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Аудиторна заетост Лекции 30  часа 

Семинарни упражнения - 

Практически упражнения (хоспетиране) - 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат - 

Доклад/Презентация - 

Научно есе - 

Курсов учебен проект - 

Учебна екскурзия - 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 часа 

   

Обща извънаудиторна заетост  

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 часа 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 4 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на 

доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 % 

3.  Демонстрационни занятия  - 

4.  Посещения на обекти - 

5.  Портфолио - 

6.  Тестова проверка 10% 

7.  Решаване на казуси 10% 

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10% 

9.  Изпит 60 % 

 

Анотация на учебната дисциплина: 
        Учебната дисциплина "ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" има за цел да запознае студентите с 

принципите за финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Разглеждат се 

обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на 

публичните средства от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, в два аспекта: (1) 

като съвкупност от финансови правни отношения (ФПО) по управление, координация  и 

контрол и (2) като сбор от държавни органи, които осъществяват финансова дейност. 

Финансирането с публични средства от Структурните и инвестиционните фондове на 

Европейския съюз  (ЕСИФ) през програмния период 2014-2020 г. ще е алтернатива на 

традиционните методи на финансиране в условия на членство на Република България в ЕС.  

Фондовете  се управляват от Европейската комисия и държавата членка в режим на 

споделено управление съгласно чл.59 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (25-10-2012) относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета и чл.72, 73 и 74 от влезлия в сила нов общ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (от 17-12-2013) за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За целта, съгласно действащото европейско 

законодателство за програмния период 2007-2013 и 2014-2020г. е изградено многостепенно 

ниво на управление и контрол, както и стриктна йерархия на контролния процес при 

управлението на средствата от ЕС. В този процес участват създадените за това органи 

(Управляващ орган, Сертифициращ орган, Комитети за наблюдение, Одитен орган, 

Европейска комисия, Европейска сметна палата).  Включително и органите, които 

упражняват финансов контрол и на национално ниво в рамките на финансовата система на 

всяка една държава членка, включително и България.  

         Координарането на общите европейски цели на европейско ниво намира отражение в 

целите на Стратегия Европа 2020. За нейното изпълнение е приета вече      
Многогодишната финансова рамка на ЕС за програмен период 2014-2020 г. (бюджет на 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Стратегия Европа 2020), където в разходната част са определени средствата по 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Що се отнася до координацията на 

европейско ниво между отделните ЕСИФ, то тя вече  бе постигната чрез приемането на 

споменатия по-горе общ регламент РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (от 17-12-2013). Този регламент отразява Стратегията на ЕС 

Европа 2020  чрез 11-те тематични цели, адресирани от всеки един от фондовете. В 

отделните държави членки, на национално ниво, координацията с общите европейски цели 

и национални цели се постига чрез Споразумението за партньорство и отделните програми.  

         Обществените отношения в системата за управление, координация на управлението, 

контрол и одит на публичните средства от ЕС се обособяват и идентифицират въз основа 

на теорията за финансовите правни отношения (вж.  М. Костов - "Финансови правни 

отношения" - ФПО).  

         В рамките на лекционния курс студентите придобиват  знания, свързани с 

функционирането на системата на публичните средства от структурните и 

инвестиционните фондове на ЕС, като една от системите на финансовата система на 

Република България. Запознават се както следва в:  

 

 Обща част: Източници на финансовите правни отношения в системата на 

публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране; 

Бюджет и политики на  Европейския съюз; Финансиране на политиките на ЕС;  

Обща характеристика на финансовите правни отношения, възникващи, развиващи 

се и погасяващи се в системата на публичните средства от ЕСИФ и 

кореспондиращото национално съфинансиране; Субекти на финансовите правни 

отношения в системата на публичните средства от структурните и инвестиционните 

фондове на ЕС  и кореспондиращото национално съфинансиране; Финансова 

правосубектност на активните субекти. Компетентност на държавните органи по 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и националните контролни орган ; 

Финансова правосубектност на пасивните субекти – бенефициери на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 Специална част:Управление на средствата от ЕС-постановка на въпроса. 

