
Юридически факултет 
Катедра: Сигурност и безопасност 
Професионално направление: Национална сигурност 
Специалност: Защита на националната сигурност - Митническо разузнаване и 
разследване 
Образователно –квалификационна степен: магистър 

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Митнически и валутен режим на РБ и ЕС 
2. Код на курса: FIN 3016 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Русев 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Студентите да усвоят трайна система от 
знания и практически умения за работата в митническите и валутни органи на 
държавната власт и управление, познания за митническите режими на основните стоки 
и контролът в тази сфера. Курсът дава познания за митническата администрация, 
нейните правомощия, както в РБългария, така и в европейската система, създадена в 
рамките на Общността, видовите контрол за законност в сферата на финансите, 
упражняван от тази администрация. 
10.Начин на преподаване - директно  
11.Предварителни изисквания – Студентите да са изучавали–“Обща теория на 

правото”, Финансово право” , “Административно право и процес”.  
12. Съдържание на курса  Учебната дисциплина “Митнически и валутен режим на РБ и 

ЕС” е вклюва специализирани знания в една научна област, която по своята 
същност и място в публичното пространство налага задълбочено изучаване в 
процесите и явленията, които се развиват във финансовата, митническата и валутна 
област. Успоредно с това, тази учебна дисциплина заема значимо място в системата 
на публичните правни науки. Курсът дава познания за финансовата, митническата и 
валутна администрация, нейните правомощия, митническия регистър, видовите 
контрол на законност в сферата на митническото и валутно законодателство и др. 

13. Библиография  
1 Цанков, П., Митническо право 
2 Ангелов, А. Митническата тарифа като основен инструмент за провеждане 

на митническата политика на присъединяване към ЕС. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, курсов 

проект, самостоятелна работа 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен – защита на курсов проект 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: 
 


