СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК“
Организация/потребител
/вкл. начина на
№
получаване на
предложението/
1.

НАЦИОНАЛНА
ТЪРГОВСКА
ГИМНАЗИЯ –
ПЛОВДИВ

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1. Добавяне на длъжности от НКПД в Неприето За длъжностите в тази група съгласно НКПД и Класификатора
на длъжностите в администрацията има изискване за по-висока
т.2.3.
Възможности
за
образователна степен (видно от 5-та цифра на кода).
професионална реализация:
- 3352 Служители в държавната
администрация извършващи данъчен и
финансов контрол
2. Добавяне на длъжности от НКПД в Неприето Трудовите дейности на данъчния и митнически посредник не
съответстват на дейностите, изпълнявани от търговския
т.2.3.
Възможности
за
представител
професионална реализация:
- 3322-3003 Търговски представител
3. Добавяне на длъжности от НКПД в Неприето Профилът на професията „Данъчен и митнически посредник“
не предполага навлизане в сферата на социалното осигуряване
т.2.3.
Възможности
за
и социалното подпомагане. Обучението в тази област се
професионална реализация
развива в Професионално направление „Финанси, банково и
- 3353 Служители в държавната
застрахователно дело“ (код: 343), професия „Финансист“ (код
администрация
по
социално
343010), специалност „Застрахователно и осигурително дело“
подпомагане и социално осигуряване:
(код 3430102). Следва да се прави разлика между данъчен и
осигурителен контрол, както и да се отчете фактът, че
-3353-3009
Специалист
социално
осигурителните вноски на гражданите не са с характер на
осигуряване
данъци. Националната агенция за приходите администрира
процеса по тяхното събиране, но не е отговорна за
предоставяните социални услуги в страната.
Познаването на системата на обществено осигуряване в
Република България и в частност т. нар. „тристълбов модел“
изисква специфична подготовка от страна на обучаващите се,
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която не може да бъде механично съчетана с обучение в
областта на данъците и митниците.
4. Добавяне на длъжности от НКПД в Неприето Предложената длъжност съгласно НКПД изисква по-висока
степен на квалификация – завършена бакалавърска степен.
т.2.3.
Възможности
за
професионална реализация
- 2412 Финансови и инвестиционни
консултанти:
2412-6009 Данъчен консултант
5. Добавяне на длъжности от НКПД в Неприето Предложените длъжности съгласно НКПД изискват по-висока
степен на квалификация – завършена бакалавърска степен.
т.2.3.
Възможности
за
професионална реализация
- 2631 Икономисти:
-2631-6007
Икономист,
данъчно
облагане
-2631-6018
осигуряване

Икономист,

социално

6. В ЕРУ касаещо данъчно Неприето Профилът на професията „Данъчен и митнически посредник“
не предполага навлизане в сферата на социалното подпомагане
обслужване,
консултиране
и
и социалното осигуряване (в т.ч. обслужване, консултиране и
документация следва да се включи и
документация). Обучението в тази област се развива в
осигурително
обслужване,
Професионално
направление
„Финанси,
банково
и
консултиране и документация.
застрахователно дело“ (код: 343), професия „Финансист“ (код
343010), специалност „Застрахователно и осигурително дело“
(код 3430102). Обслужването на данъчнозадължените лица от
страна на НАП и предоставянето на услуги в сферата на
социалните дейности (консултиране, изготвяне и обработка на
документи и т.н.) са различни процеси, както в технологичен,
така и в административен аспект. Националната агенция за
приходите администрира процеса по събиране на
осигурителните вноски от гражданите и бизнеса, но не
изпълнява функциите на Националния осигурителен институт.
7.
В
ЕРУ
митническо Неприето За разлика от митническите производства, при акцизното
облагане правният статут на представителя не е нормативно
представителство, обслужване и
уреден. В основните национални нормативни актове, имащи
документация следва да се включи
отношение към администрирането на акцизите, а именно акцизно представителство, акцизно
2

обслужване
документация.

и

акцизна

Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС) и
Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните
складове (ППЗАДС) не съществуват изрични разпоредби,
визиращи представителството като форма на заместване на
лицензираните по закона акцизни оператори от други
физически или юридически лица при взаимоотношенията им с
митническите контролни органи. Поради това считаме, че
обособяването на т. нар. „акцизно представителство“ е правно
необосновано.
В страните-членки на ЕС контролът върху акцизите
(акцизното облагане) е поверен на националните митнически
администрации. Той е част от тяхната оперативна дейност и
обхваща не само случаите на внос на акцизни стоки от трети
страни, но и тяхното производство, съхранение, движение и
търговия на територията на съответната страна и в ЕС като
цяло. По своя характер тази дейност не е митническа, а поскоро има сходни черти с данъчното производство. При нея
ясно могат да се откроят и четирите основни етапи на
данъчния процес, а именно: данъчна регистрация; данъчно
деклариране и облагане; изготвяне на данъчнооблагателен акт;
обжалване. Контролът основно се извършва съгласно
разпоредбите на горепосочените два нормативни акта и на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и
включва проверки и ревизии на регистрираните по акцизното
законодателство лица, както и всички други лица, извършващи
дейности с акцизни стоки.
С оглед на горното т. нар. „акцизно обслужване“ и
„акцизна документация“ следва да се разглеждат като елементи
на данъчното обслужване и на данъчната документация, за
които в разработения ДОС са предвидени и съответните
Единици резултати от ученето (ЕРУ).

8. По т.3.4 следва да има подробно Неприето Екипът, разработил проекта на ДОС, се е ръководил от
дадените от НАПОО указания и е работил, съблюдавайки
описание за необходимите умения,
Закона за професионалното образование и обучение,
знания и компетентности
Методическите указания за разработване на ДОС и Рамковите
изисквания за разработване на ДОС. Резултатите от учене към
всяко ЕРУ са ясно, подробно и коректно дефинирани.
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9.ЕРУ
по
специфичната Неприето Статистически методи, като необходими знания са посочени в:
- ЕРУ 7 Счетоводство (Резултат от учене 7.2) и ЕРУ 8
професионална
подготовка
за
Данъчно облагане (Резултат от учене 8.2) за специалност
професия „Данъчен и митнически
„Митническо и данъчно обслужване“; и
посредник”
- относно ЕРУ 6 Организация на труда
- ЕРУ 22 Счетоводство (Резултат от учене 22.2) и ЕРУ 23
и ЕРУ Икономически анализ, както и в
Данъчно облагане (Резултат от учене 23.2) за
ЕРУ 8, резултати от учене 2 знания:
специалност „Митническа и данъчна администрация“.
„Познава статистическите методи,
които се използват при обработка и
В ЕРУ 9 Икономически анализ за специалност „Митническо и
анализ на финансовото-счетоводната
данъчно обслужване“ и в ЕРУ 24 Икономически анализ за
информация” не кореспондират с нито
специалност „Митническа и данъчна администрация“ не е
един учебен предмет от учебния план
заложено придобиването на познания от страна на
на професията
обучаващите се относно нови или специфични статистически
методи.
При обработката и анализа на финансово-счетоводната
информация широко приложение намират статистическите
методи, основаващи се на т.нар. алгебрични средни величини
(средна аритметична величина, средна претеглена величина,
средна хармонична величина, стандартно отклонение и др.).
Изучаването на тези статистически методи следва да е
организирано в часовете по статистика или по финансовоикономически анализ и контрол.
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