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Катедра “Финанси и отчетност” 
Информационен пакет ECTS 

 
Специалност „Счетоводство и контрол“ 

Магистърска програма „ОДИТ“ 
Образователно–квалификационна степен „Магистър“ 

 
Обучението е предназначено за  завършили ОКС "бакалавър" / "магистър" в професионални направления 
различни от 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика. 
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОГРАМАТА  
Квалификационната характеристика е основен документ при планиране, организиране и управление на 
учебния процес. Тя определя професионалното предназначение на завършващите висше образование 
с образователно-квалификационна степен "Магистър" и професионална квалификация "Магистър по 
Одит", както и възможностите им за реализация. 
2. ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА:   
Магистърската програма по „Одит“ цели да подготви квалифицирани специалисти с възможности да 
издигнат на качествено ново ниво дейността на контролните органи и надзорни институции в публични и 
реалния сектор на икономиката. Обучението е съобразено с условията на контролна и надзорна 
конвергенция – сливане и взаимодействие на всички форми на надзор и регулиране в единна 
икономическа среда. Обект на специално преподавателско внимание са тенденциите за въвеждане на 
надзорни иновации в обединеното европейско икономическо пространство, както и промените, 
настъпили в ролята на надзора през последните години. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МАГИСТЪРА ПО ОДИТ: 
Специалистът завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална 
квалификация „Магистър по одит“ притежава и непрекъснато обновява задълбочени теоретични и 
емпирични познания специализирани в областта на счетоводството и одитния процес, основаващи се на 
познаването на актуалните промени на нормативната уредба и практическото прилагането на 
специализиран софтуер. 
Магистирът по "Одит" познава основните практики за управление на бизнеса, основните одиторски 
принципи, компонентите на финансовите отчети, практики и техники. Притежава умения да разчита 
записи във водените дневници, клиентски продукти, процеси и организация. Притежава необходимите 
езикови умения, подходящи за всички нива в клиентската организация,  необходимата експертиза в 
изискванията за законосъобразност на одиторските стандарти и правно-нормативни документи, 
основаващи системата на управление, мониторинг и регулиране в организацията. 
Магистърът по Одит притежава:  
- Богат набор от практически и познавателни умения и подходи за работа с клиенти, необходими за 
изпълнение на технологията на одиторския процес;  
- Системно интегрира нови знания и процедури, свързани с разработването на доклади и анализи  като 
част от одитната технология;  
- Умения да прилага на практика усвоените знания за провеждане на интервю и оформяне на  записи за 
оценка на конкретен одитиран обект при условията на недостатъчност, непълнота или ограниченост на 
достъпната информация и непредсказуемост;  
- Инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулира 
политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им; 
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- Умения да прилага разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;  
- Владее богата специализирана лексика, която да умее да прилага концептуално, с методите на  
абстрактното мислене в процеса на одитните практики и предлага аргументирани предложения за 
тяхното постоянно усъвършенстване или устойчиво прилагане. 
Демонстрира способности за професионално етично поведение и взаимодействие в контекста на 
професионална и/или специализирана среда; 
- Умее да създава дигитализирана информация чрез установяване на хардуер и софтуер, спазване 
правилата за кибер- и антивирусна защита с висока осведоменост по проблемите на сигурното 
архивиране. 
Компетентности: Самостоятелност и отговорност 
Магистърът по одит носи отговорност за планирането и извършването на одитната процедура, за да 
получи необходимата сигурност акуратното разработване на финансовите отчети по отношение 
съдържащи се съществени неточности, грешки или измами. Отговорност на одитора е изразяването на 
писмено становище по финансовите отчети, следвайки приетите счетоводни политики от ръководството 
на одитираната институция и установяването и поддържането на система за вътрешен контрол. 
Отговорното поведение на одитора е ограничено от информацията, придобита чрез одита. Одиторът 
може да прави самостоятелни предложения относно формата или съдържанието на финансовите отчети 
или да ги изготвя, изцяло или частично, въз основа на информация от ръководството по време на 
извършването на одита. Отговорността му за одитираните от него финансови отчети обаче се ограничава 
до изразяването на мнението му за тях. 
Компетентности за учене 
Магистърът по Одит самостоятелно, системно и задълбочено обновява  знанията си чрез поддържане 
високо ниво на компетентност по отношение работа в дигитална среда за интегрирана работа в   мрежи 
,професионален софтуер, специализирана терминология  при анализ на одитните доказателства с цел 
усвояване на актуален понятиен базис, инструментариум чрез различни форми за поддържане на 
квалификацията. При разработването на одитните доклади се води от принципите на професионалната 
етика, концептуален подход на база  анализ, синтез и обобщение и при разработването на одитните 
доклади. 
Комуникативни и социални компетентности 
Магистърът по одит притежава умения за общуване и поведенческа адаптация, компетентно говорене, 
презентиране и аналитично представяне на резултати от проведени одитни процедури. Притежава 
умения за социална комуникация и социално взаимодействие - вербална и невербална  за бързо 
адаптиране в колектива на одитираната организация. Получава достъп до голямо количество 
потенциално поверителна информация, поради което е много важно да се поставят силни контроли за 
сигурност върху всички файлове за вътрешен одит и всички запазени данни. Одитори на всички нива 
обаче трябва да развият уменията и способността да общуват с другите в предприятието относно 
работата си и да помагат на другите да разберат стойността на вътрешния одит. 
Професионални компетентности 
Магистърът по одит е компетентен да организира одитна процедура чрез запознаване на одитираната 
институция с процедурата, времевият хоризонт и обхватът на одитните действия. На база познанията си 
по общо и  управленското счетоводство, финансовото управление и оперативния мениджмънт с 
разбиране за важността на бизнес процесите, както и способността да наблюдава и описва чрез 
дигитализиран инструментариум. Промяната на технологиите, както и политическият и регулаторен 
климат, в който действат, предизвиква у вътрешните одитори  възприемането на непрекъснатото 
обучение като ключова компетентност. Той е компетентен на база представени одиторски доказателства 
аналитично и визуално да формулира концепции и на тази основа да проектира и тества решения на 
проблемни ситуации и планове. Докладва резултати и разработва препоръки за ефективни коригиращи 
действия чрез одитния доклад. 
Завършилите обучението си в магистърската програма по "Одит" могат да упражняват следните 
професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 
2011 г.: 
- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346 Ръководител на 
клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; - 2441 Икономисти; - 
2422 Специалист по административна политика 
/счетоводство/; - 7040 Ръководител Сметна палата; - 7043 Ръководител анализи и прогнози; - 
Ръководител стратегическо планиране; - 7045 Ръководител филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 
3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер ценни книжа; - 3313 Оперативен счетоводител; - 3314 
Приложен специалист статистика; - 3315 Оценител на имущество и щети 
 



