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Наименование на публикацията
МОНОГРАФИИ
Ганчева, З. Съвместните дейности в митническия контролен процес.
Библиотека „Образование и наука“, кн. 94, 2015, Свищов, с. 192. ISВN: 9780954-23-1037-2. По конкурса: с. 1-192.
В монографията обект на изследване са взаимодействието,
сътрудничеството и координацията в действията на митническите органи с
други държавни структури и контролни институции при осъществяване на
митническия контрол. Предмет на изследване са проявните форми на
съвместните дейности между Агенция „Митници“ и свързаните с нея държавни
структури, при реализация на контролните процедури в митническата дейност
и възможностите за повишаване ефективността на митническия контрол, чрез
разширяване и усъвършенстване на прилаганите форми на съвместни дейности.
Тезата, която се защитава в разработка се свежда до следното: съвместните
дейности между Агенция „Митници“ и свързаните с нея държавни структури,
и контролни институции, са важни за повишаване ефективността на
митническия контрол. Това се определя във връзка с пълноценното реализиране
на функциите на митническия контрол – фискална, икономическа и защитна.
Целта на разработката е да се направи анализ и оценка на състоянието
на формите на съвместни дейности между Агенция „Митници“ и свързаните с
нея държавни структури, и контролни институции към настоящия момент и да
се обосноват предложения за тяхното подобряване с оглед повишаване
ефективността на осъществявания митнически контрол.
Съобразно обекта и предмета на изследването и в контекста на водещата
цел на разработката е направено изследване в следните теоретични и
практикоприложни аспекти:
В първа глава на основата на научен синтез е изяснено съдържанието на
взаимодействието, сътрудничеството и координацията в контекста на
митническата контролна дейност, а посредством метода на сравнителния
анализ са изведени приликите и разликите между тях, като е обоснова
еднаквостта на проявните им форми.
Във втора глава е направена оценка на съвместните дейности между
Агенция „Митници“ и други държавни структури, свързани със защита на
фискалните и икономическите интереси на страната и ЕС, на основата на анализ
на връзките и зависимостите между реализираните приходи и степента на
тяхната събираемост, така както и между разрешения внос/износ и извършените
проверки за автентичност на издадени лицензи.
В трета глава чрез анализ на тенденциите и зависимостите между
резултатите от ракритите случаи на фалшифицирани и опасни стоки и
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предприетите последващи контролни действия, са оценени съвместните
дейности между Агенция „Митници“, органите по надзор на пазара и
носителите на защитени права върху интелектуалната собственост, като е
определена степента на отговорност на всяка от страните, участващи в тях.
В четвърта глава въз основа на анализ на тенденциите и зависимостите
между установените нарушения и резултатите от предприетите контролни
действия, са изследвани и оценени прилаганите форми на съвместни дейности
между Агенция „Митници“ и компетентните национални органи по опазване на
околната среда, културно-историческото наследство, здравето и сигурността на
гражданите, както и тяхното влияние върху реализацията на защитната функция
на митническия контрол.
Очертани са основните проблеми на съвместните дейности между
Агенция „Митници“ и други държавни структури при реализация на
фискалната, икономическата и защитната функции на митническия контрол и
са предложени механизми за тяхното подобряване както на организационно,
така и на нормативно ниво.
С оглед постигане на целите и задачите на митническия контрол
формите на съвместни дейности и тяхното конкретно проявление като
елемент за научното познание имат конкретна практическа стойност за
ефективното управление на митническия контрол. При този аспект
акцентът следва да се постави върху еднаквостта на проявните форми на
съвместните дейности, произтичащи от общите им цели.
От анализа на данните за резултатите от осъществените съвместни
дейности през изследвания период между Агенция „Митници“ и други
държавни структури, свързани с митническата дейност се установи, че
съвместните дейности са ключови фактори, чрез които се въздейства върху
ефективното и пълноценно реализиране на фискалната, икономическата и
защитната функции на митническия контрол.
Независимо от положителните резултати от съвместните дейности в
митническия контролен процес, като основни проблеми бяха очретани:
прилагането на проблемно-ориентирания подход при провеждането на
съвместните обучения; прилагания подход за уреждане на връзките и
взаимоотношенията между контролните органи, както и липсата на ясно
разграничаване на отговорностите, които носят отделните контролни органи,
участващи в съвместната дейност. Направени са конкретни предложения, в
организационен и нормативен аспект, за подобряване на съвместните ко
действия между Агенция „Митници“ и други държавни структури с оглед
повишаване ефективността на осъществявания митнически контрол.
В заключение се посочва, че активното взаимодействие и
сътрудничество между митническите органи с други органи спомага за
ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, относно
безопасността на продуктите, които се внасят в ЕС и правото на интелектуална
собственост; за правилното управление на границите на ЕС; за по-добрата
защита на гражданите и околната среда от рисковете, произтичащи от
международната търговия, на финансовите и икономически интереси на
страната и ЕС.
Томева, М., Петкова, З., Антов, М. Приложение на митническите режими и
проблеми на контрола върху тях. Библиотека „Стопански свят“, № 81, 2006,
Свищов, с. 154. ISSN: 1310-2737. По конкурса: с. 31-33; 43-52; 56-63; 71-75;
81-90; 102-104; 110-112; 116-117; 127-133.
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Разширяването и развитието на международните търговски отношения
между отделните държави налага необходимостта от постоянното развитие и
усъвършенстване на митническата дейност, включително и на митническия
контрол. Основните насоки, в които се изразява това усъвършенстване са
свързани с облекчаване на международната търговия и гарантиране на нейната
сигурност; опростяване и унифициране на митническите процедури и засилване
на международното митническо сътрудничество.
Осъществяването на посочените цели и направления е свързано с
повишаване равнището и качеството на работа на всички, участници в
международната търговия. Това са, от една страна, икономическите оператори,
извършващи външнотърговска дейност и, от друга страна – митническата
администрация. Затова процедурите и проблемите на митническото обслужане
трябва добре да се познават и от представителите на бизнеса. Особено значение
имат познаването и спазването на правилата за документалното оформяне на
външнотърговските операции, прилагането на митническите режими и
изпълнението на задълженията, свързани с отделните митнически процедури. В
преобладаващата си част митническите процедури намират конкретна
реализация посредством приложението на митнически режими, които
представляват и основен обект на митническия контрол.
В монографичния труд са разгледани отделните митнически режими от
гледна точка на тяхното съдържание и въведените контролни действия, имащи
за цел да удостоверят правилното им приложение. За всеки един от
разгледаните митнически режими са изведени поставените с него цели,
направена е оценка на съществуващите и потенциални рискове при
приложението му, описана е технологията на контрола върху режима като е
отчетена и степента на покритие на свързаните с него рискове, идентифициран
е остатъчния риск и на тази основа са предписани мерки за усъвършенстване на
контролните действия.
В глава първа на разработката е направена обща характеристика на
