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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А  

С  Т  О  П  А  Н  С  К  И   Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т    

КАТЕДРА  „СТОКОЗНАНИЕ“  

 

 
Приета от ФС (протокол №  9/23.04.2020 г. )  УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 10/18.02.2020 г.) Декан: :  

                (доц. д-р Денка Златева) 

 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ”; 

ЗА СПЕЦ: „Стокознание и митническа дейност“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 4;  СЕМЕСТЪР: 7;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 8 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия) 

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

180 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  …………………………………..... 

 (доц. д-р Събка Пашова) 

 

2.  …………………………………….. 

                                                (гл. ас. д-р Антоанета Стоянова) 

 

 

                     Ръководител катедра: …………………………………..... 

                                                „Стокознание“       (доц. д-р Събка Пашова)ю 
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І. А Н О Т А Ц И Я 
 

Митническата дейност в ЕС е изключително важна, особено като се има предвид огром-

ният обем стоки, влизащи в Съюза от трети страни. Митническите служби на ЕС обработ-

ват голям процент от общия световен внос на стоки, възлизащ на милиарди тонове, което опре-
деля значимостта и ролята на митническата администация при изпълнението на правилата и 

процедурите за тяхното въвеждане.  

От момента на въвеждането на митническата територия на ЕС стоките са под мит-
нически надзор до определяне на митническия им статус или до влизането им в склад, свободна 

зона, или до реекспортирането им, или до унищожаването им или изоставянето им в полза на 

държавата. Това изисква вниманието да се съсредоточи в познаването на всички процедури и 
режими обхващащи многообразието на различните търговски сделки и определящи механизмите 

за тяхното деклариране.   

С учебната дисциплина се дават актуални знания и разбиране за въпросите и проблемите, 

свързани със същността, структурата, правомощия и функции на Митническата администра-
ция; принципите, подходите и правилата за прилагане на различните митнически  процедури и 

режими. Настоящата дисциплина създава умения, които студентите следва да прилагат в тъл-

куване на общовалидните правила, свързани с митническото оформяне на международните 
пратки; лично имущество и стоки собственост на физически лица.  

В семинарните занятия и в практически  план са застъпени въпросите, свързани с 

прилагане на конкретни техники на въвеждане и поставяне под митнически режим на различни 

видове стоки собственост на юридически и физически лица, съобразно действащите механизми и 
нормативни правила. Студентите  разширяват получените теоретични знания и придо-

биват практически умения за решаване на конкретни задачи, свързани с поставянето на 

стоките под различни митнически режими и произтеклите от това процедури. Така се полагат 
основите в познанието, разширяват се знанията и се формират нови умения, които студен-

тите прилагат на практика при решаване на  конкретни казуси, свързани с движението на 

стоките и техния статус.  
 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No

. по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

1. 
Митническа администрация на Република България - 

структура, функции и правомощия. 
1 1  

2. Митнически съюз на ЕС. 1 1  

3. 

Митнически процедури по подаване на обобщена декла-

рация за въвеждане преди стоките да бъдат въведени на 

митническата територия на Съюза. 

1 2  

4. 

Въвеждане на стоките на митническата територия на Съ-

юза, представяне и подаване на декларация за временно 

складиране. Временно складиране на стоките. Съоръже-

ния за временно складиране.  

2 2  

5. 
Обезпечаване на митническо задължение. Видове и спе-

цифични особености. 
2 2  

6. 

Митнически режими и процедури. Видове. Характерни 

особености при внасяне, изнасяне и транзит. Унищожава-

не на стоки. Изоставяне в полза на държавата. 

2 2  

7. 
Статус на стоките. Митнически процедури при режим 

транзит.  
2 2  

8. 
Извеждане на стоките от митническата територия на Съ-

юза. Митнически процедури за стоки под режим износ. 
2 2  
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Реекспорт. 

9. 
Митнически процедури за стоки под режим допускане за 

свободно обращение (внос). 
2 2  

10. 
Митнически режими митническо складиране и свободни 

зони. 
2 2  

11. Митнически режими активно и пасивно усъвършенстване. 2 2  

12. 
Митнически режими временен внос и специфична упот-

реба. 
2 2  

13. 

Митнически процедури, прилагани за стоки, транспорти-

рани под покритието на международни митнически кон-

венции,  под покритието на карнет ТИР и карнет АТА. 

2 2  

14. 
Митнически процедури при деклариране на стоки за пос-

тавяне под режим. 
2 2  

15. 
Митнически процедури при деклариране на стоки в 

международни пощенски пратки. 
2 2  

16. Митнически освобождавания. 2 1  

17. 

Митнически процедури на деклариране на пренасяните 

през границата на страната на парични средства, благо-

родни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях. 

1 1  

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА 

Брой в 

сем. 
ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол    

1.1. Казуси, задачи 1 40 

1.2. Тест с открити и закрити въпроси 1 40 

1.3. Курсова работа по зададена тема 1 50 

Общо за семестриален контрол: 3 130 

2. Сесиен (краен) контрол    

2.1. Изпит (тест със затворени въпроси) 1 50 

 Общо за сесиен контрол: 1 50 

Общо за всички форми на контрол: 4 180 

 

ІV. ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА: 

1. Дончев, Х., Пашова, С. (2014) Стоков контрол. В: Наука и икономика, ИУ-Варна, с. 

266. 

2. Мадански, Ц., Ставрева, И. (2017) Основи на митническия контрол. С.: Универси-

тетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 510. 

3. Томева, М., З. Ганчева, М. Антов. (2016) Валутен и митнически контрол. Свищов: 

Фабер.  
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1. Пашова, С. (2016) Стоков контрол (учебно помагало), В: „Знание и бизнес“, с. 200 

(http://eknigibg.net/index.php?route=product/category&path=25_30), ISBN 978-619-210-010-0. 

2. Пашова, С. (2012) Промени в митническата администрация след присъединяване 

на България към Европейския съюз. Годишник на Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - 

Свищов, Академично издателство „Ценов” - Свищов, том CXV, с. 131-179. 

3. Закон за митниците. 

4. http://www.customs.bg, Агенция „Митници“, Митническо законодателство (Общност-

но законодателство, Национални нормативни документи, Административни актове). 

5. http://info.mitnica.com/ 

6. Нормативна база в ЕС относно митническата дейност (Митнически кодекс, регла-

менти, директиви и др.). 
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