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1. Въведение 
В този документ под понятието Система се разбира Митническата 

информационна система за внасяне (МИСВ). 

За описание на модела на потребителските случаи е използвано графичното 
представяне с диаграми на потрeбителските случаи (Use case) и диаграми на 
последователностите (Sequence diagrams) и стандартна UML нотация. 

 

1.1. Цел 

             Целта на документа е описание на бизнес процесите, свързани с внасянето на 
стоки, определяне на функционалните и допълнителни потребителски случаи и 
сценарии, и тяхното описание. 

             Целта на модела на потребителските случаи е да дефинира и детайлизира 
функционалните изисквания, както и да специфицира определените интерфейси. 

 

1.2. Обхват 

             Моделът на потребителските случаи описва в детайли стъпките от бизнес 
процесите, които се автоматизират и на практика определя обхвата на системата.  

 

1.3. Абревиатури и съкращения 

 

Съкращение Описание 

АУ Активно усъвършенстване 

БП Бизнес процес 

ВС Временно складиране 

ДВС Декларация за временно складиране 

ДД Допълнителна декларация 

ДР Делегиран регламент 

ИО Икономически оператор 

МД Митническа декларация 

МИСВ Митническа информационна система за внасяне 

МКС Митнически кодекс на Съюза 

МРН Уникален референтен номер 

МС Митническо складиране 

МУ Митническо учреждение 
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ПУ Пасивно усъвършенстване 

РИ Регламент за изпълнение 

УП Уведомление за пристигане 

 

 

2. Нотация 
Настоящата глава представя кратко описание на символите и приложението на 

обектите, ползвани при описание на моделите. 

 

Диаграма на потребителските случаи 

 

Потребител/модул/ИС, отговарящи за 
изпълнението на описаната 
функционалност   

 

Потребителски случай: описва 
взаимодействие на потребителя със 
системата 

 

Начало на процес  

(UML елемент „start state” в диаграма на 
дейностите) 

 

Край на процес  

(UML елемент „end state” в диаграма на 
дейностите) 

 

Действие 

(UML елемент „activity” в диаграма на 
дейностите) 

 

Решение (причинно-следствено 
разклонение от тип „или”) 

(UML елемент „decision” в диаграма на 
дейностите) 

 

Разклонение (паралелно протичане на 
действия) 

(UML елементи „horizontal 
synchronization” и “vertical 

ActorActorActor

Use case

Изв ежда съобщение 
с грешките
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synchronization” в диаграма на 
дейностите) 

Митнически служител 

 

 

 

Обхват на действие на Актьор  

(UML елемент „swimlane” в диаграма на 
дейностите) 

 

Преход от действие към действие  

(UML елемент „state transition” в диаграма 
на дейностите) 

 

3. Бизнес модел 
3.1. Участници и роли 

Основните участници при внасяне на стоки, са представени на следната диаграма: 

 
Диаграма 1 Участници и роли 

При обмена на информация се идентифицират следните участници (роли): 

 Икономически Оператор (ИО) - Лице, което по време на своята стопанска дейност 
извършва дейности, обхванати от митническото законодателство. 

 Надзорно Митническо Учреждение (Надзорно МУ) – МУ, посочено в 
разрешението на ИО, което упражнява надзор върху стоките, поставени под 
съответния митнически режим.  

 Митническо Учреждение на подаване/представяне - Митническо учреждение, 
където се подава митническата декларация и се представят стоките. 

 

Въвеждане на
 параметри на справка

Извеждане на справка

Надзорно МУ*   МУ на подаване/

представяне** 

 
 

 

  

ИО 

 МУ 
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Надзорно МУ* - В по-голям процент от случаите, надзорното МУ и МУ на 
подаване/представяне са едно и също МУ 

 

МУ на подаване/представяне** - При централизирано оформяне в национален мащаб, 
МУ на подаване, МУ на представяне и Надзорно МУ, се различават като кодове. Този 
тип подаване на декларации, подлежи на допълнително  издадено разрешение. 

 

3.2. Описание Бизнес процеси – Модул Деклариране за внасяне 
 
Модул Деклариране за внасяне представлява декларативния модул на Митническата 
информационна система за внасяне МИСВ и обхваща функционалности за 
автоматизиране на бизнес процесите относно уведомление за представяне, ДВС, 
деклариране за вносни режими (допускане за свободно обращение, митническо 
складиране, активно усъвършенстване, специфична употреба, временен внос) със 
стандартна декларация (чл. 162 от МКС), опростена декларация с нерегулярно 
използване и с регулярно използване (чл. 166 от МКС), митническа декларация под 
формата на вписване в отчетността на декларатора, както и прилагането на 
Централизирано оформяне в национален мащаб.   
 

3.2.1. БП при Временно складиране на стоки 

 
 Временно складиране на стоки - Техническа обработка на получено 

съобщение – МИСВ 
 

В този процес е описано изпращането на съобщение от декларатора към МИСВ и 
неговото валидиране или отхвърляне. 

 

 
Диаграма 2 Техническа обработка на получено съобщение 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос 

1:  (BG415A) 

2: (BG906A) 
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 Временно складиране на стоки - Подаване на ДВС  
 
Този процес описва подаването на декларация за временно складиране, нейната 
техническа валидация и генериране на МРН номер.  
 

