
 

 

 

София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.government.bg  

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63; 987 01 28 www.minfin.government.bg  

 телекс: 22 727 

    

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

Изх. №…………………..                                                              ПРОЕКТ! 

София,……………2022 г. 

      ДО 

      МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д 

от 

РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА – 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 

2021 г.-2027 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на 

електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 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 Решение 

на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. и на Пътна карта за 

изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция 

„Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г.  

Секторната стратегия за дигитализация на митническата администрации - „е-

Митници“ 2021 г.-2027 г. е създадена от Агенция „Митници“ (АМ) като секторен 

стратегически документ в областта на политиката за развитие на електронното управление 

в Република България 2019 г.-2027 г. и същата продължава, развива и надгражда проектите 

по дигитализация на митническата администрация, които са реализирани със секторни 

стратегии за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 

2016 г.-2020 г. и 2016 г.-2025 г. 
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Секторната стратегия „е-Митници“ отразява визията за цифрова трансформация на 

Българската митническа администрация в съответствие с приетите мерки в областта на 

митнически съюз, като основен елемент на единния пазар на ЕС. Стратегията е насочена и 

към изпълнение на национално ниво на приетите мерки на ниво ЕС за затвърждаване на 

ролята на митническите администрации за защита на обществото и финансовите интереси 

на Република България и на ЕС, опазване на сигурността, здравето, благополучието на 

гражданите и предприятията, улесняване на законната търговия и повишаване на 

конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори. 

Целта на стратегията е да се предложи общата стратегическа рамка за постигане на 

цифровата трансформация на митническата администрация и нейната дейност в 

съответствие с актуалните европейски принципи за електронно управление, 

киберсигурност и контрол и надзор по митническото и акцизното законодателство, 

политиките за развитието им на национално ниво и действащата нормативна уредба.  

Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен 

участник в общата митническа система на Съюза и има ангажимент стриктно да спазва 

както разпоредбите на националното законодателство, така и действащото наднационално 

европейско законодателство в митническата област. 

Основните стратегически фактори при разработването на Секторна стратегия „е-

Митници“ 2021 г.-2027 г. са: 

 усъвършенстване на митническите комуникационни и информационни системи за 

продължаване на процеса по изграждане на електронни митници и последователно 

прилагане на съюзното и националното законодателство при контрола на транспортните 

средства и движението на стоките, включително ефективно прилагане на законовата база 

по разрешителния режим за товарния трафик; 

 модернизация на средата и усъвършенстване работните методи чрез прилагане на 

подходи и методи по оценка и анализ на риска с цел повишаване на степента на 

хармонизация и с оглед ефективно прилагане на мерки срещу движението на стоки, 

подлежащи на забрани и ограничени и противодействие на нарушенията; 

 повишаване ефективността на оценката на риска за целите на борбата срещу 

терористичната и престъпната дейност, включително срещу трафика на наркотици, оръжие 

и прокурори, както и стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост; 

 необходимост от подобрена ИТ подкрепа за контрол и обслужване на ГКПП в 

страната; 

 необходимост от подобрена надеждност на работа на текущите информационни 

системи на АМ; 
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 необходимост от подобрена аналитична дейност за вземане на ефективни решения в 

АМ; 

 необходимост от подобрение в обмена на информация и способността за процесна 

интеграция  между АМ и други ведомства на държавната администрация. 

Настоящата Секторна стратегия (е-Митници) дефинира и интегрира целите, 

приоритетите и очакваните резултати по отношение на развитие на електронното 

управление и дигитализацията в АМ, произтичащи от следните стратегически направления 

и документи: 

С оглед характерни особености и важни специфики в дейността на българската 

митническа администрация, АМ е отговорна за спазване на принципите, залегнали в 

модернизираното митническо законодателство на Европейския съюз (Съюза) – Регламент 

(ЕС) № 952/2013 от 9 октомври 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за приемане 

на Митнически кодекс на Съюза (МКС) и актовете към него. 