митническите режими. Акцентът е поставен върху тяхната същност, видове и
изпълнявани функции в рамките на митническия контрол.
В глава втора, трета и четвърта е разгледано приложението на
митническите режими при внос, износ и транзит на стоки и технологията на
контрола върху тях.
Авторовото участие е в разработването на въпросите, свързани с
приложението на разгледаните в монографията митнически режими (Глава
втора, т. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9; Глава трета т. 3.1, 3.3, 3.5 и глава четвърта т.
4.1).
УЧЕБНИЦИ (самостоятелни и в съавторство)
Ганчева, З. Митнически контрол и администрация. Академично издателство
„Ценов“, Свищов, 2016. с. 315. ISBN: 978-954-23-1135-56. По конкурса: с. 1315
Настоящият учебник „Митнически контрол и администрация“ обхваща
въпросите, свързани със същността, организацията и технологията на
митническия контрол. Възприет е системният подход за изясняване на
функциите и дейностите на митническата администрация. С оглед на това
акцент е поставен не само върху оперативната контролна дейност, но и върху
разнообразието от функции, присъщи на митническата администрация, особено
след пълноправното членство на страната ни в ЕС. Това поставя пред
българската митническа администрация отговорността да защитава външните
граници на Съюза. Контролните функции на митниците постепенно започват да
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се разширяват и да обхващат различни области. Все по-важна започва да става
тяхната роля в опазването на живота и здравето на хората, околната среда,
биологичното разнообразие и културно-историческото наследство, в защита на
икономическите интереси и правата върху интелектуалната собственост и
други. В този контекст в настоящия учебник се разглежда взаимодействието
между митническата администрация с други контролни институции при
реализация на функциите на митническия контрол.
Като основни цели на учебния курс се поставят както усвояването на
знания за организационното, функционалното, технологичното познаване на
митническата контролна дейност, така и провокиране интереса на студентите
към една толкова сложна и специфична система, каквато е митническата.
За постигането на основните цели в настоящия учебник се поставят
следните задачи:
Първо, запознаване със спецификата на органите и организацията на
митническия контрол;
Второ, теоретично изясняване на същността, съдържанието и
функциите на митническия контрол;
Трето, разглеждане на технологичните аспекти на контрола при
приложението на митническите процедури и режими;
Четвърто, очертаване на основните форми на взаимодействие и
сътрудничество на митническата администрация с други контролни
институции;
Пето, характеризиране на митническите нарушения и производството
по установени митнически нарушения.
Настоящият учебник е предназначен за обучение на студенти от
специалностите „Икономика на търговията“ и „Икономика на туризма“,
изучаващи дисциплината „Митнически контрол и администрация“, както и за
икономически субекти, осъществяващи международна търговия и всички,
които проявяват интерес към митническата дейност. В края на всяка тема са
разработени тестове и казуси за самоподготовка.
Томева, М., Ганчева, З, Антов, М. Данъчно облагане на вътрешнообщностната
търговия. Учебно пособие за дистанционно обучение. АИ, „Ценов“, Свищов,
2017, с. 149. ISBN: 978-954-23-1539-1. По конкурса: с. 84-102; 103-116; 132148.
Основната цел на учебния курс е изучаване на системата за
вътрешнообщностно придобиване и вътрешнообщностни доставки на стоки и
свързаното с това данъчно облагане - нормативно регламентиране, видове
данъчни задължения и технология на данъчното облагане и данъчния контрол.
Дисциплината „Данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия“ се
свързва с натрупани познания по външнотърговска политика, нормативно
регламентиране на търговските взаимоотношения в рамките на ЕС и връзките
между външнотърговските режими и данъчно - процесуалния процес. След
завършване на учебния курс студентите следва: задълбочено да познават
механизмите
на
вътрешнообщностното
придобиване
и
на
вътрешнообщностните доставки на стоки, да умеят да прилагат данъчните
задължения, свързани с тях и задълбочено да познават технологията на
данъчното облагане и упражняването на фискален контрол.
Авторовото участие в написването на учебника е свързано с разработване на:
Тема седма (Технология на облагането с данък върху добавената стойност),
Тема осма (Обезпечения и плащания), Тема десета (Фискален контрол).
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Томева, М., Ганчева, З, Антов, М. Технология на митническия контрол. Учебно
пособие за дистанционно обучение. АИ „Ценов“, Свищов, 2017, с. 210.
ISBN: 978-954-23-0826-3. По конкурса: с. 17-21; 45-56;187-199; 215-236.
Познаването и прилагането на митническите контролни процедури се
явява необходимо не само за служителите в системата на митническата
администрация. Такива познания трябва да имат и търговците, които извършват
внос, износ или транзит на стоки, превозвачите, митническите представители и
други лица, които обслужват външнотърговската и митническа дейност.
Настоящият учебен курс отговаря на една наложена от практиката потребност
за даване на по-широка публичност на технологията на митническия контрол,
независимо от нейната специфика.
В настоящата разработка са разгледани въпросите, свързани с
приложението на митническите процедури и митническите режими;
технологията на митническия контрол при внос, износ и транзит на стоки; на
контрола върху превозните средства, международните пощенски пратки и
приложението на информационните технологии в митническия контрол.
Авторовото участие в написването на учебника е свързано с разработването на
Тема първа, т. 2 (Форми и способи на митническия контрол); Тема трета
(Митническо задължение); Тема единадесета (Митнически нарушения) и Тема
тринадесета (Взаимодействие между митническата администрация и други
контролни институции).
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Томева, М. Ганчева, З., Антов, М., Станева, Ив., Желев, Ж. Финансов контрол.
Фабер, В., Търново, 2016, с. 348. ISBN: 978-619-00-0373-1
По конкурса: с. 134-144, с. 221-236, с. 237-246, с. 267-282.
Финансовата дейност е свързана с извършването на различни по
характер и съдържание финансови операции. Различни са собствениците на
финансови и материални ресурси. Това обуславя участието на много лица,
които се разпореждат с имущество, като получават, събират, съхраняват,
разходват или отчитат това имущество, предоставено им за управление и
ползване. Същевременно се налага потребността от създаване на правила, които
да гарантират ефективното им използване и управление и предпазване от
грешки, отклонения и злоупотреби. Независимо от приоритетното действие на
пазарните условия, процесите както в обществения, така и в реалния сектор, се
нуждаят от контрол и регулиране на различни нива, от различни субекти на
финансовия контрол. За да се осигури всеобхватност на контрола, всяка от
които има определен предмет на дейност, обекти и обхват на контролираните
финансови операции и специфика на финансово-контролната дейност. Ето защо
е необходимо добро познаване на формите, средствата, способите, видовете и
органите на финансовия контрол, за да се осигури ефективността на
контролното въздействие. Това е свързано с подготовката на кадри за системата
на финансовия контрол.
Настоящият учебник разглежда методологията, организацията и
технологията на финансовия контрол. Предназначен е за студенти, които
изучават дисциплината „Финансов контрол“ и за работещите в звената на
финансовия контрол.
Авторовото участие е свързано с разработването от Глава втора на тема втора
(Валутен контрол), тема шеста (Одит на средства от ЕС) и тема седма (Контрол

