
Факултет „Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Финансов одит”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Финансов контрол
2. Код на курса:
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: 1
6. Семестър: 2
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението по дисциплината: Добиване на основни знания за

технологията и функционирането на финансоия контрол в икономическите
системи. Дисциплината е основополагаща по отношение на другите
дисциплини по финансов контрол, включително и изучаваните в
магистърската степен

10. Начини на преподаване – директно.
11. Предварителни изисквания: Търговско право, Макроикономика,

Микроикономика, Основи на счетоводството.
12. Съдържание на курса: Общи понятия на финансовия контрол. Способи на

контрола. Организация на контрола Отговорности следствие на извършен
контрол.

13. Библиография: Донев,К. Ж.Герджиков, Р.Димитрова. Теория на финансовия
контрол, ИУ, Варна, 2010; Милев, С. Ръководство по основи на финансовия
контрол, електронно издание, актуализирано 2011; Томева, М., З. Петкова,
М. Антов. Финансов контрол (избрани лекции, тестове и задачи), Свищов,
2007; Динев, М., Контрол в социалното управление. София, изд. Тракия,
1999.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции – 2 часа
седмично, 15 седмици; методи за неприсъствено обучение – текуща
подготовка – 2 часа на седмица.

15. Методи и критерии на оценяване: Тест от около 20 въпроса, затворени и
отворени. Въпросите получават максимален брой точки и са с различа тежест
от 2 до 6 точки според трудността им. При частично верен отговор на даден
въпрос се поставят по-малко точки от максимално възможните. Сборът от
точките на решен тест се изчислява в процент спрямо максималния брой
точки на теста. Оценките са: за решен тест 50 % - 55 % - среден 3; 56 % - 65
% добър 4; 66 % - 80 % - много добър 5; 80 – 100 % - отличен 6.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика – няма предвидена.