Ефективността, опростяването и улесненията за търговията са най-важните 

принципи, залегнали в МКС. Целта е да се рационализират и опростят законодателството и 

процедурите във връзка с митниците и да се създадат условия за по-ефективни митнически 

операции, отговарящи на съвременните потребности, както и да се осигури преминаването 

на митническите администрации към работа изцяло в електронна среда, в която не се 

използват документи на хартиен носител, както и да се ускорят и опростят митническите 

процедури за коректните икономически оператори. 

Изпълнението на глобалната законодателна реформа в митническата област и 

въвеждането на изцяло електронно общуване между митниците и бизнеса в Европейския 

съюз (ЕС) представлява трансформация към качествено нов начин, както на организация на 

бизнес процесите в митническите администрации, така и на функционирането на 

Митническия съюз като цяло. Промените в бизнес процесите пораждат и промени в 

свързаните с тях информационни системи. С чл. 1 от Решение № 70/2008ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. се въвежда задължение за Европейската комисия 

(ЕК) и държавите членки да „изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и 

достъпни електронни митнически системи за обмен на данни, съдържащи се в 

митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати и на друга важна 

информация“. От това задължение произтича и основната цел на инициативата 

„Електронни митници“  на ЕК – да се създаде нова електронна митническа среда в рамките 

на ЕС, която да осигури възможност електронното общуване в митническата област в ЕС 

(митници-бизнес/митници-митници) да стане обичайно и регулярно, а хартиеното 

общуване да бъде изключение. Реализацията на горецитираната инициатива се управлява 

чрез инструментите Многогодишен стратегически план (MASP – Multi-Annual Strategic 
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Plan) на Европейската комисия (ЕК) и Работната програма относно разработването и 

въвеждането на електронни системи във всички държави членки, съгласно Решение за 

изпълнение 2019/2151/ЕС на Комисията от 13 декември 2019 г. 

Регламент (ЕС) № 952/2013 осигурява правната рамка за изпълнението на 

инициативата „Електронни митници“. Съгласно чл. 6 „Средства за обмен и съхраняване на 

информация и общи изисквания за данните“, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, 

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. В Регламент (ЕС) 

№ 952/2013 се предвижда информационните и комуникационните системи да предлагат 

еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави 

членки. Информационните системи са изградени от централни компоненти на ЕК и 

национални компоненти на националните митнически администрации, като оперативната 

съвместимост и интеграцията между централните и националните компоненти, трябва да 

бъдат осигурени от националната митническа администрация, съгласно предоставената 

техническа спецификация от ЕК. 

Съгласно чл. 280 от Регламент (ЕС) № 952/2013, Комисията следва да изготви 

Работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, с цел 

да се гарантира правилното прилагане на регламента. Първата работна програма е приета с 

Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията. С Решение за изпълнение 2019/2151/ЕС 

на Комисията от 13 декември 2019 г. се приема актуализирана Работна програма относно 

разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС. В Делегиран 

регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент 

(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила 

за някои от разпоредбите на МКС, Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 

декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на 

подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС, се посочват периодите, в които 

следва да се прилагат преходните мерки до въвеждането на новите или подобрените 

електронни системи. 

В чл. 278 от Регламент (ЕС) № 952/2013 е предвидена преходна мярка по отношение 

на адаптирането на електронните (информационните) системи на държавите членки към 

МКС, а именно: най-късно до 31 декември 2025 г. да се използват средства за обмен и 
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съхраняване на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, 

посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент, когато електронните системи, 

необходими за прилагане на разпоредбите на Кодекса, все още не са действащи. 

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/414 на Комисията от 8 март 2021 година 

относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и експлоатацията на 

електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Регламент (ЕС) № 

952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, се определят техническите договорености 

за разработване, поддържане и използване на електронни митнически системи, който 

считано от 29 март 2021 г. заменя и отменя Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026. 

