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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина Събиране на публични вземания е задължителна дисциплина 

в учебния план. В нея се разглеждат видовете държавни вземания, способите за погасяване  на 

държавните вземания, процедурата за принудително изпълнение на държавните вземания, 

отсрочването и разсрочването на държавни вземания. Разглежда се защитата срещу 

принудителното изпълнение, обжалването на актовете и действията на публичните 

изпълнители. Съдържанието на учебния материал е съобразено с получаваните от студентите 

знания по другите дисциплини от учебния план и се базира на познанията им по учебните 

дисциплини финансово право  и данъчно право. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Цел на изучаването на дисциплината: обучение на студентите, разбиране на 

проблемите на правното регулиране на събирането на държавните приходи, формиране на 

умения за грамотно прилагане в практиката на действащите процесуални правни норми в 

практиката.  

Задачи на курса: на основата на изучаване на действащото бюджетно право и практика 

по неговото прилагане, както и чрез запознаване с теорията на бюджетното право да се 

формират у студентите представи и познания за спецификата на приходните правни 

отношения, умения за ориентиране и прилагане на системата на правните норми уреждащи 

събирането на бюджетните приходи и умения за грамотен правен анализ на тези норми. 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за регулирането, планирането и 

осъществяването на приходните правоотношения, за правния режим на бюджетирането. 

Студентите трябва: да се запознаят с нормативните основи на бюджетния процес-изпълнение 

на приходната част на бюджета; да изградят система от познания за приходната дейност; да 

получат знания за практиката на бюджетирането; да се научат да анализират и прилагат 

основни правила и нормативи за изпълнение на приходната част на бюджета; да изградят 

правни и административни умения относно процедурите свързани със събирането на 

държавните вземания. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 



Място на курса в професионалната подготовка на студентите: Дисциплината «Събиране 

на публични вземания» се явява базова в магистърската програма Данъчна администрация и 

служи като основа за изучаване на другите специални дисциплини.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

ОБЩА ЧАСТ 

Цели: да се запознаят студентите с видовете държавни вземания и спосособите за 

тяхното погасяване 

Очаквани резултати: да се получат достатъчно теоретични знания, които ще 

помогнат на студентите да анализират отделните видове държавни вземания и 

последователност на погасяване на държавните вземания 

 

Тема 1.  Публични вземания. Същност и видове.  

Тема 2. Същност и характеристика на отделните видове публични вземания. 

-Вземания за данъци.  

-Вземания от такси. 

-Вземания от мита.  

-Вземания зазадължителни осигурителни вноски. 

Тема 3. Погасяване на публичните държавни вземания 

Тема 4. Способи за погасяване на публичните вземания. Последователност на 

погасяването на публичните вземания. 

Тема 5 Събиране на публичните вземания. Компетентни органи 

Тема 6. Предмет на събиране. 

Тема 7.  Изпълнение на публични задължения. Доброволно изпълнение. 

Тема 8. Заплащане на мита и други държавни вземания при внос на стоки 

- Мита 

-Акциз 

-Продуктови такси 

-ДДС. 

Тема 9. Погасяване на публичното задължение поради изтичане на погасителната 

давност. 

Тема 10. Последователност на погасяванията.  Дължимост на лихви. 

Тема 11. Отсрочване и разсрочване на публични задължения 

Тема 12. Действия в производството по принудително изпълнение на публичните 

вземания 



Тема 13. Гаранции за изпълнение на публичните задължения. 

Обезпечително производство.  

Тема 14.  Видове обезпечителни мерки. 

-налагане на възбрана върху недвжим имот 

-налагане на запор върху вземания на длъжника 

-налагане на запор върху върху движим вещи и стоки в оборот  

-налагане на запор върху ценни книги, дялове и акции 

Тема 15. Принудително изпълнение. Извършване на продажба от публичния 

изпълнител- общи правила 

Тема 16. Извършване на продажба чрез търг по реда на ДОПК 

Тема 17. Извършване на публична продажба на постоянно определени места по 

реда на ДОПК 

Тема 18. Защита срещу принудителното изпълнение. Обжалване на актовете и 

действията на публичния изпълнител 

Тема 19. Процедура за взаимна помощ с държавите членки на ЕС, при събиране на 

публични вземания. 

Тема 20  Правомощия на органите по приходите. 

 

 
МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

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

участие в час. 

 

ПИСМЕНА РАБОТА 

Изработване и представяне на писмен отговор на практическа задача  свързана с 

бюджетния процес. 

Теми за теоретични разработки / КУРСОВИ РАБОТИ/   Валидни са всички теми 

предложени в конспекта. След консултация с преподавателите е възможно да се коригира 

тематиката и да се разшири. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ ТЕМИ 

 

1. Прочита се и се осмисля материал по съответната тема от лекции и учебни 

пособия. 

2. Използват се монографии, списания, търсене по ключови думи в Internet, по 

темата. 

3. Теоретичната тема трябва да съдържа увод относно актуалността и значението 

на проблема, изложение на теоретични концепции на различни автори, критично отношение с 

излагане и подкрепяне на собствената позиция на студента по темата и заключение, в което 

студентът обобщава гледните точки по проблема и прави препоръки относно провеждане на 

бъдещи изследвания, списък с използвана литература.  

 



УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ТЕМИ  

1. Всяка научно-практическа тема трябва да е предшествана от добро теоретично 

разбиране на проблема на основата на събиране на информация. 

2. Трябва да съдържа увод относно актуалността и значението на проблема, 

изложение на теоретични концепции на различни автори, цел, задачи, хипотеза (хипотези) на 

изследването, представяне и анализ на резултатите от изследването, изводи дали се подкрепя 

издигнатата хипотеза, препоръки относно провеждане на бъдещи изследвания, списък с 

използвана литература. 
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НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

1.Конституция на РБългария 

2.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

3. Закон за данък върху добавената стойност 

4. Закон за акцизите и данъчните складове. 

5. Закон за корпоративното подоходно облагане. 

6. Закон за облагане доходите на физическите лица. 

7. Закон за националната агенция по приходите. 

8. Закон за местните данъци и такси. 

9. Закон за държавните такси. 

10. Закон за митниците. 

 


