
1 

 

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 
 

  
  
  
 BА 518 

 НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 
 Приета: Прот. № 3 от 27.04.2012 г. 

 Лектор:  Доц.д-р Слави Генов 

 
 

АНОТАЦИЯ 

В учебното съдържание на дисциплината са включени   теоретическите, 

методологическите и практически  аспекти на независимия финансов одит. Подробно се 

разглеждат съшността, правните основи, организация и регламентация,  както планирането и 

провеждането на независимия финансов контрол. Разглежда се технологията на одитния процес, 

конкретния инструментариум и одитоски процедури.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

Основна цел на дисциплината е студентите да получат знания и практически умения, 

след усвояването на които ще могат успешно да разбират и прилагат контролните процедури,  

подходите, методиките и техниките на независимия финансов контрол. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дсциплината се базира на знания, получени при изучаване на фундаменталните учебни 

дисциплини, има методологични и функционални входни и изходни връзки с учебните дисциплини: 

Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство II част /Счетоводство на предприятието/, 

Финансово счетоводство, Анализ на финансовите отчети и др. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

специалност                                   статут Кредити задочно обучение 
л с У общо 

Финанси Задължителна 6 30   30 
Счетоводство и контрол Задължителна 6 30   30 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

 

 

Тема  1. Същност на независимия финансов одит. Възникване и развитие на одита. 

Исторически предпоставки и основни етапи на раззвитието на съвременният независим финансов 

контрол. Концепция на одита. 

Тема 2. Правна и организационна рамка на независимия финансов контрол  в България. 

Изисквания на Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за независимия финансов 

одит. Професионално регулиране на одиторската професия 

Тема 3. Придобиване на правоспособност за извършване на независим финансов одит. 

Изисквания а стаж и професионален опит. Полагане на изпити и право за упражняване на 

професията. 

Тема 4.  Права и задължения на регистрираните одитори 

Тема 5. Основни организационни принципи - независимост, професионална 

компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност . Обхват на независимия финансов 

одит.   

Тема 6. Технология на одитния процес. Поемане на одиторски ангажимент.  Одит при 

ангажимент за първа година 

Тема 7. Предварително проучване и планиране на одита. Основни области на 

предварителните проучвания. Общ план и работни програми. 

Тема 8. Одиторска същественост. Понятието „същественост” в  одита. Основни 

фактори, които оказват влияние при определяне нивото на същественост. 

Тема 9. Оценка на одиторския риск. Общ риск в резултат  на вътрешноприсъщ риск,  

риск на контрола  и риск на разкритието . 

Тема 10. Оценка на счетоводната система и на системата за вътрешен контрол. 

Контролна среда и Контролни процедури  и фактори, влияещи върху тях. 

Тема 11. Одиторски доказателства и одиторска  документация. Грешки и измами, 

установени при одит 

Тема 12. Аналитични процедури при одита. Съдържание и видове аналитични 

процедури. 

Тема 13. Одит на приблизителни счетоводни оценки. Етапи на одита. 

Тема 14. Одиторска оценка за действащо предприятие. Видове показатели за оценка. 

Резултати от оценката на одитора и тяхното  докладване. 

Тема 15. Одиторски заключения. Изявления на ръководството на одитираното 

предприятие. 

Тема 16. Същност. съдържание и структура на одиторския доклад  Видове одиторски 

доклади  

Тема 17. Последващи събития при одита. Класификация на последващите събития и 

влияние върху действията на одитора. 
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КУРСОВА ЗАДАЧА 

В края на курса на всеки студент се предлага решаването на една обобщаваща задача. 

Защитата се извършва в края на семестъра. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка въз основа на 

участието им в семинарните занятия и провеждане на три контролни работи - едната за предмета 

на счетоводството, другата за метода на счетоводството и третата за организацията на 

счетоводството.При формирането на текущата оценка се взима предвид и резултата от курсовата 

задача. 

Семестриалният изпит е изпитен тест. Освобождаване от него се допуска, ако текущата 

оценка е отличен 6,00. 

Крайната оценка на студент явил се на семестриален изпит се формира от резултата от 

текущата оценка и оценката от семестриалният изпит. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон за счетоводството  

2. Закон за независимия фин. Одит  

3. Международни одиторски стандарти 

4. Донев, К., Ж.Герджиков, Р. Димитрова, „Теория на финансовия контрол“, Издателство 

„Наука и изкуство“, 2010 

5. Делауейт , Ф.  Международни одиторски стандарти, Икономика прес, С, 2007 
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 
 

  

  

  

 ВА 518 

 НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ  
 Лектор:  Доц.д-р Слави Генов 

 
 

Тема  1. Същност на независимия финансов одит. Възникване и развитие на одита.  

Тема 2. Правна и организационна рамка на независимия финансов контрол  в България. 

Професионално регулиране на одиторската професия 

Тема 3.  Придобиване на правоспособност за извършване на независим финансов одит 

Тема 4.  Права и задължения на регистрираните одитори 

Тема 5. Основни организационни принципи и обхват на независимия финансов одит 

Тема 6.  Технология на одитния процес. Поемане на одиторски ангажимент Одит при 

ангажимент за първа година. 

Тема 7. Предварително проучване и планиране на одита 

Тема 8. Одиторска същественост 

Тема 9. Оценка на одиторския риск 

Тема 10. Оценка на счетоводната система и на системата за вътрешен контрол 

Тема 11. Одиторски извадки 

Тема 12. Одиторска документаьция. Грешки и измами, установени при одит 

Тема 13.  Аналитични процедури при одита 

Тема 14. Одит на приблизителни счетоводни оценки 

Тема 15. Одиторска оценка за действащо предприятие 

Тема 16. Одиторски заключения 

Тема 17. Същност и структура на одиторския доклад  Видове одиторски доклади  

Тема 18. Последващи събития при одита 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Закон за счетоводството  

2. Закон за независимия фин. Одит  

3. Международни одиторски стандарти 

4. Донев, К., Ж.Герджиков, Р. Димитрова, „Теория на финансовия контрол“, Издателство 

„Наука и изкуство“, 2010 

5. Делауейт , Ф. Международни одиторски стандарти, Икономика прес, С, 2007 

 

 


