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 Постановление № 59 от 14 март
2014 г. за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет
с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 3 600 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за възлагане
на допълнителни строително-монтажни работи
по преустройството на „Национален музеен
комплекс – крила Изток и Север“ .
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство“, бюджетна програма
„Опазване на недвижимото културно наследство“ по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за утвърждаване на единни разходни стандарти
за финансиране през 2014 г. на държавните
културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните
културни институти, осъществяващи дейности в
областта на сценичните изкуства, както следва:
1. Държавни културни институти с национално значение:
а) Народен театър „Иван Вазов“ – 27 лв. на
продаден билет;
б) Софийска опера и балет – 72 лв. на продаден билет;
в) Софийска филхармония – 70 лв. на продаден билет;
г) Държавен фолклорен ансамбъл „Филип
Кутев“ – 53 лв. на продаден билет;
д) Държавен музикален и балетен център – София – 61 лв. на продаден билет.
2. Държавни културни институти извън
посочените в т. 1:
а) експериментални институти – 27 лв. на
продаден билет;
б) драматични театри – 13,50 лв. на продаден билет;
в) драматично-куклени театри – 16 лв. на
продаден билет;
г) куклени театри – 11 лв. на продаден билет;
д) опери и оперно-театрални центрове – 60 лв. на продаден билет;
е) музикално-драматични театри и театралномузикални центрове – 40 лв. на продаден билет;
ж) филхармонии и симфониети – 50 лв. на
продаден билет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 от 2014 г.), в т. 10
„Показатели по бюджетните програми по
бюджета на Министерството на културата за
2014 г.“ се правят следните изменения:
1. В бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство
и визуалните изкуства“ думите „Разходи за
издръжка – държавни гаранции за изложби
във връзка с популяризиране на националната
култура при временен износ на ценни експонати от културно-историческото наследство на
основание Закона за културното наследство“ се
заменят с „Разходи за издръжка – субсидия за
творчески проекти в областта на движимото
културно наследство и визуалните изкуства на
основание Закона за закрила и развитие на
културата и Закона за културното наследство“.
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2. В бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“:
а) думите „Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и
опазване на културните ценности и финансово
подпомагане на културни инициативи, целеви
програми, творчески проекти и други“ се заменят със „Субсидии за нефинансови предприятия
на основание Закона за закрила и развитие на
културата – за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и
културата и за опазване и популяризиране на
културно-историческото наследство – субсидия
за творчески проекти“;
б) думите „Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и
опазване на културните ценности и финансово
подпомагане на културни инициативи, целеви
програми, творчески проекти и други“ се заменят
със „Субсидии за организации с нестопанска
цел на основание Закона за закрила и развитие
на културата – за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и
културата и за опазване и популяризиране на
културно-историческото наследство – субсидия
за творчески проекти“.
3. В бюджетна програма „Филмово изкуство“ думите „Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за културното
наследство – за създаване, разпространяване и
опазване на културните ценности и финансово
подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други“ се
заменят със „Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за филмовата
индустрия – за създаване и разпространение на
български филми и коопродукции с българско
участие – субсидия за творчески проекти“.
4. В бюджетна програма „ Сценични изкуства“ думите „Разходи за издръжка на основание
Закона за културното наследство – за създаване,
разпространяване и опазване на културните
ценности и финансово подпомагане на културни
инициативи, целеви програми, творчески проекти и други“ се заменят с „Разходи за издръжка
на основание Закона за закрила и развитие
на културата – за финансово подпомагане
създаването и разпространението на сценични
произведения – субсидия за творчески проекти“.
5. В бюджетна програма „Подпомагане
развитието на българската култура и изкуства,
на българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“:
а) думите „Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за културното
наследство – създаване, разпространяване и
опазване на културните ценности и финансово
подпомагане на културни инициативи, целеви
програми, творчески проекти и други“ се заменят
със „Субсидии за организации с нестопанска
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цел на основание Закона за закрила и развитие
на културата – субсидия за творчески проекти
в областта на литературното наследство“;
б) думите „Разходи за издръжка на основание
Закона за културното наследство – за създаване,
разпространяване и опазване на културните
ценности и финансово подпомагане на културни
инициативи, целеви програми, творчески проекти и други“ се заменят с „Разходи за издръжка
на основание Закона за закрила и развитие
на културата – за финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно
наследство, за награди за постигнати високи
резултати и принос в развитието на културата,
за творчески проекти“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила
и развитие на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 4. Член единствен влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат бюджетните взаимоотношения на
централния бюджет с бюджета на Българското
национално радио за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата и на генералния директор на Българското национално
радио.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери за честване на 100-годишнината
от рождението на Борис Христов
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и
трансфери в размер 250 000 лв. за финансиране
на дейности, свързани с честването на 100-годишнината от рождението на Борис Христов,
разпределени, както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. – 247 000 лв.
за дейностите съгласно приложението;
2. допълнителен трансфер по бюджета на Българското национално радио за 2014 г. – 3000 лв.
за мултимедиен концерт на Симфоничния
оркестър на Българското национално радио.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка
на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Фестивали, конкурси, събития и
чествания“ по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
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Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
ПЛАН-СМЕТКА
на разходите за честване на 100-годишнината
от рождението на Борис Христов
Пореден
номер

Институция

Дейност

Средства
(в лева)

1

2

3

1.

Създаване на 2 документални филма – април 2014 г.

13 600

2.

Юбилейни вечери и концерти (държавни опери, симфониети, филхармонии) – май
и юни 2014 г.

23 900

3.

Преиздаване на книгата
„Борис Христов – живот, глас, изкуство“ – април 2014 г.

3000

4.

Създаване на книга, списание и филм за музея
„Борис Христов“. Фестивал
„Борис Христов“ (организиран от музей „Борис Христов“) – април и май 2014 г.

12 300

5.

Постановка на „Борис Годунов“ на открито от Софийската опера и балет – 27, 28
и 29 юни 2014 г.

21 000

6.

