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 Компетентностният подход е в основата на модерното и качест-
вено висше образование и неговото последователно прилагане е 
гаранция за ефективен учебен процес. Изследването цели да 
предложи рамка на модел на този подход и неговите възможнос-
ти за усъвършенстване обучението по финансов контрол. Целта е 
постигната чрез обзор на научна литература,  практически опит и 
наблюдения на автора като преподавател. Представен е компе-
тентностен модел и са описани съставните му елементи като 
структура, равнище и степен на развитие. Направени са конкрет-
ни препоръки за неговото приложение в учебния процес и оцен-
ката на компетенциите на студентите. Прилагането на този модел 
ще допринесе за формиране на компетентни специалисти по 
счетоводство и одит. 

 

 

Основното предизвикателство пред висшето образование в нашата страна 

е свързано с качеството на обучението и подготовката на компетентни и конку-

рентоспособни специалисти. Проучванията, към момента са категорични в 

констатацията си, че изискванията на пазара на труда са неудовлетворени 

(Данев, 2015). Университетите са пред дилемата да разрешат или задълбочат 

този проблем. Практиката на страните с традиции и успехи във висшето образо-

вание показва, че компетентностният подход е в идейната основа на стратегията 

за неговото успешно разрешаване. При този подход фокусът на образователния 

процес е насочен към резултатите, свързани с формирането на компетентен, 

адаптивен и конкурентоспособен специалист, способен да работи в динамично 

променяща се мултикултурна среда, с вътрешната нагласа за поемане на риск и 

учене през целия си творчески и жизнен път. 

Във връзка с това, изследването има за цел да предложи рамка на компе-

тентностен модел за обучение по финансов контрол, който позволява да се 

формират в студентите професионални и общи компетентности, съобразени с 
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изискванията на бизнеса и тяхната реализация като счетоводители и одитори. 

Заедно с изследването на теоретичните аспекти на компетентностния подход и 

неговите възможности за прилагане в учебния процес по финансов контрол, ще 

се предложи модел за обучението на студентите.  

За да се изследват възможностите на компетентностния подход в обучени-

ето по финансов контрол е направен обзор на научната литература, свързана с 

неговата история, основни понятия, методология и прилагане в обучението по 

счетоводство и одит. През последните години този подход се изучава от раз-

лични гледни точки, както в страни с утвърдена практика за неговото приложе-

ние в учебния процес (Ford, 2014; Abbasi, 2013), така също и от учени в Румъ-

ния, (Andone, 2007), Русия, (Ефремова, 2012) и България (Борисов, Б., М. 

Богданова, 2008; Пенчев, 2011). Независимо от това, липсват разработки, свър-

зани с неговото приложение и резултати в обучението по финансов контрол.  

Съществуват различни теории (Тонкович, 2011) за възникването на компе-

тентностния подход. Една от тях е, че той възниква в началото на 90-те години, 

за да разреши несъответствието между изискванията на обществото и пазара на 

труда и подготовката на випускниците от учебните заведения. Друга теория го 

свързва с Болонския процес (Ветохин, С. С., О. В. Граблевский, 2014) и 

TUNING проекта. (Горылев, И. А, Пономарева Е. А, Русаков, А. В., 2011). Бази-

раното на компетенции обучение (competence-based education – CBE) се форми-

ра през 70-те години в САЩ. Авторите, изследвали развитието на този новатор-

ски подход в образованието, го разграничат на три етапа (Зимняя, 2004): 

- Първи етап (1960 - 1970) – в рамките на този период компетентност-

ният подход намира приложение главно в областа на езиковото и чуж-

доезиковото обучение. Правят се първите опити за разграничаване на 

понятията „компетентност“ и „компетенция, а във връзка с различните 

видове езикови компетенции се въвежда понятието „комуникативна 

компетенция“. 

- Втори етап (1971 - 1990) – през този период понятията компетенция и 

компетентност започват да се прилагат в областта на икономиката, по-

литиката, управлението, културата и обучението по мениджмънт, ли-

дерство и комуникация. Дж. Равен прави подробна интерпретация на 

понятието компетентност и го определя като феномен, който „се със-

тои от голям брой компоненти, много от които са относително незави-

сими и могат да бъдат заменяни един с друг, за да доведат до ефектив-

но поведение“ (Равен, 2002). В същото време той подчертава, че „уме-

нията“ са „мотивирани способности, които добавят стойности“. Него-
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вата идея се развива и в теорията се разграничават от 3 до 37 вида 

компетенции, които реално започват да се прилагат в обучението и да 

се оценят като негов резултат. 