Квалификационната характеристика на специалността "Счетоводство и контрол" за образователно-
квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по одит" е основен 
документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със 
Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС 
"Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски". 
 



СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН  
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8. ИКОНОМИКА 
СПЕЦИАЛНОСТ: СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ОДИТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:  МАГИСТЪР 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО ОДИТ 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА 

Първа година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

1. Икономикс 
2. Финанси 
3. Основи на правото 
4. Счетоводство 
5. Избираема дисциплина I група 
6. Избираема дисциплина II група 

4.0 
6.0 
5.0 
6,0 
4.5 
4.5 

 
 

1. Финансово посредничество  
2. Корпоративни финанси 
3. Застраховане 
4. Корпоративно счетоводство 
5. Избираема дисциплина III група 
6. Избираема дисциплина IV група 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
3.0 
3.0 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една 

дисциплина от всяка група) 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една 

дисциплина от всяка група) 

 

Избираеми дисциплини I група 
1. Стратегическо управление 
2. Финансова математика 
3. Институционални основи на 
икономиката 
 
Избираеми дисциплини II група 
1. Информационни технологии в 
счетоводството 
2. Анализа „разходи-ползи“ на 
социалната политика 
3. Методологични подходи и 
модели в прилагането на МФСС 

 
4.5 
4.5 

 
4.5 

 
 
 

4.5 
 

4.5 
 

4.5. 
 

Избираеми дисциплини III група 
1. Валутни и митнически операции 
и контрол 
2. Данъчно облагане , бюджет и 
контрол в ЕС 
3. Теоретични основи на данъчното 
облагане 
 
Избираеми дисциплини IV група 
1. Счетоводни измерения на 
секюритизацията 
2. Счетоводни измерения на 
финансовите рискове 
3. Бизнес анализ, счетоводно 
базирано оценяване на фирмите 

 
 

3.0 
 

3.0 
 

3.0 
 
 
 
 

3.0 
 

3.0 
 
 

3.0 
 Общо 30  Общо 30 

Втора година 

Първи семестър ECTS 
кредити 

Втори семестър ECTS кредити 

1. Анализ на финансови отчети 
2. Търговско право 
3. Финансово счетоводство 
4. Изследователски методи 
5. Избираема дисциплина V група 
6. Избираема дисциплина VI група 

6.0 
6.0 
6.0 
4.0 
4.0 
4.0 

1. Професионална етика и независимост 
2. Международни одиторски стандарти 
3. Одитни процедури във финансовия 
сектор 
4. Избираема дисциплина VII група 
5. Избираема дисциплина VIII група 

3.0 
3.0 

 
3.0 

 
3.0 
3.0 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една 

дисциплин от всяка група) 

Избираеми дисциплини (студентите 
избират една дисциплина от всяка 

група) 

 

Избираеми дисциплини V група 
1. Планиране на одитни процедури 
2. Финансово-счетоводен 
мениджмънт 
 
Избираеми дисциплини VI група 
1. Одитни процедури по възлагане 
на обществени поръчки в ЕС 
2. Техническо и програмно 
осигуряване на одита 

 
4.0 
4.0 

 
 
 
 

4.0 
 

4.0 

Избираеми дисциплини VII група 
1. Международно публично право 
2. Данъчно процесуално право 
3. Трудово и осигурително право 
 
Избираеми дисциплини VIII група 
1. Регулиране и нормативно съотвествие 
на одита 
2. Управление на риска и вътрешен 
контрол 

 
3.0 
3.0 
3.0 

 
 
 
 

3.0 
 

3.0 
 Общо 30  Общо 30 

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 
Специалност: Счетоводство и контрол 

Магистърска програма „ОДИТ“ 
ОКС «Магистър» 

 
 

ИКОНОМИКС 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация:  
Целта на учебната дисциплина “Икономикс” е студентите да получат задълбочени знания за 
съществените характеристики на действащите икономически системи, основните принципи на 
икономическото мислене, мотивацията в действията на пазарните субекти. Ударението се поставя върху 
възгледите за еволюиращите модели на пазарното стопанство, системите, структурите и агентите на 
пазарните отношения, тенденциите и динамиката на определящите икономически показатели. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Икономическа политика: цели, мерки и инструменти. Измерване и структура на националната 
икономика. Икономически растеж. Икономически цикъл. Безработица и инфлация. Фискална политика. 
Пари, парична политика и централна банка. Макроикономическа политика в отворена икономика. 
Европейска икономическа интеграция. Макроикономическа политика в отворена икономика. 
Технология на обучение и оценяване: 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове. 

