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Приета от ФС (протокол № 9/23.04.2020 г. ) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 10/18.02.2020 г.) Декан: 

  (доц. д-р Денка Златева) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”; 

ЗА СПЕЦ: „Стокознание и митническа дейност“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 6;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 120 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 4 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

60 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

(гл. ас. д-р Антоанета Стоянова) 

 

2.  …………………………………… 

                                                 (доц. д-р Денка Златева) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

              „Стокознание“                 (доц. д-р Събка Пашова) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

Дисциплината "Митническо представителство" е много важна за подготовката 

на специалисти с образователна и квалификационна степен “бакалавър” в специалност 

“Стокознание и митническа дейност". Тя изучава проблемите, свързани с правото на 

представителство пред митническите власти, механизмите за получаване на предвари-

телна информация, в това число и обвързваща тарифна информация и информация за 

произход на стоките, още преди да се даде направление по определен митнически режим. 

Разглеждат се и основните аспекти на митническото представителство при вътреш-

но-общностната търговия. С изучаването на тази дисциплината студентите придоби-

ват необходимите теоретични и практически знания, за да могат да: 

- прилагат конкретни техники на подготовка на стоките преди тяхното представя-

не пред митническите власти; 

- познават действащите  механизми и търговски споразумения ; 

- познават специфичните особености при осъществяване на сделки с митническо об-

служване в рамкитена ЕС; 

- познават специфичните особеностипри осъществяване на сделки с митническо об-

служване в рамкитена трети страни; 

- познават последователните етапи на процеса на представителството преди въ-

вежданеи представяне на стоките пред митническите власти и даване на тяхното 

митническо направление. 

Дисциплината „Митническо представителство” формира умения за  практическо 

приложение на придобитите знания относно тълкуване на общовалидните правила по 

отношение на обвързващата тарифна информация или обвързващата информация за 

произхода на стоките, както и подготовка за регистрация и получаване на разрешения 

за икономически оператори. Студентите придобиват умения да решават конкретни 

въпроси, свързани с движението на стоките, техния произход, произтичащите от това 

ограничения, както и тяхното представяне пред митническите служби при насочване 

към конкретен митнически режим.Това е от важно значение за успешната реализация 

на обучаваните студенти като специалисти в областта на митническата дейност. 

Изучаването на тази учебна дисциплина е необходима предпоставка за успешното усвоя-

ване на основните специализиращи дисциплини от учебния план на специалността и 

формирането на студентите като пълноценни специалисти. Дисциплината „Митничес-

ко представителство” има пряка връзка с редица други дисциплини, включени в учебния 

план на студентите от специалност "Стокознание и митническа дейност"- "Митничес-

ка дейност", "Данъчно и митническо облагане", "Митнически режими и процедури", 

"Стоков и митнически контрол". 
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II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Историческо развитие на митническото представителство 1   

Тема 2. Същност и съдържание на митническото представителство 3 2  

2.1. Същност на представителството    

2.2. Особености на митническото представителство    

2.3. Форми на митническото представителство    

2.4.  Обхват на митническото представителство    

Тема 3. Права и задължения на митническите представители 2 2  

3.1. 
Права и задължения на митническите представители по отно-

шение на техните доверители 
   

3.2. 
Права и задължения на митническите представители по отно-

шение на митническите органи 
   

3.3. 
Права и задължения на митническите представители по отно-

шение на други компетентни органи 
   

Тема 4. Регистрация и идентификация на икономическите оператори. 2 2  

Тема 5. Търговски и транспортни документи при митническото предс-
тавителство 

2 4  

5.1. Търговски документи    

5.2. Транспортни документи    

Тема 6. Митническо представителство при внасяне на стоки 2 2  

6.1. Документално оформяне на внасяне на стоки    

6.2. Действия на митническия представител при внасяне на стоки    

Тема 7. Митническо представителство при изнасяне на стоки 2 2  

7.1. Документално оформяне на изнасяне на стоки    

7.2. Действия на митническия представител при изнасяне на стоки    

Тема 8. Митническо представителство при транзит на стоки 2 2  

8.1. Документално оформяне на транзит на стоки    

8.2. Действия на митническия представител при транзит на стоки    

Тема 9. Документи при осъществяване на внасяне, изнасяне и транзит 

на стоки 
3 4  

9.1. Сертификати за качество на стоките    

9.2. Митнически документи    

Тема 10. Мита и митнически задължения 4 4  

10.1. Митническа стойност    

10.2. Митническо задължение и погасяване на митата    

10.3. Митнически проверки и произтичащи от тях такси    

10.4. Обезпечаване на вземанията    

10.5. Безмитен внос    

Тема 11. Информационни технологии в митническото производство 3 2  

11.1. 
Обмен на информация между митническата администрация и 

други заинтересовани страни 
   

11.2. Електронно деклариране на митническите производства    

Тема 12. Митническо представителство при акцизно облагане. 3 2  

12.1. 
Обхват на митническото представителство при акцизно облага-

не 
   

12.2. Особености при декларирането на акцизни стоки    

Тема 13. Митнически нарушения и административни наказания 1 2  

13.1 Митническа контрабанда    

13.2 Митническа измама    
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13.3 Отклонение от митнически режими    

 Общо: 30 30  

 

  ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване на реферат по зададена тема 1 10 

1.2. Тест с открити и закрити въпроси 1 10 

Общо за семестриален контрол: 2 20 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит – тест със закрити въпроси 1 40 

 Общо за сесиен контрол: 1 40 

 Общо за всички форми на контрол: 3 60 
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