
МП "Митнически и данъчен контрол" - летен семестър, учебна 2020/2021 година Администратор: д-р Илия Атанасов,  i.atanasov@feb.uni-sofia.bg

Занятията се провеждат онлайн чрез електронните курсове в e-learn. 

Онлайн класна стая на курса: http://bit.ly/sumdk

9-18 ч. 9-18 ч. 9-18 ч. 9-18 ч. 9-18 ч.

27.2.2021 събота

Данъчна и 

митническа 

политика на ЕС

6.3.2021 събота
Стопанска 

политика
3.4.2021 събота Финанси 1-2.5.2021 5.6.2021 събота

Управление на 

човешките 

ресурси

28.2.2021 неделя
Данъчна и 

митническа 

политика на ЕС

7.3.2021 неделя
Стопанска 

политика
4.4.2021 неделя Финанси 8.5.2021 събота

Практикум по 

митнически 

контрол

6.6.2021 неделя
Управление на 

човешките 

ресурси

13.3.2021 събота

Данъчна и 

митническа 

политика на ЕС

10.4.2021 събота
Икономическа 

статистика
9.5.2021 неделя

Практикум по 

митнически 

контрол

14.3.2021 неделя
Данъчна и 

митническа 

политика на ЕС

11.4.2021 неделя
Икономическа 

статистика
15.5.2021 събота

20.3.2021 събота Данъчно право 17.4.2021 събота
Икономическа 

статистика
16.5.2021 неделя

Контрол на 

средствата от ЕС

21.3.2021 неделя Данъчно право 18.4.2021 неделя Данъчно право 22.5.2021 събота
Контрол на 

средствата от ЕС

27.3.2021 събота Финанси 24.4.2021 събота

Икономика на 

предприятието/ 

Количествени 

методи и големи 

данни - 

http://bit.ly/3ohjU

qi

23.5.2021 неделя
Контрол на 

средствата от ЕС

28.3.2021 неделя Финанси 25.4.2021 неделя

Икономика на 

предприятието/ 

Количествени 

методи и големи 

данни - 

http://bit.ly/3ohjU

qi

29.5.2021 събота

Социална 

защита и 

социално 

осигуряване

30.5.2021 неделя

Социална 

защита и 

социално 

осигуряване

За непроведени занятия, моля свържете се с Анелия Стефанова, any@feb.uni-sofia.bg!

Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Великденски празници

 

Избираеми дисциплини:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Количествени методи и големи данни - доц. д-р Боряна Богданова 

/bpelova@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                  

Социална защита и социално осигуряване - доц. д-р Людмила Векова 

/ludmila1961@abv.bg/                                                                                                                                                                                                                                                 

Управление на човешките ресурси - доц. д-р Олимпия Ведър 

/olympia@feb.uni-sofia.bg/                                                                                  

Икономика на предприятието - д-р Илия Атанасов /i.atanasov@feb.uni-

sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                 

Забележка: Занятия по избираемите дисциплини "Икономика на предприятието", "Количествени методи и големи данни", "Социална защита и социално 

осигуряване" и "Управление на човешките ресурси" се провеждат при минимален брой 6 записали ги студенти в МП "Икономика и финанси" и МП 

"Митнически и данъчен контрол".

Легенда: В синьо са обозначени задължителните дисциплини за икономисти и неикономисти; в зелено - избираемите дисциплини за икономисти и 

неикономисти; в оранжево - задължителните дисциплини за неикономисти.

 

Задължителни дисциплини:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Данъчна и митническа политика на ЕС - гл. ас. д-р Цветан Мадански 

/tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                                                         

Данъчно право - доц. д-р Савина Михайлова-Големинова 

/s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Контрол на средствата от ЕС - доц. д-р Савина Михайлова-Големинова 

/s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практикум по митнически контрол - гл. ас. д-р Цветан Мадански 

/tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg/                                                                       

Стопанска политика - доц. д-р Димитър Златинов /dzlatinov@feb.uni-

sofia.bg/ и доц. д-р Стела Ралева  /stela.raleva@gmail.com/ 

Задължителни дисциплини за неикономисти:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Финанси - проф. д-р Мария Видолова /m.vidolova@teximbank.bg/ и гл. 

ас. д-р Божидар Недев  /bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg/   

Икономическа статистика - доц. д-р Мариела Ненова-Амар  

/nenova.m@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Февруари Март Април Май Юни
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