ПРОЕКТ!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
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Относно: Проект на Решение за изменение на Решение № 872 на Министерския съвет от
2016 г. за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция
„Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторната стратегия
за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и за
изменение и допълнение на Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република
България за периода 2016-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на Решение за
изменение на Решение № 872 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Секторна
стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 20162020 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното
управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и за изменение и допълнение на
Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020
г.
Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен участник
в общата митническа система на Съюза. С цел облекчаване на стопанската дейност и за
осигуряване на необходимото ниво на контрол върху стоките, които се въвеждат на или извеждат
от митническата територия на Съюза е необходимо митническите органи, които осъществяват
този контрол, да си взаимодействат с другите органи на европейско и национално ниво и да
предават информацията, предоставена от икономическите оператори, при отчитане на
съответните разпоредби за защита на данните. Необходимо е контролът да бъде хармонизиран,
така че икономическият оператор да предостави само веднъж необходимите данни.
Ефективността, опростяването и улесненията за търговията са най-важните принципи,
залегнали в модернизираното митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС) –
Регламент (ЕС) № 952/2013 от 9 октомври 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за
приемане на Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013) и актовете към него.
Целта е да се рационализират и опростят законодателството и процедурите във връзка с
митниците и да се създадат условия за по-ефективни митнически операции, отговарящи на
съвременните потребности, както и да се осигури преминаването на митническите
администрации към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на
хартиен носител, и да се ускорят и опростят митническите процедури за коректните
икономически оператори.
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Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г.
относно безкнижна среда в митниците и търговията е основния документ, от който произтича
Инициативата „Електронни митници“ (Решение № 70/2008ЕО), чиято реализация се управлява
от инструментите Многогодишен стратегически план (MASP – Multi-Annual Strategic Plan) на
Европейската комисия и Работната програма към Митническия кодекс на Съюза. С чл. 1 от
Решение № 70/2008ЕО се въвежда задължение за Европейската комисия и държавите членки да
„изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически
системи за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги
документи и сертификати и на друга важна информация“. От това задължение произтича и
основната цел на Инициативата „Електронни митници“ – да се създаде нова електронна
митническа среда в рамките на ЕС, която да осигури възможност електронното общуване в
митническата област в ЕС (митници-бизнес/митници-митници) да стане обичайно и регулярно, а
хартиеното общуване да бъде изключение.
Регламент (ЕС) № 952/2013 осигурява правната рамка за изпълнението на Инициативата
„Електронни митници“. Съгласно чл. 6 „Средства за обмен и съхраняване на информация и общи
изисквания за данните“, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013, всеки обмен на информация,
като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между
икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация
съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за
електронна обработка на данни. В Регламент (ЕС) № 952/2013 се предвижда информационните и
комуникационните системи да предлагат еднакви функционални възможности на
икономическите оператори във всички държави членки.
Съгласно чл. 280 от Регламент (ЕС) № 952/2013, Комисията следва да изготви работна
програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, с цел да се гарантира
правилното прилагане на регламента. Първата работна програма е приета с Решение за
изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията. С Решение за изпълнение 2016/578/ЕС на Комисията от
11 април 2016 г. се приема и актуализира Работната програма за Митническия кодекс на Съюза
относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия
кодекс на Съюза, и се посочват периодите, през които следва да се прилагат преходните мерки
до въвеждането на новите или подобрените електронни системи, както е посочено в Делегиран
регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои
от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на
Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия
кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015
година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на
Съюза.
В чл. 278 от Регламент (ЕС) № 952/2013 е предвидена преходна мярка единствено по
отношение на адаптирането на електронните (информационните) системи на държавите членки
към Митническия кодекс на Съюза, а именно най-късно до 31 декември 2020 г. да се използват
средства за обмен и съхраняване на информация, различни от средствата за електронна обработка
на данни, посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент, когато електронните системи,
необходими за прилагане на разпоредбите на Кодекса, все още не са действащи. В процес на
обсъждане е удължаване на гореспоменатия срок за конкретни информационни системи до 2025
г.
