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ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А  

Ф И Н А Н С О В О - С Ч Е Т О В О Д Е Н  Ф А К У Л Т Е Т

 КАТЕДРА  „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“  

Приета от ФС (протокол/ дата): УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол/ дата): Декан: 

(Доц. д-р Христина Благойчева) 

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 

ЗА СПЕЦ: „Счетоводство и одит“; ОКС „бакалавър“ – дистанционно обучение 

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3; СЕМЕСТЪР: 6 

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 210 ч.; в т.ч. аудиторна 15 ч. 

КРЕДИТИ: 7 

РАБОТЕН ЕЗИК: български 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 

ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ
ОБЩО 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

в т.ч.: 

● ЛЕКЦИИ

● УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/ лабораторни

упражнения)

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

в т.ч.: 

● ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  КОНСУЛТАЦИИ

● САМОПОДГОТОВКА

15 

6 

9 

195 

8 

187 

Изготвили програмата: 

1. …………………………………..

(Доц. д-р Руслана Димитрова) 

2. …………………………………..

(Доц. д-р Светлозар Стефанов) 

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

„ Счетоводна отчетност“ (доц. д-р Слави Генов) 
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І. АНОТАЦИЯ 

 
 

За изучаването на дисциплината Финансов контрол, от студентите, се изисква да 

притежават базисни знания и умения по счетоводство, право и мениджмънт.  

Основната цел на дисциплината Финансов контрол е, да се формират потенциални 

възможности у студентите, които да им осигурят приложение на  придобитите знания и умения, за  

да бъдат конкурентни  в динамична и променяща се бизнес среда. 

Подготовката на студентите е фокусирана в следните направления: 

✔ Презентации на лекционен материал свързан с последователност на контролните 

действия за контрол върху капитала, резервите, дълготрайните материални активи, 

материалните запаси, разчетите, паричните средства и безналичните плащания, разходи, 

приходи и финансов резултат. 

✔ Възможности за развиване на практически умения за прилагане инструментариума на 

финансовия контрол чрез решаване на казуси и задачи, имитиращи характерни нарушения, 

разкрити от контролните органи. 

✔ Развиване на способности за самостоятелна работа като през семестъра студентите 

разработват курсови работи или домашно задание.  

Дисциплината“Финансов контрол“ позволява студентите да придобият способност за 

разширяване на знанията и формиране на нови умения в областта на одита, данъчния контрол и 

финансовия анализ. 

Придобитите знания и практически умения ще позволят на бъдещите специалисти пълноценна 

реализация в областта на счетоводството, одита и финансовия контрол. 

 

 

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

No. 
по ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

1. Тема  първа  Въведение в учебната дисциплина  „Финансов контрол“  

1.1. 
Приемственост между дисциплината „Теория на контрола” и дисциплината  

„Финансов контрол“. 

1.2.  Входящ тест. 

2. Тема  втора Контрол върху основния капитал и резервите 

2.1. 
Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху основния капитал и 

резервите. 

2.2. Контрол върху основния капитал. 

2.3. Контрол върху резервите. 

3. Тема трета Котрол върху дълготрайните материални активи 
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3.1. 
Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху дълготрайните 

материални активи. 

3.2. 
Контрол върху първоначалната оценка, обезценката, наличността и техническото 

състояние на дълготрайните материални активи. 

3.3. Контрол върху увеличението и намалението на дълготрайните активи. 

3.4. Контрол върху дълготрайните материални активи придобитите чрез строителство.   

3.4.1. Контрол върху дълготрайните материални активи придобитите чрез възлагане. 

3.4.2. Контрол върху дълготрайните материални активи придобитите по стопански начин.   

3.4.3. Контрол върху амортизацията на дълготрайните   материални активи 

3.4.4. Контрол върху ремонта и подобренията на дълготрайните материални активи 

4. Тема четвърта Контрол върху материалните запаси 

4.1. 
Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху материалните 

запаси. 

4.2. 
Контрол върху доставките, първоначалната оценка, обезценката и наличността на 

материалните запаси. 

4.3. Контрол върху увеличението и намалението на материалните запаси. 

5. Тема  пета Контрол върху разчетите 

5.1. Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху разчетите. 

5.2. Контрол върху вътрешните разчети. 

5.3. Контрол върху външните разчети. 

6. Тема шеста Контрол върху паричните средства и безналичните плащания 

6.1. 
Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху паричните средства 

и безналичните плащания . 

6.2. Контрол върху паричните средства. 

6.3. Контрол върху безналичните плащания. 

7. Тема седма Контрол върху разходите , приходите и финансовия резултат 

7.1. 
Информационно осигуряване и доказателства за контрола върху разходите, 

приходите и финансовия резултат . 

7.2. Контрол върху разходите и приходите. 

7.3. Контрол върху финансовия резултат. 
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ІІІ.  МЕТОДИ НА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ1 

 
 При подготовката на студентите се използват следните учебни ресурси: 

презеинтации,лекции, казуси, задачи и нормативни актове в електронен вариант, онлайн тестове, 

чат, форум, конферентна връзка. 

 Учебният процес се осъществява под формата на лекции, упражнения, онлайн консултации. 

За полагането на изпита по дисциплината“Финансов контрол“студентите  решават 

присъствен  тест в Тест центъра на ИУ – Варна. 

 

 

ІV.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

  
No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол  

1.1. Курсова работа  (домашно задание) 1 87 

Общо за семестриален контрол: 1  87 

2. Сесиен (краен) контрол  

2.1. Изпит (присъствен тест) 1 100 

 Общо за сесиен контрол: 1 100 

 Общо за всички форми на контрол: 2 187 

 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Електронни учебни материали по дисциплината „Финансов контрол“, качени в 

платформата за дистанционно обучение на ИУ – Варна. 

2. Закон за корпоративното подоходно облагане 

3. Закон за счетоводството 

4. Национални счетоводни стандарти 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Закон за данък добавена стойност 

2. Правилник за приложение на закона за данък добавена стойност 

3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

4. Кодекс на труда 

 

                                                           
1 Методите за подготовка и провеждане на обучение се представят в съответствие с утвърдената Инструкция за 

разработване на учебна програма за дисциплина в дистанционна форма на обучение на Икономически 

университет – Варна. 

 


