
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 учебната дисциплина: Системи за финансово управление
2. Код:
3. Вид: (задължителна / по избор): задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: добиване на знания и умения в областта на финансовото

управление и контрола
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) – икономическа и

финансова култура.
12. Съдържание на курса: Същност и елементи на финансовото управление и

контрола; технология на бюджетирането и управление на бюджети; счетоводна
политика и осчетоводяване на първични счетоводни документи; информационна
система, комуникация и мониторинг.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти - Закон за публичните финанси; Закон за финансовото
управление и контрол в публичния сектор; Закон за вътрешния одит в публичния
сектор; Закон за държавната финансова инспекция; Закон за счетоводството;
други.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Методи на
присъствено обучение: лекции – 15 седмици по 2 часа; упражнения - 15 седмици
по 2 часа и  консултации – винаги при заявено желание от страна на студентите.
Методи за неприсъствено обучение – текуща подготовка и проучване на система
за финансово управление и контрол на който и да е бизнес/бизнес единица - 120
часа.

15. Методи за оценка и критерии: тест с отворени и затворени въпроси и решаване на
казуси. Резултатите от теста се оценяват както следва:
- За правилно решение на първите девет въпроса се дават по 2 точки.
- За правилно решение на трите казуса по 4 точки.
- Общо 30 точки.
Оценка /  Брой точки – 6 - (27 – 30т.); 5 – (23 – 26 т.); 4 – (19 – 22т.); 3 – (16 –
18т.); 2 – (под 15т.)

16. Език на преподаване: български


