
ПЪТЯТ НА ГОРИВОТО
КОНТРОЛ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ



ЕТАПИ НА ДВИЖЕНИЕТО



АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“

МЕЖДУВЕДОМСТВЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНТРАБАНДАТА И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО 

НА РИСКОВИ СТОКИ И ТОВАРИ КЪМ ГДБОП

ДАМТН, ИААА, БИМ

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ



МОРСКИ И РЕЧЕН ТРАНСПОРТ НА НЕФТ (ПЕТРОЛ)

И НЕФТОПРОДУКТИ



Системите VTMIS, БУЛРИС и „Single Window“

• Денонощен контрол на корабния трафик

• Видеонаблюдение денем и нощем, термокамери

• УКВ радио системи

• Радарни системи

• Автоматична идентификационна система (AIS)

• Пълна история на движението на плавателните съдове 

• Системите са достъпни от други държавни органи –Гранична полиция, 

Агенция „Митници“, Морска администрация и др.

Контрол на морския и речен транспорт



Национален център за документооборот на 

морския транспорт



КОНТРОЛ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“



Корабен транспорт

• Предварителна информация – „Single Window“

• Документален контрол

• Физическа проверка на танкове и резервоари

• Измерване на плътността и лабораторен анализ на горивото

• Анализен сертификат и митническа декларация

• Обезпечаване при внос, отложено плащане на акциз

• Измервателни уреди на пристанищата, данни към система БАЦИС

• Повторна физическа проверка след разтоварване

Контрол от Агенция „Митници“



Компетентни органи: ДП „Пристанищна  

инфраструктура“, Морска администрация, 

ГД „Гранична полиция“, АМ и др.

Уведомяване

Документален контрол и

физическа проверка

Предоставяне на 
изискуемите  документи

Средства за

измерване и контрол

ЖП транспорт;

Автотранспорт

Разтоварване

Разрешение за 
разтоварване

Допускане за свободно

обращение с едновременно 

поставяне под РОПА

След разтоварване , регистриране на 

документи от пристанищния 

оператор по чл. 103 в (уведомление

по Наредба №Н-1/2014 г.)

- товарни танкове
- пломби
- сървейски замер
- вземане на проби от сървей или 
от митническите органи

Контрол, осъществяван от митническите органи при 

въвеждане/внос на горива с плавателни средства

Б А Ц И СИКУНК

Директно постъпване под

РОПА в  данъчен склад 

или под митнически режим в 

митнически склад



Между пристанище и данъчен склад

• Независимо от измерването на пристанището, задължително измерване 

при въвеждане в данъчен склад,  данни към БАЦИС

• Информацията за въведените в данъчните складове горива се отразява

в материалната отчетност на лицензираните складодържатели, до която

е осигурен онлайн достъп до двете приходни агенции – НАП и Агенция

„Митници“

Контрол от Агенция „Митници“



Сухопътен транспорт

• Горива от ЕС при движение под РОПА, съпроводени с е-АД, регистриран в

общоевропейската Система за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS). Акцизът

е обезпечен от изпращача. Технически средства за измерване (GPS, ТСК)

• Горива, въведени от трети страни: дължимите държавни вземания могат да бъдат

заплатени при митническото оформяне на стоките, които се допускат за свободно обращение;

горивата могат да постъпят в данъчен склад под РОПА, като за тях се заплащат дължимите

мита и ДДС, а акцизът се обезпечава от лицензирания складодържател - получател на

стоката

• Въвежданите на територията на България горива от трети страни подлежат на митнически

надзор и контрол по реда на митническото законодателство

Контрол от Агенция „Митници“



Шосеен                     ЖП транспорт

Допускане за свободно 

обращение

Допускане за свободно 

обращение с 

едновременно 

поставяне под 

РОПА

От друга държава членкаОт трети страни

Контрол, осъществяван от митническите органи при въвеждане/внос 

на горива със сухопътен транспорт



Данъчни складове

• Какво е данъчен склад?

• Изисквания към данъчния склад – измервателни средства, контролно-

пропускателен пункт, ограда, охрана и др.

