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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 

Основи на криминалистиката и криминологията. Съдържанието на курса обхваща 

онези части от дисциплините „Криминалистика” и „Криминология”, които в теоретически и 



практически аспект имат значение за специализираната професионална подготовка на 

бъдещите контролни специалисти. Целта е студентите да се запознаят с характеристиката 

на онези престъпни деяния, които имат проявление в дейностите, подлежащи на стопански 

и финансов контрол. Чрез учебният курс студентите могат да научат основните действия по 

разкриване, разследване и предотвратяване на съответните престъпления. Акцентирано е 

върху икономическата престъпност в кредитната, митническата, финансовата, данъчната и 

осигурителната системи. 

Професионално поведение в контрола. С изучаването на дисциплината 

"Професионално поведение в контрола" се цели студентите да се запознаят с основните 

категории и принципи, които трябва да се спазват при осъществяване на контрола като  

основна функция на управление. Съдържанието на курса обхваща въпросите на 

поведението на субекта на контрол в теоретически и практически аспект. С усвояването на 

отделните теми, студентите ще добият представа за етичните и морални норми, които биха 

намерили място в професионалната им реализация. 

 

Втори модул 

Теория на контрола. Дисциплината "Теория на контрола" има за цел студентите да 

се запознаят с организацията, методологията и инструментариума на финансовия контрол и 

неговите конкретни форми – одит, ревизия, инспекция, ранна контролна диагностика и 

проверка. Стремежът е студентите да се подготвят за усвояване на методиките на контрола, 

които се преподават в останалите научни курсове, формиращи цялостната научно-приложна 

област на финансовия контрол. Същността и съдържанието на контрола се разглежда от 

гледна точка на мястото и ролята му в системата на управление и неговата социална 

природа. Обхванати са методологията, организацията, органите и техните контролни 

функции. 

Данъчен контрол и администрация. Водещата цел на курса е студентите да усвоят 

практическите възможности за прилагане регламентите на материалните и процесуални 

данъчни закони. Разработените теми са структурирани в три основни направления. Първото 

е свързано със същността и особеностите на данъчно-облагателния процес. Второто 

обхваща организацията и методиката при осъществяване на данъчно-осигурителния 

контрол. В третото направление са разисквани въпросите и проблемите на контрола върху 

данъчните укрития – данъчни измами, агресивно данъчно планиране, документални измами, 

манипулирани документи, цифрова икономика и виртуални дейности, офшорни зони и др. 

Анализ на производствения и търговския бизнес. Основна цел на учебния курс е 

студентите да получат знания и практически умения, след усвояването на които ще могат 

успешно да прилагат методите и техниките на бизнес анализа. Аналитичната обработка на 



информацията от стопанската отчетност е от първостепенна важност за нуждите на 

вътрешнофирмения контрол, на финансовия контрол и външен одит, на кредитни 

институции и органи по приватизацията. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

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. 

Финансов анализ. Основна цел на обучението по тази дисциплина е студентите да 

придобият знания за основните направления на анализа на финансовото състояние на 

бизнес организациите, които са необходими в тяхната бъдеща контролна дейност или за 

нуждите на фирмения бизнес. Съдържанието на курса е насочено към изясняване на 

методическия апарат и инструментариум на финансовия анализ, като специално внимание 

се отделя на практическата приложимост на количествени методи на съвременния 

финансов анализ.  

 

Втори модул  

Вътрешен контрол. Основна цел на курса е да даде необходимите знания на 

студентите, за същността, организацията, методологията и функционирането на системите 

за вътрешен контрол на организационно равнище. Учебното съдържание е насочено към 

организацията и начините за изграждане и функциониране на вътрешния контрол в 

организациите, базирано на добрите международни практики в тази област.  

Стопански и финансов контрол. С изучаването на дисциплината "Стопански и 

финансов контрол" се цели студентите да се запознаят с организацията, методологията и 

инструментариума на контрола и одита. Съдържанието на курса обхваща въпросите на 

контрола и одита в теоретически, правен и практически аспект. Обхванати са всички 

основни дейности и насоки на контролната и одитната дейност. Подчертана е 

методическата връзка между насоката на контрола и одита, видовете проверки и подходи 

при тяхното осъществяване. 



Одит. Основна цел на курса е да даде на научно-практическо ниво знания на 

студентите за организацията, методологията и функционирането на одита на макро- и 

микро-равнище в реалния и публичния сектор на икономиката в Р. България. Дисциплината 

включва въпроси, свързани с принципите и подходите при изграждането на структурата, 

функционирането и технологията за осъществяване на външния и вътрешния одит, както и 

възможните проблеми при неговото управление. В практически план са застъпени въпроси, 

свързани с прилагане на конкретна методология за осъществяване на дейностите по одит, 

съобразно потребностите от контролна информация по отделните нива на управление, 

както и на организационно равнище. 

 

ТРЕТИ 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. 

 

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. 

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

Митническо представителство. Учебната дисциплина „Митническо 

представителство” обхваща въпросите, свързани със статута на 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.  

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 


