СПРАВКА
за резултатите от обществените консултации по Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за митниците
Подател

Дудев

Предложение

Защо промените се отнасят само за процедурата за
назначаване на служители?
Промените следва да обхванат всички случаи на
проверка на подадени/декларирани данни от
търговците. Във всички тези случаи митниците
трябва да си проверяват данните служебно, а не да
изискват документи като актуално състояние, разни
удостоверения или лицензи издадени от други
държавни органи и т.н. Трябва да се забрани
представянето на хартия на придружаващи
документи, освен в случаите на основателно
съмнение за истинността на предоставените по
електронен път документи. Искането за
предоставяне на хартия на документи да се
регистрира в публичен регистър достъпен в реално
време на интернет страницата на агенцията.

Приема/не
приема/
предложението
Не се приема

Мотиви

В Закона за митниците към настоящия момент не се
съдържат други разпоредби, съгласно които е необходимо
представянето на удостоверения за актуално състояние или
други разрешения или лицензи, издадени от държавни органи
във връзка с описаните в предложението случаи на проверка
на подадени/декларирани данни от търговците. Поради
гореизложеното не е идентифицирана необходимост от
изменение на други разпоредби от закона в този смисъл.
В допълнение съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), който е
пряко приложим в Република България като държава членка
на Европейския съюз, всеки обмен на информация, като
например декларации, заявления или решения, между
митническите органи и между икономическите оператори и
митническите органи, както и съхранението на тази
информация съгласно митническото законодателство, се
извършва посредством използването на средства за
електронна обработка на данни. Относно придружаващите
митническата декларация документи директно приложима е
разпоредбата на чл. 163 от МКС, съгласно която
придружаващите документи са на съхранение при
декларатора и на разположение на митническите органи при
подаването на митническата декларация, като им се
предоставят, когато законодателството на Съюза поставя
такова изискване или когато е необходимо за митническия
контрол.
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Да се предвидят промени, чрез които като част от
униформата или облеклото на служителя да има
отличителни знаци за длъжност и ранг. Всеки
служител да носи задължително личен нагръден
знак с идентификационен номер, вкл. ръководните
служители. Липсата на видно място на такъв
отличителен знак да е основание за гражданина да
откаже да изпълнява нарежданията на митничаря. В
момента се носят едни баджове, които никъде в
закона не са регламентирани и нямат никакви
защити против фалшификация. Да не говорим, че
са така поставени, че са абсолютно
неразпознаваеми от средно разстояние. Уж Закона
за митниците е устройствен закон за митническата
администрация, а в него липсват цели теми по
отношение на устройството и регламентирането на
носенето на службата в митническата
администрация

Съгласно чл. 10, ал. 13 от Закона за митниците, за
осъществяване на служебните си задължения служителите на
Агенция „Митници“ имат право на униформено облекло,
специализирано работно облекло или на парични средства за
представително облекло за всяка календарна година при
условия и по ред, определени със заповед на директора на
Агенция „Митници“. Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от
Закона за митниците, при изпълнение на служебните си
задължения митническите служители са длъжни да
представят митнически знак и служебна карта и да носят
униформено облекло, когато това е предвидено за
съответните длъжности в Устройствения правилник на
Агенция „Митници“. Разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от същия
закон предвижда, че условията и редът за издаването и
ползването на митническия знак и служебната карта се
определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.
Със заповеди на директора на Агенция „Митници“ са
определени митническите служители, които по време на
изпълнение на служебните си задължения са длъжни да носят
униформено облекло, както и специализирано работно
облекло. Неизпълнението на задълженията да представи
митнически знак и служебна карта и да носи униформеното
облекло по време на осъществяване на служебните
задължения, е в нарушение на Закона за митниците и
заповедите на директора на Агенция „Митници“, като е
скрепено с ангажиране на дисциплинарната отговорност по
реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда,
съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Закона за
митниците.
Съгласно чл. 41 от Устройствения правилник на Агенция
„Митници“, митническите служители имат право на
униформено облекло, като директорът на Агенцията
определя длъжностите и работните места в митническите
учреждения, за които служителите са длъжни да носят
униформено облекло при изпълнение на служебните си
задължения. Видът, материята, цветът, моделът и
отличителните знаци на униформеното облекло се определят
със заповед на директора на Агенцията, съгласно ал. 4 на
същия член.
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Със заповеди на директора на Агенция „Митници“ и
утвърдена Концепция за униформеното облекло на
българската митническа администрация, са определени вида,
материята, цветът, моделът и отличителните знаци на
униформеното облекло на митническите служители. С
концепцията са утвърдени емблемите, кокарда, знаците за
различните
видове
длъжности
в
митническата
администрация и надписи. Тези отличителни знаци са
допълнителен елемент към униформеното облекло, като
носят символите на митническата администрация и
подчертават идентичността и принадлежността към нея.