 
 
Диаграма 3 Подаване на ДВС 

 
 

 Временно складиране на стоки - Подаване на ДВС в комбинация с УП 
 

Този процес описва подаването на декларация за временно складиране в комбинация с 
уведомление за пристигане, нейната техническа валидация и генериране на МРН номер. 
 

 
 
Диаграма 4 Подаване на ДВС в комбинация с УП 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG428) 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 
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 Временно складиране на стоки - Извършване на проверка за ДВС 
 
 Този процес описва извършването на документен контрол и проверка на стоки за ДВС.  
 
 

 
Диаграма 5 Извършване на проверка за ДВС 

 
 Временно складиране на стоки - Поставяне на временно складиране  

 
Процесът покрива обработката и приключването на формалностите, във връзка с 
поставянето на стоки на ВС след тяхното представяне на митническите органи, след 
въвеждането им в друга част на митническата територия на Съюза от свободна зона и 
след външен транзит, когато стоките се считат за поставени на временно складиране чрез 
представянето им.  
Следните аспекти на временното складиране са извън обхвата на този процес:  
- Движение на стоки на ВС;  
- Завършване на ВС;  
- Разпореждане със стоки на ВС;  
- Поставяне на стоки на последващо ВС.  
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG430)

2: (BG446) 

3: (BG460) 
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Диаграма 6 Поставяне на временно складиране 
 

 Временно складиране на стоки - Поправка на ДВС 
 
Процесът показва поправката на декларация за временно складиране.  
При поправката не могат да се включват стоки, различни от първоначално 
декларираните. Не са възможни поправки, след като митническите органи:  
а) са информирали лицето, подало декларацията, за намерението си да извършат 
проверка на стоките;  
б) са установили, че данните в декларацията са неверни.  
 

 
Диаграма 7 Поправка на ДВС 

 
 
 

 Временно складиране на стоки - Анулиране на ДВС  

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1:  (BG429W) 

 

Решение за 
проверка 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG413)

2: (BG426) 

3: (BG404) 
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Процесът показва анулирането на декларация за временно складиране.  
Анулиране на декларацията е възможно само преди представяне на стоките в един от 
следните случаи:  
а) по заявление на декларатора  
б) в рамките на 30 дни след подаване на декларацията  
 

 
  Диаграма 8 Анулиране на ДВС 

 

3.2.2. БП при Декларация за свободно обращение 
 

 Декларация за свободно обращение - Стандартна митническа декларация  
 

 
Този процес обхваща поставянето на стоките под режим допускане за свободно 
обращение, като не се използва централизирано оформяне при подаване на стандартна 
митническа декларация. Приключването на предишен митнически режим се извършва 
по начина, посочен в разрешението или по друг одобрен начин. Обхваща се стандартна 
декларация, както и случаите на предварително подадена  стандартна МД. 
 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG414)

2: (BG426) 

3: (BG410) 
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Диаграма 9 Стандартна митническа декларация 

 
 Декларация за свободно обращение - Приемане на МД 

 
Този процес обхваща приемането или отхвърлянето на митническата декларация. 
Съобщението, което съдържа данните  от подадената митническа декларация,  се 
валидира от системата, съгласно разработени правила и условия. Автентичността на 
електронното съобщение се удостоверява чрез подписване чрез електронен подпис или 
други средства за удостоверяване - използване на свързване на системата на ИО - b2b.  
В случай, че валидацията е неуспешна, данните за декларацията се отхвърлят от 
системата, за което се уведомява лицето подало декларатора със съобщение, което 
съдържа и причината за отхвърлянето и процеса спира.  
В случай, че валидацията е успешна декларацията се приема и се присъжда основен 
референтен номер (Master referent number), като за това се уведомява лицето, което е 
подало декларацията. 
 
 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG432) 

 4: (BG460) 

5: (BG430) 

6: (BG446) 

7: (BG451) 

или 
8: (BG429) 



                                          
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

 
09/11/2018   стр. 12/41 

 
 

 

 
Диаграма 10 Приемане на МД 

 
 Декларация за свободно обращение - Извършване на проверка 

 
Функционалностите, свързани с извършване на проверка.  
Митническият служител въвежда дали ще се извършва документна проверка. След 
извършването на документната проверка се идентифицират резултатите от документната 
проверка - определя се дали разрешаване вдигането се отхвърля т.е. стоките не може да 
бъдат вдигнати.  Ако стоките може да бъдат вдигнати се определя дали ще се прави 
проверка на стоките. Ако е необходима проверка на стоките - декларатора се информира 
и стоките се проверяват. Регистрират се резултатите от проверката и съответно при 
сработили рискови профили се записват предприетите действия от МС. Деклараторът се 
съгласява или  не с констатираните несъответствия. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG432) 

 4: (BG416) 

5: (BG428) 
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Диаграма 11 Извършване на проверка 
   
 

 Декларация за свободно обращение - Документен контрол 
 
При документен контрол се проверява дали са налице всички необходими документи. 
Ако не са налице се изискват необходимите документи. Системата трябва да осигури 
функционалност за размяна на съобщения за целите на искане за допълнителна 
информация и искане за представяне на документи и за тяхното предоставяне по 
електронен път от декларатора. Процесът описва вземане на решение от МС дали е 
необходимо представяне на документи. Като общо правило, придружаващите документи 
към митническата декларация не трябва да бъдат предоставени в момента на нейното 
подаване, но те трябва да се съхраняват от декларатора и ако е необходимо, и при 
поискване,  трябва да са на разположение на митническите органи.  
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG460) 

