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Относно: Проект на решение на Министерския съвет за обявяване датата 7 

юли за професионален празник на митническия служител 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Решение на Министерския съвет за обявяване датата 7 юли за професионален празник 

на митническия служител. 

На 7 юли 1879 г., с Указ № 2 на княз Александър І Батенберг, се създават 

митници и митнически („митарствените“) пунктове, „за да се запазят интересите на 

княжеството“. Този управленски акт се случва веднага след назначаване на първото 

българско правителство и създаването на първите институции в Третата българска 

държава. Вече 136 години датата 7 юли е част от вековната професионална традиция и 

институционалната памет на българската митническа администрация. Традицията и 

практиката да се чества денят на основаването на институцията съществува от години 

при други администрации, създадени с първите укази на княз Александър I Батенберг, 

а в някои от тях вече е обявен за професионален празник на служителите им. 

С приемането на решението се цели да се официализира деня 07 юли като 

професионален празник на митническия служител.  



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. Направените 

бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

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 няма да окаже пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.  

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. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Решение на Министерския 

съвет за обявяване на 7 юли за професионален празник на митническия служител. 

 

 

Приложения: 1. Проект на решение на Министерския съвет; 

  2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

  3. Финансова обосновка; 

      4. Магнитен носител с материалите по т. 1, 2 и 3. 
 

 

 

 

 

  

 
                                                               М И Н И С Т Ъ Р:  

        ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 


