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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава основни раздели от административната и финансовата науки – 

данъчната администрация. Дисциплината e интердисциплинарна и въпросите, които се разглеждат 

спадат към различни сфери – юридически, управленски, административни, организационни, 

финансово-икономически. Тя въвежда изучаването и анализирането на основните положения, 

понятия и принципи на системата от органи, организационни звена и служители, които 

осъществяват или съдействат в реализирането на финансовата политика на държавата и, по-

специално в данъчната политика, и участват в данъчно-правните отношения. Дисциплината се 

преподава в непосредствена връзка с  публичноправните науки, като конституционно право, 

административното право и административен процес, публична администрация и със специалните 

дисциплини като финансово право, данъчно право, данъчен процес, бюджетно право, митническо 

право. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как е изградена и 

функционира данъчната администрация като цяло и като отделни административни структури. 

Данъчната администрация се изучава като компонент на финансовата система, на която 

съответства организационна форма – администрация.  Под финансова администрация се разбират 

всички органи, които в кръга на своята компетентност, осъществяват дейност по мобилизиране на 

паричните средства /финансите/ на държавата, по акумулиране, разпределение и 

преразпределението им, с оглед да се решат основните задачи на държавата и общините в 

областта на икономическата и социалната политика. Студентите трябва:  

-  да получат знания относно структурата на данъчната администрация като част от 

финансовата администрация – органи на държавна власт и държавно управление; специализирани 

органи, изпълняващи функции във финансовата и данъчната сфера; местни органи в общините; 

отделни звена в администрацията; 

-    да се запознаят с принципите и подходи в организационните структури; 

- да изградят познания за ролята и механизма на данъчната администрация като част от 

финансовата система на държавата в съвременните условия; 

- да се научат да анализират важни институции и механизми на държавната 

администрация във данъчната сфера; 

-  да изградят управленски, мениджърски и организационни умения. 

 



ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е въвеждаща във финансовата и данъчно-правната наука, затова няма 

изисквания за предварително слушане на други правни или административни дисциплини. 

Обогатяващо за дисциплината е да се чете след Финансово и Данъчно право. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична и държавна 

администрация. – 2 часа 

Определение на публичната администрация. Понятие за държавна администрация.  

Разграничение между  публична и бизнесадминистрация. 

Основни характеристики и акценти на публичната администрация 

Тема 2. Административни организации.  Организационни модели - 2 часа 

Организации- понятие и основни положения. 

Характерни черти на формалните организации. 

Организационни модели: затворен и отворен организационен модел. 

Тема 3. Понятие за финансова администрация. Правни основи на финансовата и данъчната 

администрация. – 2 часа 

Финансовата администрация като част от държавната и местната администрация. 

Нормативна основа на финансовата и данъчната администрация: общи и специални закони. 

Тема 4. Елементи на финансовата система. – 2 часа 

 Институционални аспекти и функции на финансовата система. Централни органи на формиране и 

управление на финансовата политика – 3 часа 

Народно събрание, Министерски съвет, 

Министър на финансите, БНБ 

Тема 5. Данъци – общо понятие. Класификации на видовете данъци – 1 час 

Тема 6. Данъчната администрация като част от финансовата администрация.  

Видове финансова администрация  –2 часа 

Бюджетна администрация; Митническа администрация 

Тема 7. Данъчна администрация  – 2 часа. 

Данъчна система. 

Основни характеристики на данъчната дейност. 

Данъчната администрация като част от приходната администрация. 

Тема 8: Принципи на данъчната  администрация - 1 час 

Принцип на законност 

Принцип на прилагане на нормативния акт от по-висока степен 

Принцип на служебното начало. 

Обективност, Самостоятелност, Добросъвестност. 

 



Тема 9: Принцип на обвързаната компетентност – 1 час 

Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност 

Тема 10.  Национална агенция по приходите – функции и правомощия -  1 часа 

Тема 11. Органи на управление и структура на НАП – 2 часа 

Органи на НАП – централни и териториални 

Тема 12. Регистър и бази данни към НАП. Административно обслужване – 1 час 

Тема 13. Контролни и административнонаказващи органи в приходната администрация – 1 часа 

Органи, осъществяващи данъчно-осигурителен контрол 

Административнонаказващи органи за данъчни нарушения 

Тема 14: Компетентни органи за взаимна помощ и за обмен на информация с държави-членки на 

ЕС и други държави – 1 час 

Тема 15: Органи по обжалването на актове в данъчното производство– 1 час 

Тема 16: Общината – основно звено в управлението на местните финанси.– 1 часа 

Административно-териториални единици на местно управление. 

Местна финансова администрация . Общински бюджет – органи.  

Тема 17.   Общинска данъчна администрация – 2 часа 

Местните данъци и такси като основен приходоизточник на общинските бюджети. 

Органи в общината. 

Контролни финансови органи в общината. 

Тема 18. Държавна служба – общи положения - 2 часа 

Понятие за държавна служба.  

Държавният служител според Закона за държавния служител. Определение, обхват и видове. 

Условия за заемане на държавна служба. 

Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба. 

Тема 19: Статут на служителите в данъчната администрация – 1 час 

Изисквания, правомощия, задължения и отговорности на служителите в НАП 

Тема 20. Административна етика - 1 час 

Разграничение между законно, правилно и морално /етично/. 

Фактори, влияещи върху административната етика. 

Етични кодекси. 

Корупция. 

 

 

КУРСОВА РАБОТА /по преценка на преподавателя/ 

Изработване и представяне на Административен модел на административен орган или 

организация /орган, учреждение, дирекция, самостоятелно административно звено или други/ във 

финансовата администрация по зададен образец на административен модел. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен. Крайната оценка се формира по следния начин: 70% - 

оценката от семестриалния изпит; 20% - оценката на курсовата задача, 10% - присъствие и 

участие в клас. 
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Конституция на Република България 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

Закон за националната агенция за приходите 

Закон за местните данъци и такси 

Закон за данък върху добавената стойност; Закон за данъците върху доходите на 

физическите лица; Закон за акцизите и данъчните складове; 

Административнопроцесуален кодекс 

Закон за местното самоуправление и местната администрация 

Валутен закон 

Закон за Българската народна банка 

Закон за устройство на държавния бюджет на Република Бълария  

Закон за митниците 



FINANCIAL ADMINISTRATION 

 

Annotation 

 

The course is studying particular parts of the sciences in Finance  Law and Administrative Law 

and Procedure. The course is inter-disciplined, the problems of the study belong to different areas – law, 

finances, management, administration, organization. The course introduces a study and analysis of the 

main principles, terms and elements of the system of the state and local authorities in the field of the 

financial policy, as well as such of the related state and municipal administration. The course is taught 

with direct connection with the public law studies like constitutional law, public administration, 

administrative law and administrative procedure, financial law, bank law, customs law, tax law.  


