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АНОТАЦИЯ 
 

Дисциплината “Бюджет и бюджетна политика на ЕС” ще се чете пред студентите от специалности 

в програми по бизнес, икономика и администрация.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Дисциплината Бюджет и бюджетна политика на ЕС има за цел да запознае студентите със 

структурата на бюджета на ЕС и бюджетната политика на Съюза. Студентите придобиват основни 

знания за същността на бюджета на ЕС като основен преразпределителен механизъм, приликите и 

разликите между него и националните бюджети на страните-членки и причините за тези разлики, 

формирането на приходната част на бюджета на ЕС и хармонизирането на данъчната политика на 

страните-членки, както и основните фактори, формиращи приоритетите в разходната политика на ЕС.  

Курсът пвключва и преглед на европейските фондове и програми, които финансират 

основните политики на ЕС, на базата на което студентите придобиват основни умения да се 

ориентират в разходната част на бюджета на ЕС от позицията на бенефициенти.  

Дисциплината допринася за изграждането на основни компетенции на студентите в 

областта на европейските финанси. 

Учебният материал е разделен на 15 теми, всяка от които се допълва с разработване на 

въпроси и практически казуси. Хорариумът на всяка тема е в обем от 3 часа лекции. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението в бакалавърската степен 

по дисциплините “Европейска интеграция” и  “Публични финанси”. 

 

 
 
 
 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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специалност                                   статут Кредити задочно обучение 

л с у общ 

Финанси Задължителна 6 30   30 

Бизнес администрация Задължителна 6 30   30 

Счетоводство и контрол Задължителна 6 30   30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
А. ЛЕКЦИИ 
 

№ ТЕМА Часа 

1 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БЮДЖЕТА НА ЕС 
BASIC PRINCIPLES OF THE EU BUDGET 
 

 Бюджетни принципи, дефинирани в Договора за ЕС.  

 Принцип на единство на бюджета 

 Принцип на балансираност на бюджета 

 Принцип на ежегодност на бюджета. Съчетание на принципа на 
ежегодност с принципа на дългосрочно финансово планиране.  

 Бюджетна дисциплина. Финансови правила за процедурата по 
изтотвянето и изпълнението на бюджета и представянето на 
счетоводните бюджети. 

 Бюджетът като израз на солидарността между страните-членки на 
ЕС. 

4 

2 БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 
THE BUDGET PROCEDURE 
 

 Основни участници в процедурата по приемане на бюджета на ЕС.  
Роля на Европейската комисия, Съветът на министрите и 
Европейският парламент в бюджетната процедура. 

 Междуинституционално споразумение за бюджетна дисциплина и 
подобряване на бюджетната процедура. 

 Етапи на бюджетната процедура. 

4 

3 ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ЕС. СИСТЕМА НА СОБСТВЕНИТЕ 
РЕСУРСИ 
THE REVENUES OF THE EU BUDGET. THE OWN RESOURCES SYSTEM 
 

 Същност и структура на системата на собствените ресурси.  

 Правна уредба на системата на собствените ресурси. Първично и 
вторично законодателство за финансирането на бюджета на ЕС 

 Еволюция на системата на собствените ресурси 

 Бюджетни дисбаланси. Механизми за коригиране на бюджетните 
дисбаланси. Отстъпката за Великобритания. 

4 

4 ТРАДИЦИОННИ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 
TRADITIONAL OWN RESOURCES 
 

 Видове традиционни собствени ресурси 

 Мита (вкл. компенсационни и антидъмпингови), земеделски мита и 
такси върху производството на захар 

 Процедура за събиране и превеждане на традиционните собствени 
ресурси в бюджетната сметка на ЕК. 

4 

5 РЕСУРСИ, БАЗИРАНИ НА ДДС 
PROJECT PLANNING AND BUDJETING 
 

 Изчисляване на националните хармонизирани ДДС бази на страните-
членки. Среднопретеглена ставка, условна ДДС база и окончателна 
(хармонизирана) ДДС база.  

 Единен (унифициран) процент, максимален прозент и „замразен” 

4 
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процент.   

 Процедура за събиране и превеждане на приходите от ДДС в 
бюджетната сметка на ЕК. 

6 РЕСУРСИ, БАЗИРАНИ НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД  
BUDGET RESOURCES BASED ON THE GROSS NATIONAL INCOME  
 

 Брутния национален доход като индикатор за способността на 
страните-членки да извършват вноски в бюджета на ЕС.  

