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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 3294
2. Наименование на учебната дисциплина: Данъчно облагане и данъчен

контрол
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: Доц. д-р Симеон Първанов Милев; Доц. д-р Милка Томева;

доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Добиване на знания и умения, насочени предимно

в областта на данъчното облагане и осъществяване на данъчен контрол.
10. Начини на осъществяване – директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания по Финансово право,

Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство, Финанси.
12. Съдържание на курса: Въведение в данъчно-облагателния процес.

Технология на данъчното облагане. Организация и технология на данъчния
контрол.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси/инструменти:
1. Адамов, В. и др. Техника на данъчното облагане, Абагар, 2009.
2. Гешев, С. и И. Стоянов, Данъчна система на България, Институт по
международно право, С, 2010.
3. Томева, М, и В. Ненков, Данъчно облагане и данъчен контрол, Свищов, 2011.
4. Томева, М, Данъчно производство и данъчен контрол, Свищов, 2011.
5. Шишкова, Е., Данъци и данъчна система, «Евро принт» ООД, 2009.
6. Стоянов, И, Данъчно право, Обща част – данъчен процес, Фенея, С, 2009
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: аудиторно
15. Методи за оценка и критерии: Тест от около 25 въпроса. Въпросите са
затворени и отворени. На едни въпрос може да има повече от един отговор.
Въпросите получават максимален брой точки и с различа тежест. При частично
верен отговор на даден въпрос проверяващият преподавател по преценка
поставя по-малко точки от максимално възможните по този въпрос. За целите на
оценяването сборът от точките на решен тест се изчислява по скала спрямо
максималния брой точки на теста. Оценките са както следва: до 12 точки 0 слаб
2, от 13 до 17 точки – среден 3,, от 18 до 20 точки – добър 4, от 21 до 23 точки –
много добър 5, над 24 точки – отличен 6.
16.Език на преподаване: български.


