Магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол”
2 семестъра, 60 кредита по ECTS
Шифър на магистърската програма:
0223 (редовно обучение, държавна поръчка)
0283 (редовно обучение, финансирано от обучаемия)
0253 (дистанционно обучение, финансирано от обучаемия)
(шифърът се използва при попълването на документите за кандидатстване/записване)

Магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол” има за цел да
осигури на бъдещите специалисти професионална подготовка в сферата на валутните
операции, валутния контрол, митническия контрол, данъчния контрол, митническото
представителство

и

международното

митническо

сътрудничество

на

основата

на

унифициране на валутната и митническата дейност в зависимост от изискванията на
световния и европейски пазари.
Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за:
анализиране, тълкуване и прилагане на нормите от валутното, митническото и данъчното
законодателство; интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми,
свързани с приложение на валутния, митническия и данъчния контрол; формиране на
способности за вземане на решения за прилагане на един или друг метод на контрола в
зависимост от оценката на риска и конкретната ситуация на прилагане на контролното
въздействие. Заложените в учебния план дисциплини дават възможност на студентите да
работят в динамична и интерактивна среда. Обучението е насочено към развиване и
придобиване на компетенции за: взимане на решения и за отговорност при изпълнение на
учебното съдържание; формулиране и предлагане на идеи, разрешаване на проблеми и
предлагане на подходящи решения; лесна социална адаптивност в работна среда;
формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен
характер, възникващи в процеса на работата.
Професионална реализация: Завършилите магистърската програма могат да
работят в структурите на Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, в
търговските банки и финансовите институции, фирмите и организациите, осъществяващи
външнотърговска и спедиторска дейност и други.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
Първи модул
Валути и валутни сделки. Учебният курс по „Валути и валутни сделки“ развива
компетенции по управление на валутните операции (дилингови, инвестиционни, кредитни),
тяхното банково обслужване и въздействие върху външния сектор на националната
икономика.
Технология на валутния контрол. Като основна цел на учебния курс се определя
усвояването на знания и умения за рационално познаване на разпоредбите на валутното
законодателство и възможност за теоретично и практическо прилагане на методите и
технологията на валутния контрол.
Валутен и митнически контрол.Учебната дисциплина „Валутен и митнически
контрол” обхваща две групи въпроси. Първата група включва организацията, обектите,
обхвата и съдържанието на валутния контрол, субектите на валутните сделки и
технологията на валутния контрол. Втората група включва организацията, нормативната
уредба, митническите процедури, митническите режими, технологията на митническия
контрол, организацията на контрола и функциите на митническата администрация,
международното митническо сътрудничество.

Втори модул
Технология на данъчния контрол. Дисциплината разглежда въпросите, свързани с
принципите, подходите и технология на данъчния контрол, както и проблемите при неговото
осъществяване. В практически план са застъпени въпросите, свързани с конкретните форми
на данъчния контрол и прилаганите средства и способи на контрола. Обхванати са и
въпросите на реализацията на резултатите от данъчните проверки и данъчните ревизии.
Технология на митническия контрол. Основна цел на курса е да даде
допълнителни,

на

по-високо

научно-практическо

ниво

знания

на

студентите

за

организацията, методологията и функционирането на митническия контрол в Р. България.
Като цяло в курса е потърсен баланса между теория и практика в организацията и
функционирането на митническия контрол.
Международно митническо сътрудничество. Основна цел на курса е да даде
допълнителни, на по-високо научно-практическо ниво знания на студентите за ролята
значението, насоките и механизмите за осъществяване на международното митническо
сътрудничество. Като цяло в курса е потърсен баланса между изискванията на Европейския
съюз и приоритетите на страната в областта на митническото сътрудничество.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
Първи модул
Митническо
представителство”

представителство.
обхваща

въпросите,

Учебната
свързани

дисциплина

със

статута

на

„Митническо
митническите

представители в качеството им на част от международните търговски вериги, особеностите
на извършваната от тях дейност по организирането и оформянето на митническите
производства при износ, внос и транзит на стоки. Разглеждат се формите на митническо
представителство, действащата в тази сфера нормативна уредба, организацията и
технологията на извършваните представителни действия. Акцентирано е и върху ролята и
мястото на митническите представители при акцизното облагане и отчитането на
търговските сделки между страните членки на ЕС по системата INTRASTAT.
Магистърски семинар. Магистърският семинар обхваща методическите въпроси,
свързани с подготовката и разработването на дипломна работа. На основата на
предварително разработен доклад се прави оценка на способностите на студента да
обработва научна литература, да прави анализи, обобщения, да извежда проблеми по
зададена тема от дипломната работа. Уточнява се литературата по темата. Дават се
указания за начина на ползване на литературата, за построяването и оформянето на
магистърска разработка.

Избираем блок (избира се една от дисциплините)
Данъчно

облагане

на

вътрешнообщностната

търговия.

Учебната

дисциплина акцентира върху изучаване на системата за вътрешнообщностно
придобиване и вътрешнообщностни доставки на стоки и свързаното с това данъчно
облагане - нормативно регламентиране, видове данъчни задължения и технология на
данъчното облагане и данъчния контрол.
Управление на дистрибуцията и логистиката. Учебния материал по
дисциплината обхваща широк спектър от стратегически решения в сферата на
дистрибуцията и логистиката, като: създаване на дистрибуционната система и
нейните

подсистеми;

избор

и

конструиране

на

дистрибуционни

канали

и

разнообразието от търговски посредници, участващи в тях; управление на
взаимоотношенията между участниците в каналите; стратегии на интеграция в тях;
одит на дистрибуцията; логистичен мениджмънт и др.

Втори модул
Разработка и защита на дипломна работа