Провеждане на конкурса за
млади оперни певци „Борис
Христов“ без награден фонд

31 000
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

2

3

Организиране на кръгла 21 000
маса на 19 май 2014 г. с участие на чуждестранни гости
Създаване на: юбилеен ал- 16 200
бум с аудионосител – двуезично издание (на българМ и н и с - ски и на английски език),
терство
и възпоминателен плакет;
на кулмултимедийни аудио- и
турата
DVD албуми с руски, френски, немски и италиански
репертоар и тиражирането
им – март и април 2014 г.
Провеждане на майсторски 27 000
клас на Фиоренца Косото в София и гала-концерт – 19 – 27 май 2014 г.
Създаване на две фотоиз2 600
ложби – април и май 2014 г.
Създаване и разпростра- 17 900
нение на сайт, клипове,
плакати, афиши, брошури,
координация и др. – април
и май 2014 г.
Журиране и награден фонд
2 400
на конкурса за певци – непрофесионалисти, в рамките на „Вива пиано“ – 27 – 30
април 2014 г.
Концерти и прожекции за
8 000
Борис Христов в Брюксел –
май и октомври 2014 г.
Описване и снимане на 44 100
архива на Борис Христов в
Рим. Целогодишни прояви
в българските културни институти зад граница
Организиране на спекта3000
къл и прожекции в НДК –
17 май 2014 г.
ВСИЧКО: 247 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенция „Митници“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Агенция „Митници“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Агенция „Митници“, приет с Постановление
№ 302 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 64 и 73
от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22, 62, 67 и 72
от 2012 г. и бр. 73 от 2013 г.).
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§ 2. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; доп., бр. 80 от 2012 г),
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 67, в колона „Наименование на
длъжността“ думите „І ниво“ се заменят с „и
митническо бюро“.
2. На ред 74, в колона „Наименование на
длъжността“ накрая се добавя „и държавен
експерт в Агенция „Митници“.
3. На ред 81, в колона „Наименование на
длъжността“ думите „Държавен инспектор в
Агенция „Митници“ се заменят с „Държавен
митнически инспектор“.
4. Редове 136 и 137 се заличават.
5. На ред 159, в колона „Наименование
на длъжността“ думите „Главен инспектор в
Агенция „Митници“ се заменят с „Главен митнически инспектор“.
6. Ред 198 се заличава.
7. На ред 233, в колона „Наименование
на длъжността“ думите „Старши инспектор в
Агенция „Митници“ се заменят със „Старши
митнически инспектор“.
8. На ред 297, в колона „Наименование на
длъжността“ думите „Инспектор в Агенция
„Митници“ се заменят с „Митнически инспектор“.
§ 3. (1) Служителите, заемащи длъжностите
„държавен инспектор в Агенция „Митници“,
„главен инспектор в Агенция „Митници“,
„старши инспектор в Агенция „Митници“ и
„инспектор в Агенция „Митници“ съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,
се преназначават съответно на длъжностите
„държавен митнически инспектор“, „главен
митнически инспектор“, „старши митнически
инспектор“ и „митнически инспектор“ в срок
до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(2) Длъжността „държавен експерт в Агенция
„Митници“ се заема от служители в специализираната администрация.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Агенция „Митници“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността
на персонала на Агенция „Митници“, наричана
по-нататък „Агенцията“, както и числеността
на персонала в Централното митническо управление.
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Чл. 2. Агенцията е централизирана административна структура към министъра на
финансите.
Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице с
адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47.
(2) Директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на финансите.
Чл. 4. Агенцията има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието
и изображението на знака.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от директор. При осъществяване на
своите функции директорът на Агенцията се
подпомага от трима заместник-директори.
(2) Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя
техните функции.
(3) Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск,
се изпълняват от определен с негова заповед
за всеки конкретен случай заместник-директор.
Чл. 6. Директорът на Агенцията:
1. представлява Агенцията;
2. осъществява ръководството и контрола
върху изпълнението на нейните функции и
задачи;
3. ръководи пряко дейността на Централното
митническо управление;
4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;
5. назначава държавните служители, изменя
и прекратява служебните правоотношения с тях;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в Агенцията по
трудово правоотношение;
7. определя мястото на работа на служителите в Агенцията;
8. разрешава отпуските и командирова служителите на Агенцията;
9. утвърждава правила за организацията и
дейността, вътрешния ред, работната заплата и
допълнителните възнаграждения за постигнати
резултати в Агенцията;
10. утвърждава длъжностното разписание
на Агенцията;
11. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в Агенцията;
12. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;
13. определя моторните превозни средства
със специален режим на движение;
14. издава удостоверения за завършен курс
на обучение за повишаване професионалната
квалификация на служителите в митническата
администрация;
15. издава наказателни постановления в
случаите, определени със закон;
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16. издава индивидуални административни
актове в рамките на своите правомощия;
17. предлага на министъра на финансите или
на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;
18. предлага на министъра на финансите
или на определен от него заместник-министър
сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в
митническата област;
19. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола
на дейностите, засягащи митническите въпроси;
20. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с друг нормативен акт.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 7. (1) Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници:
Аерогара София, Бургас, Варна, Видин, Лом,
Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе
и Югозападна.
(2) Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана
в 5 дирекции обща администрация, 9 дирекции
специализирана администрация, звено по сигурността и звено за вътрешен одит.
Чл. 8. (1) Общата численост на персонала
на Агенцията е 3350 щатни бройки.
(2) Числеността на персонала в Централното
митническо управление е 601 щатни бройки
съгласно приложението.
(3) В рамките на общата численост на
персонала на Агенцията се определя по един
представител на Агенцията в Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел,
Белгия, и в Центъра за правоприлагане в
Югоизточна Европа със седалище в Букурещ,
Румъния.
(4) Служителите по ал. 3 осъществяват дейността си въз основа на заповед на директора
на Агенцията за дългосрочно командироване,
издадена след съгласуване с министъра на
външните работи. По предложение на директора
на Агенцията министърът на външните работи
определя на служителите по ал. 3 временен
дипломатически ранг за срока на задграничния
им мандат в зависимост от спецификата на
поставените задачи и служебния им стаж по
реда на Закона за дипломатическата служба.
(5) За времето на командировката на служителите по ал. 3 се прилагат разпоредбите на
Наредбата за командировъчните средства при
задграничен мандат, приета с Постановление
№ 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
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ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от
2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г.,
бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 2
от 2014 г.). Разходите за издръжка, медицинско
обслужване и обучение на живеещите заедно с
командирования служител членове на семейството му са за негова сметка, доколкото в
нормативен акт не е предвидено друго.
(6) След изтичането на срока на командировката или на разрешения дългосрочен неплатен отпуск, както и в случаите на предсрочно
прекратяване държавният служител заема
предишната си длъжност в срок до 15 дни. В
случаите, когато тази длъжност е съкратена,
му се предлага друга равностойна длъжност
по служебно правоотношение в същата администрация.
Чл. 9. (1) Служители от Централното митническо управление и от митниците в рамките
на своята компетентност участват в работните
органи на Европейския съюз, международните
организации и конвенции.
(2) Дирекциите в Централното митническо
управление в рамките на своята компетентност
анализират, прогнозират и предлагат решения
и мерки за еднакво прилагане на европейското
и националното законодателство с оглед повишаване на приходите в бюджета, гарантиране
на безопасността и сигурността на гражданите,
защита на финансовите интереси на Европейския съюз и националните финансови интереси,
защита от нелоялна и незаконна търговия и
улесняване на законната търговия.
(3) Дирекциите в Централното митническо
управление и митниците в рамките на своята
компетентност:
1. анализират данните, условията, факторите
и механизмите, определящи успешното прилагане на политиката на Агенцията, и препоръчват
мерки за ефективното є изпълнение;
2. анализират получената в съответната
структура информация, като формулират рискове, определят правила и предлагат решения
с цел ефективното изпълнение на политиката
на Агенцията.
(4) Дирекциите от специализираната администрация в Централното митническо управление
в рамките на своята компетентност участват в
обмена на данни и информация по линия на
административното сътрудничество на национално и международно ниво.
(5) Дирекциите в Централното митническо
управление в рамките на своята компетентност
участват в изграждането на бизнес моделите
на информационните системи на митническата
администрация.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Административното ръководство
на Агенцията се осъществява от главен секретар.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира дейността на администрацията
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в изпълнение на законните разпореждания на
директора на Агенцията за точното спазване
на нормативните актове и:
1. осигурява организационната връзка между
директора и административните звена в Агенцията, както и между административните звена;
2. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
на Агенцията;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената на Агенцията;
4. контролира изпълнението на възложените
на администрацията задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;
7. контролира изпълнението на задачите,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка и военновременното планиране;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в Агенцията;
9. изпълнява и други задачи, възложени му
от директора на Агенцията.
(3) Главният секретар може да упълномощи началниците на митници с правата си по
ал. 2, т. 8.
Раздел IІІ
Звено по сигурността
Чл. 11. (1) Звеното по сигурността е организирано в отдел на пряко подчинение на
директора на Агенцията.
(2) Началникът на отдел „Звено по сигурността“ изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията и на ръководител
на звеното по защита при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка.
(3) Звеното по сигурността:
1. следи за спазването изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация и
на международните договори във връзка със
защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
4. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
5. организира, координира и методически
ръководи дейностите, свързани с акредитирането
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация;
6. организира и провежда обучението на
служителите в областта на защитата на класифицираната информация;
7. планира, осигурява и организира дейностите по защита при бедствия или друга извънредна
ситуация и отбранително-мобилизационната
подготовка;
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8. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства
за осигуряване сигурността на информацията,
отбранително-мобилизационната подготовка и
защитата при бедствия или друга извънредна
ситуация;
9. организира денонощно дежурство за
видеонаблюдение и контрол на техническите средства за охрана, пожароизвестяване и
пожарогасене; контролира охранителния и
пропускателния режим;
10. разработва вътрешни правила, планове и
други документи от компетентността на звеното.
(4) Звеното по сигурността води регистратури
за национална класифицирана информация и
за класифицирана информация на Европейския
съюз и отговаря за надлежното създаване,
обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.
Раздел ІV
Звено за вътрешен одит
Чл. 12. (1) Звеното за вътрешен одит е
организирано в отдел на пряко подчинение
на директора на Агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
(2) Звеното за вътрешен одит осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Агенцията
и на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен към директора на Агенцията.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва своята
дейност в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута на отдела и
утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. дава на директора на Агенцията независима и обективна оценка за състоянието на
финансовото управление и контрол на всички
одитирани структури, програми, дейности и
процеси в Агенцията, в т. ч. спазването на
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
3. консултира директора на Агенцията по
негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 13. Общата администрация в Централното митническо управление на Агенцията е
организирана във:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“;
2. дирекция „Правно-нормативна“;
3. дирекция „Организация и управление на
човешките ресурси“;
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4. дирекция „Национален учебен център“;
5. дирекция „Административно обслужване“.
Чл. 14. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;
2. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на
финансовите средства и бюджета в Агенцията;
3. разработва обобщен проект на бюджет
на Агенцията;
4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджетни средства на
третостепенните разпоредители на Агенцията
и контролира разходите им;
5. осъществява методическо ръководство в
отчетността на митническата администрация и
прилагането на финансовото законодателство;
6. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;
7. изготвя периодични отчети и подготвя
годишния отчет и баланс на Агенцията;
8. организира дейността по събирането и
