МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от
13.12.2006 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
С проекта на нормативен акт се отразява 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.
След анализ на дейностите, осъществявани в митница Свиленград, се установява
необходимостта от закриване на митница Свиленград. Анализът показва, че част от
отделите в специализираната администрация на митница Свиленград са с минимална
нормативно определена щатна бройка и дейностите, които осъществяват митническите
служители са сведени до минимум поради липсата на икономическа активност в региона.
Дейностите, осъществявани от отдел „Митническо оформяне” в Териториалното
митническо управление, митница Свиленград, с направените промени, ще бъдат поети от
новосъздадено митническо учреждение – Митническо бюро „Свиленград” към митница
Пловдив.
Икономически обосновано е да се запази в структурата на Агенция „Митници”
Митническо бюро Кърджали и Митническо бюро Хасково, които преминават към
митница Пловдив.
През последните години е налице тенденция към намаляване обема на работата и в
Митническо бюро Свободна зона Свиленград, което обуславя необходимостта от
предприемане на мярка за оптимизиране на дейността и намаляване на
административните разходи по функционирането на митническата администрация,
съответно за закриване на конкретното митническо учреждение в състава на митница
Свиленград.
Митническите пунктове „Жп гара Свиленград” и „Капитан Андреево” в състава на
закритата митница Свиленград преминават в структурата на митница Бургас.
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз,
поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското
право.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.