2: (BG430) 

3: (BG446) 

4: (BG491) 

5: (BG492) 
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Диаграма 12 Документен контрол 
 

 Декларация за свободно обращение - Решение относно вдигане на стоките 
 
Процесът описва стъпките, които се извършват при идентифициране на решението на 
МС (митническия служител), относно вдигане на стоките. Ако са изпълнени условията 
за поставяне под съответния режим, се преминава към проверка за изпълнение на 
финансовите условия - чрез обращение към Модул "Митническо задължение". Ако са 
изпълнени финансовите  условия се разрешава вдигането на стоките и се изпраща 
съобщение на Декларатора.  Ако не са изпълнени условията за поставяне под съответния 
режим се изпраща съобщение за Неразрешено вдигане на Декларатора. 
 

  
Диаграма 13 Решение относно вдигане на стоките 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG430) 

2: (BG446) 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG451) 

2: (BG429) 
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 Декларация за свободно обращение - Опростена декларация 
 
Този процес покрива поставянето на стоки под митнически режим с опростена 
декларация, без използване на централизирано оформяне, когато опростената 
декларация се подава за целите на вдигане на стоките.  
Допълнителна декларация (ДД) се подава на по-късен етап за да завършат митническите 
формалности.  
Възможни са два бизнес сценарии:    
* Поставяне на стоки под режим с опростена декларация с нерегулярно използване (чл. 
166, параграф 1 от МКС). Процесът започва с подаването на опростената декларация от 
декларатора и нейното приемане от митническите органи, като в системата следва се 
реализира формален контрол относно валидиране на данните в декларацията, в резултат 
на което е възможно приемане или отхвърляне на декларацията, както е разписано в  
процеса за стандартна митническа декларация.  
* Поставяне на стоки под режим с опростена декларация с регулярно използване (чл. 166, 
параграф 2 от МКС). Това подлежи на разрешение от митническите органи. Процеса по 
обработка на декларацията е същия като предходния с тази разлика, че при формалния 
контрол от системата за валидиране на данните в декларацията в системата, трябва да е 
ясно, че същата е подадена в съответствие с чл. 166, параграф 2 от МКС и трябва да се 
извърши проверка по отношение валидността на разрешението, както и други проверки 
като например декларираните стоки, вписани ли са в разрешението. 
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Диаграма 14 Опростена декларация 
 

 Декларация за свободно обращение - Решение относно вдигането на стоките 
при Опростявания 

 
Процесът описва стъпките, които се извършват при идентифициране на решението на 
МС (митническия служител) относно вдигане на стоките. Ако са изпълнени условията за 
поставяне под съответния режим, се изчисляват митническите задължения и се 
проверява обезпечение. При успешна проверка на обезпечение се разрешава вдигането 
на стоките.  Ако не са изпълнени условията за поставяне под съответния режим се 
изпраща съобщение за Неразрешено вдигане на Декларатора.  
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG432) 

 4: (BG460) 

5: (BG430) 

6: (BG446) 

7: (BG451) 

или 
8: (BG429) 

9: (BG415D) 

10: (BG428) 
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Диаграма 15 Решение относно вдигането на стоките при Опростявания 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Допълнителна декларация 
  
Допълнителна декларация (ДД) се подава на по-късен етап за да завършат митническите 
формалности при прилагане на опростявания. Процеса започва с получаване на ДД в 
системата, следва валидиране на данните, на база формален контрол от системата, в 
резултат на който ДД се приема или се отхвърля.  Процеса продължава с проверка дали 
е заплатено митническото задължение и другите дължими вземания.  Когато  
задължението и другите вземания са платени, запорираното обезпечение се освобождава. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG451) 

2: (BG429) 
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Диаграма 16 Допълнителна декларация 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Вписване в отчетността на декларатора 
с Уведомление за представяне 
  

Този процес обхваща подаването на МД под формата на вписване в отчетността на 
декларатора с уведомление за представяне до митническите органи.  Процесът започва с 
получаване на уведомление за представяне в надзорното митническо учреждение от 
декларатора. Уведомлението за представяне се валидира от  митническата 
информационна система, в резултат на което се отхвърля или регистрира в системата. 
В случай, че разрешението е невалидно (отменено или прекратено), то данните за 
декларацията трябва да се отхвърлят от системата и процеса спира. Процесът 
продължава, като декларацията се счита за приета от момента на вписването й в 
отчетността на декларатора, за която е възникнало митническо задължение и съответно 
други вземания. Следващата стъпка е решение за проверка или за вдигане на стоките по 
декларацията за вписване в отчетността на декларатора. В системата има таймер за 
следене на срока, определен от митническите органи, в който след получаване на 
уведомлението за представяне, титулярят на разрешението да бъде уведомен за 
евентуални проверки, като след изтичане на този срок, ако митническите органи не са 
взели решение да извършват проверки на стоките, същите се считат за вдигнати , за което 
се уведомяват деклараторът и държателят на стоките. Вдигането на стоките се 
документира, като се записва  в системата, за съответния митнически режим, като се 
отбелязват минимум референтните данни на митническата декларация или данните на 
уведомлението и датата на вдигане на стоките. Също така предвид изискването за 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415D) 

2: (BG426) 

3: (BG430) 

 4: (BG446) 
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подаване на ДД, в системата се залага и таймер, който да отчита срока за подаване на 
ДД, от момента на документирането в система на вдигането на стоките. 
 