 Таван на размера на собствените ресурси като процент от БНД. 

 Роля на Комитета по Брутния национален доход, Евростат и 
Генерална дирекция „Бюджет” при изчисляването на вноските на база 
Брутен национален доход в бюджета на ЕС. 

 Процедура за събиране и превеждане на приходите на база Брутен 
национален доход в бюджетната сметка на ЕК. 

4 

7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ  
OBLIGATIONS OF THE EU MEMBER STATES WITH REGARD TO THE 
FUNCTIONING OF THE OWN RESOURCES SYSTEM 
  

 Организация по събирането и предоставянето на собствените 
ресурси от страните-членки в бюджета на ЕС.  

  Консултативен комитет по собствените ресурси. Национални служби 
за координиране на собствените ресурси. Бюджетни прогнози за 
собдствените ресурси. 

 Задължения на страните-членки във връзка с механизма за 
коригиране на бюджетния дисбаланс на Великобритания.  

 Протокол за привилегиите и имунитетите. 

4 

8 РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ЕС. ФИНАНСИРАНЕ НА 
ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕС 
THE EXPENDITURES OF THE EU BUDGET. FINANCING OF THE 
PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EU 
 

 Същност на финансовата рамка и финансовата перспектива. Пакета 
Делор 1 (1998 г. – 1992 г.) Пакета Делор 2 (1993 г. – 1999 г.) 

 Програма 2000 и източното разширяване на ЕС.  Дебатът за „цената 
на разширяването на ЕС на изток”. Бюджетните разходи за източното 
разширяване на ЕС.  

 Програма 2000 и засилването на фискалната дисциплина в ЕС. 
Връзка между бюджета на ЕС и подготовката на страните-членки за 
членство в еврозоната. 

 Финансиране на общите политики на ЕС. Капацитет на страните-
членки за усвояване на средствата от ЕС.   

 Финансиране на институциите на ЕС. 

6 

9 ФИНАНСОВАТА РАМКА ЗА 2007 Г. – 2013 Г. И ПОВИШАВАНЕТО НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕС 
THE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2007 – 2013 AND THE 
IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE EU 
 

 Нови моменти във Финансовата рамка за 2007 -2013 г. като 
преразпределителен механизъм на публични средства в ЕС.  

 Принос на бюджета за осигуряване на ефективност, ефикасност, 
синергия и добавена стойност за европейските икономики.  

 Механизми за повишаване на гъвкавостта при разпределението на 
бюджетните средства.   

 Приоритети на Финансовата рамка за 2007 -2013 г.: 
- конкурентоспособност за растеж и заетост; 
- кохезия за растеж и заетост; 
- опазване и управление на природните ресурси; 

7 
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- гражданство, свобода, сигернос и справедливост; 
- ЕС като глобален партньор. 

10 РЕФОРМАТА В БЮДЖЕТА НА ЕС 
THE REFORM OF THE EU BUDGET 
 

 Критерии за оценка на системата на собствените ресурси: 
- прозрачност и яснота; 
- финансова автономност; 
- ефективно разпределение на бюджетните ресурси; 
- достъпност; 
- разходно – ефективен бюджет; 
- стабилност; 
- справедливост при определяне на вноските в бюджета на 

ЕС. 

 Оценка на функционирането на системата на собствените ресурси по 
отделните критерии.  

 Предложения за реформи по видове собствени ресурси. 

 Претенциите на отделните страни-членки в дебата за реформата на 
бюджета. Позиции на нетните бенефициенти и нетните вносители в 
бюджета.  

 Съкращаване на периода на финансовата рамка на 5 години. 
Финансиране на реформите в политиките на ЕС.  

4 

 
 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 Предвиждат се три часа лекции седмично. Подготовката на курсова работа изисква 

отделянето на тридесет часа извън аудиторна ангажираност от страна на студентите. 

 За всички лекции са подготвени Power Point презентации, казуси и практически задачи. 

Необходимите технически ресурси за обучение са: флип-чарт, РРР, шрайб-проектор, видео, 

компютърен клас с Интернет-връзка. 

 Използват се програмните продукти Microsoft Power Point. 

 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Връзката с европейската практика се осигурява чрез поставянето на индивидуална задача 

(курсова работа) на всеки студент. Задачите се поставят в съответствие с индивидуалните 

предпочитания и възможности на студентите. Тя се оценява отделно и има определена тежест при 

формирането на крайната оценка по дисциплината. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Не се предвижда текущо оценяване на студентите. 

