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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
С учебната дисциплина "Стоков и митнически контрол" се представят актуални знания 

и разбиране за същността, появата, развитието, същността, видовете, формите и методите 

на стоков и митнически контрол. Организацията на стоковия контрол е представена на 

държавно, ведомствено и на ниво независими акредитирани организации. Конкретизирани са 

елементите, органите и организацията на митническия контрол. Разгледани са съвремените 

проблеми и нормативното регламентиране на стоковия и митническия контрол на национално и 

съюзно ниво. Придобитите знания са ценни за подготовката и успешната реализация на 

специалистите, занимаващи се с контрола на качеството на стоките и митнически контрол на 

стоките в съвремените условия на пазарна икономика.  

В семинарните занятия е поставен акцент по проблемно ориентираното обучение. 

Студентите разширяват получените теоретични знания и формират нови  практически умения 

за решаване на конкретни задачи и казуси, свързани с: съвременните нормативни документи (за-

кони, регламенти, наредби); организацията и провеждането на стоков и митнически контрол, 

определяне и анализ на факторите, влияещи върху качеството на стоките; правилата и случаи-

те, при които се оформя съответната документация по контролната дейност на основните 

органи за стоков и митнически контрол на национално ниво. 

 

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. Теоретични основи на стоковия контрол 5 0  

1.1. 
Същност на стоковия контрол. Необходимост, поява, развитие и обект 

на стоковия контрол. Видове стоков контрол. 
2   

1.2. 

Осигуряване качеството на стоките. Особености на                  

стоковия контрол в сферата на  обръщението. Анализ на опасностите 

и контрол на критичните точки (НАССР). 

2   

1.3. 
Процедура за провеждане на стоковия контрол. Обща схема и методи 

на стоковия контрол.  
1   

2. Организация на стоковия контрол в България 9 5  

2.1. 
Национална контролна система за стоков контрол. Организация на 

стоковия контрол в България. 
1   

2.2. 

Държавен здравен контрол. Структура и функции на Регионалните 

здравни инспекции. Процедура за извършване на здравен стоков кон-

трол. 

2   

2.3. 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Структура, 

организация и функции на БАБХ. Ветеринарно-санитарен стоков кон-

трол. Организация на ветеринарно-санитарния стоков контрол. Вете-

ринарно-санитарни изисквания при производство, съхранение и тър-

говия с хранителни стоки от животински произход. Документи по 

контролната дейност. Съвместна контролна дейност на органите на 

здравния и ветеринарно-санитарния контрол. 

3   

2.4. 

Фитосанитарен стоков контрол. Организация на фитосанитарния кон-

трол. Права и задължения на фитосанитарните органи. Процедура за 

провеждане на фитосанитарен контрол на стоки от растителен произ-

ход при износ, при транзит и при реекспорт. Документи по контрол-

ната дейност. 

2   

2.5. 

Граничен стоков контрол. Организация и функции на граничния сто-

ков контрол. Граничен ветеринарен и фитосанитарен стоков контрол. 

Документи по контролната дейност. 

1   
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3. Митнически контрол 12 8  

3.1. 
Същност и обхват на митническия контрол. Субект, обект и предмет 

на митническия контрол. 
3   

3.2. Историческо развитие на митническия контрол в Р. България. 2   

3.3. 

Видове митнически контрол - документален, фактически и техничес-

ки контрол. Предварителен, текущ и последващ митнически контрол. 

Форми на митнически контрол. 

3   

3.4. 
Взаимодействие с други институции по повод организацията и реали-

зирането на митническия контрол. 
2   

3.5. Органи и организация на митническия контрол. 2   

4. Стоков контрол, осъществяван от независими контролни 

организации в Р. България 
4 2  

4.1. 

Стоков контрол, осъществяван от акредитирани контролни организа-

ции при внос и износ на стоки и при вътрешен стокооборот. Докумен-

ти по контролната дейност. 

2   

4.2. 
Аварийни констатации. Освидетелстване на щети понесени от стоките 

при транспорт. Документи по контролната дейност. 
2   

 Общо: 30 15  

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Доклад по избрана тема 1 20 

1.2. Тест 1 25 

Общо за семестриален контрол: 2 45 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 30 

 Общо за сесиен контрол: 1 30 

 Общо за всички форми на контрол: 3 75 

 

ІV. ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА: 

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

с. 266. 

2. Мадански, Ц., И. Ставрева. (2012) Основи на митническия контрол. С.: Универси-

тетско издателство „Св. Климент Охридски“. 

3. 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. 

4. Томева, М., З. Ганчева, М. Антов. (2016) Валутен и митнически контрол. В. Търно-

во: “Фабер“, с. 336.  

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА: 

1. 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. 

2. Закон за митниците. 
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3. Нормативна база в ЕС относно митническата дейност (Митнически кодекс, регла-

менти, директиви и др.). 

4. http://www.babh.government.bg/bg/legislation-eu.html, БАБХ, Европейско законода-

телство (Директиви, Регламенти). 

5. http://www.babh.government.bg/bg/legislation-bg.html, БАБХ, Българско законодател-

ство (Закони, Наредби, Правилници). 

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

ностно законодателство, Национални нормативни документи, Административни 

актове). 

7. http://info.mitnica.com/ 

8. http://garantpest.com/sprav/nassr.pdf, Асоциация на месопреработвателните в Бълга-

рия. наръчник за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР) в 

предприятията за добив и преработка на месо. Safety Meat Production Training, Со-

фия 2004. 

9. http://www.rzi-varna.com/jures.php, Регионална здравна инспекция (РЗИ), Норма-

тивни документи (Закони, Наредби, Постановления, Указания, Правилници, Инст-

рукции). 

http://info.mitnica.com/