Многогодишният стратегически план (MASP – Multi-Annual Strategic Plan) на
Европейската комисия е инструмент за управление и планиране на изпълнението на
Инициативата „Електронни митници“ и е пътната карта за развитие на всички митнически
администрации на държавите членки. Целта на Плана е да служи като инструмент за
обосноваване на националните митнически администрации на необходимите финансови ресурси
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и за осигуряване на общо ръководство и координация на правните, бизнес и IT аспекти за
изпълнение на Инициативата „Електронни митници“ на съюзно и национално ниво.
Агенция „Митници“ е възприела подход да изпълни ангажиментите, произтичащи от
Инициативата „Електронни митници“ на Европейската комисия и влизането в сила и прилагането
на Регламент (ЕС) № 952/2013 и актовете към него, чрез развитие и поетапно въвеждане на
Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ до обхващане на основните и
спомагателни митнически процеси, като ключов инструмент за документиране, анализиране и
управление на процесите в Агенцията, обвързващ постигането на бизнес и ИТ целите ѝ.
Развитието и въвеждането на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ ще
се реализира чрез изграждане и усъвършенстване на системи и модули в Българската
интегрирана митническа информационна система (БИМИС), включително на функционалности
за обмен на информация с информационните системи на Европейската комисия, предоставянето
на интегрирани електронни услуги, подобряване на електронната среда за работа и
комуникацията с гражданите и бизнеса, както и изграждане и усъвършенстване на регистри.
Развитието и поетапното въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция
„Митници“ ще осигури своевременното преминаване към SOA (Service Oriented Architecture)
архитектура на БИМИС и стабилна основа и рамка за изпълнението от Агенция „Митници“ на
задачите по MASP. Резултатите от изграждането на Институционалната архитектура на Агенция
„Митници“, в частност повишеното качество на въведените информационни системи,
предоставянето на увеличен брой услуги по електронен път, подобряване на електронната среда
за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса, както и използването на регистри и бази
данни, ще доведат до по-ефективна работа на митническата администрация.
Във връзка с промени по изпълнение на проектите в MASP и Работната програма относно
разработването и въвеждането на електронни системи във всички държави членки, съгласно
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията, Агенция „Митници“ е разработила
актуализирана и хармонизирана версия на Секторна стратегия за развитие на електронното
управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г. (версия 3.7) и Пътна карта за
изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция
„Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г. (версия 3.7), които са одобрени от председателя на
Държавна Агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), в съответствие с дадените му съгласно
ЗЕУ компетенции. В документите са заложени мерки с оглед изпълнение ангажиментите на
Република България като държава членка на Европейския съюз.
В обхвата на тези стратегически документи е планирано изпълнението на проект
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги
– БИМИС (фаза 2)“, с период на изпълнение 2019-2021 г. и бюджет 13 390 000 лв. с данък
добавена стойност. Проектът е продължение на успешно приключилата Фаза 1 на БИМИС 2020
по проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни
и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“.