 Индивидуалното задание подлежи на открита защита пред учебната група. 

 Семестриалният изпит включва две оценки с еднаква тежест – оценка от писмен изпит, 

проведен под формата на тест и решаване на задача. 

 Формулата за образуване на крайната оценка е следната: 

 

КО = 0,5 (ИТ + З) + 0,5 ИЗ, 
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Където 

КО  = крайна оценка 

ИТ = оценката от изпитния тест 

З = оценката от решената задача 

ИЗ = оценката от защитата на индивидуалното задание,  

 

 Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно 

приключване на обучението е “Среден /3/”. Съответствието на оценките с Европейската система за 

трансфер на кредит е следната: 

 

О

тличен /6/ 

Много 

добър /5/ 

Д

обър /4/ 

Сред

ен /3/ 

Слаб /2/ 

A B C D E F

X 

F 

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се 

присъждат кредити 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

А. ОСНОВНА 

1. Investing in our Common Future  - The Budget of the EU, European Commission, 2008 

2. Baldwin, R., Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw Hill, 2007, chapter 15 

3. Gali, J., Perotti, R., Fiscal Policy and Monetary Integration in Europe, Economic Policy, 37, 2003, p. 
533-72 

4. Мариновр В., и колектив, Европейска икономическа интеграция, глава 6, УИ „Стопанство”, 
София, 2004  

5. Регламент на Съвета (EC, Евратом) № 2028/2004 от 16 ноември 2004 г. за изпълнение на 
Решението на Съвета за системата на собствените ресурси на Общностите 

6. Регламент на Съвета (ЕИО, Евратом) № 1553/89 от 29 май 1989 г. за единния ред за събиране 
на собствените ресурси от ДДС 

     Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА 

1. Bayomi, T., and P. Masson, Fiscal Flows in the United States and Canada: Lessons for Monetary 
Union in Europe, European Economic Review, February 2005 

2. Buiter, W., G. Corsetti, N. Roubini, Excessive Deficits: Sence and Nonsence in the Treaty of 
Maastricht, Economic Policy, April 2003 

3. Договор за Европейската Общност, чл. 199 - 209а (268-280)  

4. Решение за собствените ресурси 2000/597/EC, Евратом, 29 септември 2000 г. 

5. Регламент на Съвета (EC, Евратом) № 1287/2003 от 15 юли 2003 г. за хармонизирането на 
Брутния Национален Доход по пазарни цени 
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 
  

  

  

  
 BA 526 

 БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ 

 Лектор:  Доц. д-р С.Бонева 

 
1 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БЮДЖЕТА НА ЕС 
BASIC PRINCIPLES OF THE EU BUDGET 
 

 Бюджетни принципи, дефинирани в Договора за ЕС.  

 Принцип на единство на бюджета 

 Принцип на балансираност на бюджета 

 Принцип на ежегодност на бюджета. Съчетание на принципа на ежегодност с принципа на 
дългосрочно финансово планиране.  

 Бюджетна дисциплина. Финансови правила за процедурата по изтотвянето и изпълнението на 
бюджета и представянето на счетоводните бюджети. 

 Бюджетът като израз на солидарността между страните-членки на ЕС. 
 
2 БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 
THE BUDGET PROCEDURE 
 

 Основни участници в процедурата по приемане на бюджета на ЕС.  Роля на Европейската 
комисия, Съветът на министрите и Европейският парламент в бюджетната процедура. 

 Междуинституционално споразумение за бюджетна дисциплина и подобряване на бюджетната 
процедура. 

 Етапи на бюджетната процедура. 
 
3 ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ЕС. СИСТЕМА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ 
THE REVENUES OF THE EU BUDGET. THE OWN RESOURCES SYSTEM 
 

 Същност и структура на системата на собствените ресурси.  

 Правна уредба на системата на собствените ресурси. Първично и вторично законодателство за 
финансирането на бюджета на ЕС 

 Еволюция на системата на собствените ресурси 

 Бюджетни дисбаланси. Механизми за коригиране на бюджетните дисбаланси. Отстъпката за 
Великобритания. 
 
4 ТРАДИЦИОННИ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 
TRADITIONAL OWN RESOURCES 
 

 Видове традиционни собствени ресурси 

 Мита (вкл. компенсационни и антидъмпингови), земеделски мита и такси върху производството на 
захар 

 Процедура за събиране и превеждане на традиционните собствени ресурси в бюджетната сметка 
на ЕК. 
 
