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ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ 
 
Монография 
 

В монографията са изложени основните направления на 
съвременния финансов контрол при публичните и частните финанси 
прилагани в страната ни като член на Европейския съюз.Теоретичните 
основи финансовия контрол са разгледани в първи раздел  от 
монографията. Основните технологични методи и форми на финансов 
контрол са разработени във втори раздел.Това включва независимия 
одит,вътрешния одит  и  вътрешния контрол като в основата на 
изложението са международно  възприетите и прилагани 
Международни  стандарти и модели отнасящи се съответно за всеки от 
посочените видове финансов контрол.В този раздел са разгледани и 
данъчната ревизия и проверка и финансовата инспекция като 
технология на контрол при публичните финанси. 

Раздел трети разглежда прилаганите видове финансов контрол в 
публичните финанси.Тук са включени  данъчния и митническия 
контрол в европейската им регламентация, прилагани в страната ни 
като контроли по приходната част на публичните финанси в глава 
седма .В глава осма са разгледани финансовите контроли по разходната 
част на публичните финанси.Това включва независим одит на 
публичните финанси прилаган от Сметната палата, вътрешен одит и 
финансово управление и контрол в публичния сектор , контролиран от 
Министерство на финансите и финансовата инспекция за защита на 
финансовите инттереси на публичните финанси извършвана от 
Агенцията за държавна финансова инспекция  към Министерство на 
финансите. 

Разгледани са също така и механизмите , формите и 
координацията на институциите на Европейско и национално ниво на 
финансов контрол при усвояването на средствата от европийските 
фондове. 
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Финансовият контрол  като  един от факторите на устойчиво 
 развитие     на публичния сектор 

 
-научен доклад пред научна конференция на тема “Управление и 
устойчиво развитие “-Юндола 2006г. 
 

Разгледана   е ролята на контролната функция като фактор на 
устойчивото развитие. Контролът като управленска функция няма 
отношение към управленските решения насочени в постигането на 
целите на организацията ,а само към управленски решения насочени 
към поддържане на функционалната надеждност на системата - 
организацията. Финансовия контрол има своята роля и задачи при 
управлението  и поддържане в устойчиво състояние на финансите и 
финансовата система. В процеса на присъединяването на нашата страна 
към Европейския съюз /ЕС/ се очаква  икономиката ни  да изпита 
трудности от различен характер при адаптирането и в общата 
европейска икономика. Изследвани  са проблемите пред финансовия 
контрол в различните му направления и видове , които в своята 
взаимовръзка формират финансово контролната система на страната , в 
контекста на прехода към пазарна икономика и процеса на 
присъединяването ни към ЕС с оглед  поддържане  на  устойчиво 
развитие на финансовата система и икономиката в цялост. 
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СВОБОДНОТО ВРЕМЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ОБМЕН 

 
-статия в сп. Икономика и управление  бр.1/2007 

 
Предмет на анализ  е връзката на свободното    време и 

международния обмен разгледан като обмен на хора и услуги. Целта на 
изследването е да се направи съпоставка на физическия международен 
обмен на хора и съпоставка на икномическите резултати и ефекти от 
този обмен и фактори ,които му влияят.Методите на изследвани  са 
сравнителен анализ .Изложен е  е теоретичен анализ на кривата на 
търсене и предлагане на стоката свободно време като алтернатива на 
стоката труд възприет в микроикономиката , а също така влиянието на 
данъчното облагане върху предпочитанията  и избора между труд и 
свободно време. 

Напарвен е опит да се разграничат икономическите  отрасли 
,които условно могат да се определят като   икономика на свободното 
време и които имат най-голяма тежест и икономически резултат в 
международния обмен на свободно време.Също така и анализ на 
сравнителните предимства и условията на търговия на страната ни в 
международния обмен на туристически услуги. Приведени са 
статистически данни и международни сравнения по дела на приходите 
от туризъм , дела им в БВП, приносът им в икономическия растеж на и 
броя на посетилите страната ни чужденци с цел туризъм и българите 
посетили чужбина със същата цел. 
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The EU funds and a scheme of financial control on their utilization 
 
-статия в сп.Икономика и упавление  - бр.2/2007 
 
 В статията са разгледани въпросите на адаптация и хармонизация  
с европейското право на прилаганите видове финансов контрол в 
публичния сектор в страната ни непосредствено преди  и в момента на 
присъединяването и към Европейския съюз.Специалното внимание на 
анализа е насочено към изследване на нивата на финансов контрол на 
публичните финанси  при усвояването на  средствата от 
предприсъединителните програми на Европейския съюз като Phare 
,ISPA fund Sapard  и други програми .Също така е разгледана схемата 
на финансов контрол  прилагана  към средствата от структурните и 
Кохезионния фонд след приемането ни в Европейския съюз. 

