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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Технология на митническия и валутния контрол 
2. Код на курса: SEC 3011 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Милка Томева 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на дисциплината е придобиване на 
знания за обектите, обхвата и методологията на митническия и на валутния контрол. 
Съдържанието на дисциплината позволява да се придобият познания по основните 
теоретични аспекти на валутните сделки и на митническата дейност. Задачата е да се 
навлезе в технологията на контрола в практико - приложен аспект. 
10.Начин на преподаване - директно  
11.Предварителни изисквания – Студентите вече да познават общата характеристика на 
митническите процедури при внос на стоки. 
12. Съдържание на курса - Разгледани са въпросите, свързани с принципите, подходите 
и технология на функционирането на валутния и митническия контрол, както и 
възможните проблеми при управлението на подобни системи в практиката. В 
практически план са застъпени въпросите, свързани с прилагане на конкретни техники 
на митническите процедури, съобразно потребностите от контролна информация за 
осъществяване на контрола. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 
самостоятелна работа 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит - тест с отворени и затворени 
въпроси. Mри напълно верни отговори на 50 на сто плюс един се поставя оценка среден 
3, при 70 на сто - добър 4, при 90 на сто - мн. добър 5 и при 100 на сто - отличен 6.  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: - 


