ГЛАВА 25 “МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ”

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА
Глава 25 разглежда въпросите, свързани с функционирането на Митническия съюз на
ЕС, който е в основата на единния пазар на Европейския съюз и е основен инструмент
на Общата търговска политика.
Първостепенно място в съдържанието на преговорната глава заема въпросът за
хармонизиране на българското митническо законодателство с acquis communautaire и
осигуряването и засилването на административния капацитет за унифицираното
прилагане на acquis. В тази връзка основни елементи са: приемането и прилагането на
Общата митническа тарифа (Митническата тарифа на ЕС); осигуряване на
необходимия граничен контрол по външните граници на ЕС; информатизиране на
процесите в митническата дейност и осигуряване на взаимосвързаност с
информационните системи на ЕС; добре обучен и мотивиран персонал; и др.
Най-общо задачите на митническата администрация се заключават в гарантиране на
защитата на външните граници на ЕС, опазване на сигурността и обществения ред, на
живота и здравето на гражданите, на животните и растенията, на националното
богатство на държавите-членки, представляващо художествена, историческа и ли
археологическа ценност, както и защита на индустриалната и интелектуалната
собственост.
2. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА
В Преговорната позиция по глава 25 “Митнически съюз” България декларира, че
приема достиженията на правото на Общността и ще ги приложи изцяло при
присъединяването. По този начин българската държава се ангажира с процеса на
въвеждане на митническо законодателство, което се изисква като минимум на този етап
на подготовка за членство в Европейския съюз. Поетите от Република България
ангажименти, а именно, да се следят измененията в Митническия кодекс на Общността
(МКО) и Правилника за прилагане на МКО и да се отразяват своевременно
направените там актуализации в Закона за митниците и други подзаконови нормативни
актове, са особено важни в областта на законодателната инициатива. В допълнение към
основното митническо законодателство се отчита и следи също и значителният брой
вторично законодателство (над 600 регламента), което допълва основното или по което
митническата администрация не е водеща като въвеждане, но е основен изпълнител.
Този ангажимент предполага сътрудничество при присъединяване към или
преразглеждане на членството по редица международни митнически конвенции, както
и подготовка за прилагане на международни договори и споразумения, по които
Европейският съюз е страна и които се отнасят до вноса, износа или транзита на стоки.
От особено значение за членството на България в ЕС е осигуряването и засилването на
необходимия административен/оперативен капацитет за прилагане на acquis.
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България се ангажира да продължи да привежда в съответствие с практиките и
стандартите на ЕС политиката за управление на човешките ресурси чрез: осигуряване
на стабилност на условията на работа чрез поетапно предоставяне на статут на
държавни служители на митническите служители и засилване на системата за
насърчаване на развитието в кариерата.
До датата на присъединяването към ЕС комуникационната инфраструктура, използвана
от митническата администрация, ще бъде напълно модернизирана, за да обезпечи
нуждите, свързани с прилагане достиженията на правото на ЕО. Паралелно с процеса
на внедряване на ядрото на Българската интегрирана митническа информационна
система (БИМИС) е поет ангажиментът за разработването и внедряването на
допълнителни под-системи към БИМИС, като крайният резултат е изграждането на
информационна система, съответстваща на изискванията на ЕС в тази област.
Съществуващите инфраструктура и оборудване ще бъдат обновени. Поет е също така
ангажимент за разработването на план за преустройство на националните митнически
пунктове в митнически пунктове на Общността, за да изпълняват функционалността на
външна граница на ЕС. По линия на проект по програма “Фар” за засилване на
граничния контрол, граничните пунктове ще бъдат снабдени със специализирано
техническо оборудване за по-ефективно противодействие на митническата измама и
контрабанда. За установяването на напълно функциониращ митнически контрол по
външната граница на ЕС, България се ангажира да отдели национални бюджетни
ресурси и да търси допълнителни възможности чрез външни помощни фондове.
България е поела ангажимент за осигуряване на допълнително оборудване на
митническите лаборатории, за да отговорят на изискванията и стандартите на ЕС, както
и за приемане на “Стратегия за изграждане и модернизиране на митническите
лаборатории” и модернизиране на единната митническа информационна лабораторна
система.
Като част от съдържанието на процеса на засилване на административния капацитет
България се ангажира да продължи усилията и активността си и в сферата на
интегритета и борбата срещу корупцията.
3. ДОГОВОРЕНИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ
Няма договорени преходни периоди.
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