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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: “ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”; 

ЗА СПЕЦ: „Счетоводство и одит“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 4;  СЕМЕСТЪР: 8;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 150  ч.; в т.ч. аудиторна  45 ч. 

КРЕДИТИ: 5 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 

ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/

лабораторни упражнения) 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

15 

30 

105 

1 

2 

- 
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(Доц. д-р Светлозар Стефанов) 

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

„Счетоводна отчетност“    (Доц. д-р Слави Генов) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Учебната дисциплина Одит в публичния сектор задълбочава знанията, придобити 

от студентите, от предходните курсове на обучение по дисциплините: Теория на контрола, 

Финансов контрол, Управление на риска и вътрешен контрол, бюджетно счетоводство.  

Основната цел е, да се създадат потенциални възможности у студентите, които да им 

осигурят приложение на  придобитите знания и умения като счетоводители и одитори в пуб-

личния сектор. 

Подготовката на студентите е фокусирана в следните направления: 

✓ Презентации на лекционен материал, свързан с основните характеристики  и принци-

пи на одита, одитния процес, видовете одит в публичния сектор. Също така се изу-

чава одита осъществен от Сметната палата и вътрешен одит в публичния сектор. 

Разглеждат се  особеностите на одита на Европейски проекти  и  най-често среща-

ните измами в публичния сектор 

✓ Възможности за развиване на практически умения за прилагане  техниките и инстру-

ментариума на одита чрез решаване на казуси и задачи, имитиращи характерни на-

рушения констатирани  при одит в публичния сектор. 

✓ Развиване на способности за работа в екип като през семестъра студентите разра-

ботват курсова работа или  домашно задание.  

Дисциплината“Одит в публичния сектор“ позволява студентите да придобият способ-

ност за разширяване на знанията и формиране на нови умения в областта на одита. 

Придобитите знания и практически умения ще позволят на бъдещите специалисти пъл-

ноценна реализация в областта на  вътрешния и външен одит в публичния сектор. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1. Основни характеристики на одита в публичния сектор 4 8  

1.1 Роля и място на одита в управлението на публичния сектор    

1.2 Основни характеристики на одита в публичния сектор. Дефи-

ниция за одит в публичния сектор. 
   

1.3 Видове одит в публичния сектор.    

1.4 Принципи на одита в публичния сектор.    

1.5 Нормативна регламентация и стандартизация на одита в пуб-

личния сектор. 
   

ТЕМА 2. Одитен процес 3 4  

2.1 Етапи на одитния процес    

2.2 Одитни техники и инструменти    

2.3 
Одитни доказателства. Класификация на одитните доказателс-

тва. 
   

2.4 Одитен риск. Видове риск.    

2.5 Документиране на одитния процес.    

ТЕМА 3. Одит в публичния сектор, осъществен от Сметната па-

лата 
2 4  

3.1 Цел и обхват на одита от Сметната палата в публичния сектор.    

3.2 Финансов одит в публичния сектор, осъществен от Сметната 

палата. 
   

3.3 Одит за изпълнението в публичния сектор, осъщественн от    
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Сметната палата. 

3.4 Одит за съответствие в публичния сектор, осъществен от 

Сметната палата. 
   

3.5 Специални одити, изпълнени от Сметната палата.    

3.6 Реализиране на резултатите от одит, осъществен от Сметната 

палата в публичния сектор. Видове доклади. 
   

ТЕМА 4. Вътрешен одит в публичния сектор 2 4  

4.1 
Дефиниция и основни характеристики на вътрешния одит в 

публичния сектор. 
   

4.2 Видове одитни ангажименти.    

4.3 Оценка на системите за вътрешен финансов контрол и управ-

ление в публичния сектор от вътрешния одит. 
   

4.4 Оценка на риска в организацията от вътрешния одит.    

4.5 Докладване и препоръки от вътрешния одит.    

4.6 Взаимодействие на вътрешния одит с Одитния комитет, ръко-

водството и външните одитори. 
   

4.7 Оценка на вътрешния одит в публичния сектор. Видове оцен-

ки. 
   

ТЕМА 5. Одит на средствата от Европейския съюз 
2 4  

5.1 Нормативна регламентация на дейността, функции и задачи на 

Изпълнителната агенция „Одит на средства от Европейския 

съюз“. 

   

5.2 Одитна дейност на Изпълнителната агенция „Одит на средства 

от Европейския съюз“. 
   

ТЕМА 6. Финансови измами в публичния сектор 
2 6  

6.1 Дефиниция за измама. Видове измами.    

6.2 
Индикатори за разкриване и методи за превенция на измамите 

в публичния сектор. 
   

                                                                                 Общо: 15 30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Защита на курсова работа /домашно задание/, включваща тест, 

задача и казус 

1 50 

Общо за семестриален контрол: 1 50 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) – писмен, два въпроса и казус 1 55 

 Общо за сесиен контрол: 1 55 

 Общо за всички форми на контрол: 2 105 
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