върху изпирането на пари); от Глава трета, тема първа т. 1 и т. 2 (Вътрешен
одит в публичния сектор).
6.
6.1

9.1

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
Томева, М., Ганчева, З., Антов, М. Сборник по валутен и митнически контрол
(въпроси, тестове и казуси), Фабер, В. Търново, 2013, 255 с. ISBN: 978-954-230979-6. По конкурса: с. 30-51; 69-72; 79-85; 106-112.
Сборникът по “Валутен и митнически контрол” е предназначен за
обучение на студенти и специалисти от практиката по въпросите на контрола
върху валутните операции и сделки, митническите процедури и режими,
акцизното облагане и международното сътрудничество в тези направления.
Съдържа въпроси за самоподготовка, тестове и казуси по отделните теми от
учебния курс по едноименната дисциплина, както и извадки от някои често
използвани национални и европейски нормативни актове.
Авторово участие е свързано с разработването в Част първа, глава
трета на въпроси за дискусия, тестове и задачи относно контролът върху
покупко-продажбата на чуждестранна валута (т. 1), контролът върху
разплащанията в чуждестранна валута (т. 2), контролът върху вноса и износа на
валутни ценности (т. 3) и контролът върху изпирането на пари (т. 6). В Част
втора са разработени въпроси за дискусия и тестове относно митническото
сътрудничество (глава втора) и митническите режими (глава четвърта).
СТУДИИ

9.1.1 Иванов, Г., Тананеев, Е., Крумов, К., Колева, Р., Стойкова, П., Костова, С.,
Цветкова, Н., Ганчева, З., Антов, М., Кушева, Г., Иванова, Д., Кулчев, Кр.,
Желев, Ж., Станева, Ив., Ефтимова, И. Повишаване на конкурентоспособността
на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели. // Алманах
научни изследвания: Икономиката и управлението по пътя на устойчивото
развитие. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 550-579.
ISSN: 1312-3815. По конкурса: с. 553-556.
В разработката е извършено проучване на съвременните тенденции в
електронното обучение в страната и по света с цел очертаване на
възможностите за повишаване на конкурентоспособността на обучението по
контрол и анализ чрез използване на интерактивни модели. В съответствие с
поставената цел е проучена информация за прилагането на съвременни методи
за електронно обучение в български и в чуждестранни висши училища.
Направена е характеристика на най-често прилаганите методи за интерактивно
обучение в изследваните университети. Проучени са изискванията на
практиката за ключовите компетенции, които трябва да притежават
специалистите по контрол и анализ. Представени са етапите на конструиране,
апробиране и усъвършенстване на уеббазираната интерактивна платформа
Moodle. Очертани са възможностите за усъвършенстване на обучението по
контрол и анализ.
Тезата, която се защитава е, че обучението по контрол и анализ може да
се усъвършенства чрез прилагане на интерактивни модели, което ще създаде
възможност за адаптиране на реално получени знания от обучаваните към
изискванията на практическата среда.
Предмет на изследването са съвременните форми за електронно
обучение, прилагани във висшето образование, и влиянието им върху
конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ. Обекта на

