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Д О К Л А Д 
от  

Владислав Горанов – министър на финансите 

 
 

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-

Митници“ 2014 г. – 2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за 

развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 

2020 г. и изменение и допълнение на Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. 

за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното 

управление в Република България за периода 2016 – 2020 г. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за електронното управление и чл. 31, ал. 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям 

за разглеждане в Министерския съвет проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция 

„Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-

Митници“ 2014 г. – 2020 г., и изменение и допълнение на Решение № 245 на 

Министерския съвет от 05 април 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 

2016 – 2020 г. 

Съгласно чл. 6, параграф 1 и чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаването на 

Митнически кодекс на Съюза (Официален вестник на ЕС, серия L, бр. 134), влязъл в 

сила на 30.10.2013 г., приложим от 1 май 2016 г., е предвиден електронен обмен на 

информация между икономическите оператори и митническите органи, което налага да 



бъдат разработени и въведени електронни системи от държавите членки в 

сътрудничество с Европейската комисия. Съгласно чл. 280 от Регламент (ЕС) 

№ 952/2013, с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 г. е 

създадена Работна програма относно разработването и въвеждането на електронни 

системи, които да автоматизират процесите съгласно Митническия кодекс на Съюза 

във всички държави членки. 

Агенция „Митници“ е разработила Секторна стратегия за развитие на 

електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и 

Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. Актуализираните 

версии на документите са приети с решение на Надзорния съвет по Информационни и 

комуникационни технологии на Агенция „Митници“, на 14 септември 2016 г. В 

документите са заложени мерки с оглед изпълнение ангажиментите на Република 

България като държава членка на Европейския съюз (ЕС). 

Във връзка с промени в Работната програма относно разработването и 

въвеждането на електронни системи във всички държави членки, съгласно Решение за 

изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията, е необходима нова, актуализирана и 

хармонизирана версия на Секторната стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. и на Пътната карта 

за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в 

Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2014 г. – 2020 г. Приемането на актуализираните 

версии е необходимо и във връзка с реализирани структурни промени в Агенция 

„Митници“ съгласно Устройствения правилник на Агенция „Митници“, в сила от 11 

януари 2016 г., предвид измененията и допълненията в Закона за митниците (обн., ДВ, 

бр. 58 от 2016 г.), както и предвид направените промени в Закона за електронното 

управление. 

Съгласно чл. 7в, т. 4 (нов, ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1 юли 2016 г.) от 

Закона за електронното управление председателят на Държавна агенция „Електронно 

управление“ одобрява секторните стратегии за развитие на електронното управление и 

утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им. Съгласно 

чл. 7, ал. 4 от същия закон Министерският съвет приема с решение Стратегия за 

развитие на електронното управление в Република България по предложение на 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Съгласно ал. 5 на същия 

член заместник министър-председателите и министрите предлагат на Министерския 

съвет за приемане секторни стратегии за развитие на електронното управление след 

одобрението им от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.  

Към настоящия момент не е приет правилник за дейността, структурата и 

организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ и посочените 

разпоредби на чл. 7в, ал. 4 и чл. 7, ал. 5, предложение второ, обективно не биха могли 

да бъдат изпълнени. 

На 20 юли 2016 г., Агенция „Митници“ е регистрирала в Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз „ИСУН 

2020“, проектно предложение с наименование „Надграждане на основните системи на 

Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 

2020 фаза 1“ под номер BG05SFOP001-1.002-0001.  

Проектното предложение е на стойност 12 261 266 лева. В националната Пътна 

карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в 

Република България за периода 2016 – 2020 г., приета с Решение № 245 на 

Министерския съвет от 2016 г., в т. 5.26.4., е определен индикативен бюджет по ОПДУ 

в размер на 9 349 166 лева, който е недостатъчен за изпълнение на проекта. В тази 

връзка е необходима промяна в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за 

развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г., 



която да допусне национално съфинансиране от държавния бюджет в размер на 2 912 

100 лева. 

С приемането на проекта на решение се цели да се създадат необходимите 

условия за изпълнение на поетите ангажименти на Република България като държава 

членка на ЕС в областта на митническото законодателство и за продължаване работата 

на Агенция „Митници“ по проектно предложение за кандидатстване по отворена 

процедура на Оперативна програма „Добро управление“ и изпълнение на Секторна 

стратегия „е-Митници“.  

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

решение и докладът към него бяха публикувани на Портала за обществени 

консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите. 

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. 

Предложеният проект на Решение на Министерския съвет ще окаже въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по 

приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на Решение на Министерския съвет 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 изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме предложения проект на решение. 

 

 

Приложения:  1. Проект на Решение на Министерския съвет, ведно с 

приложение № 1 и № 2; 

2. Финансова обосновка; 

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. Съгласувателни писма; 

5. Справка за отразяване на становища. 
 

  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

                    (ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ) 

 


