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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Данъчно право 
 2. Код на курса: LAW 2008 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІV 
6. Семестър: VІІ 

 7. Брой кредити: 7.5 
 8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Станкова, проф. д-р Иван Стоянов. 
     9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина е да 
изгради в обучаемите трайна система от знания относно правната същност на данъка, 
изпълнение и събиране на данъчните задължения и правната характеристика на отделните 
видове данъци, както републикански така и местни. Придобиване на практически умения 
за работа с документите използвани в данъчното производство, попълване на данъчни 
декларации, специфични за отделните видове данъци и приложенията към тях. 
Придобиват се още и знания относно организацията на данъчната администрация  
   10.Начин на преподаване: директно  
   11.Предварителни изисквания: За усвояване на знанията от дисциплината “Данъчно 
право” са необходими знания по Основна теория на правото, Административно право и 
процес, , както и основните положения на Финансовото право. 
   12. Съдържание на курса: Данъчното право е дисциплина, която допълва знанията на 
студентите в публичното право и им дава възможност за придобиване на по-задълбочени 
знания относно същността на публичните държавни вземания, тяхното събиране и 
контролът върху тази дейност. Дисциплината обхваща още учението за данъка и неговото 
възникване, отделните видове данъци и такси – републикански и местни, както и тяхната 
правна същност и специфични характеристики. В курса са включени и придобиване на 
чисто практически умения при попълване на данъчни декларации и подаването им пред 
данъчните органи.  

13. Библиография: 
Иван Стоянов, Юридически факти в данъчното право, 2011 г. 
Сашо Пенов, Правото на Европейския съюз и преките данъци в държавите членки, 

2011 г. 
Стоян Гешев, Иван Стоянов, Данъчна система на България, 2010 г. 
Любка Ценова, Актуални правни аспекти на акцизите, 2010 г. 
Иван Стоянов, Данъчно право, Обща част – данъчен процес, 2007 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции - съобразени с най-

новите изменения в данъчното законодателство. Упражнения. Консултации - 
индивидуална работа с преподавател.  

15. Методи и критерии на оценяване: Критериите за оценка са свързани с пълнота и 
задълбоченост на анализа, с овладяност на понятийния апарат, с реализирани на практика 



умения, с представяне в писмена форма отговори на въпросите, поставени от лектора като 
задача, с пълнотата на аналитично-интерпретационното заключение, съставено на базата 
на резултати от тестовете или решаване на казуси. В случай на неудовлетвореност от 
оценката студентите имат възможност да се явят на финален писмен изпит по конспекта. 

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: Групови семинари и работни срещи - практическите занятия имат за цел 

да изградят в студентите трайни теоретични знания и практически умения за работа с 
документацията, използвана от данъчните субекти. Това ще бъде постигнато чрез 
изготвяне и подготовка за подаване на писмени данъчни декларации, възлагане 
решаването и оценка на практически казуси със сложна фактологическа и правна страна, 
както и възлагане изготвянето на курсови работи по конкретна тема.       . 
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