Финансови правни отношения при предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ; Обществени поръчки и  финансови корекции по отношение на разходите, 

финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, в случаите на 

неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки-европейско и 

национално законодателство; правилата за държавните помощи и 

програмите, съфинансирани от ЕСИФ; Ролята на финансовите и кредитните 

институции при усвояването на средствата от  Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (финансов инженеринг, Европейска инвестиционна 

банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, фонд ФЛАГ, 

Фондове за регионално развитие,JESSICA, JEREMIE,кредитни институции ). 

       Съдържанието на учебната програма представя в синтезиран вид информация, 

която да послужи на студентите в практиката. 
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Предварителни изисквания: 

Наличието на мотивация, познанията по право и икономика са основата, върху 

която се градят знанията по дисциплината УПРАВЛЕНИЕ И КОНСТРОЛ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  на студентите в практически аспект. 

 

Очаквани резултати: 

Курсът дава система от знания, умения и навици,   способности за дейност на 

студентите в областта на управлението и контрола на средствата от ЕС и 

финансовото право, както в теоретичен, така и в практически аспект. Дава се 

възможност за натрупване на  теоретични знания и създаване на практически 

умения чрез използване на разнообразни пътища, начини и средства за постигане на 

качествено обучение. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Тема 1. Източници на финансовите правни отношения в 

системата на публичните средства от ЕСИФ  и 

кореспондиращото национално съфинансиране;  

3 

2 Тема 2. Бюджет и политики  на ЕС 3 

3 Тема 3. Обща характеристика на финансовите правни 

отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в 

системата на публичните средства от ЕСИФ и 

кореспондиращото национално съфинансиране 

3 

4 Тема 4. Субекти на финансовите правни отношения в системата 

на публичните средства от ЕСИФ  и кореспондиращото 

национално съфинансиране. Финансова правосубектност на 

активните и пасивните субекти. Национални контролни органи. 

3 

5 Междинно обобщение върху теми №№ 1, 2, 3, 4 3 

6 Управление на средствата от ЕС-постановка на въпроса. 

Финансови правни отношения при предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

3 

7 Обществени поръчки и  финансови корекции по отношение на 

разходите, финансирани от Съюза в рамките на споделеното 

управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане 

на обществени поръчки.Европейско и национално 

законодателство. 

3 

8 Правилата за държавните помощи и програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ. Компетентност на активния 

субект.Управляващ орган/администратор на помощ. 

3 

9 Ролята на финансовите и кредитните институции при 

усвояването на средствата от  Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (финансов инженеринг, Европейска 

3 
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инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и 

развитие, фонд ФЛАГ, Фондове за регионално 

развитие,JESSICA, JEREMIE, JASPERS,кредитни институции) 

10 Обобщение върху теми №№ 6, 7, 8, 9 3 

 Общо часове: 30 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Източници на финансовите правни отношения в системата на публичните средства 

от ЕСИФ  и кореспондиращото национално съфинансиране.  

2 Бюджет и политики  на ЕС. 

3 Обща характеристика на финансовите правни отношения, възникващи, развиващи 

се и погасяващи се в системата на публичните средства от ЕСИФ и 

кореспондиращото национално съфинансиране. 

4. Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от 

ЕСИФ  и кореспондиращото национално съфинансиране. Финансова 

правосубектност на активните и пасивните субекти. Национални контролни органи. 

5. Управление на средствата от ЕС-постановка на въпроса. Финансови правни 

отношения при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

6. Обществени поръчки и  финансови корекции по отношение на разходите, 

финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, в случаите на 

неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Европейско и 

национално законодателство. 

7. Правилата за държавните помощи и програмите, съфинансирани от ЕСИФ.  

8. Компетентност на активния субект. Управляващ орган/администратор на помощ. 

9. Ролята на финансовите и кредитните институции при усвояването на средствата от  

Европейските структурни и инвестиционни фондове (финансов инженеринг, 

Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие). 

10. Ролята на финансовите и кредитните институции при усвояването на средствата от  

Европейските структурни и инвестиционни фондове (фонд ФЛАГ, Фондове за 

регионално развитие,JESSICA, JEREMIE, JASPERS,кредитни институции). 
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