наблюдение  

на деловодната система на Агенция 

"Митници" АИДА и на достъпността 

на предлаганите от АМ 20 ЕАУ и 

произтичащото от тях безпроблемно 

и своевременно обслужване на 

гражданите, ползватели на ЕАУ 

ДИС постоянен 
- покрити норми за 

работоспособност на системите 

ДИС - нормите за 

работоспособност са изпълнени;  

задача 2.2.1.4. Осигуряване на 

ефективна и безпроблемна работа на 

екипа на Сървис Деск на АМ чрез 

изграждане и обслужване на 

Контактен Център (централен 

обслужващ център за нуждите на 

дейността на Сървис Деск в АМ) 

ДИС постоянен 

- реализиране на проекта чрез 

попълване на екипа 

ДИС - Проектът е реализиран, 

обслужва се от екип на 

„Информационно обслужване“ 

АД.  

- затворени заявки за 

докладвани проблеми 

  

задача 2.2.1.5. Поддържане на 

комуникационна свързаност за обмен 

на данни между БАЦИС и ИСКГ на 

НАП 

ДИС постоянен 

- обезпечена постоянна 

свързаност и обмен на данни 

между двете информационни 

системи 

 ДИС - Осигурена свързаност. 

Дейност 2.2.2. Развитие на процеса 

на компютъризация в митническата 

област 

        

задача 2.2.2.1. Дейности по 

Процедура за изграждане на нова 

функционалност в интегрираната 

компютърна среда на АМ 

ДИС постоянен  
- брой дейности по 

процедурата 

ДИС: 

- регистрирани и обработени 17 

формуляра А0 за 

усъвършенстване на 

информационни системи; 

- Подготвени, възложени и 

изпълнени 13 технически 

задания за усъвършенстване на 

информационни системи; 

- подготвено проектно 

предложение по ОП „Добро 

управление“ и подготвени 3 

технически спецификации за 

обществени поръчки за 

възлагане; 
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- за система МИС3А: 

реализирани са изисканите в пет 

различни формуляра А0 

функционалности (по проекти 

3.3.2.1 и 3.3.2.2 от ПГ за първата 

и втората половина на 2016-та г.) 

задача 2.2.2.2. Актуализация на 

Политика за ИТ Сигурност на АМ ДИС, ДЦМУ 2016 
- актуализиран и одобрен 

документ 

  

Дейност 2.2.3. Развитие на 

електронни услуги         

задача 2.2.3.1. Изграждане на 10 

нови електронни административни 

услуги към уеб-портала 

ДИС 2016 - реализация на проекта 

ДИС - В процес на тестване. 

Очаква се внедряване в реална 

среда през 2017 г.  

Дейност 2.2.4. Развитие на 

технологичната инфраструктурна 

среда в съответствие с по-високите 

изисквания за електронни услуги и 

модернизиране на администрацията 

        

задача 2.2.4.1. Анализ на текущото 

състояние на наличното техническо 

оборудване и планиране на 

обновяването му по необходимост 

ДИС постоянен - брой дейности 

ДИС: 

- Обновени сървъри за 

виртуализация; 

-  Обновени лицензи за софтуер; 

- Дефинирана нужда от 

планирано обновяване на 

периферия и четци, мобилни и 

настолни компютри, UPS 

устройства; 

- Обновена изцяло 

инфраструктурата за печат 

/сканиране/ копиране/изпращане 

на факс.  
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Мярка 2.3. оптимизиране на 

националните процедури по 

администриране и контрол на 

дейностите с акцизни стоки в 

съответствие с добрите практики 

по прилагане на европейското 

законодателство, включително и 

развитие на Българската акцизна 

централизирана информационна 

система (БАЦИС) 

        

Дейност 2.3.1 Анализ и оценка на 

необходимите промени в 

съществуващите системи, 

дефиниране на обхват на бизнес 

процесите (нови функционалности в 

БАЦИС, във връзка със 

законодателни промени и пр.) 

ДА   
- брой предложения за промени 

в съществуващите системи 
  

Дейност 2.3.2. Усъвършенстване на 

БАЦИС 

 

 

 

 

 

ДА, ДМРР, ДСАП, 

ДПК 

постоянен 

- брой предложения за 

усъвършенстване / разработени 

технически задания; 

ДМРР - 7 бр. предложения за 

усъвършенстване на БАЦИС 

(основно на модул „ИРС“), както 

и финализиране пълната 

функционалност на модул 

„Рисков анализ“; 

ДИС – 1 бр. заявка за промяна; 

ДА:   

- Участие в работна група във 

връзка със Заповед ЗАМ-310/32-

81919/25.03.2016 г. за 

провеждане на тестове за 

кръстосана проверка между 

EMCS и МИСИ; 

- Участие в работна група във 

връзка със Заповед ЗАМ -255/32-

69599/14.03.2016 г. за 

провеждане на тестове за 

кръстосана проверка между 

EMCS и БИМИС; 
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- Поддържане на номенклатурите 

и Таблицата на съответствията в 

БАЦИС; 

- Подаване на дефекти на БАЦИС 

Системата за следене на бъгове и 

дефекти „Redmine” – общо 

качени 225 дефекта в REDMINE, 

като всеки дефект преди да бъде 

качен е изследван, коментиран, 

формулиран и тестван; 

- Участие в отстраняването на 

неточности в спецификациите на 

искания, уведомления, 

ръководства на потребителите и 

xml файловете; 

 Участие в работни срещи във 

връзка с изпълнението на 

подписания договор за 

обществена поръчка за 

„Усъвършенстване на БАЦИС”; 

- Участие в работни срещи за 

изготвянето на информационни 

табла във връзка с договор за 

обществена поръчка за 

„Усъвършенстване на БАЦИС”; 

- Участие в работна група 

„Бизнес екип” и „Екип юристи“ 

за „Усъвършенстване на БАЦИС 

за Агенция „Митници”;  

- Участие в работна група за 

прецизиране и актуализиране на 

описаните алгоритми на 

идентифицираните рискови 

събития (ИРС) в модул „ИРС“ на 

БАЦИС; 
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- Участие в работна група за 

извършване на оценка и анализ на 

реализираните в модул ИУ на 

БАЦИС справки и обхвати на 

генерираните аларми от ИКУНК 

и събития от сървър; 

- Участие в работна група във 

връзка със Заповед № 32- 

235429/11.11.2015 за формуляр 

А01 в БИМИС- БАЦИС; 

- Участие в регулярни срещи за 

обсъждане на възникнали 

проблеми при експлоатацията на 

БАЦИС с разработчика на 

системата; 

- Участие в разработването на 

Системата за административно 

сътрудничество, която ще е част 

от БАЦИС; 

- брой участия в  тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС; 

ДПК - брой участия в тестове на 

нови версии на БАЦИС-5 бр.; 

ДА : 

- Участие в проведените тестове 

по внедряване на предоставени от 

разработчика на 51 нови версии и 

60 спешни версии на БАЦИС; 

- Във връзка с преминаване към 

фаза 3.2 на EMCS участие в 

приключилите успешно тестове 

на етапи Mode 3; 

- Във връзка с внедряване от 

11.02.2016 г. на SEED v.1.10 за 

фаза 3.2 на EMCS, участие в 

проведени тестове на етап Mode 

3 в рамките на този отчетен 

период; 

ДМРР - Представители на ДМРР 

участват във всички тествания на 
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версии на БАЦИС, в случай че 

същите засягат дейността на 

отдел „РРАН“; 

ДСАП –  2 бр. участия; 

ТМУ Свищов -  6 бр. участия; 

ТМУ Варна – 9 бр.; 

- приоритетно използване на 

БАЦИС в процеса по оценка и 

анализ на риска, с оглед 

установяване степента му на 

работоспособност 

ДМРР - БАЦИС се използва 

приоритетно в процеса по оценка 

и анализ на риска по отношение 

данъчнозадължените по ЗАДС 

лица.  

 

задача 2.3.2.1. Подобряване на 

работата с модули „Последващ 

контрол” и „Възстановяване” на 

БАЦИС 

ДПК , ПК ТМУ постоянен 

- създадена организация за 

обобщаване на проблеми при 

работа  

ДПК - реализирани нови и 

подобрени съществуващи 

функционалности, по-

съществените от които са:  

1. Формален и логически 

контрол на въвежданите данни 

по исканията за възстановяване. 

В тази връзка на е-Портала на 

Агенция „Митници“, в секция 

„Новини“ е публикувана 

информация за ИО. 

2. Изпълнения на Заявка за 

промяна, с която се създаде 

възможност за въвеждане да 

данни по чл. 21, ал.1, т. 1 от 

ЗАДС и чл. 19 от ЗБТ. 

3. Интеграция на модул 

„Възстановяване“ с РЕЗМА. 

4.  След решение по адм. 

обжалване възможност за 

издаване на ново решение за 

възстановяване. 

5. Електронно подаване на 

искания за възстановяване за ИО, 

регистрирани по ЗАДС. 

- Предстои да се внедри 

функционалност, при която да 
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има връзка между модулите 

„Последващ контрол“ и 

„Възстановяване“ с  модул СУА, 

таб „Финанси“ на БАЦИС и 

функционалност, при която 

исканията за възстановяване ще 

могат да се подават по 

електронен път и от ИО, които 

не са регистрирани по ЗАДС; 

ТМУ Свищов – Да; 

ТМУ Столична - определени са 

служители от сектор „Акцизно 

законодателство“, които да 

обобщават възникналите проблеми 
свързани с работа с БАЦИС и да ги  

изпращат на по електронна поща на 

Дирекция ПК; 

 - предложения за подобряване 

на съществуващи 

функционалности и създаване 

на нови такива; 

ТМУ ЮЗ - предложение за 

актуализиране на лихвения 

калкулатор;  

ТМУ Свищов -  Да; 

ТМУ Лом – няма; 

ТМУ Столична - 30 броя 

предложения; 

- брой участия в тестове преди 

внедряването на нова версия на 

БАЦИС 

ТМУ ЮЗ - 3 броя участия в 

тестове преди внедряването на 

нова версия на БАЦИС; 

ТМУ Свищов -            3 бр.; 

ТМУ Лом  -                  3 бр.; 

ТМУ Столична -         3 бр.; 

ТМУ Бургас -              2 бр.; 

ТМУ Пловдив -           9 бр.; 

Дейност 2.3.3. Реинженеринг на 

БАЦИС – изграждане на системата 

върху осъвременена технологична 

рамка 
ДИС,ДА, ДМРР,ДПК, 

ДСАП 
2016 - реализация на проекта 

ДИС - Проектът е реализиран, 

приет и внедрен в реална 

експлоатация; 

ДМРР - По отношение 

дейността на ДМРР, 

реинженерингът е 

благоприятствал 
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функционалността на различните 

справки в модул „ИУ“; 

ДСАП – Реализацията на 

проекта Реинженеринг на 

БАЦИС е осъществена и с 

участието на служители от 

ДСАП съгласно заповед на 

директора на АМ. 

Мярка 2.4. Усъвършенстване на 

модул „Пътни такси и 

разрешителен режим”, като 

основна база данни за извършване 

на проверки въз основа на анализ 

на риска 

      

 ДА - Участие в тестове по 

проект 3.3.2.2 "Усъвършенстване 

на БИМИС (модул Пътни такси 

и разрешителен режим)"; 

Дейност 2.4.1. Усъвършенстване на 

модул ПТРР чрез оптимизиране на 

митническия контрол при 

използването на функционалността 

за анализ на риска в модула 

ДМРР , ДИС 

2016  - по 

първи 

индикатор                  

30.06.2016 

- реализирани 

функционалности в модул 

ПТРР; 

ДИС: Реализирани 

функционалности в модул ПТРР: 

-реализирана и внедрена в 

експлоатация интеграция между 

ПТРР и БАЦИС;  

-допълнително реализирана 

интеграция на ПТРР и модул 

Рисков анализ от БАЦИС. 

Внедрена в експлоатация през м. 

август 2016 г.  

-разработена допълнителна 

функционалност за 

осъществяване на интеграция в 

случай на неработоспособност на 

БАЦИС. Предстои тестване на 

реализацията през м.януари 2017 

г. 

                                                                                            

-масово въвеждане на 

заплащане на пътните такси с 

терминали ПОС; 

ДМРР - на всички големи ГКПП 

е въведена възможността за 

заплащане на пътни такси с 

ПОС; 

- въвеждане на 

функционалност за динамично 

ДМРР - функционалността 

съществува; 
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осово измерване на товарните 

МПС през ГКПП; 

- импортиране чрез камери 

регистрационните номера на 

МПД в модул ПТРР; 

ДМРР - функционалността е 

реализирана на ГКПП Капитан 

Андреево; 

- внедряване на 

функционалност за проверка 

на електронните 

административни документи и 

на предварителните 

уведомления по чл. 76 „в“ от 

ЗАДС при превоз на акцизни 

стоки с ППС и контейнери чрез 

реализирана интеграция между 

модул ПТРР и БАЦИС. 

ДИС - Внедрени са 

функционалности за проверка на 

електронните административни 

документи и на предварителните 

уведомления по чл. 76 „в“ от 

ЗАДС при превоз на акцизни 

стоки с ППС и контейнери; 

ДМРР - внедрена е 

функционалност за проверка на 

електронните административни 

документи и на предварителните 

уведомления по чл. 76 „в“ от 

ЗАДС при превоз на акцизни 

стоки с ППС и контейнери чрез 

реализирана интеграция между 

модул ПТРР и БАЦИС. 

Мярка 2.5. Участие в 

разработването на нови 

международни стандарти на ЕС в 

осъществяването на митническата 

дейност 

        

Дейност 2.5.1. Анализ, изготвяне и 

съгласуване на позиции по теми и 

досиета за разглеждане в работните 

органи на ЕС във връзка с 

разработване на законодателството в 

митническата област и на 

инструментите за прилагането му ДМО, ДЦМУ постоянен 

- брой изготвени рамкови 

позиции и позиции по досиета 

за разглеждане от Съвета на 

ЕС 

ДМО - 5 броя изготвени рамкови 

позиции и позиции по досиета; 

ДМРП - 2 бр. рамкови позиции: 

 • Рамкова позиция относно 

предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета  за изменение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 за 

създаване на Митнически кодекс 

на Съюза по отношение на стоки, 

които са напуснали временно 
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митническата територия на 

Съюза по море или по въздух; 

• Рамкова позиция за 

предложението за Решение на 

Съвета относно позицията, която 

трябва да бъде приета от името 

на Европейския съюз в 

Съвместния комитет, създаден с 

Конвенцията от 20 май 1987 г. за 

общ транзитен режим във връзка 

с промени в тази Конвенция. 

ДТП: 

- изготвени 2 бр. Рамкови 

позиции относно Предложения за 

Регламент на Съвета за 

изменение на Регламент (EС) № 

1387/2013 за временно 

суспендиране на автономните 

мита по Общата митническа 

тарифа за определени 

селскостопански и промишлени 

продукти и Предложение за 

Регламент на Съвета за 

изменение на Регламент (EС) № 

1388/2013 за откриване и 

управление на автономни 

тарифни квоти на Съюза за някои 

селскостопански и промишлени 

продукти, влизащи в сила от 

01.07.2016 г. и от 01.01.2017 г.; 

- извършен преглед по изпратени 

от Министерството на 

икономиката в рамките на РГ 25 

"Търговска и 

външноикономическа политика" 

комплекти от документи по 56 

бр. проекти на рамкови позиции; 
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- брой изготвени указания за 

участие в комитети и работни 

групи към ЕК 

ДМО - 62 броя изготвени 

указания за участие в комитети и 

работни групи; 

ДМРП - 29 броя указания за 

участието на служителите в 

срещите на различните секции на  

Комитета по Митническия 

кодекс и Митническата 

Експертна група през 2016 г.; 

ДТП: 

- 1 бр. Указания за участие в 1-та 

сесия на Митническата 

експертна група (МЕГ), секция 

„Митническа стойност“; 

- 14 бр. указания за участие в 

заседания на Комитета по 

митническия кодекс и 

Митническата експертна група, 

секция „Тарифна и статистическа 

номенклатура. 
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Дейност 2.5.2.  Пряко участие в 

дейността на работните органи на ЕС  

ДМО, ДЦМУ постоянен 
- брой участия в работни групи 

към Съвета на ЕС 

ДМО - участие на 25 служители 

в 16 срещи към Съвета на ЕС; 

ДА: 

- Участие в 69-То заседание на 

работната група по 

компютъризиране на акцизите 

(ECWP-69) и в специалното 

заседание на Експертната група 

по непряко облагане; 

- Участие в среща „Контактна 

група по акцизите“, провела се в 

Брюксел, Белгия; 

- 2 участия в проведено заседание 

на Експертната група за косвени 

данъци (ITEG), провели се в 

Брюксел, Белгия. 

- Участие в Уебинар (Webinar) на 

08.06.2016 г. на тема 

„Представяне на европейската 

системата за движение и контрол 

на акцизни стоки (EMCS) – 

стратегия и организация“ -  

Introduction to Trans European 

Systems EMCS Strategy & 

Organization (FPG/064/014). 

- Участие в Уебинар (Webinar) 

16.06.2016 г. на тема „ИТ 

архитектура на Системата за 

движение и контрол на акцизни 

стоки“ – EMCS IT Architecture 

Overview of the applications 

(FPG/064/015) 

- Участие в Уебинар (Webinar) на 

07.07.2016 г. на тема „Бизнес 

модел на дейностите“ – Business 

Process Modelling/Initiative 

Change and Release Management 

(FPG/064/017); 
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- Участие в Уебинар (Webinar) 

13.07.2016 г. на тема „Тестове за 

съответствие“– Deployment 

Management/ Conformance Testing 

(FPG/064/018); 

-  Участие в Уебинар (Webinar) на 

20.07.2016 г. на тема „Централен 

сървис деск“ – Central Service 

Desk/Business Monitoring 

(FPG/064/019); 

- Участие в Уебинар (Webinar) на 

27.07.2016 г. на тема „Преглед на 

проектните групи в областта на 

акцизите“ - Overview of Fiscalis 

Project Groups in the field of 

Excise/Overview of IT 

Collaboration Projects 

(FPG/064/020). 