- Трети етап (1991 - 2000) – компетентностният подход навлиза в хума-

нитарните науки (социология, педагогика, психология и други), а ком-

петентността като научна категория се свързва с резултатите от обуче-

нието. Характерно за този период е, че се предприемат действия и от 

световните организации за промени в образованието, като компетет-

ностният подход става приоритетен. В този дух са:  

- Доклад на международната комисия за образованието през XXI век 

„Образованието: скритото съкровище“ (Делор, 1997), където Жак 

Делор, формулира „четири стълба”, на който следва да се опира мо-

дерното образование: да се научим да знаем (learning to know); да се 

научим да действаме (learning to do); да се научим да живеем заедно 

(learning to live together); да се научим да бъдем себе си (learning to 

be). По този начин той определя основните групи глобални компе-

тентности, към които следва да се стреми образованието в света. 

- Документите от симпозиума в Берн 1996 по програмата на Съвета 

на Европа за ключовите компетенции (key competencies) в реформа-

та на образованието (Вацов, 2009). 

- Лисабонската стратегия; Болонската програма и други материали за 

модернизация на образованието (Байденко, 2009). 

Според някои автори (Вацов, 2009), може да се разграничи и четвърти 

етап в развитието на компетентностния подход. Те приемат, че той започва от 

2001 г. и продължава до днес. Характеризира се с това, че подходът придобива 

широка приложимост в страните от Европейския съюз, Русия, САЩ и е приори-

тетен за съвременното образование в целия свят. Държавните образователни 

стандарти в голяма част от страните се съобразяват с Болонската декларация, 

свързана с неговото приложение. Десетелетието 2005 - 2014 г. премина под 

обявената от ЮНЕСКО декада „Образование за устойчиво развитие“. Между-

народната научна общност възприема, разработва и усъвършенства компетент-

ностния подход като перспектива за повишаване на качеството на образование-

то и на живота на съвременния човек.  

Основните понятия в методологията на компетентностния подход са 

„компетентност“ и „компетенции“. В западната литература пъти тези две поня-

тия се използват като синоними (Михалкина, Е. В. Скачкова, Л. С., 2011), а в 

руската (Хуторской, А. В., Хуторская, Л. Н., 2004; Звездова, А. Б., В. Г. 
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Орешкин, 2010) и българската научна литература (Иванова, В. Ф., Илиева, Й. 

Д., Петрова, Р. Г., 2014) се срещат различни тълкувания, които с навлизането на 

европейските и международните стандарти в образователната сфера у нас, все 

по-често се консолидират около определенията, дефинирани в официалните 

документи. В Европейската квалификационна рамка компетентността се ин-

терпретира като доказана способност за използване на знания, умения и лич-

ностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуа-

ции и в професионално, и в личностно развитие, а компетенциите в областта 

на дадена дейност се разглеждат като комплексно владеене на специфични 

знания, умения и поведенчески модели в гъвкав план. Компетенцията е готов-

ност на индивида ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за 

постигане на целите и способността му да решава определен клас професионал-

ни задачи. Във връзка с това, компетентността в дадена област се разглежда 

като съвкупност от компетенции (знания, умения, нагласи, опит), необходими 

за ефективна дейност (СОПЕО, 2009).  

Анализът на двете понятия показва, че „компетентността“ по съдържание 

е по-всеобхватна и в нея се включва мотивацията и нагласата на личността да 

прилага в действие придобитите знания, умения и опит за постигане на резултат 

в дадена област. Именно в това се свежда и основната разлика на компетент-

ността от традиционните знания и опит. По своя характер, тя е интегративна, 

има пряко отношение към качествата и ценностната система на личноста и е с 

практико-приложна ориентация. Това дава основание голяма част от изследова-

телите на този феномен да се консолидират около определението, че „компе-

тетността е компетенция в действие“ (Хомский, Н., 2005).  

В научната литература се срещат различни класификации на компетент-

циите: поведенчески и технически, които, от своя страна, се делят на родови и 

специфични (М. Армстронг); общи (ключови) и функционални (спецефични); 

базови и отличителни (Л. Спенсър и С. Спенсър); „трансформационни“ 

(transformational) (M. Звел). Освен това, група родови компетенции се обединя-

ват в „клъстери“. Изброената класификация на компетенциите има мениджърс-

ка насоченост (Вачкова, 2006; Томов, 2010).  