изследване е изграждането и на системно-ориентирана инфраструктура за
повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ.
Резултатите в изследването са от инфраструктурен проект № ИПЗ-2014
„Усъвършенстване на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни
модели за симулиране на реална работна среда“ към ИНИ при СА „Д. А.
Ценов“, Свищов.
Авторовото участие е в разработването на т. 1.1 Електронното обучение
в български висши училища и в т. 1.2 Електронното обучение в чуждестранни
университети в Европа (Италия). Проучени са съвременните тенденции в
електронното обучение в български и италиански висши училища и са
характеризирани най-често прилаганите методи за интерактивно обучение в
изследваните университети. Изследваните български висши училища са
систематизирани в три групи: специализирани икономически висши училища;
висши училища, в които има стопански факултет; висши училища, в които има
икономически специалности. Въз основа на направеното изследване се
установи, че електронното обучение е широко използвано съвременно средство
за обучение във висшите училища в България, а Moodle е най-широко
застъпената уеббазирана образователна платформа. В поручените италиански
университети са внедрени и действат няколко основни програми и платформи
за електронно обучение, като част от тях са локални и се прилагат на ниво
университет.
9.1.2 Крумов, К., Тананеев, Ем., Стойкова, П., Цветкова, Н., Костова, С., Ганчева, З.,
Антов, М. Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда
на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол. // Алманах
научни изследвания: Изследване на фирми, човешки потенциал, региони и висше
образование. СА Д. А. Ценов – Свищов, АИ „Ценов”, том 17, 2012, с. 528-558.
ISSN: 1312-3815. По конкурса: с. 546-552
В студията се изследва мястото на контролните и одитните длъжности в
системата от административни и държавни служби. Проследявайки
изискванията към служителите в администрацията – централна и териториална,
както и към държавните служители, се установява какви са конкретните
изисквания за подбор и заемане на контролна и одитна длъжност. С това се цели
оптимизиране подготовката на бъдещите контролни специалисти.
Целта на изследването е да се проучи актуалното състояние на висшето
образование по финансов контрол, неговата адекватност с критериите за
заемане на контролни длъжности и да се набележат мерки за отстраняване на
установените противоречия. В съответствие с поставената цел е анализирана
нормативната база, определяща правомощията и законово регламентираните
функции, които следва да изпълняват лицата, занимаващи се с финансовоконтролна дейност. Проучени са учебните планове и програми на висшите
училища в страната, които предлагат обучение по финансов контрол. Проучени
са образователното и квалификационното равнище на кандидатите за
получаване на работа в областта на финансовия контрол и на фактически
ангажираните лица. Разработена е система от предложения и мерки за
подобряване на образованието по финансов контрол и усъвършенстване на
критериите за получаване на лиценз или заемане на длъжност.
Обекти на изследване са органите, които се занимават с финансов
контрол, и висшите училища, подготвящи студенти по това направление. Като
резултат от изследването е обоснована тезата, че съществуват различия между
законовата регламентация на функциите, осъществявани от лицата, работещи в
областта на финансовия контрол, и критериите за оценка на тяхната

квалификация при подбора на кадри за лицензиране или заемане на длъжност.
Образованието на студентите по финансов контрол не отговаря в достатъчна
степен на практическите потребности на финансово-контролните институции,
което предизвиква нуждата от допълнителна подготовка.
Резултатите в изследването са от научноизследователски проект № 372011 „Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на
бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол“ към ИНИ при
СА „Д. А. Ценов“, Свищов.
Авторовото участие е свързано с изследване на кадровата политика на
Агенция „Митници“ (т. 3.)
9.1.3 Иванов, Г., Върбанов, И., Иванов, Л., Костова, С., Ганчева, З., Кузнецов, Ю.
Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на
обучение в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. // Алманах научни изследвания:
Проблеми на бизнеса и висшето образованеие. СА Д. А. Ценов – Свищов, АИ
Ценов, том 15, 2011, с. 592-639. ISSN: 1312-3815. По конкурса: с. 627-629
Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ
на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА „ Д. А.
Ценов“ – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна
връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите
на Висшето училище в основните му приоритети на дейност.
Темата на проекта обхваща проблематиката за изследване на
възможностите и създаване на най-подходящата за целите и дейносттите на СА
„Д. А. Ценов“, система за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на
студентите от качеството на обучение. На тази основа са изведени и основните
проблеми, които се срещат при оценката на студентската удовлетвореност в СА
„Д. А. Ценов“ – Свищов.
В рамките на изследването в резултат на извършените теоретични
изследвания, научната и практическата работа на екипа е създаден специфичен
модел за проучване на удовлетвореността, съобразен със спецификата на СА
„Д. А. Ценов“, като специализирано висше училище в областта на обучението
по икономика.
Резултатите в изследването са от научноизследователски проект № 372009 „Система за изследване удовлетвореността на студентите от
качеството на обучение в СА „Д. А. Ценов“ към ИНИ при СА „Д. А. Ценов“,
Свищов.
Авторовото участие е свързано с разработването на т. 2.4 Обучение на
екипа за извършване на проучването на удовлетвореността на студентите от
качеството на обучението. Направена е оценка на дейностите изпълнявани по
време на провеждане на анкетните проучвания, отчитане и съхраняване на
материалите.
9.1.4 Петкова, З. Състояние и проблеми на митническото складиране. // Годишник
СА Д. А. Ценов, Свищов, том СVІ, 2005, с. 219-266.
ISSN: 0323-9470. По конкурса: с. 219-266.
Под влияние на идеите за либерализиране на световната търговия, чрез
прилагането на различните митнически режими, се цели намаляване на
фискалното значение на митата и увеличаване на митническите техники за
икономическо контролиране и стимулиране на международния стокообмен.
До приемане на новия Закон за митниците, митническото складиране не
бе регламентирано и липсваше такъв режим. Въпреки това, митническият склад

има свой еквивалент. Още в Закона за митниците от 1906 г. е посочено
“иностранните стоки, на които вносът е позволен, по желание на притежателите
им могат да се влагат в антрепозит”.
Чрез въвеждането на митническото складиране сравнително се
облекчава дейността на търговците. На тях им се предоставя възможност сами
да избират типа на склада в зависимост от характера на дейността, която
осъществяват, възможност за адаптиране към пазара и за отлагане на плащането
на дължимите вносни митни сборове.
Неговото прилагане в практиката е свързано с редица особености, които
понякога затрудняват търговците при митническата документация и спазване
на изискванията от страна на митническата администрация, относно
процедурата по разрешаване, функциониране и приключване на режима.
Поради тази причина е полезно изясняването на същността и значението на
митническите режими, прилагани при митническото складиране и проблемите,
свързани с тяхното функциониране.
Обект на изследване в разработката е митническото складиране, а негов
предмет е технологията на митническия контрол върху режимите, прилагани
при митническото складиране и възможностите за усъвършенстване на
контрлолните механизми. Целта е да се изследват проблемите на митническия
контрол при режимите, прилагани при складирането на стоки и предлагане на
механизми за тяхното решаване.
Разработката е структуриране в четири части. В първата част е направена
икономическа характеристика на митническото складиране, като са изведени
предмствата и недостатъците му. Във втори параграф са разгледани
митническите режими, прилагани при митническото складиране. Изяснена е
същността и икономическите сфери на приложение. Акцентът в трети параграф
е поставен върху технологичните аспекти на митническия контрол при
митническото складиране. Изведени са особеностите на контрола на база
практически примери. В четвърти параграф са очертани проблемите, свързани
с функционирането на режимите по складирането и са предложени механизми
за тяхното решаване.
9.2
СТАТИИ в т.ч
в чуждестранни специализирани издания
9.2.1 Gancheva, Zornitsa. Оpportunities for improve the process of training of customs
officers. // Економiчний вiсник Донбасу, Державний заклад „Луганський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка“, Донбас, 4 (46), 2016, с. 175181. ISNN: 1817-3772. Заглавие на български език: Възможности за
усъвършенстване процеса на обучение на митническите служители. По
конкурса: с. 175-181.
Промените, които се наложиха в Европейския съюз (ЕС) съгласно
стратегията „Европа 2020 – за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“
засягат и служителите от митническата администрация. За да се отговори на
новите предизвикателства в областта на митниците е разработена програма
„Митници 2020“. Един от нейните приоритети е изграждане на компетентност
на човешките ресурси чрез обучение. То дава възможност за усъвършенстване
знанията, уменията и компетенциите на митническите служители.
Обект на изследване е обучението на митническите служители, а негов
предмет са различните методи, видове и форми на обучение, които създават
възможности за подобряване на техните знания и умения. Целта на статията е
чрез изследване процеса на обучение на служителите от специализираната
администрация в Агенция „Митници“, да се идентифицират неговите силни и