- Участие в две заседания на 

проектни групи; 

- Участие в заседание на 

Комитета по акцизите; 

- Участие в Експертна група по 

непряко облагане; 

- Работно посещение в 

Люксембург;  

- брой участия в Комитета по 

Митническия кодекс и в други 

комитети и работни групи към 

ЕК 

ДМО:  

  - участие на 50 служители в 34 

срещи на КМК  

- участие на 76 служители в 67 

срещи на други комитети и 

работни групи към ЕК 

ДМРП - Общ брой участия в 

КМК, митническата експертна 

група-29 бр. в т.ч.: 

 • Участие в 2 срещи на 

Експертната група за 
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Митническия кодекс(преди 

разделянето и на секции); 

• Участие в 15 срещи на 

Митническата Експертна група – 

секция „Общо Митническо 

законодателство”, секция 

„Интегриране на данни и 

хармонизиране“, секция 

„Специални режими, различни 

от транзит“, секция „Митническо 

задължение и обезпечения“; 

-участие в 4 срещи на КМК, 

секция „Специални, режими, 

различни от транзит“ и секция 

„Общо Митническо 

• Участие в 4 срещи на Комитета 

по Митническия кодекс и 

Митническата Експертна Група, 

секция „Митнически статус и 

транзит”; 

• Участие в 2 заседания на 

Консултативния комитет по 

собствените ресурси (ККСР) към 

ГД „Бюджет“ на ЕК, подкомитет 

“Традиционни собствени 

ресурси”; 

• Участие в 3 срещи на 

Митническата бизнес група; 

ДТП: 

- участие в 18 заседания на 

Комитета по митническия кодекс 

и Митническата експертна група: 

16 заседания на секция „Тарифна 

и статистическа номенклатура; 2 

заседания на секция „Тарифни 

мерки“; участие в 6 заседания на 

РГ „Икономически и тарифни 

въпроси – автономни тарифни 
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суспендирания и квоти“ към 

секция  „Тарифни мерки“; 5 

заседания на секция „Произход“; 

1 заседание на 

паневросредиземноморската 

работна група; 1 заседание на 

Съвместния комитет към 

паневросредиземноморската 

работна група 

ДМРР - 6 бр. участия в сесия на 

КМК, секция „Митнически 

контрол и управление на риска“.  

Дейност 2.5.3. Пряко участие в 

работни групи и семинари по 

програмите на ЕС „Митници 2020” и 

„Фискалис 2020” 

ДМО, ДЦМУ постоянен 
- брой участия по програма 

„Митници” 

ДМО - участие на 163 служители 

в 119 работни срещи и 11 

семинара по програма „Митници 

2020“; 

ДМРП: 

• Участие в 4 срещи на 

Проектната  група по 

опростяванията; 

• Участие в Проектната група по 

изготвяне на дизайн на системата 

за централизирано оформяне при 

внос; 

• Участие в 3 срещи на 

Проектната група по Управление 

на системата за обезпечения на 

ниво ЕС; 

• Участие в 3 срещи на 

Проектната група за Дизайн на 

системата за управление на 

обезпеченията на ниво ЕС;  

ДТП - участие в 6 бр.  проектни 

групи, организирани от ЕК: 2 

заседания на Проектна група към 

ЕК по ревизия на 

Административните насоки за 

работа със системата  EBTI3; 3 
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заседания на Проектна група по 

тарифно класиране на 

специфични стоки от сектор 

„Механика“; 1 бр. заседание на 

Проектна група по хранителните 

глави на ХС/КН; 4 заседания на 

подпроектна група „Обвързваща 

информация по произхода“ ; 

ДМРР - 18 бр. участия по 

програма Митници 2020.   

- брой участия по програма 

„Фискалис” 

ДМО - участие на 16 служители 

по програма „Фискалис 2020“.   

ДМРР - 1 бр. участие по 

програма Фискалис.  

Мярка 2.6. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на увереност 

и консултиране на 

структури/процеси при извършването 

на дейности по мерките за постигане 

на целта 

ЗВО       

Дейност 2.6.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните структури/ 

процеси 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  

  

 
    

     

Цел 3. Улесняване на законната търговия 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 
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Мярка 3.1. Подобряване на 

системите за контрол, с цел 

улеснение движението на стоките и 

намаляване на административната 

тежест 

        

Дейност 3.1.1. Актуализиране на 

нормативната уредба с оглед 

оптимизиране на контрола и 

облекчаване на административните 

процедури 

ДМРР постоянен 

- създадени конкретни рискови 

области за всяка митница и 
  

- тримесечно отчитане на 

промяната в ситуацията  
  

Мярка 3.2. Създаване на улеснения 

за икономическите оператори 
        

Дейност 3.2.1. Организиране, 

координиране и контролиране на 

дейността, свързана с издаване на 

сертификати за одобрен 

икономически оператор (ОИО) 

        

задача 3.2.1.1. Извършване на:  

- проверки за изпълнение на 

условията за приемане на заявления 

за издаване на сертификат за ОИО;  

- предварителни проверки за 

издаване на сертификат за ОИО; 

ДПК, ДМРП, ДМРР, 

ТМУ 

постоянен 

 

- брой извършени проверки за 

приемане на заявления; 

 

ДПК - 18 бр.; 

ТМУ ЮЗ – няма;  

ТМУ Лом – не са извършвани; 

ТМУ Варна – 6 бр.; 

- брой предварителни 

проверки; 

ДПК -                           27 бр.; 

ТМУ Русе –                   2 бр.; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -             2 бр.; 

ТМУ Лом – не са извършвани; 

ТМУ Варна –                9 бр.; 

ТМУ Столична -          7 бр.; 

ТМУ Бургас -                3 бр.; 

ТМУ Пловдив -            1 бр.; 

ТМУ Аерогара -           8 бр.;  
- брой последващи проверки ДПК -                              6 бр.; 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Лом – не са извършвани; 

ТМУ Варна –                3 бр.; 

ТМУ Столична -          5 бр.; 
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задача 3.2.1.2. Консултации и обмен 

на информация с митническите 

органи на другите държави членки 

във връзка с подадено заявление за 

ОИО ДПК постоянен 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 

ДПК - 12 бр.; 

 

 

- брой въведени искания в 

приложението за одобрените 

икономически оператори,  

системата за икономическите 

оператори (EOS) 

ДПК - 15 бр.; 

задача 3.2.1.3. Методическо 

подпомагане на митническите 

учреждения при извършване на 

проверки във връзка с разпоредбите, 

свързани с одобрените икономически 

оператори  

ДПК 2016 

- брой указания за 

извършването на 

предварителни, текущи и 

последващи проверки 

 ДПК - 1 бр. указание във връзка 

с проверка изпълнението по чл. 

26, параграф 1 от РИ; 

- запознаване на митническите 

служители с модул за обучение 

ОИО (e-learning tool)   

  

 

 

                              

- правила за организацията на 

работа на митническите 

служители във връзка с 

прилагането на разпоредбите 

за ОИО 

ДПК - изготвен е проект на 

Правила за организацията на 

работа на митническите 

служители във връзка с 

прилагането на разпоредбите за 

одобрени икономически 

оператори. Проектът е 

предоставен за съгласуване от 

дирекции в ЦМУ; 

задача 3.2.1.4. Подготовка и 

изпълнение на дейностите,  свързани 

с издаване на сертификат за ОИО или 

с издаване на решение за отхвърляне 

на искането 

ДПК постоянен 

- брой издадени сертификати 
ДПК -           6 бр.; 

ТМУ Русе – 1 бр.;  

- брой решения за отхвърляне 

на искане 

ДПК -           0 бр.; 

  

задача 3.2.1.5. Управление на 

издадените сертификати за ОИО 

ДПК постоянен 

- брой извършени анализи на 

отчетите за извършени текущи 

проверки и на докладите за 

извършени последващи 

проверки 

ДПК -           3 бр.; 

 

задача 3.2.1.6. Национален helpdesk 

по въпросите на ОИО ДПК постоянен 
- брой получени запитвания от 

икономически оператори 

ДПК -           3 бр.; 
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Дейност 3.2.2. Дейности, свързани с 

издаването на разрешения за 

опростени процедури за деклариране 

– национални и единни 

        

задача 3.2.2.1. Издаване на 

национални разрешения за опростени 

процедури на деклариране  
ТМУ постоянен 

- брой издадени разрешения за 

облекчено деклариране  

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – 1 бр.; 

задача 3.2.2.2. Консултационни 

процедури и обмен на информация с 

митническите органи на другите 

държави членки във връзка с 

издаване на единни разрешения за 

опростени процедури за деклариране 

ДПК, ДМРП постоянен 
- брой извършени 

консултационни процедури 

ДПК - 0 бр.; 

задача 3.2.2.3. Извършване на 

предварителни проверки на 

заявителите за издаване на 

разрешения по митническото 

законодателство; 

ДПК, ТМУ постоянен 
- брой извършени 

предварителни проверки 

ДПК -                             0 бр.; 

ТМУ Русе –                   6 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                    1 бр.; 

ТМУ Свищов -             1 бр.; 

ТМУ Варна –                1 бр.; 

ТМУ Столична -          7 бр.; 

задача 3.2.2.4. Определяне на 

одобрено място за представяне на 

стоки  ТМУ постоянен 
- брой издадени разрешения за 

оформяне на място 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Столична -  4 бр. 

 3 бр. –одобрено място; 

Дейност 3.2.3. Предоставяне на 

опростени процедури за режим 

транзит 

ДМРП, ТМУ Постоянен 

- брой администрирани 

разрешения за общи гаранции 

и освобождаване от 

предоставяне на обезпечение 

ДМРП - 14 бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой администрирани 

разрешения за одобрен 

изпращач 

ДМРП -1 бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

- брой администрирани от 

ТМУ разрешения за одобрен 

получател 

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

ТМУ Столична -            11 бр.; 

ТМУ Бургас -                   2 бр.; 
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ТМУ Пловдив -               1 бр.; 

- брой администрирани 

разрешения за прилагане на 

опростена процедура при 

превози на стоки с 

железопътен транспорт 

ДМРП - 3бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой администрирани 

разрешения за прилагане на 

опростена процедура при 

превози на стоки по въздух 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой администрирани 

разрешения за прилагане на 

опростена процедура при 

превози на стоки по море 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой издадени разрешения за 

използване на пломби от 

специален тип 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой издадени разрешение за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

железопътен транспорт 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой издадени разрешения за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

документи на хартиен носител 

за стоки, превозвани с 

въздушен или морски 

транспорт 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

 

- брой издадени разрешения за 

използване на режим съюзен 

транзит въз основа на 

електронен манифест за стоки, 

превозвани с въздушен 

транспорт или морски 

транспорт 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 
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- брой одобрени лица за допуск 

до процедура ТИР 

ДМРП - 62бр.; 

ТМУ Лом – не са издавани; 

ТМУ Варна – няма; 

Дейност 3.2.4. Информиране и 

засилване на диалога с 

икономическите оператори, 

браншови организации и 

обществеността с цел еднаквото 

разбиране и прилагането на 

митническото законодателство от 

икономическите оператори 

ДЦМУ   

- брой отговори на запитвания 

по поставени казуси от 

икономически оператори 

ДМРП - 190 отговора на 

запитвания;  

ДТП - 210 отговора на 

запитвания по поставени казуси 

от икономически оператори в 

областта на митническата 

стойност на стоките и 

митническите освобождавания; 

- 127 отговора на запитвания 

поставени от икономически 

оператори във връзка с 

тарифното класиране на 314 

стоки; 

- 49 отговора на запитвания от 

икономически оператори по 

въпроси от областта на 

произхода на стоките; 

- брой публикувани 

уведомления на интернет 

страницата на АМ 

ДМРП - общо 3 бр. в т. ч.: 

- Обща информация за 

промените в митническото 

законодателство на Съюза, което 

ще се прилага от 1 май 2016 г., 

по отношение на разпоредбите за 

митническите режими и 

процедури и митнически статус 

на съюзни стоки, публикувана на 

интернет страницата на Агенция 

„Митници“;  

- Обща информация за 

обезпеченията за потенциално и 

съществуващо митническо 

задължение по МКС 

- Уведомление за пощенските 

пратки, публикувано на интернет 
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страницата на Агенция 

„Митници“;  

ДТП - публикувана 

Комбинирана номенклатура на 

ЕС за 2017 г.; 

- публикувана Препоръка 

на Съвета за митническо 

сътрудничество от 27 юни 2014 

г. за изменение на ХС (ХС 

2017); 

- пубикувана актуализирана 

съгласно МКС информация (3 

материала) относно Обвързваща 

тарифна информация; 

- 4 бр.  публикации във връзка 

със суспендиране на 

автономните мита и автономни 

тарифни квоти; 

-  8 бр. нови и актуализирани 

публикации по въпросите на 

произхода ; 

- брой проведени срещи с 

браншовите организации в 

процеса на подготовката на 

изменения в митническото 

законодателство 

ДМРП - Участие на служители 

на дирекция „МРП“ в проведени 

3 броя обучения на 

икономически оператори на теми 

промени в новото митническото 

законодателство на Съюза- 3 бр. 

срещи;  

ДТП - 2 семинара на тема: 

„Гарантиране на еднаквото и 

хармонизирано прилагане на 

разпоредбите относно 

определянето на митническата 

стойност на стоките в 

съответствие с Митническия 

кодекс на Съюза“; 

- 2 семинара на тема: 

„Обвързваща тарифна 
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информация (ОТИ) и тарифно 

класиране  

в контекста на Митническия 

кодекс на Съюза“. 

- 4 семинара по въпросите на 

произхода – „Новости в 

митническото законодателство - 

REX системата; 

непреференциален и 

преференциален произход; 

одобрени износители и др.“; 

Мярка 3.3. Модернизиране на 

инфраструктурата и техническите 

средства за проверка 

        

Дейност 3.3.1. Съдействие на 

изпълнителя за успешното 

завършване на реконструкция на 

ГКПП Капитан Андреево . 
ДУСЛ, ДМРР, ДИС 2016 

- извършена реорганизация  
  

- повишена пропускателна 

способност 

ДУСЛ -  Получено разрешение 

от ДНСК № СТ-05-

1004/23.06.2016 г. за ползване на 

строеж:Рехабилитация, ремонт и 

модернизация на ГКПП Капитан 

Андреево;  

Дейност 3.3.2. Ремонт на помещения 

за проверка на багаж с рентген на 

МП Стрезимировци  
ДУСЛ 2016 

- подмяна на дограма, 

топлоизолация и осветления  

ДУСЛ - Монтирана нова 

дограма(входна врата), положена 

вътрешна топлоизолация, нова 

подова настилка и олуци;  

Дейност 3.3.3. Развитие на 

инфраструктурата на ГКПП във 

връзка с извършване на проверките 

по пътните такси и разрешителния 

режим 

ДУСЛ 2016 

- монтирани измервателни 

везни за обща маса и осово 

натоварване на ГКПП:            

Силистра (в двете посоки), 

Капитан Петко войвода (изход) 

и Дунав мост при Видин-

Калафат (в двете посоки) 

ДУСЛ - Монтирани осеви везни 

за автоматично измерване на 

МПС в движение на ГКПП: 

Кулата- 2 бр.;Силистра- 2 

бр.;Дунав мост при Русе-1 

бр.;Гюешево- 1бр.;Станке 

Лисичково- 1 бр.;Златарево- 1 

бр.;  

- изграждане и стартиране на 

пълен контрол по пътните и 

винетни такси на ГКПП Дунав 

мост 2 при Видин-Калафат 
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Дейност 3.3.4. Осигуряване на 

камери за разчитане на 

регистрационни номера и подходящ 

софтуер за импортиране на данните в 

модул ПТРР за ГКПП – за работни 

места с модул ПТРР 

ДМРР, ДУСЛ, ДИС 2016 - монтирани камери  

ДИС - Изготвени и предоставени 

технически спецификации; 

Дейност 3.3.5. Развитие на 

инфраструктурата за обучение ДНУЦ, ДУСЛ 

постоянен 

- закупени технически средства 

за провеждане на обучения 
  

 
- обособени учебни зали в МУ 

за провеждане на регионалните 

обучения 

  

Дейност 3.3.6. Модернизация на 

лабораторното оборудване в 

митническите лаборатории ДЦМЛ, ДФОП постоянен - доставено оборудване 

 ДЦМЛ - В МЛ Пловдив е 

доставена машина за ситов 

анализ за определяне на фракции 

по размер на честците вкл. и на 

раздробен тютюн. 

Задача 3.3.6.1. Дооборудване и 

въвеждане в действие на мобилна 

митническа лаборатория 
ДЦМЛ, ДФОП 2016-2018 

- доставено и пуснато в 

действие оборудваве;   

- нает и обучен персонал;      

- утвърдени указания за работа 

 ДЦМЛ - Процедура за доставка 

на оборудването е стартирала, 

очаква се да приключи през 2017 

г. 

Мярка 3.4. Стремеж към 

прозрачност на администрацията и 

превенция на корупционни 

практики 

        

Дейност 3.4.1. Издаване на вътрешни 

административни актове за работа на 

митническите служители 

ДЦМУ,      

Инспекторат,         

ТМУ 

Постоянен 

 

- издадени инструкции, 

указания и др. 

ДОУЧР: 

1. Отчет за изпълнението на 

Плана за изпълнение на 

Стратегията за развитие на 

държавната администрация за 

периода 2014-2015 г.; 

2. съгласуване на Вътрешни 

правила за планиране, 

финансиране и счетоводно 

отчитане на средствата на 

дългосрочно командированите 

служители от Агенция 

„Митници“ 
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3. съгласуване на Ред за издаване 

от Агенция „Митници“ на 

документи, подлежащи на 

легализация 

4. Заповед на директора на 

Агенция „Митници“, с която се 

определят служители, които да 

вписват данни в 

Информационния портал за 

мобилност в държавната 

администрация; 

5. Изготвен е проект на 

Правилник за вътрешния трудов 

ред в Агенция „Митници”, в 

който са отразени предложения и 

коментари на директорите на 

дирекции и ръководителите на 

самостоятелни звена; 

6. Заповед № ЗАМ-1288 от 

23.12.2016 г. на директора на 

Агенция „Митници“, с която се 

отменя Заповед № ЗАМ-780 от 

08.08.2016 г. С новата заповед се 

определят задълженията на 

директорите на дирекции и 

ръководителите на 

самостоятелни звена в ЦМУ и 

началниците на митници да 

съставят списъци със служители, 

които да имат права до достъп до 

РЕЗМА, както и да се извършва 

проверка и анализ по преписките 

по издадените актове за 

установяване на публични 

държавни вземания, събирането и 

отписването на съответните 

публични държавни вземания; 
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7. съгласуване на Проект на 

Вътрешни правила за служебните 

командировки в чужбина на 

служители от Агенция 

„Митници“ за сметка на бюджета 

на агенцията и приложенията към 

него; 

8. Съгласуване на проект на 

Вътрешни правила за 

организацията на бюджетния 

процес в Агенция „Митници“; 

9. Правила за установяване и 

събиране на вземания на Агенция 

„Митници” по договори за базов 

курс за обучение на служители в 

Агенция „Митници“; 

10. Съгласуване на проект на 

Вътрешни правила за управление 

на цикъла на обществените 

поръчки в Агенция „Митници”. 

ТМУ ЮЗ - Изградена практика 

относно даване на писмени 

указания на митническите 

служители, при констатирани 

случаи и/или с цел превенция, за 

спазване на законовите и 

подзаконови актове: обърнато 

внимание за спазване на Кодекса 

за поведение на митническия 

служител, Закона за 

предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси и 

други. Актуализирани заповеди, 

регламентиращи дейността на 

Митница Югозападна. 