ФИНАНСИ 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 3л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина “Финанси” е студентите да получат задълбочени знания в областта на 
приходите, разходите, дефицита и дълга на публичния сектор, като се запознаят с процедурата по 
изготвяне, обсъждане, приемане, изпълнение и приключване на държавния бюджет, организацията на 
данъчното облагане, спецификата на публичните разходи по функции, предпоставките за формиране и 
правилата за управление на държавния дълг. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Финансова система. Пари. Публични (фискални) финанси. Пари. Публични (фискални) финанси. 
Консолидиран държавен бюджет. Държавни разходи.  Държавни разходи.  Фискална децентрализация. 
Данъци. Данъчна система и политика. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. 
Корпоративен подоходен данък. Косвени данъци. Акцизи. Мита и митническа политика. Данък върху 
добавената стойност. Неданъчни приходи в държавния бюджет. Социално осигуряване. Бюджетен 
дефицит и неговото финансиране. Данъчен и финансов контрол. Международни публични финанси. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ОСНОВИ НА ПРАВОТО 



 
ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация:  
Учебната дисциплина „Основи на правото” цели усвояването от студентите на необходим и 
задължителен обем от знания в областта на теорията на правото, познаването на принципни положения 
на публичното и частното право, персонално боравене с терминологията на правото, както и 
изграждането на индивидуални практически умения и навици при тълкуването на правните норми и 
работата с нормативните актове. Учебната програма е съобразена с аналогичните принципни изисквания 
на европейските и националните университети към студентите, изучаващи специалности, които 
предпоставят правни знания като необходимо условие за успешната им подготовка и бъдеща 
практическа работа. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Основи на правото и обща теория на правото. Произход и същност на правото; Систематизация на 
позитивното право. Публично и частно право; Обща характеристика на източниците на правото. 
Класификация; Правни норми - определение и видове. Действие на правните норми; Юридически факти 
и правоотношения. Действие на правото; Тълкуване на правото - понятие и видове. Прилагане на 
правото; Субекти на правото. Физически и юридически лица. Обща характеристика, понятия.; 
Гражданско-правен статут на физически лица. Правоспобност и дееспособност.; Правни белези в 
гражданско-правния статут на физическите лица; Юридически лица - понятие и видове. Гражданско-
правен статут на юридическите лица; Вещни правоотношения. Взаимодействие със закона за държавната 
собственост и закона за общинската собственост; Трудови договори - понятие и видове, конкурси и 
правила. Трудово възнаграждение и системата на работната заплата; Трудова дисциплина и 
дисциплинарна отговорност. Прекратяване на трудовите отношения. Класификация;  
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

СЧЕТОВОДСТВО 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 2л + 2су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Разглеждат се научно-теоретичните основи на счетоводството: същност, способи, средства, както и 
организацията на счетоводството в качеството му на информационна и контролна система. Изясняват се 
нормативната уредба на счетоводната отчетност, Закон за счетоводството, МСС, НСС, сметкоплан. 
Целта е да се осигури научна и практико-приложна подготовка на студентите в тази важна област на 
научно знание, в качеството и на фундамент на счетоводството. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Счетоводството като информационна и контролна система. Стопанските средства на предприятието като 
обект на счетоводството. Способ на балансовото обобщаване. Двустранно записване в счетоводството. 
Връзка и зависимости между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки в процеса на 
счетоводното отчитане на дейността на предприятието. Способ на документирането. Инвентаризацията. 
Оценка на активите и пасивите. Калкулиране. Текущо счетоводно отчитане. Видове и оценка на активите 
и пасивите по Закона за счетоводството и тяхната приложимост в счетоводната практика. Принципи на 
счетоводното отчитане на разходите, на разходите за труд и осигуровки, на производството и 
реализацията на продукцията, стоките и услугите на предприятието. Принципи на счетоводното отчитане 
на капитала, резервите и финансовите резултати. 
Технология на обучение и оценяване 



Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  

 
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

 
ECTS кредити: 4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Акцентира се върху теорията и съчетана с практико-приложния й характер и различието между опита на 
водещите в света фирми и нашата управленческа практика. Дисциплината  кореспондира най-пряко с по-
частните управленчески науки като Персонален мениджмънт, Производствен мениджмънт, Иновационен 
мениджмънт и пр., така също и с дисциплините маркетинг, макро и микроикономика. Целта  на 
дисциплината е да обогати познанията на студентите, които са преминали курса по “Теоретични основи 
на управлението” с проблемите на стратегическото управление. с цел избягване на повторения в двете 
програми, акцента е поставен върху практико-приложната част на проблематиката, като същевременно 
въпроса за стратегическото управление и връзката му с изграждането на управленчески структури се 
разглежда в по-голяма дълбочина. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност на управлението. анализ на промените в управлението през 60-те години на ХХ в. Възникване 
на стратегическото управление. Същност на стратегическото управление. Стратегия и цели. Йерархия на 
целите. Алгоритъм на изграждане на стратегията. Роля на външната среда. Сценариен анализ. Метод на 
сегментацията. Проектиране и избор на стратегия. Мисия на организацията. Инструментариум за 
разработване на стратегията; портфейлен анализ, матрица на Бостънската консултативна група, матрица 
на “Дженерал електрик”, матрица на Ансъф. Диверсификационна стратегия. Същност на 
диверсификацията. Видове диверсификационни стратегии и механизъм на тяхното изграждане. 
Конкурентна стратегия. анализ и профилиране на конкурентите. Форми на конкурентна борба и 
механизъм на изграждане на конкурентната стратегия. Стратегия и фирмена култура. Същност на 
управленческата структура. Организацията като система; общ модел и неговите основни характеристики. 
Структура, връзки, цели и поведение. Организационно проектиране. Видове управленски структури 
(базови понятия - звено на управление, ниво на управление, мащаб на управляемост, делегиране и пр. 
Функционална управленческа структура - същност, изграждане, противоречия. Дивизионна 
управленческа структура. Вертикална и хоризонтална интеграция. Диверсификация и дивизионалност. 
Роля на ръководството. Роля на ръководството в изграждането на стратегията и управленческата 
структура.                                                                               
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА 
 
