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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса:
2. Наименование на курса: Данъчни практики и решения
3. Вид на курса: Задължителен.
4. Цикъл: Втори.
5. Година от обучението: Първа.
6. Семестър: Втори.
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Студентите следва да се запознаят с данъчното

облагане, данъчния контрол, структурите на данъчната администрация и
законодателното уреждане и начини на прилагане на данъчни практики и
данъчни решения в Европейския съюз и в България.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходими знания по

Макроикономика, Микроикономика, Търговско право, Финансово право и
Финанси.

12. Съдържание на курса: Разглеждат се въпросите за технологията на данъчното
облагане и данъчно-облагателното производство. Също, за данъчните регулации
и облекчения в кръговата икономика.

13. Препоръчителна и задължителна литература за четене или други образователни
ресурси:

1. Закони - ДОПК, ЗНАП, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАНН, ЗАДС, ЗМДТ,
актуални към момента на курса в магистърската програма
2. Публикации в периодични издания: сп. «Финанси и право», сп. «Данъчен
консулт» и други подобни
3. Всички учебници по Данъци, актуални към момента на курса в
магистърската програма
По време на занятия се дават пълни указания за актуалните към момента на
курса данъчни нормативни актове, учебници и учебни помагала, интересни и
нови статии в специализираните периодични издания.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции - 15 седмици по 2
часа лекции седмично със съчетано преподаване на лекционен материал и
решаване на задачи, казуси, ситуации от практиката и анализи.

15.Методи за оценка и критерии: Текущо участие в лекциите, писмен изпит.
Провеждане на изпита – състои се в решаване на тест по основни въпроси от
материята, както и на практически задачи.

16. Език на преподаване: Български.