Многогодишният стратегически план (MASP – Multi-Annual Strategic Plan) на ЕК, е 

инструмент за управление и планиране на изпълнението на инициативата „Електронни 

митници“ на всички митнически администрации. Целта на този план е да служи като 

инструмент за осигуряване на общо ръководство и координация на правните, бизнес и IT 

аспекти за изпълнение на инициативата „Електронни митници“ на съюзно и национално 

ниво. Актуалната версия на плана, която се изпълнява към момента е Multy-Annual Strategic 

Plan For Customs – 2019 Revision (MASP – C Rev. 2019 Version 1.1). 

За изпълнение на горепосочените изисквания, АМ подготвя и реализира ИТ проекти 

относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени за реализация 

в МКС. 

Неизпълнението от АМ на ИТ проектите в сроковете, определени по MASP и 

Работната програма, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията, ще 

създаде предпоставки за неизпълнение на задължение на Република България като държава 

членка на ЕС в областта на прилагане на митническото законодателство и създава риск от 

стартиране на наказателна процедура от ЕК срещу Република България.  

Агенция „Митници“ е възприела подход да изпълнява ангажиментите, произтичащи 

от Инициативата „Електронни митници“ на ЕК и влизането в сила и прилагането на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 и актовете към него, чрез развитие и поетапно въвеждане на 

Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни 

митнически процеси, като ключов инструмент за документиране, анализиране и управление 

на процесите в Агенцията, обвързващ постигането на бизнес и ИТ целите ѝ. 

За ефективното планиране на изпълнението на Секторна стратегия „е-Митници“ 

2021 г.-2027 г. е разработена подробна Пътна карта, която дефинира обхвата, етапите, 

сроковете, очакваните резултати и необходимия прогнозен бюджет за изпълнение на 

проектите за реализацията на конкретните мерки/дейности по специфични цели, посочени 

в т. 7 на Секторната стратегия „е-Митници“, като е предвидено това да се осъществи при 

отчитане на  мащаба, сложността и продължителността на проектите. 
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При развитието и въвеждането на Институционалната архитектура на АМ се спазват 

извикванията на Закона за електронно управление и всички подзаконови актове по 

прилагането му, Закона за киберсигурност и всички подзаконови актове по прилагането му,  

Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и 

подзаконовите актове по тяхното прилагане, както и документите за ИТ сигурност на АМ. 

В тази посока визията и мисията на „е-Митници” е разработка на обща среда за 

електронни митници за улесняване на международната търговия в рамките на ЕС. Тези 

промени ще доведат до подобряване на изпълнението на най-важните задачи на митниците 

за защита на сигурността, здравето и безопасността на ЕС и неговите граждани и защита на 

интересите на европейския бизнес.  

На национално ниво визията и мисията на „е-Митници” е в съответствие с общата 

мисия за дигитализация и електронно управление на Република България. 

Визията за развитие на „е-Митници” до 2027 г. включва: 

 Продължаване на процеса по цифрова трансформация на митническата 

администрация; 

 Хармонизиране и унифициране на данните и процесите в АМ въз основа на 

национални и международно възприети модели на данни и формат на съобщениятa в ЕС; 

 Изграждане на сигурни и оперативно съвместими информационни системи с високо 

ниво на мрежова и информационна сигурност; 

 Изграждане на дигитални митници, като се осигури възможност на икономическите 

оператори да общуват по един и същи начин с митническите органи на която и да е държава-

членка; 

 Гарантиране на високото качество и непрекъсваемост на митническите процеси чрез 

използване на споделените ресурси на електронното управление на РБ. 

Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ 

– „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. и на Пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за 

развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 . 

са одобрени от министъра на електронното управление с писмо с рег. № 32-

202134/20.06.2022 г., на основание чл. 7в, ал. 2, т. 4 от Закона за електронното управление 

(ЗЕУ).  

Стратегическите цели и подцели за развитие на електронното управление в АМ 

произтичат пряко от специфичните за сектора общи стратегически цели на Митническия 

съюз и са в съответствие с националната Актуализирана стратегия за развитие на 

електронното управление в Република България 2019 г.-2025 г. 