отчитането на държавните вземания за държавния бюджет;
9. разработва методически указания по
събирането и отчитането на приходите от
държавни вземания, контролирани от митническите органи;
10. изготвя проекти на разрешения за улеснения на плащането, различно от отложеното
плащане, на основание чл. 229 от Регламент
на Съвета (EEC) № 2913/92 от 12 октомври
1992 г. за приемане на Митническия кодекс на
Европейската общност;
11. координира и организира в рамките на
Агенцията установяването, събирането, възстановяването, предоставянето и контрола на
вносните сборове като част от традиционните
собствени ресурси;
12. изготвя и предава периодичните отчети
за сметки „А“ и „Б“ за митните сборове в координационното звено за собствените ресурси
на Министерството на финансите;
13. ръководи методически и подпомага
дейността на митническите учреждения при
обявяване на суми за несъбираеми и подлежащи на отписване във връзка с чл. 17 (2)
и (3) от Регламент на Съвета (EC, Евратом)
№ 1150/2000 от 22 май 2000 г. за прилагане на
Решение 94/728/EC, Евратом, за системата на
собствените ресурси на Общностите;
14. отговаря за осъществяването на контактите с отговорните институции за прилагането
на системата за собствените ресурси на Европейските общности в Република България;
15. събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени
ресурси на държавите – членки на Европейския
съюз, и службите на Европейската комисия;
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16. осъществява обмен на информация и
координация с Българската народна банка и с
търговските банки, обслужващи сметките на
митническите учреждения;
17. участва по компетентност в заседанията
на Консултативния комитет по собствените
ресурси към Европейската комисия;
18. контролира отчитането на обезпеченията
с парични депозити и банкови гаранции;
19. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на Агенцията;
20. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Агенцията;
21. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на собствеността
на Агенцията;
22. организира и координира дейността на
митническите учреждения по администриране
на пътни и винетни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове във връзка с
действащия разрешителен режим за движението
на моторните превозни средства на територията
на Република България;
23. обобщава резултатите от събраните пътни
такси и глоби;
24. осъществява методическо ръководство
и координира дейността на митническите учреждения по разпореждането с изоставени и
отнети в полза на държавата стоки чрез разработване на указания във връзка с прилагане
на действащото законодателство;
25. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането
с изоставени и отнети в полза на държавата
стоки и предлага мерки за подобряване на
работните процеси;
26. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката
на проекти на нормативни актове, уреждащи
дейността по разпореждане с изоставени и
отнети в полза на държавата стоки;
27. организира, координира и планира
дейностите по провеждане на обществените
поръчки в митническата администрация.
Чл. 15. Дирекция „Правно-нормативна“:
1. оказва правна помощ за законосъобразното
осъществяване правомощията на директора,
свързани с неговата компетентност;
2. оказва правна помощ при прилагане на
митническото и акцизното законодателство
и на другите нормативни актове, в които са
посочени задължения и отговорности за митническите органи;
3. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по
производства, по които страна е Агенцията;
4. анализира съдебната практика по прилагането на митническото и акцизното законодателство и осъществява методическо ръководство
по правилното им прилагане;
5. осъществява методическото ръководство и
подпомага митническите учреждения в областта
на митническото задължение;
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6. оказва правна помощ при вземането на
решения по възникването, обезпечаването,
погасяването, възстановяването, опрощаването
и принудителното събиране на публични държавни вземания, възложени за администриране
на митническата администрация;
7. изготвя позиции по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство
е Агенцията;
8. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното
производство е Агенцията;
9. осъществява процесуално представителство
на Агенцията пред Съда на Европейския съюз;
10. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена
информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
11. изготвя и съгласува по законосъобразност проекти на договори, по които страна е
Агенцията;
12. дава становища по законосъобразността
на проекти на индивидуални административни
актове на директора;
13. съгласува по законосъобразност издавани
от директора или от оправомощените от него
длъжностни лица административни актове,
подготвяни от специализираната администрация
при упражняване на специалната є функционална компетентност;
14. подготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически
или физически лица, и по обжалвани административни актове;
15. участва в процедурите по назначаване на
служители в Агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения, както и с реализирането на дисциплинарната отговорност на
служителите;
16. участва в комисии в случаите, предвидени
в нормативен акт;
17. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни становища по представени за съгласуване проекти
на нормативни актове;
18. участва със свои представители в междуведомствени работни групи за подготовка на
проекти на нормативни актове.
Чл. 16. Дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“:
1. разработва и предлага на директора на
Агенцията цялостна стратегия и политики за
управление и развитие на човешките ресурси,
системи и процедури за тяхното осъществяване
и усъвършенстване;
2. организира и администрира дейността,
свързана с управлението на човешките ресурси
в Агенцията;
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3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация,
прави анализи и изготвя специфични справки
в областта на човешките ресурси;
4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименно разписание на длъжностите;
5. участва в подготовката и реализирането
на структурни реформи в Агенцията и свързаните с тях промени в служебните и трудовите
правоотношения;
6. организира процеса по набиране и подбор
на персонала; прилага, наблюдава и актуализира
методите за набиране и подбор и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси
по реда на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда;
7. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на
вътрешноведомствени актове в областта на
човешките ресурси и дава становища за вътрешни процедури и правила по управление
на човешките ресурси;
8. дава методически указания на митниците
с цел единно прилагане на действащите процедури и правила; консултира ръководителите и
служителите в Агенцията по въпроси, свързани
с управлението на човешките ресурси;
9. разработва вътрешни правила и прилага
политиките в областта на възнагражденията и
стимулирането съобразно нормативната уредба
и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда
в Агенцията;
10. организира и координира ефективното
управление и контрол на цялостния процес
по оценяване изпълнението на длъжността от
служителите в Агенцията;
11. анализира, оценява и проектира длъжностите в Агенцията, организира съставянето и
актуализирането на длъжностни характеристики;
12. организира дейностите, свързани с въвеждане в работата, мотивацията, управление
на професионалното развитие, израстването
в кариерата и мобилността на персонала в
Агенцията;
13. организира и осъществява контрол на
дейностите по подготвяне и съхранение на
всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения, и тяхното отразяване в софтуерния продукт по Управление на
човешките ресурси;
14. съставя, води и съхранява служебните и
трудовите досиета в съответствие с нормативната уредба, издава и води на отчет служебните
карти на служителите в Агенцията, поддържа
регистър на декларациите по чл. 12 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
15. организира разработването и координира прилагането на нормативните актове
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
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16. изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани
с управление на човешките ресурси.
Чл. 17. Дирекция „Национален учебен
център“:
1. участва в разработването на стратегията
на Агенцията за обучение и квалификация на
митническите служители;
2. разработва годишна програма за обучение
на служителите в митническата администрация;
3. организира и провежда обучението и
квалификацията по длъжностни нива на служителите;
4. води регистър на издадените по чл. 6, т. 14
удостоверения за завършен курс на обучение;
5. анализира необходимостта от повишаване
на професионалните познания на митническите
служители, необходими им за осъществяване
на служебните им задължения, организира
провеждането на свързаните с това курсове и
други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
6. осъществява методическо ръководство,
координира и контролира всички форми и
дейности на обучение, осъществявани от регионалните учебни центрове;
7. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;
8. осъществява сътрудничеството със сходни
български и чуждестранни учебни звена с цел
обмяна на информация и опит.
Чл. 18. Дирекция „Административно обслужване“:
1. организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите
и юридическите лица и по работата с жалбите,
предложенията и сигналите на гражданите и
организациите;
2. организира и осъществява деловодната
дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите;
3. систематизира документите за текущо
съхраняване;
4. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
5. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват в
учрежденския архив;
6. разработва и предлага за съгласуване
проекти на правила за документооборота на
Агенцията;
7. организира и контролира дейността по
подготовката и разпространението на печатни
и електронни издания на Агенцията като част
от публичната є комуникация;
8. организира връзките с обществеността;
приема и регистрира предложения и сигнали
на граждани и представители на организации;
разработва информационната политика на Агенцията, планира и координира реализирането є;
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9. предлага мерки за подобряване на работните
процеси по предоставянето на административни
услуги, включително по регулаторните режими
и за намаляване на административната тежест;
10. разработва основните принципи за развитие на страницата на Агенцията в интернет с
цел предлагане на услуги на информационното
общество.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 19. Специализираната администрация в
Централното митническо управление на Агенцията е организирана във:
1. дирекция „Митнически режими и процедури“;
2. дирекция „Акцизи“;
3. дирекция „Тарифна политика“;
4. дирекция „Последващ контрол“;
5. дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“;
6. дирекция „Информационни системи“;
7. дирекция „Международни отношения“;
8. дирекция „Централна митническа лаборатория“;
9. дирекция „Професионални стандарти и
контрол“.
Чл. 20. Дирекция „Митнически режими и
процедури“:
1. участва в разработването на митническата
политика в областта на митническите режими
и направления и на данък върху добавената
стойност при внос на стоки, наричани по-нататък „митнически режими и процедури“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на митническите
режими и процедури;
3. анализира и обобщава информацията, свързана с прилагането на митническото законодателство в областта на митническите икономически
режими, митническите режими допускане за
свободно обращение, износ и транзит;
4. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни
актове, свързани с митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи
от Общата селскостопанска политика и Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
5. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства,
засягащи митническите режими и процедури,
включително по мерките, произтичащи от
Общата селскостопанска политика и Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
6. предоставя информация относно прилагането на митническото законодателство в
рамките на компетенциите на дирекцията;
7. изготвя проекти на решения за прилагане
на митническите разпоредби, свързани с митническите режими и процедури;
8. поддържа при необходимост бази данни,
свързани с компетенциите на дирекцията;
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9. следи за измененията в митническото
законодателство на Европейския съюз и разработва указания във връзка с неговото прилагане;
10. участва в провеждането на работни срещи, дискусии, преговори и други подобни по
въпроси, касаещи компетенциите на дирекцията;
11. администрира дейности като:
а) общи гаранции и освобождаване от представяне на обезпечение при режим транзит;
б) разрешения за определени митнически
складове;
в) разрешения за достъп на лица до режим
ТИР;
г) определяне на друг размер на обезпечението или освобождаване от обезпечение за
поставяне на стоки под митнически икономически режим;
д) обмен с другите държави – членки на
Европейския съюз, и със страните на Конвенцията за общ транзитен режим на документите,
използвани при режим транзит;
е) разрешения за използване на опростени
процедури за превоз на стоки с железопътен,
въздушен и морски транспорт;
ж) разрешение за редовни корабни линии;
12. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните и
административните актове, касаещи компетенциите на дирекцията;
13. участва в работата на комитети, сесии,
работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Икономическата комисия
за Европа на Организацията на обединените
нации, Световната митническа организация,
Конвенцията за общ транзитен режим и други
международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;
14. участва в дейността на работните органи
към институциите на Европейския съюз съобразно компетенциите на дирекцията;
15. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски
оператори.
Чл. 21. Дирекция „Акцизи“:
1. в рамките на своите компетенции участва
в разработването на политиката в областта на
акцизите, свързана с производството, складирането, движението на акцизните стоки и тяхното
облагане с акциз;
2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани
с облагането и контрола на акцизните стоки;
3. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните и
административните актове в областта на акцизното законодателство;
4. анализира и обобщава информацията,
свързана с прилагането на акцизното законодателство;
5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

