
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

№ Н-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 

37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА 

ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ 

 

Митническо бюро (МБ) Пирдоп се намира на територията на завода на 

„Аурубис България“ АД за преработка на меден концентрат и производство на медни 

аноди и катоди. Създадено е през 1994 г., за да осъществява надзор и контрол при 

извършване на митнически формалности при внос и износ, свързани с големия обем 

вносно-износни операции, осъществявани от дружеството. Основният икономически 

оператор, извършващ дейности, свързани с митническото законодателство в МБ 

Пирдоп, е „Аурубис България“ АД, което осъществява 92 % от вноса и 93 % от износа в 

митническото бюро. Митническото деклариране на МБ Пирдоп се осъществява по 

електронен път. След присъединяването на Република България към ЕС и най-вече след 

2014 г. обемът на митническите операции намаля значително. Други икономически 

оператори, които осъществяват дейност, са „Асарел-Медет“ АД, „Челопеч Майнинг“ 

АД, „Елаците Мед“ АД, „Орика Мед България“ АД и „Геотрейдинг“ АД. 

Митническото законодателства на ЕС предоставя улеснения за икономическите 

оператори и опростявания – опростена процедура на деклариране на стоките при 

поставянето им под митнически режим, представяне на стоките на одобрено от 

митническите органи място, опростявания при режим транзит – одобрен 

получател/одобрен изпращач. От 1 януари 2008 г. в митническото законодателство се 

въведе и фигурата на одобрен икономически оператор, който се възползва от по-лесен 

достъп до опростяванията по митническото законодателство. „Аурубис България“ АД е 

титуляр на сертификат за одобрен икономически оператор и на разрешение за 

опростено деклариране чрез оформяне на място при износ. С издаване на разрешения за 

опростено деклариране чрез оформяне на място на икономическите оператори е 

предоставена възможност за поставяне на стоките под съответния митнически режим 

чрез вписването на стоките в отчетността на одобрено от митническите органи място и 

декларирането да се осъществява по електронен път чрез връзка тип „система-система“. 

Дейността на МБ Пирдоп може да премине към МБ София – изток без създаване 

на трудности за икономическите оператори. Със закриването на МБ Пирдоп ще се 

оптимизират човешките, финансови и материални ресурси, които ще се насочат за по-

ефективно изпълнение на контролните функции на митническата администрация. 
 


