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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ запознава студентите с 

принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на 

всички дейности в една организация. Тя изучава съвкупността от правила и процедури, създадени 

и въведени от ръководството на Организацията във връзка с планирането, управлението, 

отчитането и контрола на дейността, които допринасят за постигане на целите й и опазване на 

нейните активи и ресурси. 

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на Организацията, 

осъществяван от ръководството и служителите. Той се осъществява чрез системи за финансово 

управление и контрол, включващи следните инструменти: политики, процедури, инструкции, 

документи, записи, въведени от ръководството с цел да се осигури разумна увереност, че целите 

на организациите са постигнати чрез: 

съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; 

надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; 

икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; 

опазване на активите и информацията; 

поддържане на единна информационна система, достъпна за служителите, които 

да я познават и съответно правилно да я прилагат; 

Мисия, визия и стратегически цели на Организацията; 

Управление на риска. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания в студентите за целите на Системата за 

финансово управление и контрол. Студентите придобиват умения за анализ, свързани с 

правилното функциониране на Организацията, както и: 

икономично, ефективно и ефикасно постигане целите й; 

гарантиране на добро финансово управление и прозрачност в дейността; 

съответствие на дейностите на Организацията с действащото законодателство и изградените въз 

основа на него вътрешни правила; 

опазване на активите и информацията; 



предотвратяване, разкриване и коригиране на грешки, слабости и пропуски във функционирането 

на Организацията; 

достоверност на счетоводната информация; 

осигуряване на своевременна и надеждна информация за вземане на правилни управленски 

решения. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходима предпоставка за успешното усвояване на материала по дисциплината СИСТЕМИ ЗА 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ   е преди това студентите да са изучавали 

дисциплините “Основи на финансите”, “Основи на счетоводството” и “Основи на правото”. 

 

НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Дистанционно обучение.  

 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Хорариум 

л с общо присъст. 

Публично-частни партньорства и 
проекти 

Задължителна 6 30 30 60 12 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Контролна среда  

1.1. Лична почтеност и професионална етика 

1.2. Управленска философия и стил на работа  

1.3. Организационна структура  

1.4. Политики и практики по управление на човешките ресурси 

1.5. Компетентност на персонала 

Тема 2. Управление на риска  

2.1. Дефиниция 

2.2. Основни фактори, които трябва да се вземат предвид при изграждането на система за 
управление на риска 

2.3. Стъпки на препоръчителен стандартен подход за управлението на риска 

Тема 3. Контролни дейности  

3.1. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране 

3.2. Разделение на отговорностите 

3.3. Система на двоен подпис 

3.4. Предварителен контрол 

3.5. Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване 

3.6. Процедури за наблюдение 

3.7. Преглед на процедури, дейности и операции 

3.8. Антикорупционни процедури 

3.9. Правила за достъп до активи и информация 

3.10. Правила за управление на човешките ресурси 



3.11. Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията 

3.12. Съпоставяне на данни 

3.13. Контролни дейности, свързани с информационните технологии 

Тема 4. Информация и комуникация  

4.1. Информация 

4.2. Комуникация 

Тема 5. Мониторинг – 2 часа 

Тема 6. Вътрешен контрол – 3 часа 

Тема 7. Същност на вътрешния одит – 3 часа 

7.1. Закон за вътрешния одит в публичния сектор 

7.2. Стандарти за вътрешен одит 

7.3. Етичен кодекс 

7.4. Методология за вътрешен одит 

7.5. Предпланиране и планиране на одитния ангажимент 

Тема 8. Одитни процедури – 3 часа 

Тема 9. Проследяване на резултатите и мониторинг  

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Предоставените в Moodle материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка 

включват: 

- основни ресурси по дисциплината – нормативни документи и стандарти 

- презентации по дисциплината 

- тренировъчни електронни казуси и тестове. Всички те са с посочени решения и верни 

отговори, което улеснява студентите в дистанционна форма на обучение.изпитен казус. 

 

Учебните дейности  в зависимост от спецификата на курса включват: 

 задания за самостоятелна работа в Moodle: разработване на курсова работа за СФУК в избрана 

от студента организация.   

 консултиране и взаимодествие чрез Moodle чат, форум, видеоконферентна връзка – в процеса 

на подготовка за изпита и при подготоката на курсовата работа 

 присъствени занятия  

 

КУРСОВА РАБОТА /по преценка на преподавателя/ 

1. Тема на курсова работа 

1.1. Препоръки за подобряване на организационна структура. 

 Преглед на мисия, визия, стратегически цели и задачи; 

 Описание на функциите на служителите от всяко звено; 

1.2. Системи за повишаване на мотивацията на служителите в Организацията; 

1.3. Управление на риска.  

 Създаване на условия за управление на риска; 

 Определяне на рисковите области; 

 Оценка и реакция на идентифицираните рискове; 

 Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска 



 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. текущо оценяване – то се формира от 2 компонента – курсова работа и тест. 

2. семестриален изпит – писмен, присъствен, тест.  

3. метод на формиране на семестриалната оценка: 50% от текущо оценяване и 50% от 

семестриален изпит. 

 

 

 
ОСНОВНИ ЛИТЕРАТУРНИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 
1. Закон за държавен вътрешен финансов контрол 

2. Закон за обществени поръчки 

3. Методически насоки по елементите на финансово управление и контрол 

4. Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор  

5. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор 

6. Закон за вътрешния одит в публичния сектор 

 

 