За целите на образованието, някои автори разграничават компетенциите 

на: социални; професионални; комуникативни; информационни; академични, а 

други автори – на: общи (универсални, ключеви, надпрофесионални) и профе-

сионални (специални, предметно-специализирани) (Жук, 2009). В рамките на 

международния проект TUNING са разграничени 30 вида компетенции, обеди-

нени в три групи: системни, инструментални и междуличностни (Любимов, 
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2013). Според Европейската квалификационна рамка (СОПЕО, 2009), компе-

тенцията може да бъде: когнитивна, която предполага използване, както на 

известни, така също и на скрити знания, придобите от опит; функционална 

(умения и ноу-хау) – това което човек трябва да прави в работна, учебна или 

социална среда; личностна, която предполага поведенчески умения в конкретна 

ситуация; етична, която е свързана с ценностната система на личността и про-

фесионалната етика.  

В практиката е важно да се направи разлика между квалификация и ком-

петентност, защото „квалификацията е умение професионално добре да се из-

върши една работа, а компетенцията е умение в дълбочина да се разбира тази 

работа и да си наясно с резултатите от нея“. (Соколов, 2010) 

При подготовката на студентите по финансов контрол е препоръчително 

да се отчита разбирането за компетенност и компетенции, заложени в Между-

народните образователни стандарти за счетоводители и одитори (МОССО). 

(Лабынцев, 2007; IFAC, 2008; Фадейкина, 2008). Международните образовател-

ни стандарти (IES) за счетоводители и одитори са разработени от Международ-

ната федерация на счетоводителите (IFAC). Основната идея на стандартите е да 

се определят минималните изисквания за квалификацията на професионалните 

счетоводители в три области: образователни и професионални знания; практи-

чески опит; система за постоянно и непрекъснато актуализиране на знанията и 

уменията. Целта е, от една страна, развитие и утвърждаване на счетоводната 

професия в света, а от друга страна – да се гарантира високо качество на пре-

доставените професионални счетоводни услуги. Затова в тях се определя об-

ластта на знанията, които трябва да бъдат отразени в конкретна програма за 

обучение на професионалните счетоводители, но не се конкретизира нейното 

съдържание. Желателно е университетските учебни планове и програми да се 

хармонизират с тези на професионалните институции, като се разработват на 

модулна основа, така, че завършилите университета да могат да продължат като 

професионални счетоводители. Препоръките, свързани с образованието на 

професионалните счетоводители, са изложени в седем международни образова-

телни стандарта, а в отделен стандарт са посочени изискванията, свързани с 

обучението на одиторите. В тях са посочени най-общите изисквания към обра-

зователното и професионалното равнище, и препоръчителните знания, които 

трябва да притежава един професионален счетоводител. За целта в МОС 1 

Изисквания за въвеждане на програми за професионално счетоводно образова-

ние и МОС 2 Първоначална професионална подготовка (ППП): техническа 

компетентност, се предлага тримодулна структура, включваща: счетоводство и 
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свързаните с него знания; организация и управление на бизнеса; информацион-

ни технологии. Структурата на учебната програма е унифицирана и се отнася, 

както за счетоводители, така също и за одитори. Възприето е разбирането на 

англо-американската школа по счетоводство, че квалификацията „счетоводи-

тел“ е по-широка от квалификацията „одитор“. Освен това, се прави разлика 

между „професионален счетоводител“, който се разглежда като активен участ-

ник в управленската и данъчната политика на предприятието, и „счетоводител“ 

изпълняващ рутинна, оперативна счетоводна дейност.  

Изискванията и препоръките, свързани с компетенциите, компетентността, 

опита и етиката на професионалния счетоводител се представят в МОС 3 ППП: 

професионални умения, МОС 4 ППП: професионални ценности, етика и нагла-

си, МОС 5 ППП: професионален опит. Формулират се понятията способности, 

компетентност и квалификация на професионалния счетоводител.  

Под способности се разбират качествата на личността, позволяващи ѝ да 

изпълни своята роля като счетоводител. Те се групират в следните направления: 

интелектуални умения; методологически и функционални умения; личностни 

умения; междуличностни и комуникативни умения; организационни умения и 

умения за управление на бизнеса.  

Под компетентност се разбира способността на лицето да изпълнява сво-

ята роля като професионален счетоводител, в съответствие със стандартите, т.е 

това е умение да се демонстрира резултат в условия на работна среда.  

