МОТИВИ
към проекта на Постановление изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници”
С проекта на нормативен акт се предлага промяна в структурата на Агенция
„Митници”, като се закрива митница Свиленград. Предложението е свързано с
необходимостта от оптимизиране работата на Агенция „Митници“ и предприемане на
ефективни мерки за предотвратяване на бъдещи корупционни практики. С посочената
мярка човешките, финансови и материални ресурси ще се насочат за по-ефективно
изпълнение на контролните функции на митническата администрация.
С проекта на постановление се увеличава числеността на Централно митническо
управление, като измененията се изразяват в промени в предвидените щатни бройки за
отделни звена в Централно митническо управление. Предложението няма да доведе до
увеличение на щатните бройки на агенцията. Промените са продиктувани от
необходимостта от по-ефективно разпределение на числеността на персонала в
централното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване
на функциите на агенцията чрез повишаване на административния капацитет и
засилване на функциите на отделни звена. Оптималното разпределение на числеността
между отделните звена в Централно митническо управление е предпоставка за
осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция „Митници” и по-добро
обслужване на икономическите оператори.
С постановлението се актуализират и прецизират функциите на следните
дирекции в Централно митническо управление: „Митническо разузнаване и
разследване”, „Финанси и обществени поръчки”, „Митнически режими и процедури”, и
„Управление на собствеността и логистика”.
Проектът на нормативен акт предвижда в Централно митническо управление на
пряко подчинение на директора на Агенция „Митници“ да се създаде „Звено по
мрежова и информационна сигурност“. Служителите от звеното ще ръководят
дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност, съобразно
изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност. Една от основните функции на звеното е да следи за
прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна
сигурност с цел защита на обработката, съхранението и разпространението на
информацията. Новото административно звено ще отговаря за защитата на
интелектуалната собственост и материалните активи на Агенция „Митници” в областта
на информационните и комуникационните технологии, ще разработва и предлага за
утвърждаване от директора на агенцията инструкции, указания и процедури, свързани с
мрежовата и информационната сигурност и ще следи за изпълнението им. Ще следи за
новостите и заплахите за сигурността и ще разработва и предлага подходи и решения за
подобряване на мрежовата и информационната сигурност на Агенция „Митници”.
С проекта на постановление се предвижда и да се разширят функциите на
дирекция „Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо
управление, като се засили координацията, контрола и ръководството върху цялостната
дейност в рамките на агенцията със специализирано техническо оборудване и
технически средства с източници на йонизиращи лъчения. Дирекцията ще следи и за
тенденциите в развитието и ще проучва параметрите на цитираното оборудване.
Предвижда се да се създаде денонощен център за анализ на рентгеновите
изображения, получени в хода на митническия контрол, който да обобщава
резултатите, както и да координира и контролира дейностите по извършването на
анализа. Промяната е продиктувана от големия обем от задачи, изпълнявани от

митническата администрация, свързани с осигуряване спазването на изискванията на
националното и общностното законодателство и необходимостта от повишаване на
качеството на митническия контрол и противодействие на митническите, валутните и
акцизни нарушения и престъпления.
С проекта на акт се цели постигане на по-ефективна координация
между структурните звена в Агенцията, подобряване на работните процеси и
утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията
на работа в администрацията.
Предложените промени целят подобряване на функционалността на
митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите
на управление, изведени като приоритет в Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Устройствения правилник на Агенция „Митници” няма да окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
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.

