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ДО 

 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д 

от ПЕТЪР ЧОБАНОВ – министър на финансите 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници", приет с 

Постановление № 302 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., 

изм. и доп., бр. 64 и 73 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22, 62, 67и 72 от 2012 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане от Министерския съвет 

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Агенция „Митници”.  

С проекта на постановление се предвижда създаване на митница в град Видин. 

Мотивите за създаването на ново митническо учреждение са свързани с построяването 

и пускането в експлоатация на Дунав мост 2. Статистическите данни сочат, че само за 

две седмици по Дунав мост 2 са преминали 31 568 моторни превозни средства, от които 

над 11 000 тежкотоварни автомобила. Във Видин е изграден модерен митнически 

терминал за проверка, изцяло финансиран със средства на Европейския съюз. На 

територията на Област Видин се намират и два сухопътни Гранични контролно 

пропускателни пункта - на границата с Република Сърбия при Брегово, и при Връшка 

чука. На територията на Област Видин се намират също така и няколко пристанища на 

река Дунав, както и Свободна зона. През 2012 г. от митническите учреждения на 

територията на Област Видин са реализирани приходи в размер над 7 милиона лева. 

В структурата на Митница Лом се създава Митническо бюро Монтана. 

Във връзка с въвеждане на новата организация на структурите в Агенция 

„Митници” - създаване на Митница Видин и Митническо бюро Монтана, се предвижда 

увеличаване на числеността на персонала на Агенция „Митници” и съответно 

намаляване на общата численост на персонала на Националната агенция за приходите 
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като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите. 

Обезпечаването с административен капацитет на новите структурни звена в агенцията 

ще се осъществи и чрез промяна на общата численост на Централно митническо 

управление и на митническите учреждения.     

С проекта се цели повишаване на приходите в резултат на засиления контрол в 

областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и подобряване на бизнес 

климата. С преструктуриране на митническите учреждения ще се постигне по-голяма 

ефективност и ефикасност при управлението на човешките ресурси в администрацията 

и по-пълно обслужване на обществения и икономическия интерес. Създаването на нова 

административна структура ще доведе до повишаване на ефективността на работата на 

митническите учреждения, увеличаване на приходите, реализирани от всяка митница, 

повишаване на качеството на административния капацитет. 

С проекта на постановление се отстранява допусната техническа грешка в чл. 5, 

ал. 3 от правилника, като директорът на агенцията може да делегира на директора на 

дирекция „Национален учебен център” своите правомощия по издаването на 

удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната 

квалификация на служителите в митническата администрация.  

Във връзка с измененията в Закона за митниците (ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 

01.02.2013 г.), се отменят разпоредбата на член 9 от Устройствения правилник и Раздел 

ІІ „Митнически агенти” от Глава първа от Правилника за прилагане на Закона за 

митниците. 

В националното митническо законодателство се предвиждаше лицата да бъдат 

представлявани пред митническите органи включително и от митнически агент. В 

изпълнение на мярка 241 от Плана за намаляване на регулаторна тежест за бизнеса, 

приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 г., се отмени чл. 18 от 

Закона за митниците, с който се уреждаше режимът „издаване на разрешения за 

митнически агенти от министъра на финансите”.  
Във връзка с промяната в Закона за митниците, с проекта на постановлението се 

предлага промяна в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по 

чл. 12 от Закона за митниците, като се отменя таксата в размер на 10 лева за 

предоставяне на справки от регистъра на митническите агенти.  

С оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, се предлага промяна в 

Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от Закона за 

митниците, като се отменя таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса 

на задължения за публични държавни вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

ДОПК, събирани от митническите органи. Удостоверенията се издават от Агенция 

„Митници” най-често във връзка с изискванията, регламентирани в Закона за 

обществените поръчки и Закона за държавната собственост. Срокът за издаване е 

незабавно. С оглед максималното облекчаване на административната процедура, 

Агенция „Митници” преразгледа правилата по предоставянето на тази 

административна услуга, като от 01.01.2013 г. тези удостоверения се издават от 

началниците на съответните митници, като за улеснение на лицата е изготвена форма 

на заявление, която е достъпна на интернет страницата на агенцията.  

По проекта на акт беше проведено публично обсъждане, като проектът на 

постановление и докладът към него бяха публикувани на Портала за обществени 

консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите. Направените 

бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

на Устройствения правилник на Агенция „Митници” няма да окаже въздействие върху 

държавния бюджет за 2013 г., поради което не е необходимо прилагането на финансова 
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обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и 

предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Устройствения правилник на Агенция „Митници” не съдържа разпоредби, 

транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за 

съответствие с европейското право. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед  на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на 

Министерския съвет.  

 

 

 

Приложение:  1. Проект на постановление на Министерския съвет; 

   2. Съгласувателни писма; 

   3. Справка за отразяване на становищата; 

   4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

      

  

 

 

МИНИСТЪР: 

 

 

 

 

 

 

  
 


