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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: QMS 3007
2. Наименование на учебната дисциплина: Митническа статистика
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Веселин Хаджиев, д-р Д. Карадимова
9. Резултати от обучението – Основна цел на обучението по “Митническа статистика” е

придобиването на знания относно методологията и информационната система за
получаване на митнически статистики и в частност, огледални статистики, и
възможностите за тяхното анализиране.

10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - Основни положения на теорията на статистиката.
12. Съдържание на курса - Главни акценти в учебната програма са системите и обхвата на

отчитане на външната търговия, стойностното и количествено отчитане на външната
търговия, основните класификации и номенклатури на митническата статистика,
Единният административен документ като основен документален източник на
митнически статистики, методологията на огледалните статистики, анализ на огледални
статистики и заключения за наличните тенденции при деклариране на износа и вноса и
пр.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа

15. Методи и критерии на оценяване: Финалният контрол се осъществява чрез изпит
включващ тест, писмено изложен анализ на огледални статистики и събеседване.

16. Език на преподаване: български