 
Диаграма 17 Вписване в отчетността на декларатора с Уведомление за представяне 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Приемане на Уведомление за 
представяне 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415S) 

2: (BG428) 

 3: (BG460) 

4: (BG430) 

5: (BG446) 

6: (BG451) 

или 
7: (BG429) 

8: (BG415D) 

9: (BG428) 

10: (BG430) 

11: (BG446) 
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Този процес описва подаването и валидирането на уведомлението за представяне. 
 

  
Диаграма 18 Приемане на Уведомление за представяне 
 

 Декларация за свободно обращение - Решение относно вдигането на стоките 
при Опростявания  

 
Този процес описва регистрирането на решението, относно вдигането на стоките и 
уведомяването на декларатора за резултата, съответно разрешено или не разрешено 
вдигане на стоките. 
 

 
Диаграма 19 Решение относно вдигането на стоките при Опростявания 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415S) 

2: (BG428) 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG451) 

2: (BG429) 
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 Декларация за свободно обращение - Вписване в отчетността на декларатора 
с освобождаване от Уведомление за представяне на стоките 

 
Този процес обхваща допускането за свободно обращение на стоки, когато декларацията 
се прави под формата на вписване в отчетността на декларатора, като задължението за 
представяне на стоките се отменя.  Този процес не изисква обмен на информация между 
ИО и митническите органи до момента на подаване към системата и получаване в нея на 
ДД, тъй като митническите органи не получават в системата данни за вписването в 
отчетността на декларатора, както и информация, в кой момент е извършено това 
вписване. В определен срок декларатора трябва да подаде допълнителна митническа 
декларация, за да се изпълнят формалностите ДД трябва да се предостави датата на 
митническата декларация, направена чрез вписване в отчетността на декларатора, тази 
дата се използва за да се провери дали ДД е подадена в определения срок. Осигурява се 
възможност, при валидиране на данните в ДД, да се извърши проверка за валидност на 
разрешението, за това дали декларираните стоки са включени в обхвата на разрешението, 
както и определените срокове по плана за контрол за подаване на ДД, който е неразделна 
част от разрешението. В случай, че разрешението е невалидно (отменено или 
прекратено), то данните за декларацията трябва да се отхвърлят от системата и процеса 
спира. 
 

 
Диаграма 20 Вписване в отчетността на декларатора с освобождаване от Уведомление за представяне на стоките 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Поправка на МД преди Разрешено 
вдигане на стоките 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415D) 

2: (BG426) 

3: (BG430) 

 4: (BG446) 
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МИСВ осигурява функционалности за приемане или отхвърляне на Заявление за 
поправка преди Разрешено вдигане на стоките. При получаване на  електронното 
съобщение, съдържащо Заявление за поправка на МД се прави формален контрол. 
Приемането на Заявлението се извършва след решение на митнически служител. При 
прието Заявление за поправка на МД се присвоява състояние - "Приета". 
 

 
Диаграма 21 Поправка на МД преди Разрешено вдигане на стоките 
 

 Декларация за свободно обращение - Поправка на МД след Разрешаване 
вдигането на стоките 

 
Този процес описва обмена на съобщения и информация, при подадено заявление за 
поправка на декларацията след като режимът е разрешен. Инициатор на процеса е 
деклараторът. 
 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG413) 

2: (BG405) 

3: (BG404) 
или 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG413) 

2: (BG405) 

3: (BG404) 
или 
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Диаграма 22  Поправка на МД след Разрешаване вдигането на стоките 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Анулиране на МД преди Разрешаване 
на вдигането 

 
Този процес описва обмена на съобщения и информация, при подадено заявление за 
анулиране на декларацията преди режимът да бъде разрешен. Инициатор на процеса е 
деклараторът. 
 

 
Диаграма 23  Анулиране на МД преди Разрешаване на вдигането 
 

 Декларация за свободно обращение - Анулиране на МД  в състояния след 
"Проверка за Изпълнени финансови условия" 

 
Този процес описва обмена на съобщения и информация, при подадено заявление за 
анулиране на декларацията в състояния след „Проверка за изпълнени финансови 
условия“. Инициатор на процеса е деклараторът. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG414) 

2: (BG448) 

3: (BG410) 
или 
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Диаграма 24 Анулиране на МД  в състояния след "Проверка за Изпълнени финансови условия" 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Стандартна митническа декларация 
при централизирано оформяне 

 
Процесът на стандартна митническа декларация, обхваната от централизирано оформяне 
е същият като този на стандартна митническа декларация извън обхвата на 
централизирано оформяне, като се отчита спецификата, че още при формалния контрол 
от системата на подадените данни, се извършва и проверка за валидност на 
декларираното разрешение за централизирано оформяне, както и по отношение на  
декларираните стоки в декларацията, дали са вписани в разрешението. Тази проверка се 
извършва чрез системата за референтни услуги CRS. Допълнителна специфика е, че е 
необходима реализация на електронен обмен на информация между надзорното 
митническо учреждение, т.е това на което се подава митническата декларация и 
митническото учреждение на представяне на стоките, т.е това на което стоките се 
представят. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG414) 