6. предоставя информация относно прилагането на нормативните и административните
актове в областта на акцизното законодателство;
7. изготвя проекти на решения за прилагане
на нормативните и административните актове
в областта на акцизното законодателство;
8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с
компетенциите на дирекцията;
9. събира и обменя информация с други
държавни органи;
10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите – членки на Европейския съюз;
11. подпомага директора на Агенцията при
издаването на лицензи за управление на данъчни складове;
12. води регистрите по Закона за акцизите
и данъчните складове;
13. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски
оператори;
14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства
и отнасящи се до акцизното законодателство;
15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва
указания във връзка с неговото прилагане.
Чл. 22. Дирекция „Тарифна политика“:
1. участва в разработването на митническата
политика в областта на стоковите номенклатури
на Европейския съюз, тарифното класиране,
митническата стойност, произхода на стоките,
митническите освобождавания, тарифните и
нетарифните мерки, както и мерките на Общата
селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз, наричана
по-нататък „тарифна политика“;
2. оказва съдействие и подпомага работните
групи към Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет по въпроси в областта на
тарифната политика;
3. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на
нормативни и вътрешноведомствени актове,
свързани с тарифната политика;
4. дава становища по проекти на нормативни актове, засягащи въпроси в областта на
тарифната политика, изпратени за съгласуване
от други държавни органи, и вътрешноведомствени актове, изпратени за съгласуване от
други дирекции;
5. разработва и участва в разработването на
проекти на инструкции и споразумения за сътрудничество и взаимодействие с компетентните
органи във връзка с прилагане на нетарифните
мерки, произтичащи от законодателството на
Европейския съюз, с оглед осигуряване на ефективна защита на живота и здравето на хората,
на животните и растенията, на културното и
историческото наследство, околната среда и
др., както и за съдействие за прилагане на
мерките по надзора;
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6. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с
органите на другите държави членки във връзка
с прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика;
7. изготвя проекти на обвързваща тарифна
информация и обвързваща информация за
произхода и администрира информациите в
националните информационни подсистеми за
обвързващите информации;
8. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за
управление на тарифните квоти и системата за
управление на данните по наблюдение;
9. координира дейността по представяне
пред Европейската комисия на исканията и
възраженията на икономически оператори за
въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;
10. анализира и обобщава информацията в
областта на тарифната политика;
11. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане
на митническото законодателство в областта
на тарифната политика;
12. изготвя проекти на решения за прилагане
на законодателството по въпроси в областта
на тарифната политика;
13. изготвя проекти на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител“ по
смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености на Европейския
съюз с трети страни;
14. организира и координира административното сътрудничество с компетентните национални органи, с митническите органи и с органите
на други държави във връзка с прилагане на
правилата за произход на стоките;
15. организира и координира изпълнението
на задълженията за освобождаване от вносни
мита във връзка с привилегии и имунитети,
предвидени в многостранни и двустранни международни договори, споразумения, спогодби
и конвенции;
16. участва в работни срещи, семинари, дискусии, преговори и други подобни по въпроси
в областта на тарифната политика;
17. ръководи методически и подпомага
митническите учреждения при прилагане на
законодателството в областта на тарифната
политика;
18. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители.
Чл. 23. Дирекция „Последващ контрол“:
1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:
а) предварителните проверки на заявителите
за издаване на разрешения по митническото
законодателство;
б) предварителните проверки за издаване на
сертификат за одобрен икономически оператор
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и последващите проверки на титулярите на
сертификати;
в) последващия контрол;
г) проверките за установяване на факти и
обстоятелства от значение за задължения за
акциз и ревизиите за установяване на акцизни
задължения;
2. следи за измененията в митническото законодателство на Европейския съюз, свързано
с последващия контрол, и разработва указания
във връзка с неговото прилагане;
3. участва в изработването на проекти на
нормативни актове, свързани с последващия
контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;
4. дава становища по проекти на нормативни
и други актове, изготвяни в други държавни органи, съобразно компетенциите на дирекцията;
5. изготвя проекти на решения:
а) във връзка с производствата по обжалване на индивидуални административни актове,
издадени в резултат на извършени проверки
от звената за последващ контрол;
б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на
ревизионни актове по административен ред;
6. анализира и обобщава информацията,
свързана с осъществяване на последващ контрол
по прилагане на митническото и акцизното
законодателство;
7. изготвя план за контрол за дейността на
звената за последващ контрол по прилагане
на митническото и акцизното законодателство;
8. селектира физически и/или юридически
лица, които подлежат на проверки по реда на
митническото и акцизното законодателство;
9. координира и участва в предварителни
проверки и проверки в рамките на последващия контрол;
10. координира и участва в проверки за
установяване на факти и обстоятелства от
значение за задължения за акциз и ревизии за
установяване на акцизни задължения;
11. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване
на нарушения на законодателството и предлага
мерки за тяхното отстраняване;
12. създава и поддържа база данни във връзка
с последващия контрол;
13. съгласува проектите на разрешения за
прилагане на опростените процедури на деклариране, изготвяни от компетентното митническо
учреждение;
14. инициира и/или участва в консултационни
процедури, свързани с издаването на единни
разрешения за опростени процедури (SASP);
15. организира, координира и контролира
дейностите, свързани със:
а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на сертификат за одобрени
икономически оператори;