ТМУ Варна –                833 бр.; 

ТМУ Столична -              0 бр.; 
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ТМУ Бургас - Издадени 1283 

бр. заповеди на Началник 

Митница Бургас; 

  
- актуална информация в 

Интранет страницата на АМ 

ДТП - 29 информации в областта 

на митническата стойност и 

митническите освобождавания; 

- 8 бр. указания по митническото 

законодателство и 24 

публикации в областта на 

произхода на стоките;  

Дейност 3.4.2. Извършване на 

проверки по сигнали, съдържащи 

данни за неправомерни деяния на 

митнически служители 
Инспекторат постоянен - брой проверки 

И - Извършени над 160 проверки 

по постъпили в АМ сигнали, 

както и пет планови и две 

тематични проверки в МУ; 

ТМУ Столична -          25 бр.; 

ТМУ Бургас -               70 бр.; 

Дейност 3.4.3. Предприемане на 

действия за ангажиране 

дисциплинарната отговорност на 

служителите, извършили 

дисциплинарни нарушения 

Инспекторат постоянен 
- брой образувани 

дисциплинарни производства 

И - Образувани 52 

дисциплинарни производства 

срещу митнически служители; 

ТМУ Столична -          1бр.; 

Дейност 3.4.4. Провеждане на 

работни срещи с ръководители и 

служители в митническите 

учреждения по въпросите на 

превенцията и противодействието на 

корупцията и други неправомерни 

деяния на служителите 

Инспекторат, ТМУ постоянен 
- брой проведени работни 

срещи 

И - Проведени работни срещи с 

ръководния състав на три 

митници и включените в тяхната 

структура митнически 

учреждения; 

ТМУ Русе - 1 работна среща; 

ТМУ Столична -          0 бр.; 

ТМУ Бургас -                1 бр.       

с участвали  63 бр. служители от 

МП Лесово; 

Дейност 3.4.5. Провеждане на анкети 

с преминаващи през ГКПП 

превозвачи и пътници, с цел 

получаване на информация за 

дейността на митническата 

администрация, вкл. за евентуално 

наличие на корупционни практики 

Инспекторат постоянен - брой анкетирани граждани 

И - Анкетирани общо 427 

български и чуждестранни 

граждани на два митнически 

пункта. 
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Дейност 3.4.6. Поддържане, 

усъвършенстване, развитие и 

използване на софтуер за 

автоматично разпределяне на 

случаен принцип на работните места 

на митническите служители 

ДИС, ТМУ постоянен 

- предприети действия                  

ДИС - Системата е в 

експлоатация. Подадените 

сигнали за проблеми се 

отработват своевременно. При 

необходимост се оказва 

съдействие на потребителите. 

Всички промени в 

приложението, произтичащи от 

официални документи (служебни 

бележки, заповеди), са отразени; 

ТМУ ЮЗ -  ежедневен контрол; 

ТМУ Бургас -  Изпратена 

докладна записка до ЦМУ за 

внедряване на с/ма за 

разпределяне на рабаботни  

места на служителите; 

- 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           

ТМУ Столична -            6 бр.; 

Дейност 3.4.7. Актуализиране на 

Интернет страницата на АМ 

ДАО,    ДЦМУ,     

Инспекторат, ТМУ 
2016 

- обновено съдържание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДАО - съдържанието на 

интернет страницата продължава 

да се актуализира регулярно, 

през периода са публикувани над 

1590 документа, съдържанието е 

актуализирано във връзка с 

прилагането на МКС, както и по 

повод други нормативни 

промени; 

ДОУЧР - 1. Публикувани 

указания , относно реда за 

осигуряване на правото на достъп 

до обществена информация по 

Закона за достъп до обществена 

информация; 
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2. Актуализирани данни по 

ЗДОИ; 

3. Годишен отчет за 2016 г., 

относно предоставен и отказан 

достъп до обществена 

информация;  

4. Справка за издадените 

решения от директора на Агенция 

„Митници“ през периода 

01.01.2016 - 07.07.2016 г.; 

5. Услуга 381 - Единна точка 

за достъп до предоставяните от 

нея електронни услуги, относно 

издаване на удостоверение за 

наличие или липса на задължения 

за публични държавни вземания, 

събирани от митническите 

органи;  

6. Информация относно 

Решение № 593 от 20 юли 2016 

година на Министерския съвет за 

условията и реда за 

разплащанията на разпоредители 

с бюджет по договори, с което е 

въведена в експлоатация.  

7. Информация относно 

Информационна система РМС 

593 в Министерство на 

финансите; посочен е конкретен 

линк към Министерство на 

финансите; посочен е конкретен 

електронен адрес, който е 

активен при аварийна ситуация и 

неактивност на системата. 

8. Съгласуване на Проект на 

Правила за управление на 

официалната Интернет страница 

на Агенция „Митници“; 
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9. Съгласуване на Проект за 

Споразумение за ползване и 

обслужване на Федерирания 

портал на Агенция „Митници“ в 

рамките на инфраструктурата на 

Единния портал за достъп до 

електронни административни 

услуги; 

ТМУ ЮЗ - обновено 

съдържание за Митница 

Югозападна; 

 

- налична актуална 

англоезична версия 

 

 

ДАО - при необходимост 

аналогична информация се 

публикува и в английската 

версия на интернет страницата; 

ТМУ ЮЗ - предоставена 

актуална англоезична версия; 

- поддържане на актуална 

информация, ориентирана към 

потребностите на аудиторията 

ДТП - - 3 информации относно 

митническата стойност на 

стоките; 

- постоянно се актуализира 

Публичният регистър на 

организациите и институциите, 

получили одобрение от 

компетентните органи съгласно 

Постановление № 75 на МС oт 

6.04.2007 г. за прилагане на 

членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 

67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 

1186/2009 на Съвета от 16 

ноември 2009 г. за установяване 

на система на Общността за 

митнически освобождавания; 

- предоставяне на 37 актуални 

публикации по въпросите на 

произхода за включването им в 

новата Интернет страница на 

АМ; 
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- обновяване на визията на 

страницата 

ДАО - изготвен е работещ 

проект за нова интернет 

страница с актуално съдържание 

на български и английски език, 

който все още е достъпен онлайн 

поради неприключили 

административни процедури, 

извън правомощията на АМ; 

задача 3.4.7.1 Актуализиране на 

публичните регистри от 

компетенциите на дирекция 

"Акцизи" 

ДА, ТМУ постоянен  

Да -  Автоматично 

актуализиране на публичните 

регистри по ЗАДС на 

официалната страница на 

Агенция „Митници“  

Мярка 3.5. Актуализиране на 

националните нормативни актове, 

с цел облекчаване и улесняване на 

законната търговия 

        

Дейност 3.5.1. Изменения и 

допълнения на националното 

митническо законодателство 

ДЦМУ 2016 

- брой становища по проекти 

на нормативни актове и по 

конкретни случаи 

ДМРП - В ДВ, бр. 58 от 2016 г. е 

обнародвано изменение и 

допълнение на Закона за 

митниците. 

Направените  изменения и 

допълнения на Закона за 

митниците са продиктувани за 

постигане на пълно съответствие 

с новото митническо 

законодателство на Съюза. 

Същото е пряко приложимо в 

Република България, предвид 

което е направено предложение 

за отмяна на разпоредби, които 

уреждат материя и обществени 

отношения, вече уредени 

първично на ниво европейско 

митническо законодателство. 

Изменени са разпоредбите, 

касаещи митническото 

представителство. Предвидено е 
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нотариалната заверка на 

подписите да бъде задължително 

изискуема единствено в 

случаите, когато физическо лице 

представлява друго физическо 

лице пред митническите органи. 

Целта е улесняване на дейността 

на икономическите оператори и 

намаляване на 

административната тежест. 

Съгласно чл.18, параграф 3 от 

МКС държавите членки могат да 

определят условия, при които 

митническият представител 

може да предоставя услуги в 

съответната държава членка. В 

тази връзка е предвидено, че 

дейност по занятие срещу 

възнаграждение като митнически 

представител на територията на 

страната може да извършва лице, 

регистрирано по Търговския 

закон.  

Определена е компетентността 

на митническите органи при 

издаването на решения. 

Разширен е кръгът форми за 

обезпечаване на размера на 

митническото задължение, които 

са в съответствие с изискванията 

на МКС и ДР относно формите 

на обезпечение. Разпоредбите ще 

улеснят дейността на 

икономическите оператори, като 

едновременно дават на 

митническата администрация 

сигурност, че митническото 

задължение ще бъде погасено. 
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Посочен е компетентният орган, 

който следва да приема 

специфични форми на 

обезпечения. Измененията в 

закона предвиждат отказът да се 

приеме предоставено 

обезпечение да бъде обективиран 

в мотивирано решение на 

съответния компетентен орган. 

Определен е и редът на 

обжалване на това решение. 

Предвидени са образци за 

обезпечение под формата на 

поръчителство, което няма да 

бъде използвано в друга държава 

членка.  

  

- издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове 

  

Дейност 3.5.2.  Изменения и 

допълнения на националното 

законодателство в областта на 

акцизите 

ДА, ДПК постоянен 

- приет ЗИД на ЗАДС; ДПК: 

1. Участие в изготвянето на 

становища по предложения и 

предложения за промени в 

ЗАДС, ППЗАДС и актове по 

неговоро прилагане; 

2. Участие в работни 

групи/срещи за обсъждане на 

актове за промени в областта на 

акцизите; 

ДА: 

- В Закон за акцизите и 

данъчните складове са въведени 

изменения с ДВ броеве. 45 от 

14.06.2016 г., 58 от 26.07.2016 г., 

95 от 29.11.2016 г. 

- Приет ЗИД на ЗАДС  
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В ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. е 

публикуван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за 

акцизите и данъчните складове, 

изготвен във връзка с 

усъвършенстване на данъчното 

законодателство и прецизиране 

на разпоредбите на закона с цел 

отстраняване на неясноти и 

улесняване на практическото му 

прилагане, както и съобразяване 

със съдебната практика на Съда 

на Европейския съюз. 

  

- проект на ППЗАДС изпратен 

към МФ; 
ДА:  

- Приет ПИД на ППЗАДС. В ДВ, 

бр. 2 от 08.01.2016 г. е 

обнародван Правилникът за 

изменение и допълнение на 

ППЗАДС, който е влязъл в сила 

от 08. 01. 2016 г. Приетите 

изменения, са свързани с 

последните изменения от 27. 11. 

2015 г. на ЗАДС; 

- Предложения за изменение и 

допълнение на ППЗАДС 

изпратени към МФ с писмо рег. 

№ 32-353465/16.12.2016 г.; 

 

  

- брой изготвени становища по 

други нормативни актове; 

ДА - 19 броя становища по други 

нормативни актове: 

- Становище във връзка с 

предложения за промяна на 

Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за 

разпореждането с отнети и 

изоставени в полза на държавата 

акцизни стоки; 

-Становище във връзка с 

предложения за промяна на 
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Наредба № 11 от 20.05.1999 г. за 

условията и реда за разпореждане 

от митниците с изоставени и 

отнети в полза на държавата 

стоки; 

- Становище във връзка с проект 

на Наредба за възстановяване на 

платен акциз за стоки, които са 

предназначени за въоръжените 

сили на всяка друга държава, 

която е страна по организацията 

на Северноатлантическия 

договор; 

 - Становище по проект на доклад 

от заместник-министър на 

земеделието и храните и проект 

на Инструкция за реда и начина за 

обмен на информация между 

Министерство на земеделието и 

храните и Агенция „Митници“, 

във връзка с прилагане на схема 

за държавна помощ „Помощ под 

формата на отстъпка от 

стойността на акциза върху 

газьола, използван първичното 

селскостопанско производство“. 

- Становище по проект на 

Правилник за вътрешния трудов 

ред в Агенция „Митници“ и др. 

- Участие в работна група във 

връзка с изготвяне на вътрешни 

правила по прилагането на 

Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. и 

Заповед № ЗМФ-301 от 

03.04.2014 г.; 

- Участие в работна група във 

връзка с предложения за промяна 

на Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за 
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разпореждането с отнети и 

изоставени в полза на държавата 

акцизни стоки; 

- Участие в дейностите, свързани 

с реализиране на приложенията 

във връзка с подаване на искания 

и уведомления през портала на 

Агенция „Митници“ (услуги по 

Списъка на унифицираните 

наименования на 

административните услуги); 

- Преглед на предоставения ни 

проект на заповед по чл. 66б, ал. 

3 от Закона за митниците; 

- Участие в работни срещи за 

подготовка на проект на нова 

заповед за реда и начина на 

предаване на данни от средствата 

за измерване и контрол, издавана 

от министъра на финансите, по 

реда на ЗАДС;  

- Участие в работни срещи за 

подготовка на проект за 

изменение на Заповед № ЗМФ – 

301 за реда и начина на предаване 

на данни от средствата за 

измерване и контрол; 

- Участие в работни срещи за 

подготовка на проект на нова 

Наредба за определяне на ред, 

начин и формат за изпращане на 

данните от средствата за 

измерване и контрол, издавана от 

министъра на финансите, по реда 

на ЗАДС; 
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- издадени национални 

инструкции, указания и други 

вътрешни административни 

актове, базирани на решенията 

на Комитета по акцизите към 

ЕК 

ДА:  

- 22 броя становища до 

началниците на митници и 

директорите на дирекции в 

Централното митническо 

управление по прилагането на 

ЗАДС и нормативните актове по 

неговото прилагане, както и във 

връзка с резултати от митнически 

лабораторни експертизи и 

експертизи на вещи лица, в 

случаите на обжалване на 

административни актове; 

- Изготвени указания по 

прилагането на акцизната ставка 

за нефтен кокс; 

- Изготвени указания за 

освободените от акциз крайни 

потребители; 

- Изготвени указания относно 

извършване на доставки на 

маркиран газьол чрез междинен 

кораб; 

- 260 броя изготвени писма до 

началниците на митници и 

лицензирани складодържатели 

във връзка с промени в 

обстоятелствата, при които са 

издадени лицензи за управление 

на данъчни складове;  

Дейност 3.5.3. Изготвяне на 

становища по проекти на нормативни 

актове, подготвени в други ведомства 

ДЦМУ постоянен - брой изготвени становища 

 ДОУЧР: 

1. Изготвяне на образец на 

декларация за търговските 

кредити по вноса и износа и за 

финансовия лизинг по Валутния 

закон и Наредба № Н-1 от 

01.02.2012 г. за пренасянето през 

границата на страната на парични 
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средства, благородни метали, 

скъпоценни камъни и изделия със 

и от тях и водене на митнически 

регистри по чл. 10а от Валутния 

закон; 

2. Становище по Писмо от 

Министерство на околната среда 

и водите по повод на 

предложение от народен 

представител за промяна на 

текста на ал. 7 от чл. 48 на Закона 

за управление на отпадъците 

(ЗУО) в съответствие с 

Конвенция за достъпа до 

информация, участието на 

обществеността в процеса на 

вземането на решения и достъпа 

до правосъдие по въпроси на 

околната среда, съставена в гр. 

Орхус, Дания, на 25-ти юни 1998 

година, обн. - ДВ, бр. 33 от 

23.04.2004 г.; в сила от 16.03.2004 

г.; ратифицирана със закон, приет 

от 39-то НС на 02.10.2003 г. - ДВ, 

бр. 91 от 14.10.2003 г. 

(Конвенцията от Орхус); 

3. Проект на Наредба за 

условията и реда за издаване на 

лицензия на вносител за внос на 

семена от коноп, 

непредназначени за посев 

4. проект за изменение на 

Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за 

пренасянето през границата на 

страната на парични средства, 

благородни метали, скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях и 
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водене на митнически регистри 

по чл. 10а от Валутния закон;  

5. Съгласуване на проект на 

становище по проект на Наредба 

за определяне на състава и 

дейността на одитните комитети 

в организациите от публичния 

сектор; 

6. Съгласуване на проект на 

становище по проект на 

Постановление за отмяна на 

Постановление № 71 на 

Министерския съвет от 28 март 

2014 г. за утвърждаване на 

Стандарти за вътрешен одит в 

публичния сектор (обн., ДВ, бр. 

31 от 04.04.2014 г.); 

7. Становище по проект на Закон 

за допълнение на Гражданския 

процесуален кодекс, във връзка с 

прилагането на Регламент (ЕС) № 

655/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 май 

2014 година за създаване на 

процедура за европейска заповед 

за запор на банкови сметки с цел 

улесняване на трансграничното 

събиране на вземания по 

граждански и търговски дела.; 

8. Съгласуване на проект на ЗИД 

на ЗЕДЕП 

9. Съгласуване на ЗИД на ЗДвП; 

10. Съгласуване на ЗИД на ЗЗК; 

11. Съгласуване на Закон за 

статистика на вътреобщностна 

търговия; 

ДМРП: 
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 - Предложения за изненение и 

допълнение на ППЗДДС; 

- Предложения за промени в 

Наредба № 1 от 01.02.2012 г. за 

пренасянето през граница на 

страната на парични средства, 

благородни метали  и 

скъпоценни камъни и изделия с и 

от тях, декларирани съгласно чл. 

11,11а, 11б, 14, 14а и 14б от 

Валутния Закон и образец на 

декларация за търговски кредити 

и финансов лизинг; 

ДТП - 69 бр. становища по 

проекти на двустранни и 

многостранни международни 

договори и спогодби, засягащи 

въпроси в областта на 

митническите освобождавания; 

- 85 бр. становища по проекти на 

нормативни и други актове, 

засягащи въпроси в областта на 

митническите освобождавания 

изпратени за съгласуване от 

други държавни органи; 

ДА: 

- Становище по проект на Закон 

за изменение на Закона за тютюна 

и тютюневите изделия; 

- Становище във връзка с 

предложения за промяна на 

Наредбата за средствата, които 

подлежат на метрологичен 

контрол; 

- Становище във връзка с 

предложения за промяна на 

Наредбата за условията и реда за 
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регистриране на цените на 

тютюневите изделия; 

- Становище във връзка с проект 

на Закон (Наредба) за 

административното регулиране 

на икономическите дейности, 

свързани с нефт и продукти от 

нефт; 

- Становище във връзка с проект 

на ЗИД на Закона за държавния 

служител; 

- Участие в междуведомствена 

експертна работна група съгласно 

Заповед № Р-234 от 09.11.2015 г. 