Под квалификация се разбира, че лицето е получило оценка за компетент-

ност. В МОС 6 ППП: оценка на професионалната компетентност, са изведени 

способностите и компетентностите, които следва да бъдат оценявани за полу-

чаване на квалификацията професионален счетоводител. Способностите, които 

следва да се оценят като резултат от обучението, са групирани в: професионал-

ни знания; професионални навици; професионални ценности, етика и нагласи.  

Компетентностите се разглеждат като резултат от изпълнение на: стан-

дартна дейност (функционални, управленски и междуличностни) и стандартно 

поведение (етично професионално поведение, демонстриране на професионален 

скептецизъм, професионално развитие).  

В МОС 7 Допълнително професионалното обучение, се излага концепция-

та за пред- и след- квалификационен период, като са направени препоръки на-

ционалните професионални институции да разработят система за мониторинг и 

контрол на „професионалните счетоводители“, с цел потвърждаване във време-

то на придобитото професионлно равнище.  
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В МОС 8 Професионална компетентност на партньорите за одит на фи-

нансови отчети са разгледани минималните изисквания за професионалните 

знания, навици, ценности, етика и нагласи, които са длъжни да притежават 

специалистите по одит. 

Направеният преглед на историята и методологията на компетентностния 

подход позволява да се направят следните изводи: 

- независимо, че първоначално се прилага в една област, той бързо се 

разпрострира във всички сфери на обществения и социалния живот и 

днес е в основата на новата образователна парадигма по целия свят;  

- препоръчително е обучението на студентите по финансов контрол да 

се съобрази с препоръките в МОССО, с цел подготовка на кон-

курентоспособни и адаптивни специалисти по счетоводство и одит. 

Прилагането на компетентностния подход в обучението по финансов кон-

трол позволява планирането и осъществяването на учебния процес да се реали-

зират в две основни направления: 

- постигане на целите и задачите на учебния план и програма за 

формирането на професионални компетенции и компетентности;  

- фомиране на универсални умения и способности, като: работа в екип; 

лидерство; активна социална позиция; адаптиране в мултикултурна 

среда; етични ценности; професионална нагласа за развитие и 

усъвършенстване. 

За реализирането на такъв подход спомага разработването на 

компетентностен модел за обучението на студентите по финансов контрол. Той 

следва да включва: модел на структура, равнище и степен на развитие на 

компетенции по финансов контрол; матрица за разпределение на 

компетенциите по тематични единици от учебните програми по финансов 

контрол; модел на технологията на лекциите и семинарните занятия по 

финансов контрол; модел за оценка на компетенциите и компетентността на 

студентите по финансов контрол. 
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Схема 1. Компетентностен модел за обучението 

на студентите по финансов контрол 

 

Матрицата за разпределение на тематичните единици по финансов 

контрол е одобрена в учебните програми на равнище университет и в модела се 

залага като зададен параметър. Компетенциите на студентите се формират на 

база професионални знания, умения, опит и нагласи за успех. Те могат да се 

систематизират, както е представено в таблица 1 така, че да определят рамката 

на модела на структура, равнище и развитие на компетенциите по финансов 

контрол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел на структура, 

равнище и степен на 

развитие на компетенции 

по финансов контрол 

Матрица на 

разпределение на 

компетентнциите  

и тематичнте 

единици в 

учебната 

програма по 

финанасов 

контрол 

Модел на технология 

на обучението  по 

финансов контрол 

- технология , форми, 

Модел на оценка и мониторинг на 

компетенциите и компетентността 

по финансов контрол 
- средства,технология,методи  процедури, 

Компетентност 

/самостоятелност при 

решаване на 

проблеми по 

финансов контрол/ 
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Таблица 1 

Модел на структура, равнище и развитие на компетенции 

по финансов контрол 

 

№ 
Структура на 

компетенциите 

Равнище и развитие на компетенциите 

по финансов контрол 

1. 

 

 

 

Професионални 

знания 

 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да знае: 

- концепциите за същността и развитието на финансовия 

контрол; 
- видовете и формите на финансов контрол и тяхното 

конкретно проявление; 

- информационното осигуряване и инструментариума на 

контрола; 

- нормативната регламентация на контролната дейност на 

Сметната палата на РБ и Европейската СП; Националната 

агенция за приходите; Агенцията за държавна финансова 

инспекция; Агенция „Митници“, независимия финансов 

одит и вътрешен одит; 

- правата и задълженията на контролните органи; 

- системата от въздействие в резултат на осъществен 
контрол; 

- контрол на основните обекти: капитал, активи, пасиви, 

приходи, разходи, финансов резултат, данъчни задължения. 