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

б) консултации и обмен на информация
с митническите органи на другите държави
членки;
в) подготовка и изпълнение на дейностите,
свързани с издаването на сертификат за одобрен
икономически оператор или с издаването на
решение за отхвърляне на искането;
г) управление на издадените сертификати
за одобрен икономически оператор;
16. участва в дейностите по изграждане и
поддържане на информационни системи на
митническата администрация;
17. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;
18. участва в работни срещи съвместно с
икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно
прилагането на митническото и акцизното
законодателство в рамките на компетенциите
на дирекцията.
Чл. 24. Дирекция „Митническо разузнаване
и разследване“:
1. участва в разработването на митническата
политика в областта на превенцията, разузнаването и разследването на административни
нарушения/престъпления от компетентността
на митническите органи;
2. ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения
в областта на:
а) противодействието на административни
нарушения/престъпления от компетентността
на митническите органи;
б) противодействието и разследването на
незаконния трафик на наркотични вещества,
прекурсори, продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба;
в) противодействието на нарушения на законодателството на Европейския съюз, възлагащо
контролни функции на митническите органи;
г) физическите проверки на лица, извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечаването
на доказателства;
д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни
метали, скъпоценни камъни и изделия със и
от тях;
е) противодействието и разследването на
незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях;
ж) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;
з) установяването на административни
нарушения и налагането на административни
наказания;
и) използването на митнически кучета;
3. осъществява взаимодействие и обмен на
информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването и
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разследването на административни нарушения/
престъпления от компетентността на митническите органи;
4. осъществява Общностното управление
на риска, включващо обмен на информация
за риск и на резултатите от анализ на риска
между митническите администрации въз основа
на установени общи критерии и стандарти за
риск, контролни мерки и приоритетни области
за контрол;
5. планира и организира, включително чрез
координационен център, извършване на физически проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;
6. организира и осъществява контрола чрез
мобилните митнически групи;
7. организира и осъществява проверки чрез
мобилните митнически групи и други служители на дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“ в зоните на граничните контролнопропускателни пунктове и на цялата територия
на страната;
8. осъществява правно и експертно обезпечаване на дейността на дирекцията, включително
при изработването на проекти на съответните
нормативни и вътрешноведомствени актове;
9. осъществява дейности, свързани с администриране на традиционните собствени ресурси
на Европейския съюз, като регистрира случаите
на измами и нередности с митни сборове над
10 000 евро и при необходимост актуализира вече
регистрирани случаи в съответствие с чл. 6, т.
5 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1150/2000 г.;
10. участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз
(АФКОС);
11. осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на Регламент
на Съвета (ЕО) № 515/1997 г., Конвенция
Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество на европейско
и национално ниво;
12. съдейства за повишаване квалификацията на митническите служители в областта на
митническото разузнаване и разследване;
13. осъществява дейностите по проверка и
установяване на нарушения във връзка с прилагането на законодателството на Европейския
съюз, възлагащо функции на митническите
органи;
14. приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;
15. координира и контролира дейностите във
връзка с използваното за целите на митническия
контрол специализирано техническо оборудване
и източници на йонизиращо лъчение;
16. организира и координира дейността по
разследване на престъпления в случаите, при
условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;
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17. осъществява наблюдение в интернет
пространството и събира и анализира данни с
цел установяване и разкриване на митнически,
валутни и акцизни нарушения и престъпления;
18. осъществява процесуално представителство по административно-наказателни производства;
19. организира, координира и участва в
специализирани национални и международни
операции;
20. анализира и обобщава информацията,
свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото
и акцизното законодателство;
21. координира и контролира работата на
школата за обучение на митнически кучета.
Чл. 25. Дирекция „Информационни
системи“:
1. участва в разработването на стратегията,
приоритетите, планове и програми за развитие
в областта на информационните технологии в
Агенцията;
2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии
в Агенцията;
3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите,
предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и
изискванията на Европейския съюз;
4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация
с изискванията на Европейския съюз;
6. проучва информационните потребности
на Агенцията, извършва анализи и прави
предложения за придобиването, ползването и
модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните
технологии в Агенцията;
7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните
системи на митническата администрация;
8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане
и развитие на информационните системи на
митническата администрация;
9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа
инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните
системи на митническата администрация;
10. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация, в
администрирането им и в процеса на тяхното
развитие и експлоатация;
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11. предоставя информация на други държавни
органи и външни институции;
12. осъществява методическо ръководство
на архивирането на специфични митнически
документи в митническите учреждения;
13. осъществява методическо ръководство и
подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен,
структура и формат на съобщенията и набори от
данни) в обхвата на информационните системи
на Агенцията;
14. участва в разработването и дава становища
по проекти на нормативни актове съобразно
компетенциите на дирекцията;
15. осъществява връзките и координацията
с другите ведомства в областта на статистиката, обмена на информация с други държавни
органи, международен обмен на данни с други
митнически администрации;
16. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата статистика;
17. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата
администрация.
Чл. 26. Дирекция „Международни отношения“:
1. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи
и оперативни планове, свързани с изпълнението
на задълженията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз,
в частта им от компетентността на Агенцията;
2. координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта
им от компетентността на Агенцията;
3. участва в работата на Работна група № 24
„Митнически съюз и митническо сътрудничество“ и в работата на други работни групи към
Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
4. координира изготвянето на проектите на
позиции по въпроси от компетентността на
Агенцията, които се разглеждат от Съвета на
Европейския съюз и Европейската комисия и
техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;
5. координира участието на служители на
Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския
съюз, както и в дейностите на международни
организации;
6. участва в процеса на присъединяване на
Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага
останалите дирекции при изпълнението на
ангажиментите, произтичащи за митническата
администрация от тези международни договори;
7. осъществява и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка,
съгласуване и сключване на двустранни митнически спогодби;
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8. подготвя позицията на Република България
и участва в работата на Световната митническа
организация и координира участието на другите
дирекции;
9. участва и координира представителството на
Агенцията в регионални инициативи и проекти;
10. подготвя материалите и участва в работата с международни организации и институции,
доколкото те осъществяват дейност, свързана с
компетенциите на Агенцията;
11. участва в процеса на програмиране на
програми на Европейския съюз и на други
международни организации и институции и
организира разработването на документация за
изпълнение на проектите по тези програми в
частта от компетентността на Агенцията;
12. координира и контролира изпълнението на
текущите проекти по програмите на Европейския
съюз и на други международни организации и
институции от компетентността на Агенцията;
13. изготвя отчетните документи за проектите
по програмите на Европейския съюз и на други
международни организации и институции от
компетентността на Агенцията;
14. организира и координира участието на
Агенцията в международни срещи, заседания и
други прояви;
15. извършва превода на международната
кореспонденция на ръководството на Агенцията
и осигурява превод на международни форуми;
16. подготвя, координира, осъществява и
отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни
срещи на ръководството на Агенцията и поддържа
протоколната кореспонденция.
Чл. 27. Дирекция „Централна митническа
лаборатория“:
1. изследва, анализира и идентифицира стоки
за целите на митническия надзор и контрол;
2. изследва, анализира и идентифицира стоки,
подлежащи на облагане с акциз;
3. изследва, анализира и идентифицира стоки,
за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска
политика на Европейския съюз;
4. изследва, анализира и идентифицира стоки
за нуждите на класирането им в Комбинираната
номенклатура на Европейския съюз;
5. изследва, анализира и идентифицира
стоки, които са обект на специални мерки,
включително нетарифни, съобразно действащото
законодателство;
6. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научнотехническа информация, свързани с предмета
на дейност;
7. усвоява, разработва и внедрява стандартни,
нови, модифицирани и алтернативни методи за
изследване, анализ и идентификация на стоките;
8. осигурява и съхранява стандартни образци, сертифицирани сравнителни материали и
еталони;
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9. организира, координира и отчита дейността
на другите митнически лаборатории;
10. оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;
11. сътрудничи с български и чуждестранни
лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;
12. изготвя и издава по искане на митническите учреждения техническа информация за
опасни и вредни материали и продукти;
13. осъществява методическо ръководство
и подпомага митническите учреждения при
създаването на организация за вземането на