на министър-председателя на 

Република България за изготвяне 

на експертни нормативни и 

организационни предложения за 

подобряване регулацията на 

отношенията, свързани с 

производството и търговията с 

течни горива и за повишаване 

ефективността на контрола по 

изпълнението на нормативните 

задължения от страна на 

икономическите оператори в 

петролния сектор на 

националното стопанство 

- Проект на ЗИД на Закона за 

митниците в частта за изменение 

и допълнение на Закона за 

акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС); 

- Становище по проект на ПИД на 

Правилника за прилагане на 

Закона за тютюна и тютюневите 

изделия; 
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- Становище по проект на ЗИД на 

Закона за данък върху добавената 

стойност; 

- Становище по проект на ЗИД на 

Закона за електронния документ 

и електронния подпис; 

- Проект на Наредба по чл. 152 от 

Закона за виното и спиртните 

напитки; 

- Становище по проект на ЗИД на 

Закона за запасите от нефт и 

нефтопродукти; 

- Становище по проект на 

Споразумение между Република 

България и Швейцария; 

- Становище по проект на 

Споразумение между Република 

България и Мароко; 

- Становище във връзка с проект 

на Закон (Наредба) за 

административното регулиране 

на икономическите дейности, 

свързани с нефт и продукти от 

нефт; 

- Становище по проект на 

Правилник за прилагане на Закон 

за данък върху добавената 

стойност; 

 - Становище по проект на Закон 

за изменение и допълнение на 

Закона за защита на 

конкуренцията; 

- Становище по ЗИД на Закона за 

енергетиката; 

ДМРР - Изготвени 11 бр. 

становища, засягащи пряко или 

косвено акцизните стоки 

(основно тютюневите изделия). 
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Дейност 3.5.4. Разработване и 

прилагане на основни и 

стратегически документи и 

оперативни планове, свързани с 

изпълнението на задълженията, 

произтичащи от членството на 

България в ЕС, в частта им от 

компетентността на АМ 

ДМО, ДЦМУ постоянен 
- брой разработени и/или 

актуализирани документи 

ДМО: 

- Ежемесечни отчети по Плана за 

действие с мерките, 

произтичащи от членството на 

Република България в ЕС за 

2016г., в частта от 

компетентността на АМ  

-Изготвен доклад по 

Шестмесечната програма на РГ 

24 с приоритетните теми и 

досиета, разглеждани по време на 

Словашкото председателство на 

ЕС; 

ДОУЧР: 

1. Въпросник на OECD, постъпил 

по електронна поща от 

Постоянното представителство 

на Република България  в ЕС; 

2. Проект на правила за 

командироване на национални 

експерти в структури и мисии на 

ЕС; 

ДА: 

- Становище относно Отчет за 

изпълнението на 

Антикорупционния план на 

Агенция „Митници“ за 2015 г. и 

предложения за включване в 

Антикорупционния план за 2016 

г.; 

- Становище по приети с 

протоколно решение на 

Министерския съвет отчети по 

трите плана за действие за 

намаляване на 

административната тежест; 

- Участие в работна група във 

връзка с дейностите, свързани с 
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изготвяне на Конвергентната 

програма на Република България 

(2016-2019 г.); 

- Становище по превода на 

Конвергентната програма на 

Република България (2016-2019 

г.) в частта за акцизите; 

- Становище относно проект на 

Решение на МС за приемане на 

Доклад за състоянието на 

администрацията през 2015 г.; 

- Участие в работна група във 

връзка с изготвяне на проекта на 

вътрешни процедурни правила за 

създаване на проектни 

предложения по Оперативна 

програма „Добро управление” и 

за изпълнение на одобрените 

проекти; 

- Становище на Агенция 

„Митници“ във връзка с Проект 

на протоколно решение на 

Министерския съвет за 

одобряване на отчет за напредъка 

в изпълнението на мерките, 

одобрени с Решение № 411 на МС 

от 19 май 2016 г. за приемане на 

План за действие с мерки, 

адресиращи основните 

проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите; 

- Становище във връзка с 

подготовката на информация по 

втори етап от бюджетната 

процедура за 2017 г. (РМС № 56 

от 2016 г.; 
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- Отчет за изпълнението 

на  мерките от Приложението към 

Решение № 411 на Министерски 

съвет от 19 май 2016 г. за 

приемане на план с мерки, 

адресиращи основните 

проблемни области, 

възпрепятстващи нарастването на 

инвестициите. 

- Отчет относно  приетите с 

протоколно Решение на 

Министерски съвет на 20.09.2016 

г. отчети по трите плана за 

действие за намаляване на 

административната тежест и 

планираното опростяване на 

процедурата, и отпадане на 

изискуеми документи по ЗАДС. 

Дейност 3.5.5. Подготовка и 

техническо управление на проекти, 

финансирани от програми на ЕС и от 

други международни институции и 

организации, в т.ч. изготвяне 

отчетните документи по проектите 

ДМО, ДЦМУ постоянен 

- брой проекти, одобрени за 

финансиране, брой одобрени 

междинни/окончателни 

доклади по проекти 

 ДМО: 

- кореспонденция относно 

обявена процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG05SFOP001-1.002 

„Приоритетни проекти в 

изпълнение на Пътната карта за 

изпълнение на Стратегията за 

развитие на електронното 

управление в Република 

България за периода 2016-2020 

г.” по Оперативна програма 

„Добро управление” 

 

- кореспонденция с ръководител 

Програма Фар и директор на 

дирекция „Централно звено за 

финансиране и договаряне“ в 

Министерство на финансите 
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относно изпълнението на 

проекти по програма Фар 

BG2004/016-711.09.02 и 

2005/017-353.08.06, както и за 

промяна на местоположение на 

рентгенова система за проверка 

на багаж, доставен по проект по 

програма Фар BG2004/016-

711.09.01 

 

- предадена документация, 

изготвена по линия на Втория 

проект за улесняване на 

търговията и транспорта в 

Югоизточна Европа (УТТЮЕ II) 

за ГКПП „Брегово“, ГКПП 

„Връшка Чука“, ГКПП 

„Златарево“, ГКПП „Логодаж“. 

 

- преглед на пакета документи по 

проекта на Решение на 

Министерския съвет за приемане 

на Секторна стратегия за 

развитие на електронното 

управление в Агенция 

„Митници“ – „е-Митници“ 2014-

2020 г. и Пътна карта за 

изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на 

електронното управление в 

Агенция „Митници“ – „е-

Митници“ 2014-2020 г. и 

изменение и допълнение на 

Решение № 245 на 

Министерския съвет от 2016 г. 



 115 

Мярка 3.6. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на 

увереност и консултиране на 

структури/процеси при 

извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта 

ЗВО       

Дейност 3.6.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните структури/ 

процеси 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  

  

     

     

Цел 4. Контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 4.1. Точно и последователно 

прилагане на съюзното и 

националното законодателство при 

контрола и движението на стоките, 

включително и ефективно 

прилагане на законовата база по 

разрешителния режим за товарния 

трафик 

        

Дейност 4.1.1. Изготвяне и 

съгласуване на издаваните от 

директора на АМ административни 

актове 
ДЦМУ  постоянен - брой издадени актове 

ДТП: 

- 14 бр. решения за определяне 

на митническата стойност на 

стоките; 

- 1 бр. решение относно 

митнически освобождавания; 
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- 28 бр. решения свързани с 

тарифното класиране на стоките 

и тарифните мерки; 

- 34 бр. решения, свързани с 

правилата за произход на 

стоките; 

 

ДОУЧР - 1. Промени в Наредба 

№ Н-1 от 01.02.2012 г. за 

пренасянето през границата на 

страната на парични средства, 

благородни метали, скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях и 

водене на митнически регистри 

по чл. 10а от Валутния закон  

Дейност 4.1.2. Изготвяне на издавани 

от началниците на митници 

индивидуални административни 

актове (ИАА) свързани с прилагане 

на митническото законодателство 

ТМУ постоянен 

- брой издадени ИАА в 

резултат на извършени 

проверки в рамките на 

последващия контрол 

ТМУ Русе -                   2 бр.;  

ТМУ ЮЗ -                  10 бр.; 

ТМУ Свищов -          17 бр.; 

ТМУ Лом –                 83 бр.; 

ТМУ Варна –             50 бр.; 

ТМУ Столична -       24 бр.; 

ТМУ Пловдив -         27 бр.; 

- брой издадени ИАА в 

резултат на извършени 

повторни проверки на 

декларации 

ТМУ Русе -                48 броя; 

ТМУ ЮЗ -                   2 броя; 

ТМУ Свищов -         45 броя; 

ТМУ Лом –                22 броя; 

ТМУ Варна –           399 броя; 

ТМУ Столична -       92 броя; 

ТМУ Бургас -             32 броя; 

- брой издадени други ИАА   

ТМУ Русе -               21 броя;  

ТМУ ЮЗ -                47 броя; 

ТМУ Свищов -        11 броя; 

ТМУ Лом –               15 броя; 

ТМУ Варна –         207 броя; 

ТМУ Столична -     67 броя; 

ТМУ Бургас -           17 броя; 

ТМУ Пловдив -   1 141 броя; 
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Дейност 4.1.3. Засилване на 

митническия надзор по отношение на 

елементите за облагане (тарифно 

класиране,  произход на стоките и 

митническа стойност) и по 

отношение на митническите 

освобождавания 

ДТП , ДЦМЛ       

задача 4.1.3.1. Установяване на 

единна практика при определяне на 

елементите за облагане (тарифно 

класиране, произход на стоките и 

митническа стойност), както и при 

прилагане на митническите 

освобождавания 

ДТП  постоянен 

- брой издадени указания и 

други вътрешни 

административни актове 

ДТП: 

- 8 бр. писмени указания към 

митническите учреждения, 

свързани с произхода на 

стоките;  

- Указания относно приемане, 

определяне и оспорване на 

митническата стойност на 

внасяни стоки; 

- Указания за Декларацията за 

данните, свързани с 

митническата стойност – D.V.1; 

- 3 бр. писмени указания към 

митническите учреждения 

свързани с прилагане на мерките 

на търговска защита 

(трансформиране на временни 

антидъмпингови мита в 

окончателни по Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2016/1328 и 

Регламент за изпълнение (ЕС) 

2016/1247, и налагане за изминал 

период на окончателно 

антидъмпингово мито върху 

регистриран внос по Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2016/1329);  

- указания към митническите 

учреждения, свързани с 

необходимост от извършване на 

повторен контрол по оформени в 

БИМИС митнически декларации 
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за допускане за свободно 

обращение в ЕС на 1,1-

Дифлуоретан (CAS RN 75-37-6), 

за проследяване на коректното 

прилагане на въведените 

контролни мерки  

- брой проведени съвместни 

работни срещи и обучения 

ДТП: 

- 1 обучение на тема: 

„Гарантиране на еднаквото и 

хармонизирано прилагане на 

разпоредбите относно 

определянето на митническата 

стойност на стоките в 

съответствие с Митническия 

кодекс на Съюза“; 

- 2 работни срещи в 

Министерство на външните 

работи във връзка с изменение на 

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. 

и Наредба № 14 от 15.09.1999 г. 

за митническото оформяне на 

стоки, внасяни и изнасяни от 

дипломатически 

представителства, консулства, 

представителства на 

международни организации и от 

членовете на техния персонал; 

- 4 работни срещи в 

Министерство на отбраната във 

връзка с прилагане на 

международни споразумения в 

областта на отбраната; 

- 1 работна среща с 

американското търговско аташе 

в гр. София; 

- 1 работна среща на тема: 

„Обвързваща тарифна 

информация (ОТИ) 
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и тарифно класиране  

в контекста на Митническия 

кодекс на Съюза“; 

- 2 работни срещи на тема 

„Разпоредби за произход в 

митническото законодателство, 

приложимо от 01.05.2016 г. 

Прилагане на преференциалните 

правила за произход на стоките, 

включени в споразуменията за 

свободна търговия, сключени от 

ЕС“ 

„Прилагане на Регионалната 

конвенция за 

паневросредиземноморски 

преференциални правила за 

произход. Общи въпроси по 

произхода на стоките – REX 

система, търговски 

договорености, одобрени 

износители.“  

- изготвени справки до ЕК във 

връзка с осъществяван 

мониторинг на управлението и 

администрирането на 

последващи проверки на 

документите за произход 

 ДТП - 5 бр. справки ; 

- изготвени и изпратени 

месечни доклади по реда на 

Регламент (ЕО) №1255/2009 на 

Съвета и Регламент (ЕО) 

№597/2009 на Съвета  

 ДТП: 

- 12 бр. месечни доклади до ГД 

„Търговия” на ЕК – 4 бр. по реда 

на член 14(6) от Регламент (ЕО) 

№ 1225/2009 срещу  дъмпингов 

внос и член 24(6) от Регламент 

(ЕО) № 597/2009 срещу 

субсидиран внос на продукти, 

предмет на 

антидъмпингови/изравнителни 

мерки или разследвания и 8 броя 
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по реда на Регламент (ЕС) 

2016/1036 на Европейския 

пърламент и на Съвета от 8 юни 

2016 година за защита срещу 

дъмпингов внос от страни, които 

не са членки на Европейския 

съюз и Регламент (ЕС) 2016/1037 

на Европейския пърламент и на 

Съвета от 8 юни 2016 година 

относно защитата срещу 

субсидиран внос от държави, 

които не са членки на 

Европейския съюз 

задача 4.1.3.2. Извършване на 

лабораторни анализи на проби от 

стоки за проверка на тарифното 

класиране на стоките 

ДЦМЛ , МЛ РУСЕ, 

МЛ ПЛОВДИВ 
постоянен 

- брой изследвани проби за 

целите на тарифното класиране 

ДЦМЛ: 

ДЦМЛ –         410 броя; 

МЛ Русе –      114 броя; 

МЛ Пловдив – 11 броя; 

ТМУ Русе - 54 бр.; 

задача 4.1.3.3. Разширяване на 

обхвата на лабораторно изследваните 

стоки, в т.ч. такива, които са обект на 

антидъмпингови мерки чрез 

въвеждането на нови аналитични 

методи 

ДЦМЛ , МЛ РУСЕ, 

МЛ ПЛОВДИВ 
постоянен 

- ежегодни отчети за дейността 

на лабораториите 
  

брой на въведените нови 

аналитични методи 

ДЦМЛ: 

 -1)Количествено определяне на 

моно- и диглицериди в масла чрез 

HPLC; 

 2)Определяне на термичните 

характеристики на палмовите 

масла чрез DCS; 

 3)Експресен метод за определяне 

съдържанието на ароматни 

съставки в нефтопродукти чрез 

твърдофазна екстракция; 

 

МЛ Пловдив: 

 1)- Определяне съдържанието н 

аникотин в тютюн и тютюневи 

изделия чрез газова 
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хроматография CORESTA метод 

62; 

 2) Определяне широчината на 

тютюневите влакна БДС 12973-

75; 

ТМУ Русе:  

1.Нов метод за определяне на 

добавка етил – хексил- нитрат в 

дизелово гориво, с помощта на 

инфрачервена спектроскопия.  

2.Нов метод за определяне 

съдържанието на никотин в 

тютюн, с помощта на UV-VIS 

спектрометрия. 

3.Експресен метод за определяне 

съдържанието на ароматни 

съставки в нефтопродукти чрез 

твърдофазна екстракция. 

Дейност 4.1.4. Прилагане на 

политики и системи по качеството в 

митническите лаборатории 
ДЦМЛ       

задача 4.1.4.1. Поддържане на 

акредитацията на митническите 

лаборатории по изискванията на 

международен стандарт ISO 17025 

ДЦМЛ, МЛ Русе,       

МЛ Пловдив 
постоянен 

- доклади от провеждани одити 

от ИА „БСА” 

ДЦМЛ - Проведени общо 3 

надзорни одита по един във 

всяка от трите митнически 

лаборатории с положителна 

оценка; 

ТМУ Русе - Одит от ИА БСА,с 

цел преакредитация  на МЛ Русе 

в периода 30.03.2016г.-

01.04.2016г. 

ТМУ Пловдив - Планов надзор 

от 9 до 11 май 2016 г.; 

задача 4.1.4.2. Добавяне на нови 

методи в обхвата на акредитация  

ДЦМЛ, МЛ Русе,       

МЛ Пловдив 
постоянен - решение за акредитация 

ДЦМЛ: 

МЛ Пловдив – разширен обхват 

на акредитация с два метода: 

 1) Определяне съдържанието н 

аникотин в тютюн и тютюневи 

изделия чрез газова 
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хроматография CORESTA метод 

62; 

 2) Тютюневи изделия. 

Определяне широчината на 

тютюневите влакна БДС 12973-

75 

ТМУ Русе -Преакредитация: 

Сертификат: БСА рег.№ 72 ЛИ, 

от 29.07.2016г.,  Валиден до: 

29.07.2020г. 

ТМУ Пловдив - Заповед № А 

458/09.09.2016 г.; 

Дейност 4.1.5. Обмен на добри 

практики с ДЧ и поддържане на 

оперативно сътрудничество във 

връзка с прилагане на 

законодателството 

ДЦМУ, ТМУ постоянен   

  

задача 4.1.5.1. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Митници 2020” 

ДМО, ДЦМУ, ТМУ 

постоянен - брой участия  

ДМО - участие на 22 служители 

в 3 работни посещения ; 

- организирано съвместно с МВР 

посещение на ГД HOME и ГД 

TAXUD в Митница Бургас и на 

ГКПП Капитан Андреево (18-20 

октомври);  

 

 

задача 4.1.5.2. Участие в работни 

посещения по програмата на ЕС 

„Фискалис 2020”  

ДМО, ДЦМУ, ТМУ 

постоянен - брой участия  

ДМО - участие на 2 служители в 

2 работни посещения; 

ДА: 

- 7 участия в работни групи по 

програма „Фискалис”; 

- Организиране на 2 работни 

посещения в Република България 

на служители от митническата 

администрация на Италия и 

Чехия по програма „Фискалис“ ; 

- Участие в обучение на тема 

„Управление на обслужването в 

областта на акцизите“ (Excise 

Service Management) по програма 
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„Фискалис 2020“, проведено в 

Атина, Гърция от 22.11.2016 г. 

до 23.11.2016 г.  

 

задача 4.1.5.3. Участие в двустранни 

работни срещи 

ДМО, ДЦМУ, ТМУ 

постоянен 

- брой участия  

ДМО: 

- среща на ръководството на 

Агенция „Митници“с посланика 

на Република Естония; 

- среща на ръководството на 

Агенция „Митници“ с 

ръководителя на Митническата 

криминална служба на 

Германия;  

 - брой организирани от АМ 

срещи 

- среща на ръководителите на 

митническите администрации на 

Република България и Румъния, 

9 септември 2016 г., Русе; 
   

задача 4.1.5.4. Участие в дейностите 

на Надзорната група на европейските 

митнически лаборатории 
ДЦМЛ постоянен - брой участия 

  

Мярка 4.2. Противодействие на 

митническите, валутни и акцизни 

нарушения с умело управление на 

риска, за ефективно определяне на 

приоритетите и разпределение на 

ресурсите 

        

Дейност 4.2.1. Противодействие на 

митническите, валутни и акцизни 

нарушения, чрез управление на риска  
        

задача 4.2.1.1. Оптимизиране на 

работата на изградените 

териториални координационни 

центрове (ТКЦ) 

 

 

 

 

 

 

ДМРР, ТМУ 

2016 - обмен на информация с НКЦ                                            

ДМРР - Ежедневен обмен на 

информация с ТКЦ и  

обобщаването и в бюлетин от 

НКЦ; 

ТМУ Русе - 365 бр. ежедневни 

бюлетини и друга 

кореспонденция съгласно 
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естеството на работа, над 650 бр. 

