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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНИЯ КУРС

1. Код: ACC 3129
2. Наименование на учебната дисциплина: „Одиторски подход и одиторска

практика.“
3. Вид на курса: Задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц.д-р Антон Свраков.
9. Резултати от обучението: да се постигне базисно равнище за разбиране на

начина, по който се извършва независимия финансов одит в светлината на българската
реалност и добрата международна практика.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: добра общоикономическа,

търговско-правна, данъчно-правна и финансова счетоводно-правна подготовка. За
семинарните занятия следва да се ползва учебната счетоводна кантора, компютрите и
писмено ръководство, което се предоставяне на всеки студент при началото на
лекциите.

12. Съдържание на курса: изразява се представянето на 11 самостоятелни теми,
изложени в учебната програма, които изцяло са насочени към начина, по който се
изпълнява един одиторски ангажимент.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси/инструменти:

(а) Закон за независимия финансов одит.
(б) Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството,

одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по
съдържание услуги, част I и II, лицензиран превод на български език, С., 2010 г.

(в) Ръководство по етичния кодекс на професионалните счетоводители,
лицензиран превод на български език, С., 2010 г.

(г) Коментари на Международните одиторски стандарти, публикувани в
Списание на ИДЕС от 2002 - 2012 г.

(д) Коментари на Международните одиторски стандарти, публикувани в сп.
„Счетоводна политика“ от 2003 - 2012 г.

(е) Формиране на одиторско мнение и одиторски доклади върху пълни
финансови отчети с общо предназначение, издание на ИДЕС, С., 2011 г.

(ж) Одитът в България, С, 2012 г.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:

Лекции: 30 часа
Упражнения: 15 часа
Консултации: само при искане от страна на студентите.

15. Методи за оценка и критерии: Представяне на курсов проект и писмен изпит.
16. Език на преподаване: Български.