5 РЕСУРСИ, БАЗИРАНИ НА ДДС 
PROJECT PLANNING AND BUDJETING 
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 Изчисляване на националните хармонизирани ДДС бази на страните-членки. Среднопретеглена 
ставка, условна ДДС база и окончателна (хармонизирана) ДДС база.  

 Единен (унифициран) процент, максимален прозент и „замразен” процент.   

 Процедура за събиране и превеждане на приходите от ДДС в бюджетната сметка на ЕК. 
 
6 РЕСУРСИ, БАЗИРАНИ НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД  
BUDGET RESOURCES BASED ON THE GROSS NATIONAL INCOME  
 

 Брутния национален доход като индикатор за способността на страните-членки да извършват 
вноски в бюджета на ЕС.  

 Таван на размера на собствените ресурси като процент от БНД. 

 Роля на Комитета по Брутния национален доход, Евростат и Генерална дирекция „Бюджет” при 
изчисляването на вноските на база Брутен национален доход в бюджета на ЕС. 

 Процедура за събиране и превеждане на приходите на база Брутен национален доход в 
бюджетната сметка на ЕК. 
 
7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ  
OBLIGATIONS OF THE EU MEMBER STATES WITH REGARD TO THE FUNCTIONING OF THE OWN 
RESOURCES SYSTEM 
  

 Организация по събирането и предоставянето на собствените ресурси от страните-членки в 
бюджета на ЕС.  

  Консултативен комитет по собствените ресурси. Национални служби за координиране на 
собствените ресурси. Бюджетни прогнози за собдствените ресурси. 

 Задължения на страните-членки във връзка с механизма за коригиране на бюджетния дисбаланс 
на Великобритания.  

 Протокол за привилегиите и имунитетите. 
 
8 РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА НА ЕС. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ЕС 
THE EXPENDITURES OF THE EU BUDGET. FINANCING OF THE PRIORITIES FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE EU 
 

 Същност на финансовата рамка и финансовата перспектива. Пакета Делор 1 (1998 г. – 1992 г.) 
Пакета Делор 2 (1993 г. – 1999 г.) 

 Програма 2000 и източното разширяване на ЕС.  Дебатът за „цената на разширяването на ЕС на 
изток”. Бюджетните разходи за източното разширяване на ЕС.  

 Програма 2000 и засилването на фискалната дисциплина в ЕС. Връзка между бюджета на ЕС и 
подготовката на страните-членки за членство в еврозоната. 

 Финансиране на общите политики на ЕС. Капацитет на страните-членки за усвояване на 
средствата от ЕС.   

 Финансиране на институциите на ЕС. 
 
9 ФИНАНСОВАТА РАМКА ЗА 2007 Г. – 2013 Г. И ПОВИШАВАНЕТО НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕС 
THE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2007 – 2013 AND THE IMPROVEMENT OF THE 
COMPETITIVENESS OF THE EU 
 

 Нови моменти във Финансовата рамка за 2007 -2013 г. като преразпределителен механизъм на 
публични средства в ЕС.  

 Принос на бюджета за осигуряване на ефективност, ефикасност, синергия и добавена стойност за 
европейските икономики.  

 Механизми за повишаване на гъвкавостта при разпределението на бюджетните средства.   

 Приоритети на Финансовата рамка за 2007 -2013 г.: 
- конкурентоспособност за растеж и заетост; 
- кохезия за растеж и заетост; 
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- опазване и управление на природните ресурси; 
- гражданство, свобода, сигернос и справедливост; 

- ЕС като глобален партньор. 
 
10 РЕФОРМАТА В БЮДЖЕТА НА ЕС 
THE REFORM OF THE EU BUDGET 
 

 Критерии за оценка на системата на собствените ресурси: 
- прозрачност и яснота; 
- финансова автономност; 
- ефективно разпределение на бюджетните ресурси; 
- достъпност; 
- разходно – ефективен бюджет; 
- стабилност; 
- справедливост при определяне на вноските в бюджета на ЕС. 

 Оценка на функционирането на системата на собствените ресурси по отделните критерии.  

 Предложения за реформи по видове собствени ресурси. 

 Претенциите на отделните страни-членки в дебата за реформата на бюджета. Позиции на нетните 
бенефициенти и нетните вносители в бюджета.  

 Съкращаване на периода на финансовата рамка на 5 години. Финансиране на реформите в 
политиките на ЕС.  
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