ECTS кредити: 4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
В предложената учебна дисциплина ще бъдат разгледани някои основни методи за проектиране и 
решаване на научни проблеми. Основните цели на дисциплината са студентите да придобият 
практически умения и познания за работа със специализирани софтуерни програми и търсене на 
информация в научни библиотеки. В курса ще се демонстрират подходи за изготвяне на математически 



модели на реални проблеми и начини на тяхното решаване. Създадените модели ще бъдат  тествани в 
практиката.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност и видове лихва. Проста и сложна лихва. Дисконтни изчисления. Анюитетни изчисления. 
Авансова и дължима лихва. Сконтиране. Ренти и анюитети. Дробни ренти и ренти с непрекъснато 
плащане. Използване на електронните таблици за лихвени сметки. Пространствени и времеви граници на 
риска. Честота на риска и непрекъснати случайни величини. Математическо очакване и моменти на 
разпределението. Натрупване на опасности и акумулирани рискове. Изпъкнали и вдлъбнати функции и 
множества. Функции на полезност Рискът в животозастраховането и пенсионното осигуряване. 
Имитационно моделиране. Метод „Монте Карло“ 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОСНОВИ НА ИКОНОМИКАТА 
 
ECTS кредити:4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Институционални основи на икономиката” е разработен в 
съответствие с общите цели на обучението по специалност “Одит”. В структурно отношение обхваща 
основни теми, засягащи институционалната структура, регулирането и функционирането на стопански 
системи на различни равнища – национално, европейско и глобално. При разработването на отделните 
теми са взети предвид теоретичните и емпиричните постижения в областта на политическата икономия и 
институционалния икономикс. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност и характеристики на политическата икономия. Теория на политическата икономия. 
Политическа икономия на капитализма. Политическа икономия и икономическа политика. Развитието 
през призмата на политическата икономия. Международни измерения на политическата икономия. 
Въведение в институционалния икономикс. Принципи на институционалния икономикс. Стар 
(традиционен) и нов институционализъм. Идейна и историческа еволюция на институционалния 
икономикс. Значение на институциите за икономическото развитие. Връзката между институциите и 
икономическия растеж. Новият институционален икономикс и околната среда. Новият институционален 
икономикс и развитието. Основните институции на национално, европейско и глобално ниво. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО 
 
ECTS кредити: 4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по счетоводство на предприятието и 
компютърните умения. Целта на този курс е придобиване на знания, теоретично осмислени и свързани 
непосредствено с практиката по счетоводно отчитане в едно предприятие. Насочен е към изпълнението 
на две основни функции: да разяснява задълбочено и интегрално, но същевременно по достъпен начин 
фундаменталните постановки при изграждане на информационни системи в основните отчитащи се 



единици - предприятията; да съдейства за изграждане на умения, необходими в практиката и 
придобиване на основни знания при работа със счетоводни информационни подукти. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Определяне на понятията информация и данни и тяхната роля в изграждането и функционирането на 
информационните системи.  Същност на системния подход. Информационни системи. Класификация на 
информационните системи. Системи за кодиране на данните. Организация входа на информационните 
системи с хартиени първични документи. Организация на входа на компютърните информационни 
системи с електронни първични документи. Закон за електронния документ и електронен подпис 
(ЗЕДЕП). Счетоводни програми за автоматизирана отчетност - принципи на изграждане и подходи на 
организация. Класификация на счетоводните програми. Структура и съдържание на счетоводните 
програми. Въведение в практическата работа с инсталирания счетоводен програмен подход. 
Подготвителни процедури. Допуск до системата. Изготвяне на индивидуален сметкоплан. Процедури по 
регистрация на първични счетоводни документи. Приключвателни операции и изготвяне на справки и 
елементите на годишния финансов отчет. 
Технология на обучение и оценяване: 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