регистрирани съобщения за 

преминали акцизни стоки за 

Турция, 23 бр. получени РИ, 6 

бр. изпратени РИ и сигнали;  

ТМУ ЮЗ – постоянен; 

ТМУ Лом –  Ежедневен на 24 

часов режим на работа; 

ТМУ Варна – 1215; 

ТМУ Столична - Ежедневен 

обмен на информация; 

ТМУ Пловдив - Получени 53 

бр. съобщения от НКЦ. 

Предприети необходимите 

действия по изготвяне на 

справки или извършване на 

проверки; 

ТМУ Аерогара - обмен на 

информация с НКЦ   -  38 бр.; 

 

задача 4.2.1.2. Координиране на 

дейността на мобилните митнически 

екипи на територията на страната с 

оглед на дефинираните рискови 

профили и сработилите рискови 

събития 

ДМРР, ТМУ 

постоянен  

- брой предложени профили 

ТМУ ЮЗ -              78 броя 

предложени профили; 

ТМУ Лом –              0 бр.; 

ТМУ Варна –           0 бр.; 

ТМУ Аерогара –   22 бр.; 

 - брой извършени проверки на 

база на предложените профили 

ТМУ Лом –               0 бр.; 

ТМУ Варна –           0 бр.; 

ТМУ Столична - 490 бр.;  

ТМУ Аерогара –  162 бр.; 

задача 4.2.1.3. Анализ на 

процесуалните действия на 

митническите служители, 

извършвани в хода на физическите 

проверки за спазване на ЗАДС и 

нормативните актове за неговото 

прилагане. При необходимост, 

изготвяне на допълнителни указания 

и/ или процедури, разясняващи 

ДМРР 2016 - изготвен анализ 

ДМРР - Изготвен анализ, в 

резултат на което са предложени 

и приети изменения и 

допълнения в ЗАДС (в сила от 

2017 г.) – прецизирани са 

разпоредбите за монтиране на 

технически устройства за 

контрол на движението и 

използването на акцизни стоки, 



 125 

правомощията на митническите 

органи при извършване на 

проверките с цел повишаване на 

професионалната им квалификация и 

аналитичен опит 

въведена е възможност за 

претърсването и изземването по 

реда на НПК в хипотезите на чл. 

42 и 43 от ДОПК да се извършва 

и от митническите органи.  

- изготвени указания и/ или 

процедури 

ДМРР - Във връзка с промените 

на ЗАДС, предстои 

актуализиране на Указанията 

относно контрола върху 

акцизните стоки, осъществяван 

чрез физически проверки по реда 

на Закона за акцизите и 

данъчните складове, утвърдени 

със Заповед № ЗАМ-277 от 

02.04.2014 г. на директора на 

АМ.  

Дейност 4.2.2. Ефективен контрол с 

оглед противодействие на 

митническите и валутни нарушения  

ДМРР, ТМУ 
постоянен     

 

задача 4.2.2.1. Засилване на 

мобилния контрол на вътрешните и 

външни граници на ЕС 

ДМРР постоянен  
- брой извършени проверки и 

контролни действия от ММГ 

ДМРР - 311 бр.;  

задача 4.2.2.2. Засилване на 

мобилния контрол на пътните 

артерии на страната, чрез спиране на 

превозни средства на пътя 

ДМРР постоянен 
- брой извършени проверки от 

ММГ 

  

задача 4.2.2.3. Провеждане на 

операции съвместно с други 

правоприлагащи органи 
ДМРР постоянен  

- брой извършени съвместни 

проверки 

ДМРР -                       2 бр.; 

ТМУ Русе -  107 проверки 

съвместно с МВР; 

ТМУ Аерогара –    15 бр. с ГПУ; 

задача 4.2.2.4. Провеждане на 

международни операции по 

противодействие на митнически 

нарушения 

ДМРР 

постоянен  

- брой проведени 

международни операции 

ТМУ Русе -                8 бр.; 

ТМУ Столична -      5 бр.; 

ТМУ Бургас -            2 бр.; 

ТМУ Аерогара –       7 бр.; 

ТМУ 
- брой участия в международни 

операции 

ТМУ Русе –             22 бр.;  

ТМУ ЮЗ –                7 бр.; 

ТМУ Лом –               5 бр.; 

ТМУ Варна –            8 бр.; 
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ТМУ Столична -      5 бр.; 

ТМУ Бургас -  „Трансбалкан“ – 

 „Еврос 2016“ – 2 фази/БН/; 

ТМУ Пловдив -       няма; 

ТМУ Аерогара –       7 бр.; 

Дейност 4.2.3. Ефективен контрол с 

оглед противодействие на акцизни 

нарушения и престъпления 

ДМРР 

постоянен    

ДА - Съгласно Заповед № ЗАМ - 

944/32-196506 от 30.09.2015 г. и 

Заповед № ЗАМ - 1222/32-251079 

от 27.12.2015 г. на директора на 

Агенция „Митници” 

командироване на служители от 

дирекция „Акцизи” в 

Междуведомствен 

координационен център за 

противодействие на 

контрабандата и контрол на 

движението на рискови стоки и 

товари, находящ се в гр. София, 

Главна дирекция „Борба с 

организираната престъпност” 

(ГД „БОП”) на Министерство на 

вътрешните работи.  

ДА 

задача 4.2.3.1. Засилване на 

мобилния контрол на вътрешните и 

външни граници на ЕС 

ДМРР постоянен 
- брой извършени проверки и 

контролни действия на ММГ 

ДМРР - 943 бр.;  

задача 4.2.3.2. Засилване на 

мобилния контрол на пътните 

артерии на страната, чрез спиране на 

превозните средства на пътя 

ДМРР постоянен  
- брой извършени проверки от 

ММГ 

ДМРР - 1 064 бр.;   
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задача 4.2.3.3. Обмен на информация 

и съвместни проверки с органите на 

НАП и други контролни органи, на 

лица извършващи дейности с 

акцизни стоки на територията на 

страната 

 
ДМРР постоянен  - брой съвместни проверки 

ДМРР - 10 бр. проверки, 

извършени от ММГ; 

Участие в над 150 физически 

проверки на лица, извършващи 

дейности с акцизни стоки. 

Основно същите са организирани 

и координирани от МКЦ в 

ГДБОП-МВР, въз основа на 

съвместен обмен на оперативна 

информация между МВР, ДАНС, 

НАП и АМ; 

ТМУ Русе – 4 броя; 

задача 4.2.3.4. Обмен на информация 

с компетентните държавни органи с 

цел установяване на лицата, 

извършващи третиране на отпадъци 

от нефтопродукти и употребявани 

мобилни гуми. Организиране и 

извършване на проверки в 

експлоатираните от лицата обекти, с 

цел установяване на нарушения на 

ЗАДС с предмет енергийни продукти 

ДМРР 2016 
- брой извършени контролни 

действия 

ДМРР - Извършен обмен на 

информация с МОСВ. 

Организирането и извършването 

на проверки е планирано за 2017 

г.  

задача 4.2.3.5. 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 

ДЦМЛ - Общо за трите 

лаборатории: 

Енергийни продукти – 1439 

проби 

Алкохолни продукти – 2624 

проби; 

Тютюневи изделия – 2569 проби; 

ТМУ Русе - Нефтопродукти и 

продукти на химическата 

промишленост: 737бр. 

Тютюн:                89 бр. 

Алкохол:             68 бр. 

Външни:              22бр.; 

ТМУ Пловдив –  

Алкохоли         1762 бр.;  

Тютюн и тютневи изделия  
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                          1608 бр.  

Храни                     9 бр.;  

Дейност 4.2.4. Активно използване 

информационните системи в процеса 

на анализ на риска, с оглед 

повишаване ефективността на 

контрола, осъществяван от 

митническите органи 

ДМРР,            ТМУ 

 

Постоянен 

 

- брой проверки, извършени 

въз основа на анализ на риска 

чрез използване на внедрените 

информационни системи             

ТМУ Русе -                 60 бр.; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом –                  0 бр.; 

ТМУ Варна –        2377 бр.; 

ТМУ Столична -      40 бр.; 

ТМУ Пловдив -          7 бр.; 

ТМУ Аерогара –  1 427 бр.; 

- брой създадени локални 

рискови профили; 

ТМУ Русе - 13 бр. локални 

профили; 

ТМУ ЮЗ - 78 броя  създадени 

локални рискови профили; 

ТМУ Свищов -            2 бр.; 

ТМУ Варна –               0 бр.; 

ТМУ Столична -         4 бр.; 

ТМУ Пловдив -          19 бр.; 

 - брой създадени национални 

рискови профили в МАР 

ДМРР - създадени и 

актуализирани           160 бр. 

национални рискови профили; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Варна –               0 бр.; 

Дейност 4.2.5. Организиране, 

координиране  и контрол на 

дейностите с източници на 

йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

ДМРР, ТМУ       

задача 4.2.5.1. Осигуряване на 

ефективна дейност с наличната 

техника с ИЙЛ  в процеса на 

митническия контрол 

ДМРР, ТМУ постоянен 
- осигурени медицински 

изследвания 

ДМРР - 6 бр. (еднократно за 

годината, на всички служители 

от ЦМУ, работещи с ИЙЛ); 

ТМУ Русе - 17 служители; 

ТМУ ЮЗ -  30 осигурени 

медицински изследвания; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – 4 бр. за 18 човека; 

ТМУ Варна –    Да, проведени са 

медицински изследвания; 
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ТМУ Бургас - Два пъти в 

годината – през месец април 

2016г. и ноември 2016г.; 

ТМУ Пловдив -          17 бр.; 

ТМУ Аерогара –  Служителите, 

извършващи дейности с ИЙЛ са 

преминали медицински 

изследвания през м. декември 

2016 г.в НЦРРЗ; 

- изготвени анализи относно 

дейностите с ИЙЛ 

ДМРР - 4 бр. – за всяко 

тримесечие; 

ТМУ Русе - 3 за всяко 

тримесечие и 1 годишен; 

ТМУ ЮЗ -  5 изготвени анализи 

относно дейностите с ИЙЛ; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – 4 бр.; 

ТМУ Варна - Да, всяко 

тримесечие се изготвят доклади-

анализи до директора на АМ; 

ТМУ Бургас - Периодична 

актуализация.Четири тримесечни 

доклади до АМ; 

ТМУ Пловдив -          6 бр.; 

- създадена база данни от 

сканирани обекти 

ДМРР - След 10.06.2016 г. 

(NID); 

ТМУ Русе - 3862 бр. 

изображения записани на 

HCVM6032 и от 10 юни е 

внедрена централизирана 

система за превенция в борбата с 

контрабандата, нелегалния 

трафик и митническите измами 

NID. В изградения център за 

анализ на рентгенови 

изображения в ЦМУ се 

архивират постъпващите 

изображения от HCVM6032 и 
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стационарните HS100100V и 

HS145180; 

ТМУ ЮЗ -  постоянно; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – Локална база данни 

и централна база данни в 

рамките на програмата НИД; 

ТМУ Варна - Да, база данни се 

поддържа в рентгенова система 

HCVP3025 и на външна памет; 

ТМУ Бургас - Локална база 

данни, съхранявана на хард 

дискове и на сървъри в ЦМУ 

система NID; 

ТМУ Пловдив -  Да– NID в АМ; 

- брой извършени контроли с 

ИЙЛ 

ДМРР - 255 523 бр.; 

ТМУ Русе - 3866 с HCVM6032 и 

2594 бр. със стационарните 

HS100100V и HS145180. 

ТМУ ЮЗ - 10249 броя 

извършени контроли с ИЙЛ; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – 2205 бр.; 

ТМУ Варна - Извършените 

контроли с ИЙЛ:  

- с HCVP 3025 - 20185бр.  

сканирания, от тях 45бр. са 

заделени за физическа проверка. 

- с HI-SCAN 145/180 - 4554бр. 

- с LS207 - 1800бр.  

- с HI-SCAN 100/100  MAT – 

40310бр.; 

ТМУ Бургас -         79 603 бр. 

Сканирания; 

ТМУ Пловдив -     35 621 бр.; 

ТМУ Аерогара -    15 476 бр.; 

- брой контроли с 

констатирани нарушения 

ДМРР -             904 бр.;  
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ТМУ ЮЗ -14 броя контроли с 

констатирани нарушения; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – 10 бр.; 

ТМУ Варна - Констатирани 6 

бр. контроли с нарушения – 

недекларирана стока. 

- Констатирани  са 462 бр. 

контроли с нарушения по линия 

на БАБХ, по линия на акцизи – 

41бр.контроли с нарушения 

(30520 къса цигари, 11.5 кг. 

тютюн и 8л. алкохол); 

ТМУ Бургас -        172 бр. 

Нарушения; 

ТМУ Пловдив -       12 бр.; 

ТМУ Аерогара -      11 бр.; 

- актуализиране на 

оперативната документация 

ДМРР - Не (само при 

необходимост); 

ТМУ Русе - При необходимост; 

ТМУ ЮЗ – постоянен; 

ТМУ Свищов -            0 бр.; 

ТМУ Лом – няма; 

ТМУ Варна - Да, извършва се 

текуща ревизия; 

ТМУ Пловдив -          1 бр.; 

ТМУ Аерогара -  Актуализация 

се извършва в срок; 

задача 4.2.5.2. Организиране и 

провеждане на радиационен 

мониторинг на факторите на 

околната и работната среда и 

индивидуален дозиметричен контрол 

на служителите, ангажирани с 

дейностите с ИЙЛ 

ДМРР постоянен 
- протоколи от отчет на 

индивидуалните дозиметри 

ДМРР - 4 бр. (на всеки 3 

месеца); 

ТМУ Русе - 4 бр. на всяко 

тримесечие; 

ТМУ ЮЗ - 4 броя протоколи от 

отчет на индивидуалните 

дозиметри; 

ТМУ Лом – 4 бр.; 
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ТМУ Варна - Да, налични са на 

всеки 3 месеца от лаборатории 

по договор с „Протекта“ ООД; 

ТМУ Бургас - 4бр. тримесечни 

протоколи; 

ТМУ Пловдив -          8 бр.; 

ТМУ Аерогара -         4 бр.   

Отчетените стойности са в 

границите на нормативните 

изисквания; 

ТМУ 
- протоколи от извършен 

радиационен мониторинг 

ДМРР - 2 бр. (двукратно за 

годината за всички обекти на АМ 

с ИЙЛ); 

ТМУ Русе - 2 бр.; 

ТМУ ЮЗ - 2 броя протоколи от 

извършен радиационен 

мониторинг; 

ТМУ Лом – 2 бр.;  

ТМУ Варна - Да, налични по 

договор с „3 Сигма“ ООД  и  

такива от измервания на 

отговорника по радиационна 

защита в ЦМУ (вътрешно 

ведомствен контрол); 

ТМУ Бургас - 1 бр. от 

ТРИСИГМА и 2 бр. 

вътрешноведомствени; 

ТМУ Пловдив -          6 бр.; 

ТМУ Аерогара -         2 бр.; 

Дейност 4.2.6. Разкриване и 

установяване на административни 

нарушения по ЗАДС 
ДА, ДЦМЛ, МЛ 

РУСЕ, МЛ 

ПЛОВДИВ 

постоянен 

- брой съставени актове за 

установявани  

административни нарушения 

по ЗАНН, във връзка с 

нарушаване разпоредбите на 

ЗАДС 

ДА - 19 броя издадени актове за 

нарушения по ЗАДС; 

ТМУ Русе -          219 броя; 

ТМУ Бургас -       62 бр.; 
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- брой изготвени становища по 

постановления за назначаване 

на експертизи по досъдебни 

производства 

 ТМУ Пловдив -   295 бр.; 

- брой извършени експертизи 

по досъдебни производства за 

нарушения по ЗАДС 

ДЦМЛ - извършени 166 

експертизи по ДП за нарушения 

по ЗАДС от трите лаборатории;  

ТМУ Русе:  

- за целите на дознанието -9 бр.; 

- за целите на акцизния контрол - 

815бр.; 

ТМУ Пловдив -          28 бр.; 

Дейност 4.2.7. Поддържане и 

управление на система за анализ на 

риска, включително и на вътрешни 

ГКПП чрез модул ПТРР към БИМИС 

ДМРР постоянен 
- брой въведени и 

актуализирани профили 

ДМРР - 244 бр. активирани 

рискови профили.  

Дейност 4.2.8. Поддържане и 

управление на „Система за обмен на 

рискова информация” (СОРИ)  

ДМРР  постоянен 

- брой въведени и 

актуализирани сигнали, 

проверки, ДП и др. 

ДМРР - По отношение 

акцизните стоки, в СОРИ са 

въведени над 90 сигнала, като в 

над 70% от случаите са 

извършени проверки от 

митническите органи. В СОРИ се 

въвеждат всички протоколи за 

извършен физически контрол по 

реда на ЗАДС, като за 2016 г. са 

въведени 13 090 проверки, 58 бр. 

сигнали, 

60 бр. формуляри с рискова 

информация, от които 45 бр. във 

връзка с наблюдение в интернет 

пространството, 

69 бр. формуляри с нарушения;  

Мярка 4.3. По-пълно интегриране 

на дейността по пътните такси и 

разрешителния режим в 

митническия контрол 
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Дейност 4.3.1. Стартиране на 

проверките по ПТРР на всички  

ГКПП, на които към настоящия 

момент не се осъществяват такива 
ДФОП 2016 - брой извършени проверки 

ДМРР - Монтиране на 

автомобилни везни на ГКПП 

Силистра, Дуран кулак, 

Златарево, Илинден, което 

доведе до значително 

подобряване контрола по ПТРР.  

Дейност 4.3.2. Монтиране на ГКПП 

Дунав мост 2 Видин по една 

допълнителна контролна кабина, с 

две гишета всяка, както на вход, така 

и на изход. 

ДИС, ДМРР, ДУСЛ 

 
2016 

- 100 % процентов контрол на 

преминаващи изходящ трафик 

през ГКПП Дунав мост 2 

Видин. 

  

 

 

Мярка 4.4. Засилване на контрола 

чрез наблюдаване в Интернет 

пространството, с цел 

установяване на данни за 

нарушения и престъпления от 

компетентност на митническите 

органи и предприемане на мерки 

за тяхното предотвратяване 

        

Дейност 4.4.1. Стартиране на 

дейността по наблюдение в Интернет 

пространството и събиране на 

информация, с цел установяване 

несъответствия със законовите 

изисквания от компетенциите на 

митническите органи 

ДМРР постоянен - брой изготвени доклади 

ДМРР - 77 бр. 