слаби страни и да се формулират предложения за усъвършенстването му. В
съответствие с поставената цел са дефинирани следните задачи:
характеризиране на компетентностите, които трябва да притежават
митническите служители, съгласно Рамката на ЕС за митническа
компетентност;
 извършване на анализ на дейностите, изграждащи процеса на обучение
в Агенция „Митници“;
 проучване на прилаганите в Агенция „Митници“ видове, методи и
форми на обучение за повишаване компетентностите на митническите
служители;
 идентифициране на силните и слабите страни в процеса на обучение на
митническите служители и формулиране на предложения за неговото
усъвършенстване.
В заключение се посочва, че Агенция „Митници“ провежда ефективна
политика в сферата на човешките ресурси, насочена към предоставяне на
обучение, съобразено с европейските стандарти, в контекста на
Стратегическата рамка на компетентностите в митническата професия.
Повишаването на професионалната компетентност на митническите служители
се извършва чрез системно обучение, осъществявано под различни форми.
9.2.2 Петкова, З. Митниця – гарантiя захисту навколишнього середовшща та
забезпечення громадян. // Проблеми теорii та методологii бухгалтерського
облiку, контролю i аналiзу: Мiжнародний збiрник наукових працъ. За
матерiалами X Ювiлейноi Мiжнародноi науковоi конференцii „Екологосоцiальнi орiентири бухгалтерського облiку, контролю, економiчного аналiзу:
цивiлiзацiйнi виклики“. ЖДТУ, Житомир, Випуск 3 (21), Частина 1, 2011, с.
308-318. ISSN: 1994-1749. Заглавие на български език: Митниците – гаранант за
защита на околната среда и сигурността на гражданите. По конкурса: с. 308311
Поради стратегическото си място на границата и контрола, който
упражняват върху международната търговия, митниците играят важна роля за
опазване на природното богатство на страната и на ЕС, както и за защита
здравето и сигурността на гражданите. За успешното изпълнение на тази задача,
както и за ограничаване на разрастващата се незаконна търговия с
„чувствителни” за околната среда стоки, е необходимо да се осъществява
ефективен контрол по външните граници на ЕС.
Обект на изследване е митническият контрол върху така наречените
„чувствителни“ стоки, а негов предмет са методическите особености на
контрола. Целта в настоящата статия е да се аргументира тезата, че митниците
посредством, осъществяваните от тях ефективни контролни действия по
границите на ЕС, могат да гарантират сигурността на гражданите и опазването
на биологичното разнообразие.
Разработката е структурирана в шест части, в които са обхванати
основните области, в които се осъществява митническия контрол във връзка със
защита на околната среда: търговията със застрашени от изчезване видове на
дивата флора и фауна; вноса и износа на дървен материал; търговията с
вещества, нарушаващи озоновия слой; вноса и износа на химически вещества;
трансграничния превоз на отпадъци; вноса и износа на ядрени материали. В
отделните части са описани методическите особености на митническия

контрол, очертани са проблемите и най-често срещаните нарушения, направени
са предложения за подобряване на контрала.
9.2.3 Ганчева, З. Прикороднний ветеринарний контроль в умовах эвроiнтеграцii. //
Мiжнародний збiрник наукових праць „Проблеми теорii та методологii
бухгалтерського облiку, контролю i анализу“. ЖДТУ, Житомир, Випуск 1 (10),
2008, с. 67-72. ISSN: 1994-1749. Заглавие на български език: Граничният
ветеринарен контрол в условия на евроинтеграция. По конкурса: с. 67-72.
На граничните контролно-пропускателни пунктове се извършват
различни видове граничен контрол. Един от тях е ветеринарномедицинския
контрол, който се осъществява от специализираните органи на НВМС върху
стоки от животински произход. С приемането на страната ни в Европейския
съюз, България стана източна граница на Съюза, което й отрежда нелеката
задача да защитава външните граници като осъществява ефективен контрол.
Целта на разработката е да се очертаят технологичните аспекти на
граничния ветеринарномедицински контрола като се акцентира върху
промените след членството на страната ни в ЕС.
В изложението са изследавни същността и задачите на
ветеринарномедицинския контрол. Систематизирани са особеностите на
осъществявания ветеринарномедицински контрол на граничните пунктове.
в специализирани български научни издания:
9.2.4 Ганчева, З. Ролята на Агенция „Митници“ и органите по надзор на пазара за
недопускането на опасни стоки на вътрешния пазар. // Сборник статии от
научна конференция: Проблеми в теорията и практиката на контрола в България
през втория програмен период 2014 – 2020 г., Издателски комплекс – УНСС,
2017, с. 263-272. ISBN: 978-954-644-956-6. По конкурса: с. 263-272
Една от целите на Европейският съюз е да гарантира високо ниво на
защита на европейските потребители на стоки. В тази насока се въвежда
изискването всички стоки, които се предлагат в ЕС, независимо от това дали са
произведени в ЕС или в трета страна да отговарят на изискванията за
безопасност. Прогресивното нарастване през последните години, което се
наблюдава както в общия брой на подадените сигнали за опасни стоки по
системата RAPEX, така и за онази част от тях, които са със сериозен риск за
здравето на гражданите, е притесняващ факт. По тази причина темата за надзора
върху продуктите на вътрешния пазар е особено актуална.
За да се гарантира, че опасните стоки няма да достигнат до крайните
потребители, е необходимо да се осъществява постоянен контрол и надзор
върху търговските потоци от оправомощените в тази сфера контролни органи.
На тази основа целта на разработката е да се докаже ролята на митниците и
органите по надзор на пазара за предотвратяване вноса и преустановяване
реализацията на българския пазар на продукти, които не отговарят на
нормативните изисквания за безопасност.
9.2.5 Ганчева, З. Съвместните дейности на институциите – фактори за повишаване
събираемостта на приходите. // Народностопански архив, АИ „Ценов“, Свищов,
кн. 1, 2014, с. 61-74. ISSN: 0323-9004. По конкурса: 61-74.
Основните източници на приходи в държавния бюджет са данъците,
събирани от органите на НАП и на Агенция „Митници”. Те съставляват
приблизително 90 % от приходната част на бюджета на страната. За намаляване
на загубите, които се нанасят върху бюджета на страната от неплащане на