АНАЛИЗА “РАЗХОДИ-ПОЛЗИ“ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
ECTS кредити: 4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината Анализ „разходи-ползи” на социалната политика е разработен в 
съответствие със съвременните изисквания за обучението в магистърските програми, което предполага 
изграждането на теоретически знания и практически умения да се интерпретира в контекста на 
проектирането на тези дейности. Защото резултатите от този анализ са един от основните критерии за 
избора на инвестиционен проект в сферата на социалната политика. В структурно отношение, 
предлаганата учебна програма е съсредоточена главно върху основните теми, създаващи една най-обща, 
но достатъчно убедителна представа за възможностите на този анализ. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност на социалната политика. Етимология на основните категории и понятия. Особености на 
социалната политика като обект на аналитични изследвания. Анализът (методът) „разходи - ползи“ („Р-
П“) като единство на анализите: финансов, икономически и на риска. Аналитичен цикъл и основни 
елементи на анализа „разходи – ползи“. Методология, изчисляване на разпределителните тегла, проблеми 
и тенденции при анализа „Р-П“. Идентифициране на релевантните разходи и ползи. Ценообразуване на 
продукта, създаден в социалната сфера. Особености на паричното остойностяване на ползите при 
прилагане на метода „разходи – ползи” за анализ на социалната политика. Общественото благосъстояние 
като обект на изследване (критерий на Парето; компенсационен критерий на Хикс-Калдор;, съображения 
за справедливост. Същност на социалното инвестиране. Определяне на съвкупната социална инвестиция. 
Социално проектиране. Метрично аргументиране на социалния проект (чиста настояща стойност, 
вътрешна норма на възвращаемост и т.н.). Социално сконтиране (социална норма на дисконтиране; 
конвенционално / експоненциално сконтиране; намаляващи социални норми на дисконт). 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ И МОДЕЛИ В ПРИЛАГАНЕТО НА МФСС 
 
ECTS кредити: 4.5       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 1 



Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Методологични подходи и модели в прилагането на МФСС” е 
разработен в съответствие с общите цели на обучението по специалност “Счетоводство и контрол”. 
Дисциплината обхваща теоретични и практически подходи и задачи, проблеми и конкретни казуси, 
свързани с теоретичните основи и методическите подходи във връзка с обработката и подготовката на 
отчетна информация от предприятията и нейното представяне във финансови отчети. Учебната програма 
е разработена в съответствие с действащите нормативни актове, отнасящи до счетоводната отчетност, 
основаваща се на утвърдените счетоводни стандарти. Получените по програмата знания са призвани да 
допълнят в систематичен вид и в по-практически план получените вече теоретични и приложни знания 
по дисциплината "Счетоводство" и „Корпоративно счетоводство“. Структурата на програмата е 
изградена в съответствие с разбирането, че със запознаване със счетоводните стандарти много по-добре, 
по-точно и ясно студентите ще могат да прилагат регламентираните правила и подходи по съставяне на 
финансовите отчети, отговаряйки на водещото изискване за вярно и честно представяне на 
имущественото и финансово състояние на предприятията. С оглед на това главният акцент се поставя 
върху потребността от добро познаване и разбиране на вътрешната логика, структурата и съдържанието 
на отделните счетоводни стандарти. Излаганият в лекциите материал, илюстративните примери, 
предвидените казуси и практическите задачи целят да се затвърдят получените в рамките на лекционния 
курс познания, като стимулират потребността от по-нататъшното им самостоятелно разширяване от 
студентите. 
Съдържание на учебната дисциплина: Въведение в счетоводните стандарти. Въведение в счетоводните 
стандарти. Изисквания за представяне на финансови отчети с общо предназначение. (Приложим МСС 
1/НСС 1 Представяне на финансови отчети.) Изисквания за представяне на финансови отчети с общо 
предназначение. (Приложим МСС 1/НСС 1 Представяне на финансови отчети.) Изисквания за 
представяне на финансови отчети с общо предназначение. (Приложим МСС 1/НСС 1 Представяне на 
финансови отчети.) Изисквания за представяне на финансови отчети с общо предназначение. (Приложим 
МСС 7/ НСС 7 Отчети за паричните потоци.) Проблемни области при изготвяне на финансовите отчети. 
(Приложим МСС 34/ НСС 34 Междинно финансово отчитане.) Проблемни области при изготвяне на 
финансовите отчети. (Приложим МСС 10 Събития след датата на баланса/ НСС 10 Събития, настъпили 
след датата на ГФО.) Проблемни области при изготвяне на финансовите отчети. (Приложим МСС 8 
Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки/ НСС 8 Нетни печалби и 
загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.) Проблеми в отчитането 
на дълготрайните материални активи (Приложим МСС 16 Имоти, машини и съоръжения/ НСС 16 
Дълготрайни материални активи.) Проблеми в отчитане на нематериалните активи. (Приложими МСС 38 
/ НСС 38 Нематериални активи.) Проблеми в отчитане на инвестиционните имоти. (Приложими МСС 40/ 
НСС 40 Инвестиционни имоти) Проблеми в отчитане на биологичните активи (Приложими МСС 41/ 
НСС 41 Земеделие/ Селско стопанство.) Обезценка на активи и отчитане на загубата от обезценка 
(Приложими МСС 36/ НСС 36 Обезценка на активи.) Признаване на приходите (Приложими МСС 18/ 
НСС 18 Приходи.) Отчитане на лизинга (Приложими МСФО 16 / НСС 17 Лизинг). Стойностни оценки, 
приложими в счетоводните стандарти (Приложим МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.) 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът по учебната дисциплина „Финансово  посредничество“ има за цел да осигури поглед върху 
икономиката на финансите, икономиката на банките, тяхната роля в икономиката и въпросите на 
практическо управление на риска. 