Дейност 4.4.2. Установяване на 

ефективно взаимодействие и 

сътрудничество на национално и 

международно ниво в областта на 

измамите в Интернет, с цел 

установяване и предприемане на 

мерки за пресичане на нелегални 

дейности, засягащи финансовите 

интереси на ЕС 

ДМРР       

задача 4.4.2.1. Обмен на информация 

на национално ниво (други ДМРР постоянен - брой подадени сигнали 
ДМРР – 0 бр.  
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институции и представители на 

частния сектор, митнически 

учреждения) 

- брой отправени запитвания 

ДМРР – 0 бр.   

задача 4.4.2.2. Обмен на информация 

с митническите администрации на 

ДЧ на ЕС или трети страни 

 

 

ДМРР постоянен  

- брой отправени запитвания 
ДМРР – 0 бр.  

- брой извършени проверки 
ДМРР – 0 бр.   

задача 4.4.2.3. Участие в проектна 

група към Съвета на Европа за 

проучване на прилаганите работни 

техники за противодействие на 

нарушенията извършени, чрез 

Интернет, от компетенциите на 

митническите органи 

ДМРР постоянен -  доклади от участие 

ДМРР – 2 бр.  

Мярка 4.5. Засилване на 

ефективния и систематичен обмен 

на информация за риска в 

митническите дейности 

        

Дейност 4.5.1. Обмен на 

информация, чрез Общностната 

система за управление на риска 

(CRMS) – DG TAXUD 

ДМРР 
постоянен     

ТМУ 

задача 4.5.1.1. Въвеждане на 

информация за рискови събития и 

констатирани нарушения 

ДМРР, ТМУ постоянен - брой въведени формуляри 

ДМРР -                      45 бр. 

въведени формуляри с рискова 

информация; 

ТМУ ЮЗ -                  5 бр.; 

ТМУ Лом –                0 бр.; 

ТМУ Варна –             5 бр.; 

ТМУ Столична -       5 бр.; 

ТМУ Пловдив -         1 бр.; 

ТМУ Аерогара -      21 бр.; 

задача 4.5.1.2. Ежедневен преглед на 

информацията въведена в системата 
ДМРР, ТМУ постоянен 

- брой прегледани формуляри  

 

ДМРР -                     1 964 бр.; 

ТМУ Русе -                 159 бр.; 

ТМУ ЮЗ –               1 500 бр.; 

ТМУ Варна –          1 604 бр.; 
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ТМУ Столична - Прегледани 

всички    формуляри за 

изминалата    година; 

ТМУ Пловдив -          0 бр.; 

ТМУ Аерогара -  1 762 бр.; 

- брой създадени рискови 

профили след преглед на 

формулярите 

ДМРР - 35 бр. създадени 

рискови профили въз основа на 

информацията; 

ТМУ Лом – 0 бр.; 

задача 4.5.1.3. Отговор/обратна 

връзка по конкретен формуляр за 

рискова информация 
ДМРР постоянен - брой отговори 

ДМРР - 785 бр. създадени  

формуляри за обратна връзка 

(съобщения);  

ТМУ Русе – 3 бр.; 

Дейност 4.5.2. Обмен на 

информация, чрез Системата за борба 

с измамите (AFIS) на OLAF ДМРР постоянен 

- брой прегледани формуляри, 

въведени в системата 

ДМРР - Над 3000 бр.   

- брой създадени рискови 

профили 

  

Мярка 4.6. Използване на обмена 

на информация с основните 

икономически оператори, с цел 

упражняване на мониторинг и 

контрол на търговската верига „от 

край до край” 

        

Дейност 4.6.1. Получаване на 

предварителна информация от 

икономическите оператори 
ДМРР, ТМУ постоянен - брой получени съобщения 

ДМРР - При поискване;  

ТМУ ЮЗ – няма; 

ТМУ Варна –      1419 бр.; 

ТМУ Пловдив -      59 бр.; 

Мярка 4.7. Повишаване 

ефективността при анализа на 

оперативна информация, 

получавана от международните 

системи за обмен на данни 

        

Дейност 4.7.1. Обмен на 

информация, чрез системите на на 

АМ, OLAF, Europol, WCO и др.,  с 
ДМРР постоянен - брой обменени съобщения 

ДМРР - разпространени 161 бр. 

сигнали за заподозрени в 

наркотрафик лица, фирми и 

превозни средства и 467 бр. 
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цел събиране и анализ на рискова 

информация 

съобщения за залавяния на 

наркотици в чужбина, получени 

по международни 

информационни системи; 

- разпространени 106 бр. 

съобщения за залавяния в 

страната по системите на АМ, 

всички по-значими са преведени 

и разпространени в 

международните системи; 

- AFIS mail – над 60 бр.  

Мярка 4.8. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на 

увереност и консултиране на 

структури/процеси при 

извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта 

ЗВО       

Дейност 4.8.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните структури/ 

процеси 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  

  

 
    

     

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

органи, с икономическите оператори и с обществеността 

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 
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Мярка 5.1. Сътрудничество с 

митническите администрации на 

държавите членки на ЕС и 

координирани действия за защита 

на финансовите интереси на 

Съюза, включително 

сътрудничество с компетентните 

органи в областта на акцизите 

        

Дейност 5.1.2. Сътрудничество с 

гарантиращата организация на 

Република България за процедура 

ТИР 

ДМРП, ДМРР постоянен 

- брой проведени заседания на 

Комисията за достъп до 

процедурата ТИР 

ДМРП, ДМРР –       6 бр.; 

ТМУ Русе – 1 бр.;  

  
- брой издадени разрешения за 

достъп до процедурата ТИР 

ДМРП, ДМРР – 62 бр.;  

  

- брой актуализации на 

Международната база данни за 

превозвачи, имащи достъп до 

процедурата ТИР към 

ИКЕ/ООН 

  

Дейност 5.1.3. Обмен на информация 

с други митнически администрации в 

рамките на процедурите по 

издирване и събиране на възникнало 

задължение при режим транзит 

съгласно административните 

споразумения между ДЧ на 

Конвенцията за общ транзитен 

режим и Конвенция ТИР 
ДМРП, ТМУ постоянен 

 

- брой получени запитвания 

 

ДМРП      -                110 бр.; 

ТМУ Русе –                10 бр.;  

ТМУ ЮЗ –                  11 бр.; 

ТМУ Лом –                   5 бр.; 

ТМУ Варна –               9 бр.; 

ТМУ Столична –      13 бр.; 

ТМУ Бургас –         186 бр.; 

ТМУ Пловдив -       454 бр.; 

- брой изпратени запитвания 

ДМРП –                    133 бр.; 

ТМУ Русе –              129 бр.; 

ТМУ ЮЗ –                    6 бр.; 

ТМУ Лом – не са изпращани; 

ТМУ Варна -                3 бр.; 

ТМУ Столична –         9 бр.; 

ТМУ Бургас  –         706 бр.; 

ТМУ Пловдив -       415 бр.; 

ДМО 2016 
- участие в среща на 

генералните директори на 

ДМО: 
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Дейност 5.1.4. Участие в 

международни форуми на държавите 

членки на ЕС 

митн. администрации на ДЧ на 

ЕС; 

 

- участие в 89-та среща на 

Групата по митническа 

политика, 7-8 юли 2016г., 

Брюксел, Белгия  

- участие в 90-та среща на 

Групата по митническа 

политика, 24.10.2016г. и 91-та 

среща на Групата по митническа 

политика, 1.12. 2016г.  

- участие в Неформалната 

среща на генералните 

директори на митн. 

администрации на ДЧ на ЕС и 

Турция; 

 

ДМО - участие в 83-та среща на 

Клуба на генералните директори 

на митническите администрации 

на държавите членки на ЕС и 

Турция, 26-27 май 2016г., Блед, 

Словения. 

- участие в митническия 

формат на Азиатско-

европейската инициатива 

ASEM; 

 

ДМО - участие в 12-та среща на 

Генералните директори/ 

комисари на митническите 

администрации на държавите 

членки на инициативата Азия-

Европа (ASEM), 25-27 април, 

Бруней . 

- участие в семинар на високо 

равнище под нидерландско 

председателство; 

 

ДМО - - не е взето участие в 

първата работна среща на 

генералните директори на 

митническите администрации в 

Европейския съюз, 20.04.2016г.  

- участие в семинар на високо 

равнище под словашко 

председателство; 

ДМО - участие във втората 

работна среща на генералните 

директори на митническите 

администрации в Европейския 

съюз, 25.10.2016г.  

- участие в годишната среща на 

OAFCN – Мрежата на 

комуникаторите на ОЛАФ 

  

Дейност 5.1.5. Уведомяване във 

връзка с разрешаването и 
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използването на опростени 

процедури ниво ІІ при превози по 

въздух и при превози по море 

съгласно чл. 445 и чл. 448 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на ЕК 

(регламентът се отменя от 01.05.2016 

г.) 

задача 5.1.5.1. Уведомяване на ДЧ, 

на чиято територия се намират 

началните и крайните  летища и 

пристанища във връзка с 

разрешенията за използване на 

опростени процедури, ниво ІІ при 

превози по въздух и при превози по 

море съгласно чл. 445 и чл. 448 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93,както и 

във връзка с разрешение за 

използване на режим съюзен транзит 

въз основа на електронен манифест 

за стоки, превозвани с въздушен 

транспорт или морски транспорт, 

който до 1 май 2018 г. се счита като 

еквивалентен на режима, посочен в 

чл. 233, параграф 4, буква „д“ от 

МКС,   за които България е 

разрешаващ орган 

ДМРП 

30.04.2016г.  за 

задачата в 

обхвата на 

Регламент 

(ЕИО) № 

2454/93 

 

Постоянен за 

задачата в 

обхвата на 

МКС 

- брой уведомления   

задача 5.1.5.2. Съгласуване на 

проекти на разрешения на ДЧ, които 

са разрешаващ орган, във връзка с 

разрешаването и използването на 

опростени процедури ниво ІІ при 

превози по въздух и при превози по 

море съгласно чл. 445 и чл. 448 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93, както и 

във връзка с разрешение за 

използване на режим съюзен транзит 

въз основа на електронен манифест 

за стоки, превозвани с въздушен 

ДМРП 

30.04.2016г.  за 

задачата в 

обхвата на 

Регламент 

(ЕИО) № 

2454/93 

 

Постоянен за 

задачата в 

обхвата на 

МКС 

- брой уведомления във връзка 

с процедурата по консултация 
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транспорт или морски транспорт, 

който до 1 май 2018 г. се счита като 

еквивалентен на режима, посочен в 

чл. 233, параграф 4, буква „д“ от 

МКС 

Дейност 5.1.6. Информиране чрез 

предварително съгласуване или 

уведомяване на съответните 

засегнати ДЧ съгласно чл. 292, 

параграф 5, чл. 500 и чл. 501 от 

Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на ЕК  

,, отнасящи се до единно разрешение 

за митнически икономически режим 

(МИР) и допускане за свободно 

обращение със специфично 

предназначение. Консултационни  

процедури във връзка със заявления 

за разрешения по член 211, параграф 

1 от МКС, които се отнасят до 

няколко държави членки. 

       

задача 5.1.6.1. Изпращане на 

подадени на АМ искания за МИР или 

специфично предназначение и 

съответните проекти на разрешения 

до засегнатите митнически органи на 

ДЧ за съгласуване, както и 

получаване от съответните ДЧ на 

искания и проекти на разрешения за 

съгласуване от АМ. Консултационни  

процедури във връзка със заявления 

за разрешения по член 211, параграф 

1 от МКС, които се отнасят до 

няколко държави членки 

ДМРП 

30.04.2016г.  за 

задачата в 

обхвата на 

Регламент 

(ЕИО) № 

2454/93 

 

Постоянен за 

задачата в 

обхвата на 

МКС 

 

 

 

- брой уведомления                     

 

 

 

ДМРП – 18 бр.;  

 

- брой консултационни 

процедури   

ДМРП – 5 бр.;  
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задача 5.1.6.2. Изпращане на 

уведомления по чл. 501, параграф 2 

от Регламент (ЕИО) № 2454/93  до 

засегнатите митнически органи на 

ДЧ, когато българските митнически 

органи са издали единно разрешение, 

както и получаване на уведомления 

от издаващите митнически органи на 

другите ДЧ до АМ.                            

Изпращане на данините на 

разрешения по чл. 211, параграф 1 от 

МКС, издадени от БМА без 

консултация в съответствие с чл. 261, 

праграф 1 от РИ (ЕС) 2015/2447 до 

другите заинтересовани митнически 

органи,  както и получаване на 

данните на издадени разрешения по 

чл. 211, парграф1 от МКС от други 

ДЧ 

ДМРП 

30.04.2016г.  за 

задачата в 

обхвата на 

Регламент 

(ЕИО) № 

2454/93 

 

Постоянен за 

задачата в 

обхвата на 

МКС3 

 

 

 

- брой уведомления; 

 

 

 

 

 

ДМРП – 3 бр.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- брой изпратени разрешения; 

 

 

 

- брой получени разрешения   

 

Дейност 5.1.7. Участие и иницииране 

на консултационни процедури, 

свързани с издаването на единни 

разрешения за опростена процедура 

(SASP) 

 

ДПК, ДМРП 

 

постоянен 

- брой извършени 

консултационни процедури 

 ДПК - 0 бр.; 

Дейност 5.1.8. Извършване на 

проверки по линия на 

международното сътрудничество в 

областта на акцизите съвместно с 

данъчните администрации на 

държавите членки, в съответствие с 

Регламент  (ЕС) № 389/2012 
ДА постоянен 

- брой проверки по получени 

запитвания относно 

правилното прилагане на 

акцизното законодателство 

ДА - Извършени проверки по 

линия на административното 

сътрудничество с държавите-

членки на ЕС чрез Централното 

звено за връзка в областта на 

акцизите в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 389 на Съвета 

от 02.05.2012 г. относно 

административното 

сътрудничество в областта на 

акцизите - 110 броя; 

ТМУ Пловдив -          51 бр.; 
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- брой изпратени запитвания 

поради възникнали съмнения 

за извършено нарушение на 

акцизното законодателство 

  

Дейност 5.1.9. Обмен на информация 

чрез акцизните информационни 

системи на ЕС – Системата за 

движение и контрол на акцизни 

стоки (EMCS) и комуникационния 

канал ELO TO ELO 

ДА постоянен 

- брой изпратени запитвания 

чрез EMCS 

ДА: 

 - обработени чрез модул 

„Административно 

сътрудничество” в системата за 

движение и контрол за акцизни 

стоки (EMCS) – искания за 

административно 

сътрудничество – 128 броя 

искания за административно 

сътрудничество; 

- обработени чрез модул 

„Спонтанна информация“ в 

системата за движение и контрол 

за акцизни стоки (EMCS) – 59 

броя.  

  
- брой изпратени запитвания 

чрез ELO TO ELO 

ДА: 
- чрез комуникационния канал  

ELO TO ELO – получени – 515 

бр., изпратени запитвания и 

писма – 338 бр.; 

- Участие в работна група, 

сформирана по Заповед № ЗАМ-

1163/32-320860 от 16.11.2016 г. 

на директора на Агенция 

„Митници” за изготвяне на 

„Проект на Указания за 

изпълнение на ангажиментите 

при осъществяване на 

дейностите по административно 

сътрудничество в областта на 

акцизите и за работата на 

Централното звено за връзка за 

акцизите“  
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Дейност 5.1.10. Сътрудничество с 

митническите администрации на ДЧ 

с оглед правилното прилагане на 

митническото законодателство, 

предотвратяването, разкриването на 

нарушенията на митническото 

законодателство на ЕС 

ДМРР постоянен 

- оказване на помощ при 

поискване от митническите 

органи на други ДЧ 

ДМРР - Оказана помощ при 

поискване от митническите 

органи на други ДЧ.  

- отправяне на молба за 

съдействие до митнически 

органи на други ДЧ 

ДМРР - Отправени молби за 

съдействие до митническите 

органи на други ДЧ.  

Дейност 5.1.11. Връчване на 

документи, издадени от 

митническите органи на държави 

членки 

ДМРР постоянен 

- отправяне на молби до 

митнически органи на ДЧ за 

връчване на техни граждани на 

документи, издадени от 

българските митнически 

органи 

ДМРР - Отправени молби до 

митническите органи на ДЧ за 

връчване на документи, издадени 

от АМ.  

- връчване на документи на 

български граждани, издадени 

от митнически органи на други 

ДЧ 

ДМРР - Връчване на документи 

на български граждани, издадени 

от митническите органи на други 

ДЧ; 

ТМУ Русе - 1 бр. връчено 

решение от Чешката митн. 

Администрация; 

Дейност 5.1.12. Сътрудничество с 

митническите администрации на ДЧ 

на основание Регламент 515/97 и 

Конвенция Неапол II 

ДМРР постоянен 

- брой извършени проверки и 

брой отправени запитвания по 

Регламент 515/97 

ДМРР -  Над 20 бр. запитвания, 

свързани с 

нарушения/престъпления с 

предмет акцизни стоки и над 20 

бр. проверки в областта на 

акцизното облагане и 

нарушенията с предмет акцизни 

стоки. 

- брой извършени проверки и 

брой отправени запитвания по 

Конвенция Неапол II 

 ДМРР - Отправени 16 бр. 

запитвания към АМ, 

предоставени отговори с общо 16 

бр. писма по Конвенция „Неапол 

II” в областта на 

противодействие на нелегалния 

наркотрафик. 
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Мярка 5.2. Сътрудничество с 

държави не членки на ЕС за 

взаимна административна помощ 

в митническата област 

        

Дейност  5.2.1. Прилагане на 

конвенциите, сключени в рамките на 

СМО 

        

задача 5.2.1.1. Участие в дейността и 

заседанията на Административния 

комитет по Истанбулската конвенция  

и договарящите страни по Конвенция 

АТА 

ДМРП постоянен 
- брой участия, указания и 

позиции 
  

задача 5.2.1.2. Участие в дейността и 

заседанията на Управителния 

комитет по Ревизираната Конвенция 

Киото 

ДЦМУ постоянен 
- брой участия, указания и 

позиции 

ДМРП – 1 бр. участие; 

ДОУЧР - Съгласуване на 

документ относно 

Международна конвенция за 

опростяване и уеднаквяване на 

митническите процедури, 

подписана в град Киото, Япония 

(Ревизираната конвенция Киото), 

за попълване на колонките в т. V 

„Обжалвания“ от въпросника, 

относно посочване на данни за 

митнически обжалвания, 

свързани с приходите, съгласно 

Глава 10 от Ревизираната 

конвенция Киото; 

ДМО - участиев семинар за 

акредитиране на технически и 

оперативни консултанти по 

Ревизираната конвенция Киото 

на СМО; 

задача 5.2.1.3. Участие в дейността и 

заседанията на Административния 

комитет по Митническата конвенция 

относно контейнерите, 1972 г. 