2: (BG448) 

3: (BG410) 
или 
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Диаграма 25 Стандартна митническа декларация при централизирано оформяне 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Извършване на проверка 
Централизирано оформяне 

 
Функционалностите, свързани с извършване на проверка при централизирано оформяне. 
След извършването на документната проверка от Надзорното МУ се идентифицират 
резултатите от документната проверка - определя се дали разрешаване вдигането се 
отхвърля т.е. стоките не може да бъдат вдигнати.  Ако стоките може да бъдат вдигнати 
се изпращат на МУ на представяне данните от МД и се уведомява, че стоките могат да 
бъдат вдигнати. МУ на представяне определя дали ще се прави проверка на стоките. Ако 
е необходима проверка на стоките - уведомява Надзорното МУ и стоките се проверяват. 
Регистрират се резултатите от проверката и съответно при сработили рискови профили 
се записват предприетите действия от МС. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG432) 

 4: (BG460) 

5: (BG430) 

6: (BG446) 

7: (BG451) 

или 
8: (BG429) 
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Диаграма 26 Извършване на проверка Централизирано оформяне 
 
      

 Декларация за свободно обращение - Решение относно вдигане на стоките 
при Централизирано оформяне 

 
Процесът описва стъпките, които се извършват при идентифициране на решението на 
МС (митническия служител) относно вдигане на стоките. Ако са изпълнени условията за 
поставяне под съответния режим, се преминава към проверка за изпълнение на 
финансовите условия. Ако са изпълнени финансовите  условия се разрешава вдигането 
на стоките и се изпраща съобщение на Декларатора.  Ако не са изпълнени условията за 
поставяне под съответния режим се изпраща съобщение за Неразрешено вдигане на 
Декларатора. При централизирано оформяне се уведомява и МУ на представяне на 
стоките. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG430) 

2: (BG446) 

3: (BG460) 

4: (BG491) 

5: (BG492) 
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Диаграма 27 Решение относно вдигане на стоките при Централизирано оформяне 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Опростена декларация при 
Централизирано оформяне 

 
Процесът на опростена декларация, обхваната от централизирано оформяне е същият 
като този на опростена декларация извън обхвата на централизирано оформяне, като се 
отчита спецификата, че още при формалния контрол от системата на подадените данни, 
се извършва и проверка за валидност на декларираното разрешение за централизирано 
оформяне, както и по отношение на  декларираните стоки в декларацията, дали са 
вписани в разрешението. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG451) 

2: (BG429) 



                                          
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

 
09/11/2018   стр. 28/41 

 
 

 
Диаграма 28 Опростена декларация при Централизирано оформяне 
 
 

 Декларация за свободно обращение - Решение относно вдигане на стоките 
при опростяване и централизирано оформяне 

 
Процесът описва стъпките, които се извършват при идентифициране на решението на 
МС (митническия служител) относно вдигане на стоките. Ако са изпълнени условията за 
поставяне под съответния режим, се изчисляват митническите задължения и се 
прoверява за наличието на обезпечение, като се блокира съответния размер на база 
транзакция. При наличие на необходимото обезпечение се разрешава вдигането на 
стоките.  Ако не са изпълнени условията за поставяне под съответния режим се изпраща 
съобщение за Неразрешено вдигане на Декларатора. При централизирано оформяне се 
уведомява и МУ на представяне на стоките.  

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415)

2: (BG426) 

3: (BG432) 

 4: (BG460) 

5: (BG430) 

6: (BG446) 

7: (BG451) 

или 

8: (BG429) 

9: (BG415D) 

10: (BG428) 
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Диаграма 29 Решение относно вдигане на стоките при опростяване и централизирано оформяне 
 

 Декларация за свободно обращение - Вписване в отчетността на декларатора 
с Уведомление за представяне при Централизирано оформяне 

 
Този процес описва подаването, валидирането и цялостната обработка на уведомлението 
за представяне при Централизирано оформяне. 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG451) 

2: (BG429) 
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Диаграма 30 Вписване в отчетността на декларатора с Уведомление за представяне при Централизирано оформяне 
 

3.2.3. Специални режими с изключение на Транзит  
 

 Специални режими - Извършване на контрол 
 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG415S) 

2: (BG428) 

 3: (BG460) 

4: (BG430) 

5: (BG446) 

6: (BG451) 

или 
7: (BG429) 

8: (BG415D) 

9: (BG428) 

10: (BG430) 

11: (BG446) 
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Това е процес за документален контрол и/или проверка на стоките. Проверка се 
извършва, ако са налице всички необходими документи. В противен случай се изискват 
необходимите документи. След извършването на документния контрол се извършва 
проверка на стоките при необходимост.  