В условията на бързо променящи се технологии и модели на стопанската дейност, 

увеличаване на обема на световната търговия, устойчиви форми на международна 
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престъпност и заплаха за сигурността, разширяване на ЕС и задълбочаване на отношенията 

в него, както и увеличаващият се брой задачи, които трябва да се извършват от 

митниците, Б ългарската митническа администрация ще работи за постигането на общите 

стратегически цели на Митническия съюз, а именно: 1) защита на обществото и 

финансовите интереси на Република България и на ЕС,  2) подпомагане на 

конкурентоспособността на ЕС и 3) улесняване на законната търговия.  

Стратегическите и специфични цели за дигитализация и развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници”, които са заложени в представената Секторна стратегия 

за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-

2027 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. (Пътна карта) са следните: 

 

 Първата стратегическа цел е трансформиране на митническата администрация в 

цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси, в 

изпълнение на която са планирани осем специфични цели, както следва: 

- Специфична цел I “Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с 

прилагането на митническото законодателство“ предвижда да бъдат реализирани 

осемнадесет мерки, подробно описани в Пътната карта с общ индикативен финансов ресурс 

за изпълнение в размер на 35 943 800 лв. с ДДС. 

- Специфична цел II. „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с 

прилагането на акцизното законодателство” предвижда да бъдат реализирани пет мерки, 

подробно описани в Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на 

електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ 

индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 19 396 000 лв. с ДДС. 

- Специфична цел III. „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по 

изпълнението на контролните функции на митническата администрация, свързани с 

превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения“ предвижда да 

бъдат реализирани три мерки, подробно описани в Пътна карта за изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 

2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 5 534 000 лв. 

с ДДС. 

- Специфична цел IV. „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по 

отношение на контрол на транспортни средства в реално време“ предвижда да бъдат 

реализирани шест мерки, подробно описани в  Пътна карта за изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 
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2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 32  680 000 

лв. с ДДС. 

- Специфична цел V. „Развитие на ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на 

сигурност, бързо действие и гарантирана работоспособност“ предвижда да бъдат 

реализирани три мерки, подробно описани в Пътна карта за изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 

2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 17 100 000 

лв. с ДДС. 

- Специфична цел VI. “Изграждане на съответствие със законови изисквания, 

методологии и стандарти” предвижда да бъдат реализирани две мерки, подробно описани 

в Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление 

в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс 

за изпълнение в размер на 1 000 000 лв. с ДДС. 

- Специфична цел VII. “Развитие на Справочно – аналитична платформа“ предвижда 

да бъдат реализирани две мерки, подробно описани в Пътна карта за изпълнение на 

Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-

Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 

2 600 000 лв. с ДДС. 

- Специфична цел VIII. “Развитие на технологични платформи за електронно 

общуване с Българската митническа администрация“ предвижда да бъдат реализирани три 

мерки, подробно описани в Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие 

на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ 

индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 3 000 000 лв. с ДДС. 

 

 Втората стратегическа цел е взаимодействие между митническата администрация и 

гражданите/икономическите оператори с помощта на цифровите технологии с оглед на 

предоставянето на висококачествени публични услуги, в изпълнение на която е планирана 

една специфична цел, както следва: 

- Специфична цел IX. “Развитие на електронно административни услуги на Агенция 

„Митници“ - АИДА и е-портала на АИДА предвижда да бъдат реализирани две мерки, 

подробно описани в  Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на 

електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ 

индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 2 400 000 лв. с ДДС. 

 

 Третата стратегическа цел е популяризиране, достъп и участие, в изпълнение на 

която е планирана една специфична цел, както следва: 
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-  Специфична цел Х. “Популяризиране, достъп и участие в „е-Митници” предвижда 

да бъдат реализирани две мерки, подробно описани в Пътна карта за изпълнение на 

Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-

Митници“ 2021 г.-2027 г. с общ индикативен финансов ресурс за изпълнение в размер на 

600 000 лв. с ДДС. 

 

Проектът на Решение на Министерския съвет е изготвен във връзка с 

необходимостта от предприемане на действия, произтичащи от характерните особености и 

важни секторни специфики в дейността на Българската митническа администрация. 

