Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Специалност: „Международни икономически отношения”
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: ФИНАНСОВО ПРАВО
2. Код на курса:LAW1105
3. Вид на курса: факултативна дисциплина
4. Ниво: БАКАЛАВЪР
5. Година на изучаване: четвърти курс
6. Семестър: седми семестър
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Иван Стоянов; доц. д-р. Емилия Станкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на курса е да запознае студентите с
финансово-правните отношения, на техните субекти, на изпълнението на финансовите
задължения, на способите за доброволно и принудително изпълнение, на правните
възможности за защита на финансово-задълженото лице, на компенсацията и на
преклузивните срокове във финансовите правоотношения.
10. Начин на преподаване: лекции
11.Предварителни изисквания: от студентите се очаква да притежават знания
Микроикономика, Макроикономика, Основи на правото, Публични финанси, Корпоративни
финанси и Финансово счетоводство.
12. Съдържание на курса (анотация): Финансовото право в специалност „Финанси и
счетоводство” заема важно място в обучението на специалистите. Чрез преподавания
материал се цели да се изучат проблемите на финансовото право в системата на правните
науки, финансовоправните норми и тяхното действие по време, по място и по отношение
на лицата. Изучаването обхваща още финансовите правоотношения, тяхното пораждане,
развитие и прекратяване.
В предметното съдържание се включват и проблемите на финансовия контрол на
извършвания финансов одит, на бюджета и бюджетното право, на имуществената
отговорност при действията на новия правен институт – държавната финансова
инспекция, на валутното и застрахователното законодателство, на проблемите на общата
и специална част на финансово право.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпити – оценката се формира като
резултат от положените писмен и устен изпити. Положителната оценка от писмения изпит е
условие за преминаване към устната форма на изпитване.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