2. Професионални 

умения 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да умее: 

- да разграничава обхвата на различните контролни органи, 

техните права и задължения; 

- да прилага инструментариума на контрола според 

особеностите на обекта на контрола; 

- да използва различни по своя характер източници на 

информация за да аргументира и доказва констатации; 

- да определя характера на нарушенията и предлага 

подходяща система от въздействия, препоръки и мерки. 

3. Професионален 
опит 

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 
контрола и Финансов контрол трябва да придобие практичес-

ки умения, за да: 

- прилага инструментариума на контрола при осъщес-

твяване на контрол на капитала, активите, пасивите, 

приходите, разходите, финансовия резултат и данъчните 

задължения; 

- тълкува и използва нормативни актове в котролната 

дейност; 
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- планира и осъществява конкретна контролна дейност; 

- разпознава и разкрива характерни нарушения свързани с 

обектите на контрола; 

- обработва и прилага различни източници на иформация 

като доказателства и приложения към направени 

констатации; 
- формулира констатации и оформя приключителни 

документи за извършена конкретна контролна дейност; 

- реализира система от въздействия и проследява 

изпълнението на дадени препоръки от контролните 

органи. 

4. Нагласи за профе-

сионално развитие 

и успех 

  

Студентът на равнище бакалавър по дисциплините Теория на 

контрола и Финансов контрол трябва да има нагласа: 

- да отстоява своята гражданска и професионална позиция 

за социалната значимост на финансовия контрол в 

управленския и икономически процес; 

- да проявява интерес към проблемите, свързани с 

организацията, технологията и резултатите на финансовия 

контрол; 
- да прилага своите знания, умения и опит в избрана от него 

система за финансов контрол; 

- да прилага своите знания и опит при научни изследвания и 

проекти в областта на финансовия контрол; 

- да развива и усъвършенства своите знания, умения и опит 

в областта на финансовия контрол чрез членство и дейност 

в професионални организации.  

 

Посочените компетенции в своята съвкупност определят компетентности-

те, които следва да придобият студентите по финансов контрол. Активното им 

участие в учебния процес позволява те да развият различни по своя характер 

способности, които в тяхната съвкупност формират различни по вид компетен-

тности, съобразени с препоръчителните такива в МОССО. Затова е желателно 

компетентностите да се групират по посочения в Таблица 2 начин: функцио-

нални; организационно – управленски; междуличностни и комуникативни; 

етични ценности и нагласи.  
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Таблица 2 

Компетентности по финансов контрол 

 

№ 
Вид 

компетентности 
Способност студентът да: 

1. Функционални - прилага инструментариума на контрола и действащите 

нормативни актове при осъществяване на конкретна 

контролна дейност; 

- обработва, анализира и оценява счетоводна, финансова и 
икономическа информация за целите на контрола; 

- осъществява контролни процедури и действия, съоб-

разявайки се с технологичните особености на конкретна 

контролна дейност (данъчна ревизия, инспекция, вътрешен 

и външен одит, мониторинг)  

- съставя, оформя и приключва документи за резултатите от 

контролната дейност (доклади, актове, становища, 

протоколи, експертни заключения) 

2. Организационно – 

управленски 

 

 

 
 

 

- планира, организира, осъществява и приключва конкретна 

контролна дейност; 

- разпределя наличните ресурси за постигане на ефективен и 

ефикасен финансов контрол; 

- оформя, използва и архивира работни документи и досиета, 
свързани с контролната дейност; 

- оценява рисковете, свързани с подконтролния обект и с 

контролната дейност; 

- разкрива и анализира характера на нарушения и корупционни 

практики, свързани с основните обекти на финансов контрол и 

дейността на конкретни контролни органи; 

- организира действията си във връзка с изпълнението на 

зададен проект или задание . 