• Производство на акцизни стоки, в това число на горива, се извършва в

данъчни складове

• Добив на нефт и природен газ, преработката или рафинирането на нефт

или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в

газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти

Контрол от Агенция „Митници“



Данъчни складове

• Задължително измерване при постъпване в данъчния склад

• Пломби на средствата за измерване и контрол на инсталациите и 

съдовете, които са спрени от експлоатация и сервизните отвори на 

съдовете за съхранение на акцизни стоки

• При съхранение, измерване на количествата с нивомерни системи

• Данните от средствата за измерване и контрол постъпват в БАЦИС и 

Автоматизираната система за отчетност (АСО) на лицата, до която е 

осигурен онлайн достъп на митническите органи и органите на НАП.

Контрол от Агенция „Митници“



Извеждане от данъчни складове

• Задължително отчитане чрез средства за измерване

• Издаване на е-АДД при освобождаване за потребление, в който се посочват

данни за потреблението

• Данните от всеки регистриран е-АДД се подават към информационната

система за контрол на горивата (ИСКГ) на НАП

• При извеждане на горива от данъчен склад под РОПА, същите се

съпровождат от електронен административен документ (е-АД),

регистриран в EMCS, към който се прикачва съобщение за измерването

Контрол от Агенция „Митници“



Средства за измерване и контрол при 

въвеждане и извеждане от данъчен 

склад

АСО

Издавани документи при извеждане от 

данъчен склад

БАЦИС

Съдове за 
съхранение

Осъществяване на анализ и контрол 

от митническите органи

Комуникационен 

модул АМ-НАП
ИСКГ на НАП

Отдалечен достъп, 

предоставен на АМ 

и НАП

е-АД

е-АДД

е-АДД

МД

Контрол, осъществяван от митническите органи в данъчните складове



КОНТРОЛ НА ГОРИВАТА ОТ НАП



• Горивата като стоки с висок фискален риск

• Данъчен контрол от ГКПП

• Движение от данъчен склад към бензиностанции

• Контрол на бензиностанциите, включително нивомерни

системи и касови апарати

• Проверки и ревизии

Контрол на горивата от НАП



Контрол на горивата от НАП

•



Контрол на горивата от НАП

Данъчен склад

Собствено 

потребление

Петролна база/ 

Логистичен с 

ЕСФП център

Бензиностанция с 

ЕСФП



БАЦИС ИСГК

Контрол на горивата от НАП



МКЦПКК
ДРСТ

МВР

ИААА

ДАНСНАП

АМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ

Междуведомствен координационен център

• Проекция на идеята на Правителството на Р България  

за създаване на междуведомствено звено за борба с 

контрабандата и сивата икономика

• 24-часово оперативно взаимодействие между 

представените в структурата държавни служби, в 

рамките на правомощията им, при спазване на 

тяхната независимост и самостоятелност 

• Взаимодейства и с други контролни органи



Функция и дейности

• Организира извършването на съвместни специализирани операции и проверки

• Координира работата на съвместните екипи в хода на контролните действия; 

при необходимост осигурява присъствие на други компетентни служби  

• Осигурява съдействие от структури на МВР  при възпрепятстване изпълнението 

на контролни дейности от държавните органи

• Съдейства за установяване на местонахождението на превозни средства на 

територията на Р България

Междуведомствен координационен център



Достъпът до информационните системи на отделните служби позволява:

• бърз анализ и своевременен обмен на информация

• навременно идентифициране на рискове

В резултат Центърът и партньорските служби предприемат:

• извършване на незабавни контролни действия

• поставяне на обекти и търговски дружества под мониторинг

• обезпечителни мерки към търговски дружества

• налагане на принудителни административни мерки и санкции

Междуведомствен координационен център
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Данъчни приходи в Консолидираната фискална програма (млн.лв.)

Данъчните приходи по КФП през 2019 г. се планира да нараснат  

с 50,2% или 11,5 млрд. лв.



Планираните приходи от акциз от горива за 2019 г. нарастват с 

23,4% или 456,5 млн. лв. спрямо 2014 г.
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Данъчна основа

Ръст на данъчната основа за ДДС на търговците на горива с 25% 

между 2016 и 2018 г.



• Над12 700 проверки от Агенция „Митници“, НАП и ДАМТН 

• 722 акта за установяване на административни нарушения

• 159 запечатани обекта

• 1400 превозни средства с поставени технически средства за 

контрол

• Изтеглени над 1,5 млн. литра некачествени горива от ДАМТН

Административно-наказателна дейност