В рамките на проекта „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за
предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“ се предвижда да бъдат реализирани следните
мерки от Пътната карта за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното
управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2025 г.:
1. По Целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС
2020“:
- Мярка 4.2 „Развитие и въвеждане на
Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ и модул
„Обработване на рискова информация“, необходим финансов ресурс за
изпълнение – 1 800 000 лв. с ДДС и източник на финансиране – ОПДУ;
- Мярка 4.3 „Развитие и въвеждане на
Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на модул „Административно и наказателно
производство“, необходим финансов ресурс за изпълнение – 600 000 лв. с ДДС
и източник на финансиране – ОПДУ;
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-

Мярка 4.4 „Развитие и въвеждане на
Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на модул „Декларация за парични средства“,
необходим финансов ресурс за изпълнение – 150 000 лв. с ДДС и източник на
финансиране – ОПДУ;
- Мярка 4.5 „Развитие и въвеждане на
Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на UUM&DS - Release 2“, необходим
финансов ресурс за изпълнение – 2 400 000 лв. с ДДС и източник на
финансиране – ОПДУ
- Мярка 4.6 „Развитие и въвеждане на
Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на модул ICS 2 - Release 1 (postal and express
consignments)“, необходим финансов ресурс за изпълнение – 3 600 000 лв. с
ДДС и източник на финансиране – ОПДУ;
- Мярка 4.7 „Разработване и въвеждане на Институционална/Корпоративна
архитектура на АМ по отношение на модул РЕЗМА, авт. Събиране на
задълженията и интерфейси към RegiX“, необходим финансов ресурс за
изпълнение – 840 000 лв. с ДДС и източник на финансиране – ОПДУ;
- Мярка 4.8 „Въвеждане на Универсален CCN 1/2 шлюз за интеграция на
националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с
Общия домейн“, необходим финансов ресурс за изпълнение – 1 500 000 лв. с
ДДС и източник на финансиране – ОПДУ;
- Мярка 4.9 „Дейност „Информация и комуникация“ и Екип за управление и
изпълнение“, необходим финансов ресурс за изпълнение – 700 000 лв. с ДДС и
източник на финансиране – ОПДУ;
2. По Целева област VII “Развитие на справочно аналитична платформа“ – мярка 2.2.
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически
процеси, свързани с разширяване на склада от данни (Data Warehouse) по отношение
на справочно-аналитичните изисквания на целева област „Развитие на митническата
информационна система – БИМИС 2020“ и по-конкретно, по отношение на МИСВ,
МЗ, МИСТ и МИСИ (етап 2.2. от Концепцията за развитие на справочно - аналитична
платформа на АМ)“, необходим финансов ресурс за изпълнение – 1 800 000 лв. с ДДС
и източник на финансиране – ОПДУ.
С актуализираните Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция
„Митници“ – „е-Митници“ 2016-2025 г. и пътната карта за нейното изпълнение се предвижда
продължаване на развитието и въвеждането на Институционалната архитектура на Агенция
„Митници“ като инструмент за изпълнение на националните и европейски изисквания към
изграждането на електронни митници.
С приемането на проекта на решение се цели да се създадат необходимите условия за
изпълнение на поетите ангажименти на Република България като държава членка на Европейския
съюз в областта на митническото законодателство, изпълнението на приетата и одобрена от
председателя на ДАЕУ Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция
„Митници“ – „е-Митници“ 2016-2025 г. и Пътната карта за нейното изпълнение, продължаване
работата на Агенция „Митници“ в качеството й на директен бенефициент, по изпълнение на
одобрено проектно предложение в рамките на Процедура BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на
основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза
2)“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“.
Изготвеното от Агенция „Митници“ проектното предложение с наименование
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги
– БИМИС (фаза 2)“ бе регистрирано на 27.02.2019 г. чрез Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) с вх. рег.
№ BG05SFOP001-1.007-001 и е одобрено за финансиране с Решение на Ръководителя на
Управляващия орган на ОПДУ от 18.03.2019 г., за което Агенция „Митници“ е информирана с
писмо рег. № 32-82884/19.03.2019 г.
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По проекта на акт е проведено публично обсъждане, като проектът на решение и докладът
към него бяха публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет страницата на
Министерството на финансите.
На основание чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация проектът на решение е съгласуван съобразно нормативно установените
изисквания.
Проектът на решение не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата
за реализиране на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за
предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“ са осигурени по Оперативна програма
„Добро управление“. В тази връзка, към проекта на решение прилагам финансова обосновка по
Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
По проекта на акт не е изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като
не се предлага хармонизация с актове на Европейския съюз.
Във връзка с изложеното, на основание чл. 7, ал. 5 от Закона за електронното управление
и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ
Министерският съвет да приеме представения проект на Решение за изменение на Решение №
872 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Секторна стратегия за развитие на
електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г. и на Пътна карта за
изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция
„Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и за изменение и допълнение на Решение № 245 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за
развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
Приложения:
1. Проект на решение на Министерския съвет, ведно с приложения № 1 и 2;
2. Финансова обосновка;
3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Съгласувателни писма;
5. Справка за отразяване на становища.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
(ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ)
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