проби от митническите органи.
Чл. 28. (1) Дирекция „Професионални стандарти и контрол“:
1. осъществява превантивен контрол и извършва проверки в митническите учреждения с
цел осигуряване на точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания
на директора на Агенцията;
2. осъществява дейности по превенция и
противодействие на корупцията и други неправомерни деяния в митническата администрация;
3. извършва проверки по постъпилите в
Агенцията сигнали и предложения, свързани с
дейността на администрацията;
4. предлага мерки за отстраняване на установени пропуски и нарушения при спазването на служебната и трудовата дисциплина,
включително прави предложения за търсене
на дисциплинарна и имуществена отговорност;
5. подпомага директора на Агенцията при
провеждане на дисциплинарни производства
и изготвя проекти на актове за налагане на
дисциплинарни наказания по реда на Закона за
държавния служител и Кодекса на труда;
6. приема и съхранява декларациите по чл. 10,
ал. 6 от Закона за митниците, поддържа регистър за тях и извършва проверки по имотното
състояние на митнически служители;
7. осъществява и други дейности, възложени
от директора на Агенцията.
(2) При осъществяване на своите функции служителите от дирекцията имат право да изискват
документи, данни, становища, сведения, справки
и други носители на информация, необходими
за извършване на проверките. Всички митнически служители са длъжни да оказват пълно
съдействие на служителите от тази дирекция
при осъществяване на функциите им.
Раздел VІІ
Митници
Чл. 29. (1) Митницата е административно
звено в структурата на Агенцията.
(2) Началникът на митницата е третостепенен разпоредител с бюджет към министъра на
финансите.
Чл. 30. (1) Митницата е структурирана в териториално митническо управление, митнически
бюра и/или митнически пунктове.
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(2) Структурата и числеността на персонала
в териториалното митническо управление, в
митническите бюра и в митническите пунктове се определят със заповед на директора на
Агенцията.
Чл. 31. (1) Териториалното митническо управление организира, ръководи, контролира и
отчита дейността на включените в структурата
на митницата митнически бюра и митнически
пунктове, извършва дейности, определени със
закон, и осигурява информационното обслужване
на Централното митническо управление.
(2) Териториалното митническо управление е организирано в обща и специализирана
администрация. Общата и специализираната
администрация в териториалното митническо
управление са организирани в отдели.
(3) Дейността в митническите бюра и митническите пунктове се осъществява от служители
в специализираната администрация.
Чл. 32. (1) Митницата се ръководи и представлява от началник, който се назначава от
директора на Агенцията.
(2) При изпълнението на правомощията си началникът се подпомага от заместник-началници.
(3) Началникът на митницата делегира със
заповед правомощия на заместник-началниците
на митницата и определя техните функции.
(4) Функциите на началника в негово отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен със заповед
на директора на Агенцията заместник-началник
или от друг служител.
Чл. 33. Началникът на митницата:
1. ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на цялостната дейност
на митницата, както и връзките є с другите
административни звена в Агенцията и с други
органи и организации;
2. отговаря за провеждането на политиката
на Агенцията и за спазването на задължителните указания на ръководството на Агенцията
в цялостната дейност на митницата;
3. представлява митницата;
4. ръководи пряко дейността на териториалното митническо управление;
5. следи за точното и ефективно прилагане на
нормативните актове в дейността на митницата;
6. планира, разпределя и контролира разходването на бюджетните средства, предоставени
на митницата;
7. организира управлението на имуществото,
предоставено на митницата;
8. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на митницата;
9. издава индивидуални административни
актове в рамките на своите правомощия;
10. осъществява контрол по отношение спазването на служебната и трудовата дисциплина;
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11. прави предложения за провеждане на
конкурси по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда, конкурентни подбори и промени в структурата и числеността на
персонала в митницата;
12. контролира и координира дейността в
рамките на митницата по въпросите, свързани
с традиционните собствени ресурси;
13. участва пряко в подготовката на проверки
на службите на Европейската комисия относно
традиционните собствени ресурси на територията
на митницата;
14. до края на предходния месец утвърждава
и изпраща на директора на Агенцията графиците
за състава на смените (звената) по длъжностни
наименования с отразени режими на работа;
15. ръководи, организира и контролира
дейностите по защитата на класифицираната
информация, защитата при бедствия или друга
извънредна ситуация и отбранително-мобилизационната подготовка;
16. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативен акт или с акт на директора
на Агенцията.
Чл. 34. (1) Митническото бюро и митническият пункт се ръководят и представляват от
началник.
(2) Функциите на началника на митническото
бюро или на митническия пункт в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед
на началника на митницата служител.
Чл. 35. Служителите в митницата:
1. провеждат и изпълняват на териториално
ниво политиката на Агенцията;
2. осъществяват митнически надзор и контрол
върху внасянето, изнасянето и транзитирането
на стоки за, от и през Република България и
митническото им оформяне на територията на
страната;
3. извършват специфични действия, като
проверки на стоки, на транспортни, търговски,
счетоводни и други документи на физически и
юридически лица, на превозни средства, на багажи и на други пратки и стоки, пренасяни през
държавната граница, и други подобни действия
за осигуряване спазването на митническото законодателство и на другите нормативни актове,
приложими за стоките под митнически надзор;
4. осъществяват събирането на вносни сборове
и другите държавни вземания;
5. прилагат административно-наказателните
разпоредби;
6. извършват проверки в рамките на последващия контрол;
7. администрират и извършват дейности,
свързани с прилагането на Закона за акцизите
и данъчните складове, осъществяват оперативен
контрол върху производството, складирането,
обезпечението, движението и реализацията на
акцизни стоки, извършват проверки за спазване на акцизното законодателство и ревизии за
установяване на акцизните задължения;
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8. анализират информацията, свързана с
прилагане на митническото и акцизното законодателство, както и информацията за осъществяване на оперативен и последващ контрол по
митническото и акцизното законодателство;
9. осъществяват контрол върху пътните и
винетните такси и разрешителните режими за
международни превози в рамките на компетентностите, определени с нормативни актове;
10. осъществяват контрол за спазване на
валутното законодателство в рамките на предоставените правомощия;
11. администрират и подпомагат дейността
по разследване, осъществявана по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
12. разработват статистически анализи и
прогнози за дейността на митницата;
13. администрират процеса по издаване на
EORI номера;
14. осъществяват правно обслужване и процесуално представителство;
15. администрират дейности, свързани с организацията и управлението на човешките ресурси;
16. организират дейността по прилагането на
нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
17. осъществяват финансово-счетоводното обслужване и материално-техническото снабдяване;
18. отговарят за правилното използване,
стопанисване и управление на имуществото;
19. осъществяват взаимодействие с компетентните органи и извършват процедури, свързани с
разпореждането с изоставени и отнети в полза
на държавата стоки, при условията, предвидени
в Закона за митниците и в Закона за акцизите
и данъчните складове;
20. организират и осъществяват дейността по
административното обслужване и деловодната
дейност;
21. организират и осъществяват дейността
по прилагане на разпоредбите по защита на
класифицираната информация;
22. осъществяват и други дейности, предвидени в нормативен акт.
Раздел VІІІ
Организация на работата на Агенцията
Чл. 36. (1) Писмената кореспонденция с
органите на държавна власт, национални и
международни институции и митниците, както и
работните срещи с представители на ведомства
и организации се осъществяват от директора на
Агенцията или от определени от него служители.
(2) Писмената кореспонденция с Централното
митническо управление и с други институции
и работните срещи с представители на други
ведомства и организации се осъществяват от
началника на митницата.
Чл. 37. (1) Работното време на служителите
на Агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
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(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие от 10 до 16 ч. и
със задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден при
отчитане на спецификите в отделното структурно
звено. Обедната почивка е 30 минути между
12 и 14 ч.
(3) Конкретната организация на работа и
контролът по спазване на установеното работно
време се уреждат с акт на директора на Агенцията или на началника на митницата.
(4) Разпределението на работното време на
служителите от митниците и включените в тях
митнически учреждения, както и на служителите от Централното митническо управление,
изпълняващи специфични задачи, се определя от
директора на Агенцията или от упълномощени
от него служители на ръководна длъжност.
Чл. 38. (1) Предложенията и сигналите, подадени до директора на Агенцията, се разглеждат
по реда на глава осма „Предложения и сигнали“
от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Предложенията или сигналите – писмени или устни, може да са подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират, като
се отразяват подателят, датата на постъпване и
въпросът, изложен в предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена
подготовката на решението по тях.
(3) Не се образува производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
(4) Предложенията или сигналите, които не
са в рамките на компетентността на директора
на Агенцията, се препращат не по-късно от 7 дни
от постъпването им на компетентните органи,
освен когато има данни, че въпросът вече е
отнесен и до тях. За препращането се уведомява
направилият предложението или сигнала.
(5) Приемът на граждани и представители на
организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва всеки вторник
и четвъртък от 14 до 16 ч. в сградата на Централното митническо управление на Агенцията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЛУЖИТЕЛИ В АГЕНЦИЯТА
Чл. 39. (1) Дейността на Агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по
трудово правоотношение.
(2) Новоназначените служители в специализираната администрация задължително
завършват базов курс за обучение в дирекция
„Национален учебен център“.
Чл. 40. Митническите служители при изпълнение на служебните си задължения се
легитимират със служебна карта.
Чл. 41. (1) Митническите служители имат
право на униформено облекло.
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(2) 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.
