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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ
ПО ГЛАВА 25
МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

ОБЩА ПОЗИЦИЯ
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на
Европейската общност в областта "Митнически съюз".
Работната хипотеза на правителството е, че Република България ще стане пълноправен
член на ЕО към 01.01.2007 г.
В сектора не се предвижда необходимост от изключения и преходни периоди.

ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС
България приема достиженията на правото на Общността, в сила към 31.12.1999 г. и ще
ги приложи изцяло при присъединяването.
Рамковото законодателство в раздела "Митнически съюз" - Законът за митниците и
Правилникът за неговото прилагане, които са в сила от 01.01.1999 г., са базирани на
Митническия Кодекс на Европейската Общност /МКЕО/ и Правилника за неговото
прилагане /ППМКЕО/.
В рамките на предприсъединителния период ще бъде постигната още по-висока степен
на хармонизация чрез
♦ Изменения и допълнения на Закона за митниците, които ще отразяват настъпилите
промени в европейското законодателство.
♦ Чрез подзаконови нормативни актове, следващи хармонизацията с правото на ЕО в
други раздели.
Пълно хармонизиране на митническото законодателство ще бъде постигнато към
момента на присъединяване.
ПРЕМАХВАНЕ НА МИТАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ
Премахването на митата между Република България и ЕС се извършва съгласно
"Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и
Република България" и разширяващата се либерализация на търговията със
селскостопански стоки и преработени селскостопански стоки и по-нататък по
двустранно договорено подобряване на достъпа до пазара.
ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА
Не се предвижда необходимост от преходен период за приемане на ставките на митата
към трети страни, включени в Общата митническа тарифа.
Митническото законодателството на Република България по отношение на тарифната
политика е в голяма степен сходно с прилаганото в Общността.
Република България актуализира номенклатурата на митническата си тарифа ежегодно
в съответствие с Комбинираната номенклатура и приема автономни ставки на митата

към трети страни. В процес на разработка е българска интегрираната митническа
тарифа на база на ТАРИК.
Системата за администриране на тарифните квоти за селскостопанските стоки е
централизирана, базирана на принципа "пръв влязъл, пръв обслужен". Към датата на
присъединяването Република България ще прилага изцяло процедурите, прилагани в
ЕС.
РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ
Постигната е пълна хармонизация при процедурите при вноса и контрола на стоките с
възможна двойна употреба. Максимално висока степен на съвместимост, възможна за
предприсъединителния период е постигната в следните области: Поставяне на стоки
под митнически икономически режими, Митническо задължение, Правила за произход,
Активно и пасивно усъвършенстване, Митническо складиране, Временен внос,
Обработка под митнически контрол, Износ, Транзит, Свободни зони и свободни
складове, Прекурсори, Проверка на багаж и Опростени процедури.
Разпоредбите, регламентиращи Единния административен документ /ЕАД/, са
хармонизирани с тези в ППМКЕО и Конвенцията за опростяване на формалностите при
търговия със стоки (Конвенция ЕАД). Използваният в България ЕАД е уеднаквен с
използвания в ЕО по всички изисквания. България е изпълнила законодателните
изисквания за присъединяването към тази конвенция.
МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Направените през август 2000 г. промени в Закона за митниците приведоха в
съответствие с правото на ЕО нормативната уредба за митническото задължение и
процедурите по обжалване на актовете за принудително събиране на държавните
вземания. Обжалването на останалите административни актове се извършва в
съответствие със специалния Закон за административното производство, който се
прилага в Република България.
ТРАНЗИТНИ ПРОЦЕДУРИ
Във връзка с изискването на чл.94, ал.2 от "Европейското споразумение за асоцииране
между Европейските общности и Република България" относно свързване на
транзитните им системи, от 01.01.1999 г. в страната ни се прилагат транзитни
процедури, предвидени както в МKEO, така и в Конвенцията за общ транзит, във
връзка с присъединяването към която страната ни е включена в проекта “Транзит
Север-Юг” на ЕK.
Всички предприети действия до настоящия момент недвусмислено изразяват
ангажимента на Република България за максимално бързо присъединяване към КОТ и
КЕАД.
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
Българската митническа администрация стартира работата по изготвянето на
нормативни документи в областта на вътрешния контрол, които ще бъдат напълно
хармонизирани с практиката на ЕС в тази област. Тези документи ще бъдат въвеждани
до края на 2001 г.
Съвместно с митническите администрации на Франция и Великобритания започна
работа по проекта "Борба с корупцията в БМА", финансиран от
предприсъединителните фондове на ЕС. Реализирането на проекта ще доведе до
засилване на централизирания контрол върху дейността на митническите служби.