митни сборове при контрабанден внос на стоки, важна роля имат действията на
специализираните структури на МВР (ГДБОП, Икономическа полиция). Тази
роля е с особена важност при контрола върху акцизните стоки, тъй като там
размерите на митническите вземания са по-големи. Следователно един от
факторите за подобряване реализацията на фискалната функция на
митническата администрация, както и за предотвратяване и разкриване на
митнически и акцизни нарушения, е осъществяването на съвместни дейности с
органите на Национална агенция за приходите и на Министерство на
вътрешните работи.
Обект на изследване са съвместните дейности между митниците, НАП
и МВР, а негов предмет са формите чрез които те се проявяват.Тезата, която
се защитава в разработката се свежда до следното: проявните форми на
съвместните дейности, между митниците, НАП и МВР са важни за повишаване
ефективността върху събираемостта на приходите в държавния бюджет от
митническата администрация.
Целта на настоящата статия е да се оцени състоянието на формите на
съвместни дейности между митниците, НАП и МВР, за да се докаже тяхната
ефективност по отношение на осъществявания от митниците контрол.
9.2.6 Ганчева, З. Взаимодействието между митническите органи и органите по
надзор на пазара. // Бизнес управление, Висшата бизнесшкола, Свищов, кн. 4,
2010, с. 38-55. ISSN: 0861-6604. По конкурса: с. 38-55
Приемането на България в ЕС доведе до разширяване функциите на
митниците. От контрол и събиране на мита, акцизи и други данъци и такси
върху стоките, влизащи на територията на ЕС, до една по-глобална мисия улесняване на международната търговия и защита на икономическите интереси
и предотвратяване вноса на опасни стоки, застрашаващи здравето и живота на
хората. Това поражда необходимостта от ефективен контрол на външните
граници на ЕС, основаващ се на по-добро взаимодействие и сътрудничество
между митническите органи и органите по надзор на пазара, както и по-добра
информираност на стопанските субекти за техните задължения, за спазване
изискванията за безопасност на продуктите.
Предмет на изследване в настоящата статия са мерките по надзор на
пазара, относно предотвратяване пускането на пазара на стоки, неотговарящи
на изискванията за безопасност.
Целта на настоящата статия е да се разгледат формите на
взаимодействие между митническите органи и органите по надзор на пазара при
извършване на проверките за установяване на съответствие с изискванията за
безопасност на продуктите внасяни, от трети страни.
9.2.7 Петкова, З. Промените в митническото законодателство след приемането на
страната ни в Европейския съюз. // Български счетоводител, София, кн. 10, 2007,
с. 21-24. ISSN: 1310-7186. По конкурса: с. 21-24.
Приемането на страната ни в Европейския съюз е свързано с конкретни
промени в митническото законодателство. От момента на присъединяването ни
към европейските структури, митническите органи вече прилагат директно
европейските митнически разпоредби.
С цел да се улесни в преходния период движението на стоките, от една
страна между старите и новите държави-членки, а от друга между новите
държави-членки и трети страни, в Договора за присъединяване са определени
преходни мерки. Въвеждането им е свързано с улесняване на международната
търговия. По този начин се позволява операциите, които са започнали преди