Въвеждат се основните модели и проучвания на основната литература по финансова 
икономика и финансово посредничество. Чрез използването на инструментите на общата 
макроикономическа теория за проблемите на финансовата теория са  показани връзките между  двете 
дисциплини. Студентите да получат необходимите знания както за  усвояване на банковата технология с 
оглед бъдещата им реализация в банковите и небанковите финансови институции, но и за .успешни 
бизнес отношения с банките. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Финансова система, финансови пазари и посредници. Възникване на банките. БНБ. БНБ част от 
системата на Европейските централни банки. Роля, функции и значение на централната банка. Парична и 
кредитна политика на централната банка /световен опит/. Банков надзор и контрол върху банковата 
система. Валутен борд. Източници за привличане на ресурси от търговските банки. Пласмент на  
ресурсите на банката. Платежно посредничество. Банкови услуги и зад балансови ангажименти на 
банките. Валутни сделки. Банкови рискове. Икономически основи на стабилността на търговските банки. 
Банката като икономически субект. Печалба и рентабилност на търговските банки. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Корпоративни финанси” е разработен в съответствие с общите цели 
на обучението по специалност “Одит”. В структурно отношение обхваща както основни общи теми за 
финансирането и финансовото управление на различни по юридическа регистрация търговски 
дружества, така и конкретни проблеми, свързани с определяне на ликвидността, платежоспособността и 
рентабилността на фирмата, възможностите за използване на оперативния и финансов ливъридж и 
прилагане на методите за оценка на ефективността на инвестиционните проекти. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Финанси и финансово управление на фирмата. Годишни финансови отчети. Анализ на финансовите 
отчети на фирмата. Амортизация и амортизационна политика на фирмата.  Анализ и управление на 
оборотния капитал на фирмата. Методи за оценка на активите на фирмата. Анализ на критичните 
съотношения разходи – обем на продажбите – печалба. Капиталово бюджетиране. Дългосрочно 
финансиране на фирмата. Цена и доходност на финансовите активи. Анализ на чувствителността и 
симулационни методи. Стратегическо финансово планиране и системи за стратегически контрол.  
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ЗАСТРАХОВАНЕ 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 



Целта на курсът е студентите да се запознаят със застрахователните отношения като специфичен вид 
финансови отношения свързани с дейността по управление на риска, както и с конкретната организация 
чрез която те се осъществяват. В своята конкретика очакваните резултати при обучението на студентите 
могат да бъдат разграничени в две основни направления. Първото е свързано с познаване на дейността на 
застрахователните дружества и тяхната специфичност изразена чрез финансовата им структура, 
необходимостта от застрахователното посредничество чрез ползването на услугите на застрахователни 
брокери и агенти, като и ролята на държавата за поддържане на  стабилността на системата. Второто 
основно направление на придобиване на знания от страна на студентите е свързано с изясняване на 
възможностите и значението на организирането на застрахователната защита от страна на ползвателите 
на услугите на застрахователните дружества. Студентите ще имат възможност да придобият знания 
помагащи им ясно да разграничат отделните форми на застраховане отговарящи на конкретната 
необходимост по отношение обхват, цена и интензивност на застрахователната защита. Разглеждането на 
механизма на ликвидация на щети има за цел да представи конкретиката на последователността на 
причинно-следствения процес от действия от момента на идентифициране на настъпила щета до нейното 
обезщетяване. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Възникване и генезис на застрахователните отношения. Същност и фундаментални характеристики на 
застрахователните отношения. застрахователна калкулация. Форми на осъществяване на 
застрахователната защита. Ликвидация на щети. Посредници на застрахователните дружества. 
Финансиране на застрахователното дружество. Застрахователно-технически резерви – видове, 
характеристики и предназначение. Организационна структура и контролинг на ефективността на 
процесите в застрахователното дружество. Финансов анализ на дейността на застрахователя. 
Застрахователни измами и организация на дейността по тяхното противопоставяне. Съвременни форми 
на осъществяване на застрахователните отношения в дигитализирана среда. Роля на държавата при 
осъществяване на застрахователната дейност. Инвестиционни инструменти за поддържане на 
ликвидността при застрахователни събития с катастрофичен характер. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 2л + 2су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Тя включва фундаментални и приложни знания по счетоводство, адекватни на изискванията на пазарната 
икономика. Получаваните по програмата знания са призвани да допълнят в по-практически план 
получените вече теоретични и приложни знания по дисциплината "Счетоводство". Учебната програма се 
основава на познанията на студентите и по другите фундаменталните икономически дисциплини. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Въведение в дисциплината "Корпоративно счетоводство". Действаща нормативна уредба. 
Предназначение на финансовите отчети. Потребност от изготвяне на индивидуален сметкоплан, 
основаващ се на примерния Национален сметкоплан, като организационна база и връзка на 
извършваните стопански операции с регламентираните за изготвяне годишни и периодични финансови 
отчети. Счетоводно отчитане на увеличаването и намаляването на дълготрайните материални активи. 
Амортизация на дълготрайните активи. Методи за амортизация. Счетоводен и данъчен амортизационен 
план. Отчитане на амортизацията. Счетоводно отчитане на нематериалните активи и дългосрочните 
финансови активи. Счетоводно отчитане на материалите, стоките и продукцията. Счетоводно отчитане 
на биологичните активи. Счетоводно отчитане на финансовите средства. Касова книга, опис на сметка. 
Особености при отчитане на валутните средства. Счетоводно отчитане на разходите по икономически 
елементи. Специфични особености при приключването (нулирането) на разходните сметки. Счетоводно 
отчитане на разходите за дейността, формиране на производствената себестойност и отчитане на 
незавършеното производство. Счетоводно отчитане на непроизводствените разходи. Счетоводно 