МЕЖДУНАРОДНО МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ
Република България участва пълноценно и играе активна роля в международното
митническо сътрудничество и взаимопомощ.
Република България изпълнява ангажиментите си по договореностите, произтичащи от
Европейското
споразумение
за
асоцииране.
Взаимната
помощ
между
административните власти на ЕО и България продължава активно да се осъществява в
съответствие с разпоредбите на Протокол №6 за взаимна административна помощ в
митническата дейност и особено в сферата на борбата с контрабандата.
Република България поддържа молбата си за участие със статут на наблюдател на
български експерти в някои комисии и работни групи по Митническия кодекс на ЕО с
оглед следене на процесите и навременна реакция по регулиране на промените, които
настъпват.
Република България е пълноправен член на Световната търговска организация (CTO) и
на Световната митническа организация. Република България подкрепи предложението
на Европейската комисия за координиране между България и ЕО на заеманите позиции
при международни преговори, касаещи митническата област.
Република България е страна по Митническата конвенция за международния транспорт
на стоки под покритието на карнета ТИР /Конвенция ТИР/, Митническата конвенция
относно контейнерите, Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на
митническите процедури /Киото/, ратифицирана е и предстои до края на 2000 г.
обнародването на международната Конвенция за хармонизиране на граничния контрол
на стоките /Женевска конвенция) и други. Република България очаква да се присъедини
през 2001 г. към многостранната Конвенция за административна взаимопомощ по
предотвратяване, разследване и ограничаване на митническите нарушения /Конвенция
Найроби/.
В областта на взаимната помощ между митническите власти Република България има
сключени двустранни споразумения с някои страни от ЕС /Австрия, Великобритания,
Гърция/ и се подготвя за преговори с други. При присъединяването към ЕС Република
България ще стане Договаряща страна по всички международни споразумения,
подписани от ЕС с трети страни с цел подобряване на сътрудничеството в
митническата област.

КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕО
Административната структура за прилагане правото на ЕО в областта "Митнически
съюз" е Агенция "Митници".
Република България притежава необходимия административен капацитет и структури и
не се налага създаването на нови институции или административни органи, за да
продължи успешното възприемане на достиженията на правото на ЕО.
Българската митническа администрация разработи, прие и изпълнява Бизнес-стратегия,
към която има План за конкретни действия до 2001 г. С решение на правителството
беше одобрена Стратегията за подготовка на митническата и данъчна администрации
на Република България за присъединяване към ЕС.
КОМПЮТЪРИЗАЦИЯ
Изграждането на Българската Интегрирана Митническа Информационна Система
(БИМИС) е основен приоритет за българската митническа администрация като важен
елемент за постигане на необходимия капацитет за прилагане на достиженията на
правото на ЕО.

Разработено е ядрото на БИМИС, която до края на 2000 г. ще обхване митническите
учреждения, осигуряващи 90 % от документооборота, а до средата на 2001 г. ще бъдат
обхванати всички митнически учреждения. Паралелно с процеса на внедряване на
ядрото ще се разработват и внедряват допълнителни под-системи към БИМИС, като
крайният резултат ще бъде изграждане на информационна система, съответстваща на
изискванията на ЕС в тази област.

*

*
*

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно
приключени на базата на съществуващото законодателство на ЕО.
Република България е готова да проведе допълнителни преговори преди края на
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради
приемането на ново законодателство на ЕО.