 

 
Диаграма 31 Извършване контрол 

 Специални режими - Митническо складиране по предварително издадено 
разрешение 

 
Моделът описва ситуацията, при която деклараторът (винаги и титуляр на разрешението, 
с изключение на обществен митнически склад тип 2) подава митническа декларация в 
митническото учреждение на поставяне с намерение да постави стоките под специален 
режим митническо складиране (МС). Тази декларация може да бъде подадена преди 
представянето на стоките.  
Забележка: В съответствие с чл. 263 от РИ, компетентното митническо учреждение може 
да разреши в изключителни случаи, митническата декларация да бъде подадена в 
митническо учреждение, различно от посочените в разрешението. В този случай, 
компетентният митнически орган информира незабавно надзорното митническото 
учреждение. Под компетентен митнически орган следва да се разбира органът на мястото 
където се налага от изключителните обстоятелства подаването на МД, без да е посочено 
това МУ в разрешението.  
 1) Процесът започва с получаване на МД за митническо складиране.  
2) Приемане на МД.  
Ако МД не е валидна, МД се отхвърля и се изпраща съобщение на декларатора за 
отхвърлянето.  

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

1: (BG430) 

2: (BG446) 

3: (BG460) 

отхвърляне 

    приемане 
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Ако МД е валидна, МД се регистрира в системата и се изпраща съобщение на 
декларатора.  
Възможно е МД да бъде подадена предварително, преди представянето на стоките.  
Ако в срок от 30 дена след подаването/регистрацията в системата, стоките не се 
представят МД се счита, че не е подадена.  
В случай на предварително подадена МД, МД се приема след получаване на уведомление 
за представяне на стоката. Това е и най-късният момент за присъждане на MRN.  
В зависимост от резултатите от контрола се взима решение за разрешаване вдигането на 
стоките за режима.  
Ако резултата от проверката е отрицателен, не се дава разрешение за вдигане на стоките 
и се уведомява декларатора.  
Ако  решението е положително, се разрешава вдигането на стоките и се уведомява 
декларатора.  
Процесът завършва с освобождаването на стоките за режим митническо складиране.  
Тази дейност включва:  
- Вдигане на стоките за режима;  
- Уведомяване за вдигането на декларатора.  
Няма срок на продължителността на престоя на стоките под режим митническо 
складиране. Въпреки това, митническите органи могат да определят срок за 
приключване в изключителни случаи (чл. 238 (2) от МКС).  
В този момент, титулярят на разрешението за частен митнически склад става отговорен 
за стоките.  
Дейности, които се извършват в митническото учреждение на приключване, специфични 
за приключване на режим МС:  
1) Процесът започва с получаване на данните на МД за следващия митнически режим 
(МД с която се приключва режим МС, включително и МД за реекспорт) от декларатора 
на следващия митнически режим.  
2) Приемане на МД.  
Освен общите условия за приемане на МД се проверява и дали митническото учреждение 
е посочено в разрешението за МС.  
3) Разрешаване вдигането на стоките за следващия митнически режим.  
Тази дейност включва:  
- Разрешаване вдигането на стоките;  
- Уведомяване на титуляря за вдигането на стоките.  
С приемането на МД за следващия митнически режим еквивалентните стоки стават 
несъюзни, и стоките , които те са замествали стават съюзни стоки. (Чл. 223 (1)  от МКС)  

 



                                          
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

 
09/11/2018   стр. 33/41 

 
 

 
Диаграма 32  Митническо складиране по предварително издадено разрешение 

 

 

 

 Специални режими - Активно усъвършенстване IM/EX по предварително 
издадено решение  

Моделът описва ситуацията, при която декларатора (винаги и титуляр на разрешението) 
подава митническа декларация в митническото учреждение на поставяне с намерение да 
постави стоките под специален режим АУ IM/EX. Тази декларация може да бъде 
подадена преди представянето на стоките.  Моделът показва процедурата, когато 
използването на INF е задължително съгласно чл. 176 (1) (а) от ДР. Процесът започва с 
получаване на МД за активно усъвършенстване. Приемане на МД.  

Ако МД не е валидна, МД се отхвърля и се изпраща съобщение на декларатора за 
отхвърлянето.  

Ако МД е валидна, МД се регистрира в системата и се изпраща съобщение на 
декларатора. Възможно е МД да бъде подадена предварително, преди представянето на 
стоките. Ако в срок от 30 дена след подаването/регистрацията в системата, стоките не се 
представят МД се счита, че не е подадена. В случай на предварително подадена МД, МД 
се приема след получаване на уведомление за представяне на стоката. Това е и най-
късният момент за присъждане на MRN.  

Забележка: Стандартизираният обмен на информация (INF) ще е възможен от датата на 
въвеждане на информационните листове по Митническия кодекс на Съюза (UCC INF), 
посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС.  

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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Ако резултатът от проверката е отрицателен, не се дава разрешение за вдигане на стоките 
и се уведомява декларатора. Ако  решението е положително, се разрешава вдигането на 
стоките и се уведомява декларатора. Уведомяване на МУ на поставяне под режим на 
предишното митническо оформяне/ предшестващ митнически режими или временно 
складиране за да се приключи този предшестващ митнически режим или завърши 
временното складиране. Процесът завършва с освобождаването на стоките за режим 
активно усъвършенстване.  

