
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: 
Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Устройствен правилник на 
Агенция „Митници“ 

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   21.05.2021 
В отговор на №:    03-00-430/19.05.2021 г. 

Институция: Министерство на 
финансите 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“  от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация 

I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:  
Предлагаме изложението на маркираните проблеми да се разшири с информация за 
причините за възникването и проявлението им, например:  

 какво е следствието от липсата на обособено звено самостоятелно звено за 
осъществяване на последващия контрол в областта на митническото и акцизно 
законодателство; 

 какви са недостатъците на прилаганите към момента мерки за борба с корупцията; 
 какви са дефицитите на обучението и повишаването на квалификацията на 

митническите служители; 
 по какъв начин централизацията на ключови функции на Агенция „Митници“ 

възпрепятства оперативната работа при извършване на митнически и акцизен контрол 
и в областта на информационните технологии; 

 по какъв начин липсата на обособено самостоятелно звено, което да отговаря за 
мрежовата и информационната сигурност на Агенция „Митници“ представлява 
проблем; 

 кои са конкретните области, в които е необходимо да бъдат прецизирани и/или 
редактирани текстове; 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:  
Предлагаме описанието на Вариант 2 „Приемане на проект на Постановление…“ да се допълни 
с  по-подробна информация за същността на предложените мерки за: 

 засилване на осъществяването на последващия контрол в областта на митническото и 
акцизно законодателство; 

 подобряване борбата с корупцията; 
 повишаване на квалификацията на митническите служители; 
 подобряване на  оперативната работа при извършване на митнически и акцизен 

контрол, както и дейности в областта на информационните технологии в Агенция 
„Митници“; 

 повишаване на  мрежовата и информационната сигурност на Агенция „Митници“; 
 посочване на по-ясни и прецизни отговорности на отделните звена в Агенция 

„Митници“ 
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III. Относно раздел 6.4. „По какъв начин препоръчителният вариант въздейства 
върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по 
отделните проблеми)?“: 

Предлагаме изложението на раздела да се допълни с информация относно начина, по който 
ще бъдат косвено засегнати всички МСП, които са икономически оператори и участват в 
дейности, обхванати от митническото и акцизно законодателство. 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация се съпоставят кръга от въпроси проблеми и решения, разгледани в 
оценката на въздействието и кръга от въпроси, засегнати обхвата на нормативната намеса в 
проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 
съобразена с препоръките от становището. 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“                      /П/ 

 

                                    /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 

 