присъединяването на България към ЕС, да се приключат след това по
митническото законодателство на България.
Предмет на изследване в настоящата статия са промените в
митническото законодателство след приемането на страната ни в ЕС.
Целта на настоящата статия е да се разгледат новостите в
митническото законодателство и тяхното отражение върху дейността на
митниците.
в други специализирани издания:
9.2.8 Ганчева, З. Свободни зони и свободни складове. // в-к. Делова седмица, София,
2009, бр. 39, с. 11-12. ISSN: 0861 6272. По конкурса: с. 11-12.
Едно от митническите направления, което може да бъде дадено на
внасяните стоки, е въвеждането им в свободна зона или в свободен склад.
Свободните зони и свободните складове да обособени части от митническата
територия на дадена страна, в която се прилага особена система от привилегии
и стимули, които са неприсъщи за останалата част от територията на страната.
Обект на изследване в разработката са свободните зони и складове. В
изложението са разгледани изискванията към свободните зони, предимствата от
тяхното прилагане и привилегиите, които предоставят на стопанските субекти.
Описани са стопанските дейности, които могат да се извършват в тях. Очертани
са аспектите на митническия контрол при внасяне и изнасяне на стоки от
свободните зони.
9.2.9 Ганчева, З. Гаранции. // в-к. Делова седмица, София, 2009, бр. 24, с. 11; бр. 25,
с. 11. ISSN: 0861 6272. По конкурса: с. 11; 12.
Банковите гаранции се издават в полза на митниците с цел да се
обезпечат митните сборове и другите вземания при внос, износ и транзит на
стоки, пренасяни през външните граници на ЕС. Гаранциите се прилагат, когато
не се извършва реално плащане на митните сборове при временните
митнически режими.
Обект на изследване в настоящата разработка са банковите гаранции,
предоставяни за обезпечаване на митните сборове. Изяснени са същността и
особеностите на банковата гаранция. Посочени са случаите, в които
митническите органи могат да откажат приемането на банковата гаранция.
Акцент е поставен върху гаранциите при транзит на стоки – обща и еднократна
гаранция.
9.2.1 Ганчева, З. Митническо деклариране. // в-к. Делова седмица, София, 2009, бр.
0
20, с. 11. ISSN: 0861 6272. По конкурса: с. 11.
В настоящата разработка са разгледани въпросите, свързани с начините
за деклариране на стоките, които ще бъдат поставени под митнически режим.
Те се разглеждат от позицията на митническите нормативни разпоредби. В
публикацията вниманието е насочено към характеризиране на особеностите при
писменото и електронното деклариране на стоките.
9.2.1 Ганчева, З. Граничният фитосанитарен контрол. // в-к. Делова седмица, бр. 39,
1
София, 2007, с. 3, с. 10. ISSN: 0861 6272. По конкурса: с. 3; 10.
Новите реалности в България, след приемането на страната ни като
пълноправен член на ЕС, й поставят нелеката задачата да защитава външните
граници на Съюза чрез извършването на ефективен граничен контрол. При
вноса, износа и транзита на стоки от орстителен произход на граничните
контролно-пропускателни пунктове се осъществява фитосанитарен контрол от

специализираните в тази сфера органи. Целта на конторла е да не се допуска
внасянето или транзитирането на продукти от растителен произход, които не
отговарят на нормативните изисквания и застрашават здравето на хората.
След реалното членство на страната ни в ЕС се въведоха промени в
законодателството, регламентиращо граничния контрол. В този контекст целта
на разработката е да се очертаят основните насоки на граничния фитосанитарен
контрола като се акцентира върху промените в законодателството след
членстовото България в ЕС. В изложението са изследавни същността и задачите
на фитосанитарния контрол. Систематизирани са особеностите на
осъществявания фитосанитарен контрол на граничните пунктове.
9.2.1 Петкова, З. Митнически нарушения. Сборник статии: “Правни аспекти на
2
контрола върху стопанската дейност”, АИ Ценов, Свищов, 2005, с. 74-79. ISBN:
954-23-0245-2. По конкурса: с. 74-79.

9.3

Една от основните задачи на митническите органи е да организират и
осъществяват дейностите по предотвратяване и разкриване на митническите
нарушения и престъпления. Изпълнението на тази задача изисква да се вземе
предвид следното: ограничаване на контрабандата, измамите, незаконния
трафик, както и други нарушения на митническото законодателство; обмен на
информация между митническите учреждения и други институции.
Обект на изследване са митническите нарушения, а негов предмет са
видовете митнически нарушения (митническа контрабанда и митническа
измама). Целта на разработката е да се изследват тенденциите в
установяването на митническите нарушения и да се обосноват предложения за
подбряване на тяхната разкриваемост.
ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ

9.3.1 Gancheva, Z., Customs cooperation for sustainable development. // From
Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World: First
International Conference on Business, Economics and Finance - Stip, R. Macedonia,
University Goce Delchev – R. Macedonia, September 13-15, 2012, р. 294-303.
Заглавие на български език: Сътрудничеството в областта на митническата
дейност. ISBN: 978-608-4504-88-7. По конкурса: с. 294-303.
Съществуването на единен европейски пазар налага прилагането на нови
методи за контрол от страна на митниците. Тяхната роля е комплексна, от една
страна те трябва да улесняват международната търговия, а от друга страна
трябва да се борят срещу измамите и да осигуряват безопасност на гражданите,
като предотвратяват вноса на опасни за здравето и живота им стоки. В тази
насока, за да функционира ефективно този 500 милионен вътрешен пазар, е
необходимо митническите администрации на страните - членки да координират
дейността си и да работят в сътрудничество, като прилагат общи правила на
външните граници на Европейския съюз.
В изложението сътрудничеството е разгледано в три основни насоки:
сътрудничество на ниво митнически администрации; митнически конвенции;
сътрудничество с други контролни институции. Описано е проявлението на
проявните форми на сътрудничество на ниво митнически администрации:
обмен на информация; проверка на документите; извършване на съвместни
действия; обмен на опит. Очертани са положителните ефекти от прилагането на
митническите конвенции. Разгледани са част от контролните институции, с
които най-често се налага митническите органи да си сътрудничат при
осъществяване на митническата контролна дейност.

