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

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 
1. Наименование на курса: Данъчно облагане и данъчен контрол 
2. Код на курса: ACC 3006 
3. Вид на курса: задължителен  
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: трети 
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора: доц. д-р Симеон Първанов Милев; доц. д-р Милка Томева 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Добиване на знания и умения, 

насочени предимно в областта на данъчното облагане и осъществяване на 
данъчен контрол. 

10.  Начини на преподаване – директно. 
11. Предварителни изисквания: Познания по Финансово право, 

Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство, Финанси. 
12. Съдържание на курса: Въведение в данъчно-облагателния процес. 

Технология на данъчното облагане. Организация и технология на данъчния 
контрол. 

13. Библиография:  
1. Адамов, В. и др. Техника на данъчното облагане, Абагар, 2009. 
2. Гешев, С. и И. Стоянов, Данъчна система на България, Институт по 
международно право, С, 2010. 
3. Томева, М, и В. Ненков, Данъчно облагане и данъчен контрол, Свищов, 2011. 
4. Томева, М, Данъчно производство и данъчен контрол, Свищов, 2011. 
5. Шишкова, Е., Данъци и данъчна система, «Евро принт» ООД, 2009. 
6. Стоянов, И, Данъчно право, Обща част – данъчен процес, Фенея, С, 2009  
14. Методи на обучение: Лекции – 30 часа. 

 Консултации – не. 
 Групови семинари и работни срещи –15 часа.  
 Методи за неприсъствено обучение – текуща подготовка. 

15. Методи и критерии на оценяване: Тест от около 25 въпроса. Въпросите са 
затворени и отворени. На едни въпрос може да има повече от един отговор. 
Въпросите получават максимален брой точки и с различа тежест. При частично 
верен отговор на даден въпрос проверяващият преподавател по преценка 
поставя по-малко точки от максимално възможните по този въпрос. За целите на 
оценяването сборът от точките на решен тест се изчислява по скала спрямо 
максималния брой точки на теста. Оценките са както следва: до 12 точки 0 слаб 
2, от 13 до 17 точки – среден 3,, от 18 до 20 точки – добър 4, от 21 до 23 точки – 
много добър 5, над 24 точки – отличен 6.  
16.Език на преподаване: български. 
17.Практика – няма предвидена. 


