
Факултет: Международна икономика и администрация 
Катедра: Международна икономика и политика 
Професионално направление: 3.8 „Икономика” 
Специалност: „ Финанси и счетоводство” 
Магистърска програма: Финансов одит 
Образователно-квалификационна степен: магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 
1. Наименование на курса: Одит на проекти и свързани с одита услуги 
2. Код на курса: ACC 3131 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: втора 
6. Семестър: трети 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц.д-р Симеон Милев 
9. Цели на курса: да се постигне базисно равнище за разбиране на смисъла, 
съдържанието и основните етапи в извършването на одит на проекти, финансирани от 
различни правителствени и междуправителствени програми. 
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно. 
11. Предварителни изисквания: познания по Организация на финансовата отчетност, 
Финансово счетоводство, Финансови отчети, Корпоративни финанси, Независим 
финансов одит 
12. Съдържание на курса: Етапи и процедури на одита върху проекти. Приемане и 
планиране на одиторски ангажимент, оценка на риска, одиторски доказателства и 
одиторски заключения. Свързани с одита услуги, съдържание и специфика. 
13. Библиография: 

1. Закон за независимия финансов одит, ДВ, бр. 101 от 2001 г., последно 
изменение бр.99 от 2011 г. 

2. Международни одиторски стандарти, в сила от 01.01. 2009 г. 
3. Сп. Счетоводна политика 2005 - 2013 г. 
4. Всякаква друга учебна и научна литуратура на български, английски или 

немски език. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  
                                                 Лекции :3 часа на седмица, 10 седмици  
                                                 Консултации: 2 часа на седмица, 10 седмици  
                                                 Групови семинари: 3 часа седмично 5 седмици 
15. Методи на оценяване: писмен изпит 

Оценката според постигнатата степен на решаване в изпитния тест е: 
За оценка отличен 6  - 86 – 100 %               За оценка добър 4   -    61 – 70 % 
За оценка мн. добър 5 -  70 – 85%              За оценка среден 3   -   мин. 50%  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика - няма 
 