Разглеждан е също така  процеса на финансов контрол върху   
средства от фондовете на ЕС.Специално и  специфичните процедури  и 
операции относно използването и отчитането на  отпуснатите средства 
за проекти по отделните оперативни програми   и защитата на 
финансовите интереси на ЕС. 
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The  EU Funds in The Development of Tourism and The Scheme of 
Financial Control 
 
-научен доклад пред Международна конференция “Туризмът в 
новия век”-Благоевград 2007 г. 
 
 В доклада са разгледани основните тенденции в развитието на 
международния туризъм и задачите и проблемите на финансовия 
контрол при управлението на финансовите потоци в туристическата 
индустрия.Разгледана е институционалната и правна рамка на 
финансовия контрол в страната ни и финансовокнотролните функции 
,които тя изпълнява при функционирането и и развитието на 
туристическата индестрия и специално на международния туризъм., 
включително и в аспектите на данъчния, митническия и валутния 
контрол. 
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The EU funds and a scheme of financial control on their utilization 
 
Научен доклад пред  Първа международна конференция на 
Балканските страни по счетоводство и одитинг- 
Р.Турция ,гр.Одрин, март 2007 г. 
 
 

Докладът третира тематика, която е свързана с формирането на 
рамката на финансовата контролна система в страната ни завършило 
през 2006 година. Целта на доклада е да се представи на научната 
общественост извън страната ни ,новата структура, нормативната и 
институционална уредба на финансовия контрол прилаган по 
отношение на средствата от фондовете на ЕС. Това през 2007 година е 
относително нова тематика и в нашата страна и интереса към нея бе 
повишен. Разгледана е схемата на финансов контрол прилаган относно  
средствата постъпващи в страната ни по линия на европейските 
фондове  и основните финансовоконтролни процедури  и изисквания 
относно  проектите по отделните оперативни програми. 
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БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  И   МЕХАНИЗМА   
ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ  
  
-статия в сп.Икономика и управление бр.4/2010 

 
  В статията  е разгледано формирането на европейския бюджет  в 
неговата приходна част , съответния дял на участие в това на страните 
членки  и съответно получените от отделните страни средства от този 
бюджет,който по регламент не може да надхвърля 1,24 % от съвокупния 
БНД/ брутен национален доход/ на ЕС.Направен е анализ на възприетия  
строг подход на Комисията  на съюза относно законосъобразното , целево 
, ефективно и ефикасно усвояване  на тези средства  в страните членки 
именно поради ограничения размер на този бюджет.Разгледан е подхода  
и мониторинга упражняван от Комисията в новоприетите страни –членки 
като България и Румъния.  Другата цел е  едно кратко представяне на  
механизма на защита на финансовите интереси на ЕС от европейските 
институции като Европейска сметна палата и служба ОЛАФ  и тези на 
национално ниво  при изпълнението на този бюджет и усвояването на 
финансовите средства по отделните програми и проектите по тях на 
Евросъюза в отделните страни и специално в нашата страна. 
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Вътрешният контрол и одит като фактор за ефективно усвояване 
на средствата от фондовете на Европейския съюз 
 
-студия 
 

В студията са разгледани и изследвани ролята на звената за 
вътрешен одит в публичния сектор и интегрираната рамка за вътрешен 
контрол  транспонирана нормативно в българското законодателство и 
прилагана при  финансовото управление и контрол в публичния сектор 
при усвояване на средствата от фондовете на Европейския 
съюз.Разгледана е европейската регламентация и изисквания  към 
прилагането на вътрешния одит и финансовото управление и контрол 
на равнището на икономическите оператори със средствата на 
фондовете и управлението и одитирането на проектите по тези фондове 
Разгледани са  изискванията на европейския финансов контрол към 
бенифициентите на проектите и защитата на финансовите интереси на 
европейските граждани. 