ДЦМУ постоянен 
- брой участия, указания и 

позиции 

ДМО - участие в среща на 

Административния комитет на 

Митническата конвенция 

относно контейнерите;  
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Дейност 5.2.2. Участие в работата на 

органите на международни 

организации 

ДЦМУ     

  

задача 5.2.2.1. Участие в дейността 

на Съвета, комитетите и други 

работни органи на Световната 

митническа организация (СМО) 

ДМО, ДЦМУ постоянен 

- изготвени материали и 

попълнени въпросници 

ДМО - попълнени 4 въпросника 

на СМО, за електронната 

търговия, за равнопоставеността 

на половете, за вътрешните 

работи и за контрол на 

минералните ресурси.  

- участие в редовните годишни 

сесии на Съвета на СМО 

ДМО - - участие в 127/128-та 

сесии на Съвета на СМО;  

- участие в дейността и 

заседанията на комитети на 

СМО 

ДМО - участие в сесиите на 

Комитета за борба с измамите, 

Комитета по укрепване на 

капацитета, Техническия 

комитет по митническа стойност, 

Под-комитета по интегритета и 

Комитета по Хармонизираната 

система,  

Техническия комитет по 

митническа стойност на СМО, 

Научния подкомитет,  

Контактния комитет на 

WCO/IATA/ICAO; 

ДТП - участие в 43-та сесия на 

Техническия комитет по 

митническа стойност на СМО;  

- участие в Конференцията на 

ръководителите на 

митническите администрации 

от Европейския регион на 

СМО 

 ДМО - участие на директора 

на АМ,19-20.05.2016г., Астана, 

Казахстан; 

 

- участие в срещата на 

ръководителите на 

Европейските служби за борба 

с контрабандата и 

митническата измама 
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- участие в други работни 

органи на СМО 

ДМО - участие в заседания на 

Работна група SAFE, на 

Работната група по 

Споразумението по улесняване 

на търговията на СМО, на 

Работна група за електронна 

търговия, в заседание на 

проектния екип по Модела данни 

на СМ, на РГ на СМО за борба с 

фалшифицирането и 

пиратството, на експертна група 

технически експерти за проверки 

с рентгеново оборудване на 

СМО,  

- участие в регионален семинар 

на СМО по прилагане на 

Споразумението по улесняване 

на търговията на СТО, 01 – 

03.06.2016г., в Стокхолм, 

Швеция. 

-участие в конференция на тема 

„Модерни платформи на 

взаимодействие – Подобряване 

на сътрудничеството между 

митническата и данъчната 

администрация“, 23-24.11. 2016г, 

Будапеща, Унгария - участие в 

Третата съвместна конференция 

ИКАО - СМО за повишаване на 

безопасността на авиационното 

карго и улеснение на търговията 

– Пътят на ефективното 

изпълнение;  

задача 5.2.2.2. Участие в сесиите на 

Административния комитет на 

Конвенция ТИР (АС.2) и в сесиите на 

Работната група по митническите 
ДМРП постоянен 

- брой участия, указания и 

позиции 

ДМРП: 

- 3 бр. участия; 

- 3 бр. указания 
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въпроси свързани с транспорта 

(WP.30) към ИКЕ/ООН 

задача 5.2.2.3. Участие в годишната 

сесия на Комисията по наркотични 

вещества (КНВ) при Икономическия 

и социален съвет на ООН – Виена 

ДМРР 2016 - доклад от участие в срещата 

 ДМРР - 1 бр. одобрен доклад. 

Дейност 5.2.3. Задълбочаване на 

регионалното сътрудничество с цел 

приобщаване на страните от 

Югоизточна Европа към политиките 

на ЕС 

ДМО       

ДЦМУ       

задача 5.2.3.1. Участие в работата на 

Центъра за правоприлагане в 

Югоизточна Европа (ЦПЮЕ) 

ДМО, ДМРР 

постоянен - доклади от участие в срещите 

ДМО: 

- участие в петата сесия на 

Финансовата консултативна 

група към SELEC, проведена на 

23.03.2016 г. 

- участие в работните групи на 

Центъра за правоприлагане в 

Югоизточна Европа (SELEC) 

- участие на директора на 

Агенция „Митници“ в 13-та 

среща на Съвета на SELEC в 

Букурещ, Румъния.  

 

задача 5.2.3.2. Участие в работната 

група по митнически въпроси към 

Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС) 

ДМО постоянен - доклади от участие в срещите 

ДМО - не са провеждани срещи.  

Дейност 5.2.4. Прилагане на 

двустранни международни договори 

и развитие на двустранното 

сътрудничество 
ДМО, ДЦМУ   

- проведени срещи и/или 

осъществена кореспонденция с 

други митнически 

администрации, на ръководно 

и на експертно ниво 

ДМО: 

- среща на ръководителите на 

митническите администрации на 

Република България и Република 

Турция, 16 юни 2016, ГКПП 

Капъкуле и Одрин 
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- официално посещение на 

делегация от Агенция 

„Митници“ в Ислямска 

Република Иран, 7-11 ноември 

2016 г. 

- среща с посланика на 

Република Азербайджан 

- проведена кореспонденция с 

ръководителя на Сръбската 

митническа администрация 

- проведена кореспонденция с 

ръководителя на Йорданската 

митническа администрация 

- проведена кореспонденция с 

ръководителя на митническата 

администрация на Република 

Корея; 

 

ДОУЧР : 

 1. съгласуване на Проект на 

споразумение между Агенция 

„Митници“ и Националната 

агенция за фискална 

администрация на Румъния за 

обмен на митническа 

информация;  

- проведени срещи и/или 

кореспонденция за подготовка 

на двустранни спогодби 

ДМО: 

- подписан меморандум за 

сътрудничество между 

митническите администрации на 

Република България и Република 

Беларус, 16-17 март 2016, Минск, 

Беларус 

 

ДОУЧР: 

1. съгласуване на Проект на 

Решение на Министерски съвет 

за одобряване на Проект на 
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Споразумение между 

Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ към 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и „Дирекция по 

международно публично право“ 

към Федералния департамент по 

външните работи на 

Конфедерация Швейцария за 

признаване на български 

свидетелства за правоспособност 

и подготовка на морските лица за 

работа на борда на кораби, 

регистрирани в Швейцария, 

съгласно Правило 1/10 на 

Международната конвенция за 

вахтената служба и нормите за 

подготовка и освидетелстване на 

моряците, 1978 г., както е 

изменена, като основа за водене 

на преговори; 

2. съгласуване на Проект на 

Решение на Министерски съвет 

за приемане на Трети план за 

действие на Република България 

за участие в Глобалната 

инициатива „Партньорство за 

открито управление“ със 

следните бележки по мярка 1.1.8.; 

3. съгласуване на Проект на 

Решение на Министерския съвет 

относно одобрение на 

Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение между 

Канада, от една страна, и 

Европейския съюз и неговите 

държави членки, от друга, и 
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одобряване на предложенията за 

решения за подписване, 

сключване и временно прилагане 

на споразумението; 

4. съгласуване на Проект на 

решение на Министерски съвет за 

одобряване и подписване на 

Споразумение за учредяване и 

Устав на Организацията за 

европейско публично право при 

условие на последваща 

ратификация; 

5. съгласуване на Проект на 

Решение на Министерския съвет 

за одобряване на проект на 

Споразумение за сътрудничество 

за партньорство и развитие 

между Европейския съюз и 

неговите държави-членки, от 

една страна, и Ислямска 

република Афганистан, от друга, 

и упълномощаване на министъра 

на външните работи за 

подписване на Споразумението.; 

Дейност 5.2.5. Извършване на 

проверки по линия на взаимната 

административна помощ в 

митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени  молби за 

съдействие до чужди 

митнически администрации 

при съмнения за извършено 

нарушение на митническото 

законодателство 

ДМРР - Изпратени над 200 бр. 

писма във връзка с извършване 

на проверки по линия на 

взаимната административна 

помощ.  

- брой извършени проверки по 

молба на чужди митнически 

администрации 

ДМРР - Получени над 260 бр. 

писма, свързани с проверки и 

изготвяне на отговори по линия 

на взаимната административна 

помощ; 

ТМУ Русе - 1 бр.; 
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Дейност 5.2.6. Връчване на 

документи, издадени от 

митническите органи, посредством 

правните инструменти за взаимна 

помощ в митническата област 

ДМРР постоянен 

- брой отправени  молби до 

чужди администрации за 

връчване на техни граждани на 

документи, издадени от 

българските митнически 

органи 

ДМРР - Над 28 бр.; 

- брой връчени документи на 

български граждани, издадени 

от чужди митнически 

администрации 

ДМРР - 2 бр.;   

Дейност 5.2.7. Извършване на 

последващи проверки на  издадените 

в Република България доказателства 

за произход на стоки в рамките на 

преференциалните и други 

договорености на ЕС с трети страни  

ДТП, ТМУ       

       

задача 5.2.7.1. Изготвяне на искания 

до митническите учреждения за 

проверка на доказателства за 

произход на стоките, послужили като 

основание за предоставяне тарифни 

преференции в трети страни.  

ДТП, ТМУ постоянен 

- общ брой изпратени за 

проверка доказателства за 

произход 

ДТП –                          340 бр.; 

ТМУ Русе -                     4 бр.; 

ТМУ ЮЗ -                  157 бр.; 

ТМУ Свищов -            36 бр.; 

ТМУ Лом –                     4 бр.; 

ТМУ Варна -                  3 бр.; 

ТМУ Столична –        18 бр.; 

ТМУ Бургас –               5 бр.; 

ТМУ Пловдив -          35 бр.; 

задача 5.2.7.2. Уведомяване на 

митническите органи на държавите 

партньори за резултатите от 

извършените в Република България 

последващи проверки на 

доказателствата за произход 
ДТП постоянен 

- брой отговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност 

ДТП –                          191 бр.; 

ТМУ Русе -                     5 бр.; 

ТМУ Пловдив -           35 бр.; 

  

- брой неотговарящи на 

изискванията за автентичност и 

верност 

ДТП –                         141 бр.; 

ТМУ Бургас –               1 бр.; 

ТМУ Пловдив -           няма ; 

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 

        

задача 5.3.1.1. Предоставяне на 

информация на органите на МВР  

ДИС, ДСАП, ДМРР, 

ДА 

 

постоянен 
- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС –                  3 бр.;  

ДА -                    15 бр.; 

ДМРР - Изпратени общо над 350 

бр. писма във връзка с работата 

на ДМРР, в т.ч.: 

Изпратени 47 бр. отговори на 

запитвания; извършени проверки 

по 44 бр. предупредителни 

съобщения в областта на 

противодействие на нелегалния 

наркотрафик и експортния 

контрол на изделия и технологии 

с двойна употреба; 

Над 20 бр. отговори в областта 

на облагането с акциз и акцизния 

контрол; 

Кореспонденция във връзка с 

работата на Специализирания 

склад за наркотици; 

ДСАП –                18 бр.; 

ТМУ Бургас -       9 бр.;  

ТМУ Пловдив -  49 бр.; 

задача 5.3.1.2. Предоставяне на 

информация на ДАНС при 

необходимост 

ДИС, ДСАП, ДМРР 

постоянен 

- брой изпратени сигнали/ брой 

изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС – 15 бр.; 

ДМРР - Изпратени общо над 23 

бр. писма във връзка с работата 

на ДМРР, в т.ч.:                    3 бр. 

отговори на запитвания в 

областта на експортния контрол 

на изделия и технологии с 

двойна употреба; 

Над 10 бр. изпратени сигнала и 

отговори на запитвания в 

областта на облагането с акциз и 

акцизния контрол; 

ДСАП – 3 броя; 
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ТМУ Русе - 9 бр.;  

задача 5.3.1.3.  Предоставяне на 

информация на КОНПИ 

ДИС, ДСАП, ДМРР, 

ДПК 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания   

ДПК - 3 бр. отговори на 

запитвания до КОНПИ; 

ДИС – 3 бр.; 

ДМРР - Изпратени общо 13 бр. 

писма до КОНПИ във връзка с 

работата на ДМРР; 

ДСАП – 1брой; 

задача 5.3.1.4. Предоставяне на 

информация на органите на 

съдебната власт  

ДСАП, ДИС, ДМРР, 

ДА 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС –                4 бр.; 

ДА -                  43 бр.; 

ДМРР - Изпратени общо над 700 

бр. писма във връзка с работата 

на ДМРР, както и 735 бр. 

отговори на запитвания, 

свързани със съхранение в 

специализирания склад за 

наркотици – веществени 

доказателства по досъдебни 

производства; 

ДСАП –                  8 бр.; 

ТМУ Русе –           4 бр.; 

ТМУ Бургас -       6 бр.;  

ТМУ Пловдив - 16 бр.; 

задача 5.3.1.5. Предоставяне на 

информация на НСлС 
ДСАП, ДИС, ДМРР,                       

ДА 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДМРР - Над 10 бр.; 

ТМУ Русе –   3 бр.; 

ДСАП –         4 бр.; 

Дейност 5.3.2. Обмен на информация 

с НАП, ИААА, АПИ и НСИ 
        

задача 5.3.2.1. Обмен на информация 

с органите на НАП 
ДИС, ДСАП, ДМРР, 

ДПК, ПК ТМУ 

постоянен 
- брой извършени обмени на 

информация  

ДИС: 

- Получени информации от 

електронните услуги на НАП – 

20 бр. 

- Предоставени информации на 

служители на НАП – над 28 хил. 

бр; 

- Изпратени отговори – 2; 

- Достъпът до МИС3А 

продължава да се предоставя въз 
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основа на получена заповед от 

ръководителя на 

организацията (НАП). 

ДПК: 

 - 11 бр. ежемесечни данни по чл. 

104, ал. 5 от ЗАДС за 

установените задължения за 

акциз с ревизии; 

- участие в проведени работи 

срещи; 

ДМРР - Изпратени общо над 160 

бр. и получени над 90 бр. писма 

във връзка с работата на ДМРР; 

ДСАП –                       24 бр.; 

ТМУ Русе –                  9 бр.; 

ТМУ Столична –        1 бр.,        
1 бр. писмо и една работна среща с 

органите на НАП. ; 

ТМУ Пловдив -         53 бр.; 

задача 5.3.2.2. Обмен на информация 

с ИААА 

ДИС, ДМРР постоянен 
- брой извършени обмени на 

информация  

ДИС: Извършени са 548 импорта 

в модул ПТРР и 188 експорта от 

модул ПТРР. 

Достъпът до МИС3А 

продължава да се предоставя въз 

основа на получена заповед от 

ръководителя на организацията 

(ИААА). 

задача 5.3.2.3. Обмен на информация 

с АПИ 

ДМРР, ДИС постоянен 

- брой извършени обмени на 

информация ;                            

ДИС - Достъпът до МИС3А 

продължава да се предоставя въз 

основа на получена заповед от 

ръководителя на 

организацията (АПИ); 

ДМРР - Изпратени общо над 250 

бр. и получени над 210 бр. писма 

във връзка с работата на ДМРР. 

- стартиране на подготовката за 

обмен на данни между модул 

ДИС - Изготвяне и съгласуване 

на тръжна документация за 

Обществена поръчка за избор на 
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ПТРР и системата за 

начисляване на тол-такси; 

Изпълнител на ТОЛ системата и 

електронните винетки. В 

документацията е предвидено 

разработка на интерфейси към 

външни системи, каквато е 

модул ПТРР. 

- подготовка на системата за 

издаване и проверка на 

електронни винетки за леки 

автомобили 

 

задача 5.3.2.4. Обмен на информация 

с НСИ 

ДСАП постоянен 
 - брой извършени обмени на 

информация 

ДИС - Достъпът до МИС3А 

продължава да се предоставя въз 

основа на получена заповед от 

ръководителя на 

организацията (НСИ); 

ДСАП – 12 броя; 

Дейност 5.3.3. Регулярно 

предоставяне на информация на 

други държавни институции във 

връзка с наредби и закони 

        

задача 5.3.3.1. Предоставяне на 

информация на МЗХ-ИАЛВ,  ДА „ДР 

и ВВЗ”, МИ  

ДИС, ДТП, ДМРР 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС – 51 бр.; 

ДМРР - Над 20 бр.; 

  

задача 5.3.3.2. Предоставяне на 

информация на МОСВ-ИАОС ДИС, ДТП 
постоянен 

- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС – 5 бр.; 

 

   

Дейност 5.3.4. Предоставяне на 

информация на външни потребители 

при конкретни запитвания 

ДИС, ДСАП, ДЦМУ постоянен 
- брой изпратени отговори на 

запитвания 

ДИС – 8 бр.; 

ДОУЧР: 

1. отговор на Съюза на 

печатарската индустрия в 

България относно предоставяне 

на информация за регистрирания 

внос и износ 

предоставяне на информация за 

регистрирания внос и износ 

транзитно през Пристанище 

Солун, Гърция; 
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2. отговор по искане в 

Централно митническо 

управление на Агенция 

„Митници“ по електронната 

поща относно предоставяне на 

митническите данни за вноса 

(дестинация, количество и 

стойност) на дружество;  

3. Искане в Централно 

митническо управление на 

Агенция „Митници“, относно 

предоставяне на митническите 

данни за стойността в лева на 

вноса и износа на дружеството; 

4. Справка за внесените 

количества на стока „двуазотен 

оксид“ с тарифен код 2811 29 30 

през 2015 г., относно изпълнение 

на ангажиментите на Република 

България по Рамковата 

конвенция на Обединените нации 

по изменение на климата 

(РКОНИК) 

5. Писмо за предоставяне на 

справка за всички декларации за 

внос и внесеното мито и ДДС 

6. Отговор на Писмо от 

Държавна агенция за 

метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН), относно искане 

за съдействие от Агенция 

„Митници“, във връзка с 

участието й, съвместно с органи 

по надзора на пазара на още девет 

държави членки на Европейския 

съюз, в проект „Съвместни 

дейности по надзор на пазара 

2015“, организиран от „Форума за 
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безопасността на продуктите в 

Европа“ (PROSAFE), с 

подкрепата на Европейската 

комисия и по-конкретно относно 

дейността „Ръчни електро-

инструменти II“ (Power tools II) 

7. Отговор по депутатско 

питане във връзка със закриване 

на Митница Свиленград.; 

ДА: 

- 5 броя отговори по запитвания 

на народни представители, 

включително и по отношение на 

мерките за повишаване на 

събираемостта на приходи от 

акциз, синали на граждани, 

информация на кметове на 

общини и др.  

