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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ЕCO 3022
2. Наименование на учебната дисциплина: Стокознание и митническо тарифиране
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Теменуга Стойкова
9. Резултати от обучението – Обучението по дисциплината “Стокознание и митническо

тарифиране” има за основна цел придобиване на професионални знания и практически
умения относно асортимента, качеството, класирането на стоките и тяхното правилно
тарифиране.

10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - Структура на митническата тарифа. Класиране в

митническата тарифа. Основни правила за класиране.
12. Съдържание на курса - Придобитите знания и умения дават възможност за организиране

на ефективен митнически контрол върху вноса и износа, ограничаване на митническите
нарушения и достоверно формиране на потребителната стойност на стоките.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Обучението по “Стокознание и

митническо тарифиране” се извършва чрез лекции и упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Форми на оценяване и относителна тежест (%) на всеки
елемент от оценяването:Практически изпит – 20 %;Теоретичен изпит – 50 %;Активност и
присъствие в лекциите и практическите упражнения – 30 % Критерии за оценка по ECTS:
задълбочено усвояване на теоретичните основи за класификация, идентифициране на стоките
и определяне на техните потребителни свойства; усвояване и затвърдяване на
професионални знания относно формиране и удостоверяване на качеството на стоките;
развиване и подобряване на практически умения за правилно класиране и тарифиране на
товарите и опаковките и   установяване на евентуални нарушения.
16. Език на преподаване: български