Към настоящия момент Агенция „Митници“ изпълнява Секторна стратегия и Пътна 

карта към нея 2016 г.-2025 г., приета с Решение № 300 на Министерския съвет от 

27.05.2019 г. Същото се предлага за отмяна, поради следните причини: 

  предложената с настоящия пакет документи Секторна стратегия и Пътна карта към 

нея са с период 2021 г.-2027 г., като включват част от периода от Секторна стратегия и 

Пътна карта към нея 2016 г.-2025 г., приети с Решение № 300 на Министерския съвет от 

27.05.2019 г.; 

 необходимостта от отразяване на промените, заложени в Electronic Customs Multi-

Annual Strategic Plan for Customs - 2019 Revision (MASP-C Rev. 2019 Version 1.1) - Ref. Ares 

(2019)7610324 - 11/12/2019; 

 препоръка от председателя на ДАЕУ (писмо вх. рег. № 32-407968/15.12.2021 г., 

относно изготвяне на Пътна карта за развитие на електронното управление в Република 

България за периода 2022 - 2025 г.) за актуализация на Пътната карта за изпълнение на 

Секторна стратегия „е-Митници“, като се включат в нея подадените от АМ 23 предложения 

за включване в националната Пътна карта, които са свързани с развитието на системите на 

митническата администрация и с изпълнение на ангажиментите на Република България 

като държава членка на ЕС. 

Изпълнени са особените изисквания на чл. 7в, ал. 2, т. 4 от Закона за електронното 

управление, тъй като проекта на стратегически документ е одобрен от министъра на 

електронното управление като компетентен консултативен орган в областта на одобряване 

на стратегическите документи за развитие на електронното управление по области на 

политики. 

Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за 

развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. 

и на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното 

управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. е съгласуван в 

съответствие с разпоредбите на чл. 32 от УПМСНА. Получените становища, заедно със 
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справка за приетите и неприетите бележки и съображения за това, са приложени към 

настоящия доклад.  

Финансирането на изпълнението на Секторната стратегия „е-Митници“ 2021 г.-

2027 г. е предвидено да се осъществява със средства от Оперативни програми на ЕС и 

международни финансови програми. Реализацията на проектите, включени в Пътната 

карта, за които не е получено финансиране със средства по Европейски структурни и 

инвестиционни фондове ще бъде осъществено в рамките на утвърдените средства по 

бюджета на Агенция “Митници“ за съответната година. В разработената Пътна карта за 

изпълнение на Секторна стратегия „е-Митници“ 2021 г.-2027 г., за всяка специфична цел са 

определени съответните дейности за изпълнение, за които са посочени – приоритети, 

индикатори за изпълнение, стойност на индикаторите за изпълнение, индикативен бюджет, 

начало и край на изпълнение и потенциален източник на финансиране. 

Предложеният проект на акт не води до допълнителни разходи /трансфери/ други 

плащания по бюджета на Министерството на финансите, респективно по бюджета на АМ, 

поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, 

буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет.  

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на акт 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 изложеното по-горе и на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за електронното 

управление и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

  

П Р Е Д Л А Г А М 

 

Министерският съвет да разгледа и приеме представения проект на решение за 

приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция 

„Митници“ – „е-Митници“ 2021 г. - 2027 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторна 

стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 

2021 г. - 2027 г.  
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Приложения:  

1. Проект на решение на Министерския съвет; 

2. Приложение 1 „Секторна стратегия за развитие на електронното управление в 

Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г. - 2027 г.“; 

3. Приложение 2 „Пътна карта за изпълнение на Секторна–– стратегия за развитие 

на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г. - 

2027 г.“; 

4. Проект на Финансова обосновка; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Писмо, рег. № 32-202134/20.06.2022 г. от министъра на електронното 

управление на основание чл. 7в, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ; 

7. Писмо рег. № 32-407968/15.12.2021 г. от председателя на ДАЕУ, относно 

изготвяне на Пътна карта за развитие на електронното управление в Република 

България за периода 2022 - 2025 г. 

  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

     (РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА)  

 

 