3. Междуличностни 

и комуникативни 

- работи в екип и да съгласува свойте действия с поставената 

цел; 

- изгражда лидерски качества и да отстоява своята позиция, 

без да преминава прага за толерантност и взаймно 
разбиране; 

- дискутира, беседва и комуникира с колеги и преподаватели, 

без да нарушава възприетата норма за етично поведение; 

- се адаптира към промените като поема риск и реагира 

адекватно в конкурентна среда; 

- работи и комуникира с потребителите на резултатите от 

контролната дейност; 

- работи и комуникира в мултикултурна среда като проявява 

толерантност и разбиране. 
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4. Етични ценности и 

нагласи 

- има вътрешна нагласа да спазва професионалната етика; 

- има разбиране и нагласа за спазване на принципите, 

свързани с организацията и технологията на контролната 

дейност; 

-  разбира и изпълнява служебните задължения така, че да не 

нарушава рамката на закона; 
-  изгражда чувство за толерантно и етично поведение при 

взаимоотношенията си с колеги и преподаватели при 

съвместната си работа в проекти, задания, дискусии и 

беседи. 

- се усъвършенства професионално и да има вътрешна 

нагласа да се учи от своя личен опит и на колегите си. 

 

Постигането на качество и резултати в учебния процес по дисциплините 

Теория на контрола и Финансов контрол изисква дефиниране на домашни зада-

ния, проекти, задачи и казуси, които да са по-тясно свързани с практическата 

дейност на контролните органи и да позволяват развитие и оценка на компетен-

тността на студента. Трябва да се отбележи, че има традиции и успехи в обуче-

нието по финансов контрол. Този факт улеснява неговото усъвършенстване чрез 

умело съчетаване на традиционите и иновативни технологии за осъществяване 

на учебния процес (Иванов, 2005). По този начин ролята на преподавателя се 

променя и от транслатор на знания, той се превръща в организатор, мениджър, 

който режисира обучението в съответствие с поставените цели за формиране на 

компетенции и компетентности, определящи профила на специалиста по счето-

водство и одит. Целта е чрез тяхното балансирано прилагане при провеждане на 

лекции и семинарни занятия да се провокира поведението и мисленето на сту-

дентите така, че те да станат активната страна в учебния процес. Преди да се 

премине към прилагането на нови технологии в обучението е препоръчително 

да се направи оценка на знанията, уменията, опита и нагласите сред студентите, 

а учебните занятия да бъдат добре планирани, организирани и ресурсно осигу-

рени. Диалогът, мотивацията, вътрешната нагласа и желание за сътрудничество 

и участие в обучението от страна на студентите е в основата на успеха и само 

по този начин ще се постигнат резултати, които да удовлетворяват и двете стра-

ни, участници в учебния процес.  

В научната литература (Мухина, 2013; Кирикова, 2012; Riccio, 2000) са из-

следвани възможностите на следните видове лекции, които са съвместими с 

целите на компетентностния подход в обучението по счетоводство и одит, а 

именно: лекция – визуализация; лекция – беседа; лекция с предварително пла-

нирани грешки; проблемна лекция; лекция – дискусия; лекция – пресконферен-
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ция. Технологията на обучението по финансов контрол може да се подобри, 

като се използват в комбинация различни видове лекции, съобразени с тематич-

ните единици, включени в учебните програми. Авторът, отчитайки своя много-

годишен опит като преподавател и нагласите на студентите към новите форми 

на обучение, допуска, че тяхното последователно прилагане ще съдейства за 

развитие и формиране на конкретни компетенции, систематизирани в таблица 3.  

Таблица 3 

Технология на лекционото обучение по финансов контрол 

 

Вид лекция Компетенции 
Тематична единица 

от учебната програма 

Уводна лекция  

Обобщаваща лекция 

нагласи - презентация на учебната дисциплина; 

- методология и форми на текущ конт-

рол; 
- форми на оценяване. 

Традиционна лекция професионални зна-

ния 

- концепции за същността и развитието 

на финансовия контрол; 

- видове и форми на финансов контрол и 

тяхното конкретно проявление. 

Лекция 

визуализация 

професионални зна-

ния и умения 

- информационно осигуряване и инстру-

ментариум на контрола; 

- нормативна регламентация на контрол-

на дейност, осъществявана от Сметната 

палата на Р България и Европейската 

сметна палата; Национална агенция за 

приходите; Агенция за държавна фи-

нансова инспекция; Агенция „Митни-
ци“, независим финансов одит и вътре-

шен одит; 

- права и задължения на контролните 

органи. 

Лекция с планирани 

грешки 

професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи 

- система от въздействие в резултат на 

осъществен контрол. 

