
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1459
2. Наименование на учебната дисциплина: Данъчен процес и данъчен контрол
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д-р Петър Христов, експ.Теодора Петрова, ас.д-р Даниела Михалева
9. Резултати от обучението– Целите на обучението по Данъчен процес и данъчен контрол са

усвояване на знания свързани с развитието на данъчните правоотношения, проявлението на
данъчнопроцесуалните норми и отделните етапи на данъчните производства. Задачите, които
се поставят се отнасят до последователно усвояване на производството по издаване на
законосъобразни финансови актове, събирането на публичните вземания и осъществяването на
административен и съдебен контрол.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: да са изучавали Основи на правото,

Конституционно право, Административно право, Данъчно право, Икономика, Управление.
12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса по Данъчен процес и данъчен контрол

включва същността, предмета, системата, източниците и принципите на данъчнопроцесуалните
норми и производства.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:

• Стоянов, Иван Г. Данъчно право и данъчен процес. С., Фенея, 2012 г.
• Стоянов, Иван Г. Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси. С.,

Фенея, 2005 г.
• Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. С., Сиби, 2014 г.

Допълнителна литература:
• Стоянов, Иван Г. Механизъм за управление на публичните финанси. С., Фенея, 2011 г.
• Славчев, Здравко. Данъчно-осигурително процесуално право. Книга трета. С.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Основен метод – лекционен
курс в зала и консултации.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит под формата на тест – с относителна тежест
на оценката 60% при формиране на общата оценка.

Курсова задача – с относителна тежест 40% при формиране на общата оценка.
Оценяване в процеса на обучение – бонуси за активно участие в учебния процес.
16. Език на преподаване: български


