
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Данъчен и митнически контрол
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN3477
2. Наименование на учебната дисциплина „Управление на данъчния и

митническия контрол”
3. Вид на курса: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Анелия Венелинова Пържанова
9. Резултати от обучението: В резултат на представената  информация се

придобиват знания за закономерностите в управлението на митническия и
данъчен обект, за възможностите от настъпване на изменения в резултат на
въздействие от външна среда, както и за резултати от предишни управленски
въздействия.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: С лекционния курс по „Управление

на данъчен и митнически контрол “, студентите магистри придобиват следните
професионални компетенции и умения:
- Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект,
които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от
завършената  образователно- квалификационна степен “МАГИСТЪР”.
- Задълбочено овладяване актуалните проблеми по подходи, методите и
техниките на данъчния, валутния и митническия контрол

12. Съдържание на курса: В учебната програма са включени теми,  по актуални
научни и практически въпроси и проблеми в областта на митническото и
данъчното управление, дефиниране на международни стандарти за управление
на данъчната и митническата администрация, както и възможностите за оценка
и контрол на разглежданите институции.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Материалът се
излага достъпно на лекции, без излишна строгост.

15. Методи за оценяване и критерии: Акцентира се на приложната страна на
представеният материал. Теорията се подкрепя с подходящи примери и се
решават подходящи задачи на базата на предадените нови понятия. След всяка
тема на студентите се задават задачи за самостоятелна работа.

16. Език на преподаване: Български