Проблемна лекция професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи  

- контрол върху основните обекти: капи-

тал, активи, пасиви, приходи, разходи, 

финансов резултат, данъчни задълже-

ния. 

Лекция – дискусия професионални зна-

ния, опит, умения и 

нагласи 

- контрол върху данъчни задължения. 
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Лекция – прескон-

ференция 

професионални зна-

ния, умения, опит и 

нагласи 

- подходяща за всяка тема, представля-

ваща интерес за студентите, след пред-

варително обявяване във форума в ус-

ловия на дистанционно обучение. 

 

Възможности за усъвършенстване на технологията на обучение има и при 

организацията и провеждането на семинарните занятия. Препоръчително е те да 

се развият и изпълнят с ново съдържание в следните форми, представени в 

таблица 4, съдействащи за формиране на компетентности по финансов контрол. 

Таблица 4 

Технология на семинарните занятия по финансов контрол 

 

Форма 

на семинара 
Компетентности Роля на преподавателя 

Курсов проект - организационно – управленски; 
- междуличностни и 

комуникативни; 

- етични ценности и нагласи 

разяснява: изискванията, правила-
та, ограниченията; критериите за 

оценка; възможност за текущи 

консултации; прави препоръки. 

Кейсове, 

казуси, задачи 

- функционални; 

- организационно – управленски; 

- междуличностни и 

комуникативни; 

- етични ценности и нагласи 

прави необходимата организация; 

определя допълнителни изисква-

ния за работа в екип, докладване, 

оформяне на работни документи; 

мониторинг и контрол, изправяне 

на грешки. 

Ролеви игри - междуличностни и 

комуникативни 

- етични ценности и нагласи. 

разработва инструкции, прави 

коментари; мониторинг на играта 

и компетентна намеса, демонстра-

ция на документи, коригира пове-
дението, изисква обратна връзка. 

Различни по 

вид тестове 

- функционални. прави подбор на тестовете; 

определя критериите за тяхното 

оценяване. 

 

При компетентностния подход е важна триадата компетенции, 

технологията на обучението и оценката на резултата, като гаранция за 

качеството на учебния процес. Компетентността е резултат и следва да бъде 

оценена по безспорен, обективен, прозрачен и надежден начин. Оценката на 

компетенциите е сложна по своя характер и е свързана с осъществените 

дейности от страна на студента в процеса на обучение. Нейните основни 

характеристики са валидност, надеждност, справедливост, своевременост, 
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фокусираност, ефективност и холистичност (Ефремова, 2012). По финансов 

контрол тя може да се осъществи на две равнища: усвояване на учебния 

материал по учебните дисциплини и оценяване компетентността на студентите. 

Препоръчително е оценката да бъде комплексна и да се формира от различни 

видове текущо и крайно оценяване като: писмен изпит и текущ контрол чрез 

тест; подготовка и презентиране на курсов проект; решаване на кейсове и 

задачи; участие в ролеви игри. Затова моделът на оценка и мониторинг на 

компетенциите по финансов контрол следва да включва: критерии за оценка, 

правила и процедури, които да се прилагат последователно през целия семестър 

и при полагане на изпита по дисциплините Теория на контрола и Финансов 

контрол. Предложеният компетентностен модел позволява разпределение на 

тематичните единици от учебните програми така, че учебният процес да се 

ориентира към формиране на компетентности. За целта е необходимо: 

- да се балансира прилагането на традиционните и иновативните 

подходи за провеждане на лекции и семинарни занятия по дисцип-

лините Теория на контрола и Финансов контрол; 

- да се разработят учебници и учебни помагала, които да позволят 

студентите да постигат и защитават различни равнища компетенции по 

финансов контрол; 

- да се използват подходящи критерии и система за оценка на 

развитието на компетенциите и компетентността на студентите по 

финансов контрол; 

- да се мотивират студентите и преподавателите да участват активно в 

учебния процес; 

- да се предприемат действия за взаимодействие при реализирането на 

компетентностния подход на равнище преподавател, катедра и уни-

верситет. 

В заключение следва да се посочи, че прилагането на компетентностния 

подход в обучението по финансов контрол ще съдейства активно за формиране 

на професионални и общи компетентности у студентите „бакалаври“ от специ-

алностите „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ в Икономически 

университет – Варна. Реализирането на компетентностния модел за обучение по 

финансов контрол на студентите гарантира ефективност и качество на учебния 

процес и успешната им реализация в практиката като професионални счетово-

дители и одитори.  
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