(3) Униформеното облекло не може да се
предоставя за ползване от други лица.
(4) Видът, материята, цветът, моделът и
отличителните знаци на униформеното облекло се определят със заповед на директора на
Агенцията.
Чл. 42. (1) Стойността и сроковете за износване на униформеното облекло на митническите служители се определят със заповед
на директора на Агенцията.
(2) При прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст и по чл. 325, т. 9,
11 и 12, чл. 327, т. 1, 2 и 3 и чл. 328, ал. 1, т. 1,
2, 3, 6, 7 и 8 от Кодекса на труда, както и при
прекратяване на служебното правоотношение
по чл. 103, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 9, чл. 106, ал. 1,
т. 1, 2 и 5 и чл. 107, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се
връща и не се заплаща за недоизносената част.
(3) В останалите случаи на прекратяване на
трудовото и служебното правоотношение униформеното облекло не се връща, а се заплаща
стойността му за срока на доизносване.
(4) При прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение отличителните
знаци на униформеното облекло подлежат на
връщане.
Чл. 43. (1) Унищоженото или повреденото
униформено облекло по време на служебни
задължения не по вина на лицето, което се
установява с протокол, утвърден от началника
на митницата, се възстановява със средства от
бюджета на Агенцията.
(2) Загубеното, унищоженото или повреденото униформено облекло по вина на лицето
се възстановява с негови средства.
(3) Отличителните знаци на униформеното
облекло се предоставят безплатно на имащите
право на това облекло. Загубените, унищожените или повредените отличителни знаци на
униформеното облекло по вина на лицето се
възстановяват с негови средства.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 ръководителят
на митническото учреждение може да премести
лицето да работи на друго работно място до
възстановяване на униформеното му облекло.
Чл. 44. (1) Митническите служители имат
право да носят служебно оръжие и да го
използват при неизбежна отбрана и крайна
необходимост.
(2) Митническият служител е длъжен да
опазва от загубване, кражба и увреждане
зачисленото му служебно оръжие, като носи
наказателна и дисциплинарна отговорност при
настъпване на извънредно събитие.
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Чл. 45. (1) Средствата за получаването на
всички документи, необходими за издаване на
разрешение за носене и употреба на служебно
оръжие, се осигуряват от бюджета на Агенцията.
(2) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение зачисленото служебно
оръжие подлежи на връщане.
(3) При загубване, кражба или увреждане
на служебното оръжие по вина на служителя
той заплаща в троен размер стойността му.
Чл. 46. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители
и лицата по трудово правоотношение могат да
бъдат награждавани от директора на Агенцията,
като в заповедта за награждаване се определя
видът отличие.
(2) Директорът на Агенцията утвърждава
образец на златен и сребърен почетен знак на
митническата администрация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 11, ал. 1 от Закона за митниците и чл. 11
от Закона за администрацията.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на Агенцията.
Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ –
601 щатни бройки
Директор
Заместник-директори
Главен секретар
Звено по сигурността
Звено за вътрешен одит
Обща администрация,
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
дирекция „Правно-нормативна“
дирекция „Организация и управление на
човешките ресурси“
дирекция „Национален учебен център“
дирекция „Административно обслужване“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и процедури“
дирекция „Акцизи“
дирекция „Тарифна политика“
дирекция „Последващ контрол“
дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“
дирекция „Информационни системи“
дирекция „Международни отношения“
дирекция „Централна митническа лаборатория“
дирекция „Професионални стандарти и
контрол“
1830
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3
1
4
5
126
54
20
18
12
22
461
23
32
34
29
141
145
22
24
11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, приет
с Постановление № 58 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г. и
бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „13“ се заменя с „14“.
2. В ал. 3 след думите „министрите на“ се
добавя „инвестиционното проектиране“, а думите
„и благоустройството“ и „и туризма“ се заличават.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Решенията на комисията, с които
се предоставят средства от държавния бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се одобряват с
акт на Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.
(2) След одобряване от Министерския съвет
комисията предоставя решенията по ал. 1 на Министерството на финансите, на Сметната палата
и на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет за тяхното изпълнение. Секретарят на
комисията публикува протоколите и решенията
на електронната страница на ГДПБЗН – МВР.
(3) Секретарят на комисията предоставя извлечения от решенията/протоколите по ал. 2 на
областните управители в частта за финансираните
обекти на територията на съответната област за
осъществяване на контрола по изпълнението на
решенията по чл. 58 от Закона за защита при
бедствия.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджет – част от държавния бюджет, извършват
съответните промени по бюджетите си на основание на акта на Министерския съвет за одобряване решенията на комисията, включително в
случаите, когато крайните получатели на сумите
не са бюджетни предприятия.
(5) Министърът на финансите извършва
съответните промени по бюджетните взаимоотношения на общините на основание акта на
Министерския съвет по ал. 1.“
§ 3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Комисията взема решение за предоставяне на средства за възстановяване на
извършени непредвидени разходи:
1. за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при бедствия на
включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система;
2. на органите на изпълнителната власт,
местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и
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защита на населението собствени спасителни,
пожарогасителни, превозни, съобщителни и
други технически средства.“
§ 4. В чл. 26 се създава ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 2 подават декларация – Приложение № 5.“
§ 5. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Възстановителната помощ се
предоставя за:
1. частичното възстановяване и/или частична
замяна на конструктивни елементи, както и за
строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции
и конструктивни елементи се заменят с други
видове или се извършват нови видове работи,
с които се възстановява експлоатационната им
годност, след издаване на заповед от кмета на
общината по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и разрешение за строеж;
2. премахване на жилищни сгради, за които
е издадена заповед от кмета на общината по
чл. 195, ал. 6 ЗУТ, станали са опасни за здравето
и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат
да се поправят или заздравят поради природно
явление с геологичен (геофизичен, геоложки)
или хидрометеорологичен произход.
(2) Предоставената помощ се определя в
размер, осигуряващ минимално необходимите
битови условия на лицата по чл. 26, ал. 2, и не
може да превишава стойността на данъчната
оценка на жилището.
(3) За недвижими културни ценности дейностите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 73 и 74
от Закона за културното наследство.
§ 6. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) В срок до шест месеца от бедствието кметовете на общини изпращат в комисията и на съответния областен управител
заверено копие от заповедта за въвеждане на
плана за защита при бедствия и информация, в
която се посочва броят на засегнатите жилищни
сгради и самостоятелни обекти в тях и списък
с адресите им.
(2) В срока по ал. 1 кметовете на общини
издават заповед за назначаване на комисия по
чл. 196, ал. 1 ЗУТ за определяне на състоянието
на засегнатите от бедствието жилища. За недвижими културни ценности заповедта се издава
съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за културното
наследство.
(3) В срок до шест месеца от влизането в
сила на заповедта по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ,
съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от
Закона за културното наследство – за недвижими
културни ценности, кметът на общината може
да внесе в комисията искане за предоставяне
на възстановителна помощ за лицата по чл. 26,
ал. 2 за направените разходи за:
1. изработване и одобряване на инвестиционен
проект за извършване на строително-монтажни
работи, за които се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията;
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2. извършване на възстановителни работи,
като поправяне и заздравяване на засегнатите
от бедствието жилищни сгради и самостоятелни
обекти в тях;
3. премахване на засегнатите от бедствието
жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях.
(4) Искането по ал. 3 следва да съдържа данни за адресите, данъчните оценки, разгънатите
застроени площи на засегнатите от бедствието
жилища, обосновка за размера на възстановителната помощ и заверени копия на:
1. заповедите по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ,
съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от
Закона за културното наследство – за недвижими
културни ценности;
2. протоколите на комисията по чл. 196,
ал. 1 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 2 от Закона
за културното наследство – за недвижими културни ценности;
3. одобрени инвестиционни проекти, когато
такива се изискват съгласно Закона за устройство
на територията;
4. разрешения за строеж.“
§ 7. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Възстановителната помощ за
поправяне, заздравяване на жилища или за премахване на жилищни сгради се предоставя на
лицата по чл. 26, ал. 2 от кметовете на общини.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя от централния бюджет и се разходва по бюджетите
на общините чрез корекция на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет
и съответните първостепенни разпоредители с
бюджет.“
§ 8. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. В решението на комисията за предоставяне на възстановителна помощ задължително
се посочват:
1. общината, на която се предоставя възстановителната помощ;
2. предназначението на възстановителната
помощ по чл. 28, ал. 3 и адресите на жилищата;
3. размерът на възстановителната помощ.“
§ 9. В чл. 31 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. уведомяват лицата по чл. 26, ал. 2 за
решението на комисията;
3. организират изпълнението на решенията на
комисията, като предоставят възстановителната
помощ на лицата по чл. 26, ал. 2, след като те
представят документи за плащане на:
а) инвестиционните проекти, когато такива
се изискват съгласно Закона за устройство на
територията;
б) извършените строителни работи по актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ,
бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г.,
бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.).“
§ 10. В чл. 31а ал. 3 се отменя.
§ 11. В приложение № 1 думите „и чл. 27,
ал. 1“ се заличават.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

