
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM1193
2. Наименование на учебната дисциплина: Данъчна администрация
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: втори -осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: ас. д-р Даниела Михалева, проф. д-р Цветка Стоенчева
9. Резултати от обучението – Целите на обучението по Данъчна администрация са

усвояване на знания в областта на фискалната политика на ЕС и Р България свързани със
създаването, развитието и управлението на един общ единен пазар, намаляване на сивата
икономика, борбата с данъчните измами и укриването на данъците. Задачите, които се
поставят се отнасят до последователно усвояване на митническия кодекс на Общността,
спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и административното сътрудничество
между страните членки на ЕС.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: да са изучавали Основи на правото,

Конституционно право, Право на ЕС, Данъчно право, Икономика, Управление. Необходимо е
да си служат с Интернет, по възможност да ползват чужд език.

12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса включва същността, предмета, системата,
източниците и принципите на данъчната и митническата администрация на ЕС и Р България.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:

• Ценова, Любка. Европейско данъчно право. С., Фенея, 2012 г.
• Младенов, Петър. Митнически процес надзор и контрол. С., 2012 г.

Допълнителна литература:
• Стефанов, Ал., Славчева, Искра. Спогодби за избягване на двойното данъчно

облагане, сключени от Република България. С., 2012 г.
• Ценова, Любка. Актуални правни аспекти на акцизите. С., 2012 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Основен метод – лекционен
курс в зала и консултации.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит – с относителна тежест на оценката 60%
при формиране на общата оценка.

Курсова задача – с относителна тежест 40% при формиране на общата оценка.
Оценяване в процеса на обучение – бонуси за активно участие в учебния процес.
16. Език на преподаване: български


