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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ  

Изх. №………………….. 

София,……………2012 г. 

       
ДО 

 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

Д О  К  Л  А  Д 

От СИМЕОН ДЯНКОВ – министър на финансите 

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 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 от 2012 г.) 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 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".  

Представям Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници", заедно с всички 
документи, необходими за разглеждането на въпроса в Министерския съвет.  

С проекта се предвиждат промени в Устройствения правилник на Агенция 
"Митници", в изпълнение на Параграф 84, т. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител 
(ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.), съгласно който компетентните органи 
следва да приведат устройствените си актове в съответствие със закона. Предвидените 
промени са и във връзка с изпълнение на новите разпоредби на  подзаконовите 
нормативни актове, приети с Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. - 
Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на 
Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредба за заплатите на 
служителите в държавната администрация, Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация и Наредба за длъжностните 
характеристики на държавните служители (Обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 
1.07.2012 г.). 
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Във връзка с разширяване на аналитичната дейност в дирекция „Митническо 
разузнаване и разследване”, аналитичните функции, които към настоящия момент  са 
във функционалната характеристика на отдел „Митническа статистика и анализ” в 
дирекция „Митническа статистика и автоматизация”, се предвижда да бъдат 
пренасочени към отдел „Национален координационен и контролен център” в дирекция 
„Митническо разузнаване и разследване” с оглед съсредоточаването на тази дейност в 
една дирекция. 

С промените се предвижда да се създаде нов „Раздел ІХ” в Устройствения 
правилник на Агенция „Митници”, в който да се разпишат функциите, задачите и 
компетентността на митниците и ръководните им органи в рамките на Агенция 
„Митници”. 

С проекта се актуализират функциите на отделните структурни звена в Агенция 
„Митници” във връзка със законови изменения и в други области на обществените 
отношения и с оглед изпълнение на основните цели на митническата администрация в 
условията на членство в Европейския съюз.  Предвижданите промени в Устройствения 
правилник на Агенция “Митници”, са свързани и с оптимизиране на администрацията, 
като се цели да се постигне повишаване качеството на управлението и подобряване 
ефективността в работата на митническата администрация. 

Предлаганите промени в Устройствения правилник на Агенция “Митници” не 
изискват осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 
Агенция "Митници". 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. проект на постановление; 

    2. съобщение за средствата за масово осведомяване; 
    3. магнитен носител с материалите по т. 1 и 2. 

 
                                    
                                                          
 

МИНИСТЪР: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