§ 12. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 26, ал. 3

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
..............................................
ДЕКЛАРАЦИЯ

от ..................................................................................
(лично, бащино и фамилно име)

ЕГН ..............................................................................
л.к. № ..........................................................................
адрес ............................................................................
Декларирам, че съм собственик на жилището/
ползвател с учредено право на ползване върху жилището на адрес гр./с. ……………………………….................,
община …………………................ ул. ...............................,
..........................., ет. .........., апартамент № ...............,
което е единственото и законно изградено.
Известно ми е, че за декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
дата: ...........................
гр. ................................

Декларатор:
.....................................
(подпис)
Декларацията се попълва собственоръчно
от лицето по чл. 26, ал. 2.“

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

1. на пенсионерите, на които пенсията или
сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 150,00 лв. – 40 лв.;
2. на пенсионерите, на които пенсията или
сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер от 150,01 до
251,00 лв. – 30 лв.;
3. на пенсионерите, на които пенсията
или сборът от пенсиите заедно с добавките
и компенсациите към тях е в размер над
251,00 лв. – 20 лв.
(2) При промяна в размера на пенсиите
след 31 март 2014 г. размерът на еднократната
добавка по ал. 1 не се променя.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1833

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 14 МАРТ 2014 Г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър (обн., ДВ,
бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм.,
бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101
и 102 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 57 700 000 лв. по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. за
изплащане на еднократна добавка към пенсиите
за април 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) От средствата по чл. 1, ал. 1 да
се изплати еднократна добавка към пенсиите
за април 2014 г. в размер, както следва:

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
и документът, установяващ съществуването на
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния
му закон (само при заявяване на вписване по
чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.

1832

за одобряване на допълнителен трансфер за
изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

§ 2. В чл. 15, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 4. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„7. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 5. В чл. 20, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова буква „и“ със следното
съдържание:
„и) нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната буква „и“ става буква „к“.
§ 6. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 11 със следното съдържание:
„11. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 7. В чл. 23, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „р“ със следното
съдържание:
„р) нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната буква „р“ става буква „с“.
§ 8. В чл. 24, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 13 със следното съдържание:
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„13. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 9. В чл. 26, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „н“ със следното
съдържание:
„н) нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната буква „н“ става буква „о“.
§ 10. В чл. 27, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономиче-
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ските и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 12. В чл. 33, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 13. В чл. 33д, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 14. В чл. 33е се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 15 със следното съдържание:
„15. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 15. В чл. 33к се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 16 със следното съдържание:
„16. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 16 става т. 17.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 22 със следното съдържание:
„22. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 22 става т. 23.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 20 със следното съдържание:
„20. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
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регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 20 става т. 21.
4. В ал. 4:
а) създава се нова т. 14 със следното съдържание:
„14. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 14 става т. 15.
5. В ал. 5:
а) създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 9 става т. 10.
§ 16. В чл. 33м се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 20 със следното съдържание:
„20. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
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при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 20 става т. 21.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 14 със следното съдържание:
„14. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 14 става т. 15.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 11 със следното съдържание:
„11. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 11 става т. 12.
4. В ал. 4:
а) създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
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установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
§ 17. В чл. 33н се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. нотариално заверена декларация по чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и документът,
установяващ съществуването на дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които
го представляват по националния му закон (само
при заявяване на вписване по чл. 6, ал. 1 и 2 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици);“.
2. Досегашната т. 8 става т. 9.
§ 18. В чл. 67, ал. 2 в т. 29 след думите „европейски кооперативни дружества“ се поставя
запетая и се добавя „в което се посочват и
условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството,
обстоятелствата по чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (обстоятелствата по
чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, идентифициращите данни на дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, и
идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица), а ако дружеството
е холдинг или консорциум, това се отбелязва“.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“
Министър:
Зинаида Златанова
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