9.3.2 Ганчева, З. Реализация на резултатите от митническата контролна дейност. //
Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания: Сборник с доклади от
международна научна конференция – Свищов, АИ Ценов, 9-10 ноември 2016,
(том 2), с. 194 – 199. ISBN: 978-954-23-1186-7. По конкурса: с. 194-199.
Развитието и проявлението на митническите производства е резултат от
съществуващите между тях преки и косвени връзки. Като всяко едно
производство, така и митническото в процеса на неговото осъществяване се
пораждат определени взаимоотношения между участващите субекти.
Митническите органи като активна страна в митническия контролен процес
трябва да следят за спазване на митническото законодателство и други
разпоредби, приложими за стоки под митнически надзор и да предприемат
регулиращи мерки, когато установят закононарушения и престъпления.
Митническите органи, по своя инициатива, изпращат материалите на
прокуратурата или на разследващ митнически инспектор при съмнения за
извършени престъпления.
Целта на доклада е да се разгледа производството по реализация на
резултатите от митническата контролна дейност. Акцентът е поставен върху
случаите при които има данни, че извършеното неправомерно дейние
съставлява престъпление против митническия режим. Анализирани са
резултатите от дейността на разследващите митнически инспектори по НПК.
Направен е анализ ина образуваните от прокуратурата преписки по сигнали,
изпратени от митническите органи. Констатира се, че броят на образуваните
досъдебни производства по изпратени преписки от митническите органи, е
сравнително малък. Основната причина затова е, че се изпращат непълни
материали или материали, в които липсват достатъчно конкретни данни за
извършеното престъпление.
9.3.3 Ганчева, З. Съвместните дейности между митниците и НАП – състояние и
перспективи. // Финансите и стопанската отчетност – състояние,
тенденции, перспективи: Сборник с доклади от юбилейна международна
научнопрактическа конференция – Свищов, АИ Ценов, 25-26 октомври 2013,
(том 2), с. 401-406. ISBN: 978-954-23-0910-9. По конкурса: с. 401-406.
Защитата на финансовите интереси на българската държава и на ЕС е
една от основните задачи на митническата администрация. През последните
няколко години традиционните дейности на митниците от събирането на мита,
ДДС, акциз и други публични вземания върху стоките, внасяни на територията
на ЕС, постепенно започват да отстъпват място на тези, свързани със защита на
околната среда, на културно - историческото наследство, на безопасността и
сигурността на потребителите. От 2007 г. българските митници събират митни
сборове само при внос на стоки от трети страни, тъй като след
присъединяването ни към ЕС вносът от държавите – членки се трансформира
във вътреобщностно придобиване, което на практика не се контролира от
митниците. Основните източници на приходи в държавния бюджет са данъците,
събирани от Национална агенция за приходите и от Агенция „Митници”, които
съставляват приблизително 90 % от приходната част на бюджета на страната.
Важна роля за подобряване реализацията на фискалната функция на
митническата администрация, имат съвместни дейности на митниците с
органите на Национална агенция за приходите. В доклада е разгредано
конкретното проявление на формите на съвметстни дейности: обмена на
информация, извършването на съвместни действия и обучения. въз основа на
анализ на връзките и зависимостите между реализираните приходи и степента

на тяхната събираемост, е направена оценка на състоянието на съвместните
дейности между Агенция „Митници“ и НАП относно защитата на фискалните
интереси на страната и ЕС.
9.3.4 Ганчева, З. Особености на контрола при износ на движими паметници на
културата. // Качество и полезност на счетоводната информация: Сборник с
доклади от научна конференция – Варна, Наука и икономика ИУ – Варна, 2829 септември 2012, с. 242-250. ISBN: 978-954-0616-6. По конкурса: с. 242-250.
Международното движение на паметници на културата през последните
десетилетия налага тенденцията за въвеждане на строги правила в борбата
срещу незаконния им трафик. Все по-важна започва да става ролята на
митниците в опазването на културно-историческото наследство, тъй като те
контролират износа на същите, като следят за спазване на въведения
разрешителен режим. За поддържането на вътрешния пазар на Европейския
съюз са приети и се прилагат мерки по външните граници на ЕС, които да
осигуряват единен контрол на износа на паметници на културата.
Обект на изследване в доклада са движимите културни ценности, а
негов предмет са особеностите на осъществявания върху тях контрол при
износ и временен износ и възможностите за предотвраятване на незаконния им
трафик.
Акценът в доклада е поставен върху особеностите на контрола при
износа и временния износ на културни ценности. Те са разгледани от позицията
на трите основни форми на контрола. Направен е анализ на тенденциите и
зависимостите между установените нарушения и реализираните резултати от
предприетите контролни действия. Посочено е, че за да се предотврати
незаконния трафик на културни ценности между Агенция „Митници“, МВР и
Министерство на културата трябва да се извършва активно сътрудничество. В
тази връзка са разгледани конкретните форми на проявление на
сътрудничеството.
9.3.5 Ганчева, З. Митниците – бариера срещу допускането на фалшифицирани стоки
на територията на Европейския съюз. // Икономиката и управлението в ХХІ век
– решения за стабилност и растеж: Международна юбилейна научна
конференция; Сборник доклади - Свищов, АИ Ценов, 8 - 9 ноември, 2011, том 2,
с. 240-247. ISBN: 978-954-23-0678-8. По конкурса: 240-247.
Фалшифицирането и пиратството са се превърнали в глобален проблем,
който засяга различни сектори от икономиката. Всеки продукт на пазара вече е
обект на фалшифициране. Поради тази причина вредите за икономиката са
сериозни. Те се изразяват в загуби от печалбата, намаляване на работни места и
на доходите от данъци. Според изчисления на източници от индустриалния
сектор производството на фалшифицирани стоки намалява Брутния вътрешен
продукт на ЕС с 8 млрд. евро годишно. Годишните загуби от приходи възлизат
на 2,9 млрд. евро. В световен мащаб делът на фалшивите стоки възлиза на 5-9
% от световната търговия.
Незаконната търговия с имитирани и с фалшифицирани стоки нанася не
само сериозни щети на правопритежателите, но и застрашава здравето и
сигурността на потребителите, тъй като много често фалшифицираните
продукти са с ниско качество и се произвеждат, без да се подлагат на
задължителни тестове. Като външна граница на ЕС, българските митници имат
сериозната задача да предотвратяват въвеждането на фалшиви стоки на
територията на Европейския съюз, за да не достигнат до европейските
потребители.

В доклада е направен анализ на тенденциите и зависимостите между
резултатите от разкритите случаи и задържаните фалшиви стоки от митниците
на ЕС и предприетите контролни действия. Разгледани са мерките, които се
предприемат от митническите органи в случаите, в които имат съмнения, че
пренасяните през границите на ЕС стоки нарушават права вълху
интелектуалната собственост.
9.3.6 Петкова, З., Особености на митническия контрол при режим „Временен внос“.
// Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската
отчетност, анализа и одита: Сборник с доклади от международна научно –
практическа конференция – Свищов, АИ Ценов, 27-28 октомври 2006, с. 443450, . ISBN: 10: 954-23-0319-Х. ISBN: 13: 978 -954-23-0319-О По конкурса:
с. 443-450
Важно значение за развитието на икономиката на страната и за
нарастването на международния стокообмен в условията на предстоящото
членство на страната в Европейския съюз имат митническите икономически
режими. Посредством тях държавата осъществява контрол върху
външнотърговските връзки на страната с другите страни. Предмет на
изследване в настоящия доклад е технологията на митническия контрол при
режим временен внос и особеностите, свързани с неговото пирложение.
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