 

Диаграма 33 Активно усъвършенстване IM/EX по предварително издадено решение  

 Специални режими - Активно усъвършенстване EX/IM по предварително 
издадено разрешение 

При режим АУ EX/IM операциите по режима започват с предварителния износ на 
преработените стоки. В този процес роля има и МУ на износ и напускане. Дейностите по 
обработка на износната декларация се извършва в МИСИ, поради което описанието на 
процесите е при презумпцията, че преработеният продукт вече е изнесен от митническата 
територия на ЕС, и включва само процесите, свързани с операциите по вноса. Процесът 
започва с получаване на МД за активно усъвършенстване. Срокът за подаване на 
митническата  декларация за активно усъвършенстване EX/IM не може да надвишава 6 
месеца (или в случай на удължаване 12 месеца) след износа на стоките (Чл. 257 (3) от 
МКС).  

Приемане на МД: 

Ако МД не е валидна, МД се отхвърля и се изпраща съобщение на декларатора за 
отхвърлянето. 

Ако МД е валидна, МД се регистрира в системата и се изпраща съобщение на 
декларатора. 

Възможно е МД да бъде подадена предварително, преди представянето на стоките. Ако 
в срок от 30 дена след подаването/регистрацията в системата, стоките не се представят 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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МД се счита, че не е подадена. В случай на предварително подадена МД, МД се приема 
след получаване на уведомление за представяне на стоката. Това е и най-късният момент 
за присъждане на MRN. Ако данните в МД не съвпадат с данните в INF, не се разрешава 
вдигането на стоките за режима. 

Забележка: В зависимост от резултатите от контрола се взима решение за разрешаване 
вдигането на стоките за режима. Ако резултатът от проверката е отрицателен, не се дава 
разрешение за вдигане на стоките и се уведомява декларатора. Ако решението е 
положително, се разрешава вдигането на стоките и се уведомява декларатора. Процесът 
завършва с освобождаването на стоките за режим активно усъвършенстване. Когато не 
се разрешава вдигането на стоките, причините се съобщават на декларатора. В този 
момент статусът на стоките се сменя и те стават съюзни. 

 

 
Диаграма 34 Активно усъвършенстване EX/IM по предварително издадено разрешение 

 Специални режими - Специфична употреба по предварително издадено 
разрешение 

Моделът описва ситуацията, при която деклараторът (винаги и титуляр на разрешението) 
подава митническа декларация в митническото учреждение на поставяне с намерение да 
постави стоките под специален режим специфична употреба. Тази декларация може да 
бъде подадена преди представянето на стоките. Този модел показва стандартната 
процедура: специфичните случаи, не са моделирани тук. Изключенията трябва да бъдат 
разгледани на по-ниско ниво. Разрешението вече е издадено. При изчисляване 
на  митническото задължение, се включва и изчисляването на други вземания (ДДС и 
акциз). В митническата декларация може да се реферира само към едно разрешение за 
специфична употреба . Свидетелството за приключване съответства на една митническа 
декларацията за специфична употреба. Движението на стоките, както са определени в чл. 
179 от ДР не са обхванати.  По отношение на освобождаването за последващ режим, само 
дейностите, специфични за специалните режими са показани.  

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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Диаграма 35 Специфична употреба по предварително издадено разрешение 

 Специални режими - Временен внос по предварително издадено решение 

Моделът описва ситуацията, при която деклараторът (винаги и титуляр на разрешението) 
подава митническа декларация в митническото учреждение на поставяне с намерение да 
постави стоките под специален режим временен внос (ВВ). Тази декларация може да 
бъде подадена преди представянето на стоките.   
Този модел показва стандартната процедура: специфичните случаи, изброени в чл. 163 
(1)(4) от ДР; Чл. 136, 138, 139, 140 от ДР не са в обхвата на модела.    
Разрешението вече е издадено.   
При изчисляване на  митническото задължение, се включва и изчисляването на други 
вземания (ДДС и акциз).   
Движението на стоките, както са определени в чл. 179 от ДР не са обхванати.    

 
Диаграма 36 Временен внос по предварително издадено решение 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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 Специални режими - Предварителен внос при пасивно усъвършенстване 

Специфично само за предварителен внос при ПУ ( включва Предварителен внос в 
съответствие с член 223, параграф 2, буква г) от Кодекса и предварителен внос в 
съответствие с член 262, параграф 1 от Кодекса (Система на стандартен обмен (IM-EX)), 
като основните процеси са същите, като при допускане за свободно обращение, като 
следва да се предвидят следните специфични допълнителни процеси и контроли: 

Допълнителни задачи в процеса на приемането и контрола на митническата декларация; 

Когато има заявление за стандартна система за обмен с използване на заместващи стоки, 
проверка на условията за пълно освобождаване от митни сборове (осем цифрени кодове 
по КН, търговско качество / технически характеристики); (членове 261-262 от МКС.) 

Проверка дали преработените стоки са в съответствие с разрешението за пасивно 
усъвършенстване (код по КН, търговско качество / технически характеристики);  

Ако е необходимо, проверка дали използването на еквивалентни стоки е в съответствие 
с разрешението (код по КН, търговско качество / технически характеристики) (чл 323 
РИ; чл 242 ДР). 

Изчисляване на митни сборове при допускане за свободно обращение на преработени 
продукти,  в резултат на режим пасивно усъвършенстване в съответствие с чл. 86, 
параграф 5 от МКС. 

