
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: Търговско представителство пред митническите власти 
2. Код на курса: MAN 3053 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво:  магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Мариана Божинова 
9. Резултати от обучението за дисциплината – студентите получават знания и умения за 
търговските и митническите посреднически операции при сключване и финализиране 
на търговките сделки. Постигането на основната цел на учебния курс предполага 
изследване на същността, предимствата и недостатъците на различните форми на 
търговско и митническо представителство и посредничество, на технологичните стъпки 
при използване на посредническите операции в снабдителните и пласментните 
търговски операции на стопанските субекти на международните пазари. Усвояването 
на учебното съдържание на курса ще осигури необходимите теоретични и практически 
знания за компетентно и перфектно посредничество при осъществяване на 
външнотърговската дейност. 
10.Начин на преподаване - директно  
11.Предварителни изисквания – Обосноваване на необходимостта от търговски 
преставителни и посреднически операции. Правна регламентация на търговските 
представителни и посреднически операции. 
12. Съдържание на курса -  Дисциплината е специализираща за специалност 
"Митническо разузнаване и разследване". Чрез нея студентите получават знания и 
умения за търговските и митническите посреднически операции при сключване и 
финализиране на търговките сделки. 
13. Библиография: 
1.Божинова, М. и др. Търговско и митническо представителство. АИ «Ценов», Свищов, 
2010  
2.Божинова, М., Св. Илийчовски и Т. Филипова. Търговско представителство и 
посредничество. Фабер, В. Търново, 2008 
3.Дамянов, Ат. и Д. Илиев. Междунараден маркетингов мениджмънт. Фабер, В. 
Търново, 2008 
4.Каракашева, Л. Международен бизнес. Призма, С., 2011 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 
самостоятелна работа 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит: комбиниран тест с тегло 0,6 в 
крайната изпитна оценка  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: - 


