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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
ОТ
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на
Правилника за прилагане на закона за митниците, приет с Постановление № 270 на
Министерския съвет от 1998 г. (Обн. - ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 154
от 1998 г.,, бр. 25 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 и 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр.
94 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр.
100 от 2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 73 от 20.08.2013 г., бр. 63 от 01.08.2014 г. и бр.
27 от 05.04.2016 г.).
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
Постановление на Министерския съвет за отмяна на Правилника за прилагане на
Закона за митниците, приет с ПМС № 270 от 10.12.1998 г.
Правилникът за прилагане на Закона за митниците е приет на основание § 15, ал.
1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за митниците (Обн. - ДВ, бр. 15
от 06.02.1998 г., в сила от 01.01.1999 г.).
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, обнародван в
Държавен вестник, бр. 58 от 26.07.2016 г., в сила от 26.07.2016 г., е прието изменение
на разпоредбите в закона във връзка с влизането в сила на 30 октомври 2013 г. на
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013
година за създаване на Митнически кодекс на Съюза, и публикуването на 29.12.2015 г.
в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз на Делегирания регламент на
Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за
някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и на Регламента за изпълнение
(ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила
за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
Предвид изложеното, от датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, е отменен Регламент (ЕИО) №
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2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на
Общността. В тази връзка е приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/481 на
Комисията от 1 април 2016 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2454/93,
публикуван в бр. L 87 на Официалния вестник на Европейския съюз.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, националните
норми са приведени в съответствие с митническото законодателство на Европейския
съюз.
Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република
България. Разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за митниците уреждат
материя и обществени отношения, които са уредени на ниво европейско митническо
законодателство, както и в Закона за митниците, което обосновава необходимост от
отмяна на Правилника за прилагане на Закона за митниците.
По проекта на акт беше проведено публично обсъждане, като проектът на
постановление 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 Постановление на Министерския съвет за отмяна на
Правилника за прилагане на Закона за митниците няма да окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Правилника за
прилагане на Закона за митниците 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 на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на
Министерския съвет.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма;
3. Справка за отразяване на становищата;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
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