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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ФФИИННААННССООВВОО--ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККААТТАА  
ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА  
2. Код на курса: EECCOO  33009933 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: втори курс 
6. Семестър: трети семестър 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Курсът има за цел студентите да придобият 
знания и базови умения за провеждане на икономическо изследване и интерпретация на 
данните за отговор на поставенитe експертни въпроси. Знания и базови умения за експертна 
оценка на въпросите на финансите, счетоводството и анализа. Знания и базови умения за 
спецификата на експертните оценки при извършени финансови нарушения в гражданския 
процес. Знания за границите на компетентност на експерта и взаимовръзката с други 
професионалисти  при изготвяне на комплексни експертизи.  
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения (експертна практика) 
11.Предварителни изисквания: Разбирането и усвояването на материала изисква 
предварителни знания по Счетоводство; Счетоводен софтуер; Наказателно право; съдебен 
процес и правно регулиране на съдебната експертиза; Контрол и анализ на стопанската 
дейност. 
12. Съдържание на курса (анотация): Съдебните органи въз основа на действащите закони 
санкционират престъпното посегателство и разхищаването на личната и обществената 
собственост, разкрити от органите на финансовия контрол, от предварителното следствие и др. 
органи. Техен активен и компетентен сътрудник са създадените възможности  за съдебно-
счетоводни и финансово-икономически експертизи към Министерството на правосъдието. 
 Службите, заедно със своите експерт-счетоводители оказват компетентна и законосъобразна 
помощ на правосъдието и неговите органи, когато за изясняването на някои възникнали 
въпроси са необходими специални знания, каквито съдът няма. 
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НОРМАТИВНИ АКТОВЕ: 
1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2. Закон за данъка върху добавената стойност 
3. Закон за корпоративното подоходно 
облагане 

4. Закон за облагане доходите на физически 
лица 

5. Закон за акцизите и данъчните складове 6. Закон за местните данъци и такси 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически упражнения 
(експертна практика) и консултации. изготвянето на курсов проект включва резултатите от 
практическите занятия на студентите /Решаване на определени казуси/ обогатен от 
самостоятелната работа на студентите и индивидуалните консултации с преподавател. 



Защитата на курсовия проект в края на семинарните занятия е необходимо условие за 
допускане до изпит на редовна изпитна сесия. 
15. Методи и критерии на оценяване: оценката се формира като резултат от положените писмен 
и устен изпити. Положителната оценка от писмения изпит е условие за преминаване към 
устната форма на изпитване. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: експертна практика 
 
 
 

 


