
Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Информатика и икономика”
Професионално направление: Икономика
Специалност: Финансов одит
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 3252
2. Наименование на учебната дисциплина: Финансово право
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Станкова
9. Резултати от обучението: усвоени знания, умения, компетенции (цели): Цел на
дисциплината  е да се запознаят студентите с осноните понятия и дейности на
финансовото право като условие за бъдещата им професионална реализация
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: правни дисциплини
12. Съдържание на курса: В първия дял се разглеждат общите въпроси на финансовото
право. Във втория дял – специална част се изучават въпросите за бюджетно право,
бюджетен процес, митническо и валутно законодателство.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
Петко Стоянов, Основни начала на финансовата наука, 1933 г.
Румен Владимиров, Защита на финансово-данъчната система от правонарушения,2004 г.
Иван Стоянов, Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси, 2005 г.
Иван Стоянов, Финансово право, 2010 г.
Иван Стоянов, Обезпечаване на законността в сферата на финансите, 2000 г.
Петър Цанков, Нова правна уредба на финансовия контрол, 2001 г.
Петър Цанков, Цв. Георгиева, Учебен курс по финансово право, 2009 г.
Страшимир Кучев, Финансово право, 2004 г.
А. Ангелов, Финансово право на НРБ, 1975 г.
Е. Златарев, В. Христофоров, Финансово право на НРБ, 1983 г.
Е. Златарев, Държавен вътрешен финансов контрол и имуществена отговорност, 2004 г.
Е. Златарев, Валутно законодателство на България, 1995 г.
Е. Златарев, М. Костов, Финансови правни отношения, 1979 г.
М. Костов, Конституционни основи на бюджетното право, 1976 г.
Ч. Големинов, Ив. Владимиров, П. Цанков, М. Бъчварова, Г. Цвяткова, Търговско и
финансово право, 2002 г.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции 30 часа
15. Методи за оценка и критерии:

Първата фаза на изпита е писмената. При нея студентите показват умения за писмено
решаване на поставения въпрос. Втората фаза е устната. При нея на студента се поставя
допълнителен въпрос/въпроси от конспекта. Непосредствено след изпита студентът се
запознава с мотивите за поставяне на конкретната оценка, както и за правото му на
полагане на изпит за повишаване на оценката.
16. Език на преподаване: български