- 12 броя публикуване на 

актуализирана информация в 

Портала за отворени данни в 

Министерския съвет; 

ДСАП – 63 броя; 

Дейност 5.3.5. Обмен на информация 

с ГВА при конкретни запитвания 
ДМРР постоянен 

- брой извършени обмени на 

информация  

  

Дейност 5.3.6. Предоставяне на 

достъп на други държавни 

институции до Системата за 

справочна информация на АМ на 

база сключени споразумения 

ДИС, Звено 

„Мрежова и 

информационна 

сигурност“ 

Постоянен - брой предоставени достъпи 

ДИС: Предоставени са права на 

достъпи на служители от: 

- МВР - 132 бр.; 

- МОСВ - 9 бр.; 

- МЗХ - 5 бр.. 

Актуализирани достъпи на 

служители от НАП - 542 бр 

Мярка 5.4. Подобряване на 

механизмите за сътрудничество с 

икономическите оператори, 

търговския сектор и 

неправителствените организации 
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Дейност 5.4.1. Преразглеждане и 

актуализиране на съществуващите 

меморандуми за разбирателство с 

бизнеса и сключване на нови такива 
ДМРР постоянен 

- брой актуализирани 

меморандуми 
  

- брой подписани нови 

меморандуми 
  

Дейност 5.4.2. Информиране на 

широката общественост 

ДАО, ДЦМУ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- брой публикации на актуална 

информация в интернет 

страницата на АМ 

www.customs.bg 

ДАО - В рубриката Новини са 

публикувани над 338 съобщения 

на български език, като повечето 

от тях са публикувани и на 

английски в англоезичната 

версия на интернет страницата; 

ДОУЧР: 

1.Публикувана информация на 

Интернет страницата на Агенция 

„Митници“ относно подаване на 

заявление по ЗДОИ; 

2.Публикуван отчет по ЗДОИ за 

2016 г. 

3.Публикувана Справка за 

издадените решения от 

директора на Агенция 

„Митници“ през периода 

01.01.2016 - 07.07.2016 г. ; 

ДА - 3 броя публикации на 

актуална информация в интернет 

страницата на АМ 

www.customs.bg; 

 

 

 

- издадени броя на списание 

„Митническа хроника” 

 ДАО  - Издадени са 7 броя на 

списание „Митническа хроника“, 

включително Годишен отчет на 

АМ за 2015 г. и един специален 

брой, посветен на Митническия 

кодекс на Съюза; 

 

 

 

- брой разпространени 

прессъобщения 

ДАО  - Разпространени са над 

338 прессъобщения, като голяма 

част от тях са придружени от 

актуален снимков материал, 

организирани са над 20 

http://www.customs.bg/
http://www.customs.bg/
http://www.customs.bg/
http://www.customs.bg/
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публични събития, включително 

пресконференции и брифинги, 

заснети са десетки репортажи за 

радио и тв предавания с 

участието на служители на АМ, в 

съответствие с 

комуникационната и медийната 

политика на АМ е подадена 

инфромация послужила за 

стотици материали в печатни 

издания ; 

 

 

 

 

- брой отговори на граждани 

 ДАО  - Чрез електронна поща на 

граждани и икономически 

оператори са предоставени 197 

официални отговора по различни 

теми от компетентността на АМ; 

ДОУЧР – 13 броя; 

 

 

 

 

- брой отговори на 

журналистически запитвания, 

включително по ЗДОИ 

 ДАО  - През периода са 

предоставени 193 официални 

отговора на запитвания, 

включително: 170 запитвания от 

журналисти, от които 6 

отправени по реда на ЗДОИ, 

както 23 запитвания от 

икономически оператори и 

граждани, отправени по реда на 

ЗДОИ.; 

ДОУЧР – 6 броя; 

дейност 5.4.3. Провеждане на 

семинари и срещи с икономически 

оператори и браншови организации 

ДЦМУ, ТМУ постоянен 

- брой проведени срещи и 

семинари 

ДА –                         135 броя; 

ТМУ Русе -                 8 броя 

срещи; 

ТМУ ЮЗ -                  1 брой 

проведена среща; 

ТМУ Варна -           30 броя; 

ТМУ Аерогара -     10 броя; 

- брой писмени отговори на 

журналистически питания 

 ТМУ Варна -       4 броя; 
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Мярка 5.5. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на 

увереност и консултиране на 

структури/процеси при 

извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта 

ЗВО       

Дейност 5.5.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните структури/ 

процеси 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  

  

     

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

митническата професия 

  

мярка, дейност, задача  отговорно звено 
срок за 

изпълнение 
индикатор изпълнение 

Мярка 6.1. Изпълнение на 

годишната Програма за обучение 

на специализираната 

администрация на Агенция 

„Митници” през 2016 г. 

        

Дейност 6.1.1. Организиране и 

провеждане на обученията съгласно 

годишната Програма за последващо 

обучение на специализираната 

администрация на АМ  
ДНУЦ, РУЦ РУСЕ, 

ЧРАОС-ТМУ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

 

 

 - брой обучени служители (на 

национално и регионално 

ниво) 

 

 

 

 

 

ДНУЦ: 

- обучени на национално ниво: 

2 607 

- обучени на регионално ниво: 

2642; 

ТМУ Русе: 

- в РУЦ Русе по националната 

програма са обучени 341  

служители; 

- по регионалната програма на 

Митница Русе - 281 служители; 
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ТМУ ЮЗ - Брой служители, 

участвали в обучения на 

национално ниво –  84; 

Брой служители, участвали в 

обучения на регионално ниво – 

175; 

ТМУ Свищов - 107 броя 

служители обучени на 

регионално ниво; 

ТМУ Лом – Обучени служители 

на регионално ниво – 194 бр.; 

ТМУ Варна –              543 бр. 

служители; 

ТМУ Столична -        246 бр. на 

нац. ниво; 

 - 532 бр. на рег. ниво; 

ТМУ Бургас –  

Обучени служители на 

национално ниво -       

                                        228 бр. 

- Брой обучени служители на 

регионално ниво –        502 бр.; 

ТМУ Пловдив -           221 бр.; 

ТМУ Аерогара –           72 бр. 

обучени служители на  

национално ниво; 

 -                                     210 бр. 

обучени служители на 

регионално ниво 

 

 

- брой обучения (на 

национално и регионално 

ниво) 

ДНУЦ: 

- обучения на нац. ниво: 12  

-обучения на рег. ниво: 198; 

ТМУ Русе - 13  обучения на 

национално и 15 на регионално 

ниво; 

ТМУ ЮЗ - Брой обучения на 

национално ниво – 37 и 
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брой обучения на регионално 

ниво – 16; 

ТМУ Лом - Обучения на 

регионално ниво – 16 бр.;  

ТМУ Варна -         68 бр.; 

ТМУ Столична -  53 бр. 

обучения на нац.ниво, 

13 бр. на рег. ниво; 

ТМУ Бургас - Обучения на 

национално ниво -53 бр. 

- Обучения на регионално ниво –    

                                 14 бр. 

1 бр.- международен семинар; 

ТМУ Пловдив -    66 бр.; 

ТМУ Аерогара -   39 бр. 

обучения на национално ниво; 

-                               27 бр. 

обучения на регионално ниво; 

Дейност 6.1.2. Организиране и 

провеждане на дистанционни 

обучения и чрез видео връзка в 

реално време (в класна стая и на МП)                              

ДНУЦ, ДИС 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучени служители 

ДНУЦ: 

 - брой обучени - 643; 

ДИС - обучени 5 служители; 

 

- брой дистанционни обучения  

ДНУЦ: 

 - брой обучения – 1 (Лакорда);  

ДИС - проведени 9 уебинара по 

трансевропейската система за 

обмен на данни в частта за 

акцизите. 

Дейност 6.1.3. Провеждане на 

специализирани обучения за 

повишаване квалификацията на ИТ 

експерти 

ДНУЦ, ДИС   

- брой и качество на 

проведените курсове за 

обучение 

ДНУЦ - брой обучения – 1 

(ИС/05); 

ДИС-Проведени обучения: 

- 4 курса за администриране на 

DW и Cognos и достъп до 

справките и Dashboards през 

Cognos. 

 - 2 курса Microsoft Premier 

Workshops – „PowerShell for the 

IT Administrator и  „System 
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Center 2012 Endpoint 

Protection:Concepts   and 

Administration“ 

- CSRD2 tranning Session; CCN2 

Platform Testing for Partners; 

CCN2 Operation for Partners; 

- IBM Domino Server 

администриране; 

- Lotus администриране; 

- Workshop image engineering; 

Windows 10 Security; 

Дейност 6.1.4. Провеждане на 

специализирани обучения за 

повишаване квалификацията на 

служители, работещи в областта на 

акцизното законодателство. 

ДНУЦ, ДА 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой и качество на 

проведените курсове за 

обучение 

ДНУЦ - - брой курсове – 13; 

 

Дейност 6.1.5. Организиране и 

провеждане на обучения за 

икономически оператори и други 

заинтересовани страни  

ДНУЦ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- брой обучени  
ДНУЦ -  брой обучени – 10; 

 

- брой обучения ДНУЦ - брой обучения – 2;  

Дейност 6.1.6. Организиране и 

провеждане на базов курс за 

обучение на служителите от 

специализираната администрация 

(едномесечни и седеммесечни) 

ДНУЦ 

съгласно 

утвърдената 

програма 

- утвърдена програма на базов 

курс  

ДНУЦ - 2 утвърдени програми; 

ДА : 

- Участие на експерт като лектор 

в 1 брой базов курс по утвърдена 

програма на НУЦ; 

- Изготвяне на въпроси и казуси 

във връзка с обученията в НУЦ – 

2 броя; 

- Участие на експект в 2 броя 

модулни изпита -15.08.2016 г. до 

20.09.2016 г. и в 1 брой финален 

изпит – 01.11.2016 г. до 

04.11.2016 г. ; 

- брой обучени служители 
ДНУЦ - брой обучени 

служители - 134; 

- брой проведени курсове 
ДНУЦ - брой проведени курсове 

- 5; 
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- брой проведени тестове  
ДНУЦ - брой проведени тестове 

-15; 

- брой издържали финален 

изпит 

ДНУЦ - брой издържали 

финален изпит – 106; 

Дейност 6.1.7. Организиране на 

обучения към Института по публична 

администрация (ИПА) 

ДНУЦ   

- утвърден Годишен план за 

обучение на служителите от 

АМ 

 ДНУЦ - утвърден Годишен план 

за обучение на служителите от 

АМ  

- Заповед №ЗАМ-233/08.03.2016 

г. за допълнение на програмата 

за обучение през 2016; 

- брой обучения 
  

ТМУ Бургас -        10 бр.; 

- брой обучени служители 

ДНУЦ - брой обучени 

служители в ИПА – 286; 

ТМУ Бургас -            49 бр.; 

Дейност 6.1.8. Прилагане на 

Програмата за електронно обучение 

на СМО  
ДНУЦ постоянен 

- брой служители, 

регистрирани на платформата 

CLIKC на СМО 

 ДНУЦ - брой рег. Служители -

15; 

Дейност 6.1.9. Анализ на 

ефективността от обученията 

ДНУЦ   

- анкети, справки 
ДНУЦ - обобщени справки от 

попълнените анкети;  

  - отчети 
ДНУЦ - отчети за изпълнение на 

програмата за обучение; 

  - тестове 
  

Дейност 6.1.10. Изготвяне на 

годишна Програма за обучение на 

специализираната администрация на 

Агенция „Митници” за 2017г. 

ДНУЦ 30.12.2016 
- утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ 

 ДНУЦ - утвърдена Програма за 

обучение на служителите в АМ 

съгласно Заповед №ЗАМ-

1293/27.12.2016 г. 

Мярка 6.2. Прилагане на Общия 

подход на ЕС за обучение в 

митническата област 

ДНУЦ       

Дейност 6.2.1. Внедряване на Рамка 

на компетентностите за 

митническата професия на ЕС в 

Агенция „Митници” (на 4 етапа) 

  31.06.2016     
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задача 6.2.1.1. Изпълнение на етап 

III: внедряване на разработената 

национална рамка на 

компетентностите в процесите по 

управление на човешките ресурси и 

управление на обучението  
ДНУЦ, ДОУЧР,         

ТМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2016 

 - изпълнени дейности 

съгласно заповед №ЗАМ-

976/06.10.2015 г. на директора 

на АМ; 

ДНУЦ, ДОУЧР - Изпълнени са 

дейностите, съгласно заповед 

№ЗАМ-976/06.10.2015 г. на 

директора на АМ; 

ТМУ ЮЗ - Попълнени 339 бр. 

декларации от служители на 

Митница Югозападна за 

запознаване с Кодекса за 

поведение на митническия 

служител, утвърден със Заповед 

№ ЗМФ-109 от 09.02.2016г. на 

Министъра на финансите; 

ТМУ Столична - Изпълнени са 

всички дейности по заповед 

№ЗАМ-976/06.10.2015 г. на 

директора на АМ; 

 

- доклад на РГ;                   

ДОУЧР - изготвен доклад на РГ; 

- изменение на Кодекса за 

поведение на митническия 

служител; 

ДНУЦ, ДОУЧР - Актуализиран 

Кодекс за поведение на 

митническия служител; 

 

- допълване списъка на 

компетентности в Рамката и в 

Речника на компетентностите в 

АМ; 

ДНУЦ, ДОУЧР - Допълнен 

списък с компетентностите в 

РКАМ; 

- разработване на Процедура 

по прилагане на Рамката на 

компетентностите в Агенция 

„Митници”; 

ДНУЦ, ДОУЧР - Разработена 

Процедура по прилагане на 

РКАМ; 

ТМУ ЮЗ - „Процедура по 

прилагане на Рамката на 

компетентностите в Агенция 

„Митници“, за всички длъжности 

по длъжностно разписание; 
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-хармонизиране на 

длъжностните характеристики 

на служителите и на 

програмите за обучение 

ДНУЦ - Актуализирани 

длъжностни характеристики на 

служители в АМ; 

ДОУЧР - изготвени и утвърдени 

1807 длъжностни 

характеристики, в които 

задължително присъстват 

разписаните професионални 

компетентности за всяка 

длъжност;  

 

ТМУ Русе - Актуализирани са 

всички длъжностни 

характеристики в митница Русе; 

ТМУ ЮЗ - Разработени и 

утвърдени длъжностни 

характеристики, в съответствие с 

утвърдената със заповед № ЗАМ-

126/02.02.2016г.. Връчени 311 

бр. актуализирани длъжностни 

характеристики.; 

ТМУ Свищов - 102 броя  

длъжностни  характеристики на 

служителиете разработени за 

2016 г. ; 

ТМУ Лом - изготвени и 

утвърдени 111 бр. длъжностни 

характеристики на служителите ; 

ТМУ Столична - 225 бр. 

длъжностни характеристики; 

ТМУ Бургас -   хармонизирани; 

задача 6.2.1.2. Изпълнение на етап  

IV:  разработване и утвърждаване на 

актуализирани длъжностни 

характеристики на служителите в 

Агенция „Митници”, в съответствие 

ДНУЦ, ДОУЧР 31.06.2016 

 - предоставяне на образец на 

длъжностна характеристика на 

ръководителите в АМ   

  

- съгласуване и утвърждаване 

на ДХ; 

ТМУ Бургас -             256 бр. 

разработени и утвърдени 

длъжностни характеристики. 



 168 

с Рамка на компетентностите в 

Агенция „Митници”  
- доклад на РГ 

 

задача 6.2.1.3. Изготвяне на отчети 

до ЕК относно процеса по 

внедряване на Рамка на 

компетентностите за митническата 

професия в АМ 

ДНУЦ, ДОУЧР регулярно 

- съгласуване и утвърждаване 

на ДХ 
  

- доклад на РГ   

- отчети   

Дейност 6.2.2. Прилагане на 

модулите за електронно обучение, 

разработени от ЕК по програмите за 

сътрудничество на ЕС „Митници 

2020” и „Фискалис 2020” 

ДНУЦ постоянен 

- брой публикувани е-модули 

(в LMS, интранет и интернет 

страницата на АМ) 

ДНУЦ - 15 бр. нови модули за 

електронно обучение по МКС;  

- брой външни потребители 

(ИО) 

ДНУЦ - бр. потребители - 432 

- брой потребители от АМ 

 

- брой преведени на български 

език модули  

ДНУЦ - бр. преведени модули – 

1; 

 

Дейност 6.2.3. Използване на 

платформата за сътрудничество на 

EK PICS и групата за обучение 

TACTIC 

ДНУЦ   

- брой извършени 

актуализации в PICS в сферата 

на обучението 

ДНУЦ - редактиран превод на 

модул „Общ преглед на МКС“ 

- попълнена анкета относно 

проведена среща на Групата в 

подкрепа на обучението 

- актуализирано „табло с 

резултатите“ относно РКМП на 

ЕС 

годишен отчет за модулите за 

електронно обучение на ЕК  

    - брой публикувани документи 
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Мярка 6.3. Провеждане на одитни 

ангажименти за даване на 

увереност и консултиране на 

структури/процеси при 

извършването на дейности по 

мерките за постигане на целта 

ЗВО       

Дейност 6.3.1. Провеждане на 

одитни ангажименти, изготвяне на 

одитни доклади, даване на препоръки 

за подобряване на адекватността и 

ефективността на извършваните 

дейности на одитираните структури/ 

процеси 

ЗВО постоянен 

- брой изготвени одитни 

доклади, в т. ч. брой дадени и 

брой изпълнени препоръки  
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Използвани съкращения: 

 

АМ – Агенция „Митници” 

ЕС – Европейски съюз 

ООН – Организация на обединените нации 

ИКЕ – Икономическа комисия за Европа 

ДЧ – държави членки на ЕС 

ДНЧ – държави не членки на ЕС 

ТМУ – териториални митническо/и учреждение/я 

ГКПП – граничен контролно-пропускателен пункт 

ЗМ – Закон за митниците 

ППЗМ – Правилник за прилагане на ЗМ 

ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове 

ППЗАДС – Правилник за прилагане на ЗАДС 

ДА – дирекция Акцизи 

ДМРР – дирекция Митническо разузнаване и разследване 

ДЦМЛ – дирекция Централна митническа лаборатория 

ДМО – дирекция Международни отношения 

ДИС – дирекция Информационни системи 

ДАО – дирекция Административно обслужване 

ДНУЦ – дирекция Национален учебен център 

ДТП – дирекция Тарифна политика 

ДМРП – дирекция Митнически режими и процедури 

ДСАП - дирекция Стратегически анализи и прогнози 

ДОУЧР – дирекция Организация и управление на човешките ресурси 

И - Инспекторат 

ДПК – дирекция Последващ контрол 

ДФОП – дирекция Финанси и обществени поръчки 

ЗС – Звено по сигурността  

ДУСЛ - дирекция Управление на собствеността и логистика 

ЗВО – Звено за Вътрешен одит 

ЗМИС- Звено по мрежова и информационна сигурност 

ДЦМУ – дирекции и самостоятелни звена в Централното митническо управление 

 