 
Диаграма 37 Предварителен внос при пасивно усъвършенстване 

 

 Специални режими - Приемане на МД, която се счита за заявление 
 
Това е общ процес за следните специални режими: АУ IM/EX, ПУ EX/IM, Специфична 
употреба и Временен внос. Моделът описва ситуацията, при която деклараторът подава 
МД представляваща заявление за разрешение в МУ за поставяне с намерение да постави 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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стоките под СР. Тази декларация може да бъде подадена преди представянето на стоките. 
Този процес покрива само приемането на МД, заместваща заявлението за разрешение , 
който процес включва проверката на условията и критериите за приемане на заявлението 
за разрешение. Когато е приета и процесът приключи, започва процесът на Вземане на 
Решение. 
 

 

 Специални режими - Активно усъвършенстване IM/EX, МД се счита за 
заявление 

Този модел показва стандартната процедура. Митническата декларация представлява и 
заявление за издаване на разрешение. Стоките са представени заедно с митническата 
декларация. 

 

 
Диаграма 38 Активно усъвършенстване IM/EX, МД се счита за заявление 

 

 Специални режими - Специфична употреба , МД се счита за заявление 

Този модел показва стандартната процедура. Митническата декларация представлява и 
заявление за издаване на разрешение. Стоките са представени заедно с митническата 
декларация. 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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Диаграма 39 Специфична употреба , МД се счита за заявление 

 Специални режими - Временен внос, МД се счита за заявление 
 

Митническата декларация представлява и заявление за издаване на разрешение.  
Стоките са представени заедно с митническата декларация  
Този модел показва стандартната процедура: Заявлението за издаване на разрешение за 
използване на режим ВВ може да се направи и чрез устно деклариране, в съответствие с 
чл. 136 ДР, или чрез друго действие, в съответствие с чл. 138, 139, 140 ДР, но това не е в 
обхвата на модела. АТА карнета също не е в обхвата на модела. 
 

 
 
 Диаграма 40 Временен внос, МД се счита за заявление 

 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 

 : ИО в МУ на внос  : МУ на внос  : 

2: (BG451) 

3: (BG429) 

1: (BG415) 
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 Специални режими - Опростена и допълнителна декларация 

Процесът е приложим за: 

- АУ IM/EX и ЕX/IM; 

- ПУ ЕX/IM и IM/EX; 

- Специфична употреба; 

- Временен внос; 

- Митническо складиране (всички видове). 

Декларацията може да се подаде преди представяне на стоките. Деклараторът (винаги 
титуляр на разрешението, с изключение на обществен склад тип 2) подава опростена 
декларация за поставяне под специален режим. След това се подава и допълнителна 
декларация. 

 Специални режими - ВВОД с уведомяване 
 

Процесът показва подаването на МД под формата на вписване в отчетността на 
декларатора, съгласно чл. 182 МКС, с изпращане на уведомление до митническите 
органи. Процесът е еднакво приложим при: АУ IM/EX, АУ EX/IM, ПУ EX/IM, ПУ 
IM/EX, специфична употреба, временен внос и митническо складиране от всички видове. 
В контекста на процеса, интегриран в общата картина на митническия процес, следва да 
се вземат предвид следните аспекти:   

- Правото на изслушване трябва да се прилага съгласно чл. 22, пар. 6 МКС; по време 
на процеса митническите органи могат да вземат неблагоприятно за декларатора 
решение. Прилагат се изброените в чл. 10 ДР.  
- Уведомлението представлява уведомление за представяне (чл. 182, пар. 2 МКС). 
Необходимо е правно съгласуване по чл. 234 РИ.  
 
 

 Специални режими - ВВОД без уведомяване 

Процесът показва подаването на МД под формата на вписване в отчетността на 
декларатора, съгласно чл. 182 МКС, с освобождаване от задължение за изпращане на 
уведомление до митническите органи.  Процесът е еднакво приложим при: АУ IM/EX, 
АУ EX/IM, ПУ EX/IM, ПУ IM/EX, специфична употреба, временен внос и митническо 
складиране от всички видове. 

В контекста на процеса, интегриран в общата картина на митническия процес, следва да 
се вземат предвид следните аспекти: 

- Ползването на индивидуално обезпечение и INF не са възможни, защото стоките се 
считат за вдигнати от момента на вписване в отчетността и повече формалности не са 
необходими. Митническите органи нямат възможност да проверят индивидуално 
обезпечение и INF преди вдигане на стоките. 
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- Правото на изслушване трябва да се прилага съгласно чл. 22, пар. 6 МКС; по време на 
процеса митническите органи могат да вземат неблагоприятно за декларатора решение. 
Прилагат се изброените в чл. 10 ДР. 

- Уведомлението, от чието подаване е освободен деклараторът, представлява 
уведомление за представяне (чл. 182, пар. 2 МКС). Необходимо е правно съгласуване по 
чл. 234 РИ.  

 Специални режими - Централизирано оформяне при специален режим 

Този процес обхваща специални режими, свързани с внос, при централизирано 
оформяне, Деклараторът трябва да има необходимите разрешения за централизирано 
оформяне и специални режими. При централизирано митническо оформяне, МД не може 
да представлява заявление за издаване на разрешение и ролята на МУ на поставяне под 
режим се изпълнява от надзорното МУ за централизирано оформяне и от МУ на 
представяне. Този процес не се отнася до стандартната декларация, направена чрез 
ВВОЧ. 

 
 

  