отчитане на финансовите разходи, извънредните разходи и разходите за бъдещи периоди. Счетоводно 
отчитане на приходите от продажби на продукция, стоки и услуги и на другите приходи на 
предприятието. Счетоводно отчитане на финансовите приходи, извънредните приходи и приходите за 
бъдещи периоди. Счетоводно отчитане на собствения капитал. Формиране на текущия финансов 
резултат. Разпределение на получената печалба. Счетоводно отчитане на привлечените средства. 
Счетоводно отчитане на разчетните взаимоотношения на предприятието с доставчиците и клиентите. 
Счетоводно отчитане на разчетните взаимоотношения на предприятието с персонала и съдружниците. 
Счетоводно отчитане на разчетните взаимоотношения на предприятието с държавните и осигурителните 
институции. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ВАЛУТНИ И МИТНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛ 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът по дисциплината ”Валутни и митнически операции и контрол” запознава студентите с основните 
форми и методи на контрол, прилагани при митническия и валутен контрол, както и тяхната 
институционална организация и правна основа. Курсът е разделен на две. В първата част, митнически 
контрол се преподават основните категории, понятия, форми и методи на митнически контрол, както и 
спецификата на процедурите и действията на митническите контролните органи при отделните 
митнически режими. Дава кръг от минимални знания относно бъдещото ни участие в митническия съюз 
на ЕС. Втората част от курса запознава студентите с организацията и формите на валутния контрол и 
валутния режим. Съответно студентите се запознават и с нормативните изисквания и санкции при 
прилагането на съответните контроли. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност и съдържание на митническия контрол. Видове и форми на митническия контрол. Митническа 
политика. Права и задължения на страните в контролното правоотношение. Обобщена декларация за 
въвеждане. Митнически контрол на въведени стоки до получаване на митническо направление. Обща 
митническа тарифа и тарифно класиране. Деклариране на стоките и даване на митнически режим. 
Контрол при митнически режими внос, износ, транзит. Митнически контрол при митнически режими-  
обработка под митнически контрол и митническо складиране. Митнически контрол при митнически 
режим временен внос. Митнически контрол при прилагане на митнически режими активно 
усъвършенстване и пасивно усъвършенстване. Митнически контрол на операции под покритието на 
карнета ТИР и АТА. Валутен монопол и валутен контрол. Обект и субект на валутния контрол. Контрол 
върху операциите и сделките с валутни ценности и имущества под валутен контрол. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, БЮДЖЕТ И КОНТРОЛ В ЕС 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 



Лекционният курс по дисциплината “Данъчно облагане, бюджет и контрол в ЕС” е разработен в 
съответствие с общите цели на обучението по специалност “Счетоводство и контрол”. Курсът е 
магистърска програма, която запознава студентите с основните принципи на общата данъчна политика 
на ЕС, данъчното законодателство на ЕС и основните видове контрол осъществяван от европейските 
институции. В структурно отношение курсът обхваща основни теми засягащи данъчната и бюджетната 
политика, както и последващата контролната дейност от европейските институции. При разработването 
на отделните теми са взети предвид постиженията на данъчната теория и практика и изискванията на 
Договора за функциониране на ЕС, директивите за Подкрепа за сътрудничеството в ЕС по фискални 
въпроси: „Фискалис 2020“; Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, 
Споразумение между ЕС и Кралство Норвегия за административното сътрудничество в областта на 
данъка върху добавената стойност (ДДС), Административно сътрудничество в областта на акцизите и 
Административно сътрудничество в областта на ДДС в ЕС. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Обща данъчна политика на ЕС. Основни насоки и цели на общата данъчна политика на ЕС при отделните 
видове данъци. Европейска данъчна политика по отношение на преките данъци. Европейска данъчна 
политика по отношение на ДДС. Информационната система VIES/Value Added Tax Exchange System/. 
Прилагане на ДДС в отделните страни членки на ЕС. Общата данъчна политика на ЕС по отношение на 
акцизите. Бюджет на ЕС. Приходна част на бюджета на ЕС. Разходна част на бюджета на ЕС. Бюджетна 
процедура. Финансов контрол в ЕС обща рамка. Европейска сметна палата/ЕСП/. Служба ОЛАФ и 
защита на финансовите интереси на европейските граждани и борба с измамите. Координация, 
сътрудничество и взаимодействие на европейските финансовоконтролни институции и националните 
финансовоконтролни органи и институции на примера на Р. България: СПБ, АДФИ, Изпълнителна 
агенция „Одит на средства от Европейския съюз”, АФКОС и др. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ  
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Дисциплината „Теоретични основи на данъчното облагане” е водеща избираема дисциплина за магистри 
специалност „Одит”- дистанционно обучение. Курсът  „Теоретични основи на данъчното облагане” има 
за задача да запознае студентите с основите на теорията на финансите и данъчното облагане в контекста 
на теорията на общественото благосъстояние, икономическия растеж и устойчивото финансиране, както 
и с най-важните институционални основи на публичните финанси.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
История на данъчното облагане. Особености на отделните видове данъчно облагане. Класически теории 
на данъчното облагане. Съвременна теория на оптималното данъчно облагане. Кейнсиански теории на 
данъчното облагане. Теории за съотношението преки косвени данъци. Теория на предлагането и крива на 
Лафер. Теория на плоското данъчно облагане. Фискална теория на ценовото равнище.  
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 
 

СЧЕТОВОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 



Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Целта на курсът е да запознае студентите с една от бурно разрастващите се финансови иновации в 
последните десетилетия, намерила широко приложение, както в банковият и инвестиционен сектор, 
осъществяващ своята дейност в глобален контекст, така и в бизнес организациите от по-малък мащаб. 
Чрез систематично и последователно представяне на учебните теми се цели придобиването на знания и 
умения у студентите относно същността на секюритизацията, основните етапи на нейното протичане, 
както и ясното разкриване на финансовата същност и необходимост от нейното осъществяване. 
Конкретното акцентиране върху характерните особености на етапите на протичане и непосредствените 
задачи на страните в процеса има за цел засилване на практико-приложния характер на обучението. С 
разглеждането на конкретно разнообразие от секюритизирани актив се дава възможност на обучаваните 
да придобият по-ясна представа за непосредственото приложение на процеса и възможностите му в 
конкретната бизнес и инвестиционна среда у нас. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Историческа характеристика на процеса на секюритизация. Същност, основни характеристики и 
особености. Базисен модел на секюритизация. Основни понятия и термини, характеризиращи 
секюритизацията на активи. Видове секюритизация. Роля на процеса на секюритизация. Видове 
секюритизирани активи- ипотечни кредити, кредити за автомобили, задължения по лизинг, кредитни 
карти, здравни осигуровки и др. Протичане на процеса секюритизация- основни етапи и характерни  
особености. Технология на секюритизиране на ипотечните кредити. Основни участници в процеса на 
секюритизация. Задачи на целевата компания в процеса. Предимства и недостатъци от извършването на 
секюритизация. Установяване на рисково- претегления размер на експозициите и загубите при 
различните видове секюритизация. Минимални изисквания за признаване на кредитния риск. Анализ на 
отношенията секюритизация - банкови бизнес модели - банково посредничество. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

СЧЕТОВОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Счетоводни измерения на финансовите рискове” в структурно 
отношение обхваща както основни общи теми за същността и видовете рискове свързани с 
осъществяване на инвестиционната активност,  така и конкретни измерения на избора и изграждането на 
успешни хеджингови стратегии целящи пълното обхващане на рисковите експозиции.  Материалът е 
подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на 
разумен компромис между теоретичното и практико-приложено познание се дава приоритет на 
практическата страна на разглежданата тематика.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Въведение – риск и видове риск. Същност, основни характеристики и особености. Пазарен, лихвен и 
кредитен риск. Валутен, държавен, технологичен и оперативен риск. 
Риск от неплатежоспособност, ликвиден и катастрофичен риск. Измерители на риска: Променливост 
(Volatility), Value at risk and Expected Shortfall. Технология на хеджиране на финансовите рискове – 
същност, стратегии и приложение. Инвестиционни стратегии хеджиращи пазарния риск посредством 
употребата на опции – същност, видове и инвестиционна резултатност. Инвестиционни стратегии 
хеджиращи финансовите рискове (валутен, кредитен и лихвен) посредством употребата на опции – 
същност, видове и инвестиционна резултатност. Хеджиране на валутният, кредитен и лихвен рискове 
посредством употребата на форуърди и фючърси.  
Валутни, кредитни и лихвени суапи – същност, хеджингова употреба и инвестиционни възможности. 
Технология на обучение и оценяване 



Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

БИЗНЕС АНАЛИЗ, СЧЕТОВОДНО БАЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМИТЕ 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 2 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Бизнес анализ, счетоводно базирано оценяване на фирмите” е 
разработен в съответствие с общите цели на обучението по специалност “Счетоводство и контрол”. В 
структурно отношение обхваща както основни общи теми за теоретичните основи, методиката и 
методите и информационното осигуряване на бизнес анализа, така и конкретни направления на този 
анализ по данни от финансово-счетоводната отчетност на предприятието. Специален акцент е поставен 
върху методиката на  бизнес  анализа. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Теоретични основи на бизнес анализа и на счетоводно базираното оценяване на фирмите. Методика и  
методи на бизнес анализа и на счетоводно базираното оценяване на фирмите. Информационно 
осигуряване на бизнес анализа и на счетоводно базираното оценяване на фирмите. Анализ на 
формирането и използването на ресурсния потенциал на предприятието. Анализ на производството и на 
реализацията на продукцията. Оперативен анализ на дейността на предприятието. Стратегически бизнес 
анализ. Комплексна оценка на предприятието по данни от финансово-счетоводната отчетност. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Анализ на финансови отчети” е разработен в съответствие с общите 
цели на обучението по специалност “Одит”. В структурно отношение обхваща петнадесет основни теми 
засягащи прилаганите методи и подходи за анализ на финансови отети, които се отнасят за специфични 
обекти на отчитане каквато е банковата дейност, от една страна, и от друга -  дейността на предприятията 
от публичния сектор. При разработването на темите са взети предвид основните принципи, правила и 
концепции за счетоводно отчитане и анализ на елементите на финансовите отчети, приложен е 
задълбочен сравнителен анализ на динамиката в счетоводното знание през последните години и 
съвременния отговор на проблематиката в Международните стандарти за финансово отчитане, респ. 
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, Директивите на Базелския комитет по 
банков надзор и националното счетоводно законодателство. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Особености на финансовото счетоводство в дейността на финансовите предприятия. Нормативно 
регламентиране на счетоводството. Финансови отчети в условията на прилагане на Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС). Надзорни 
финансови отчети на предприятията от финансовия сектор. Рамка за консолидирано финансово отчитане 
(FINREP). Собственият капитал като елемент на финансовите отчети с общо предназначение. 
Нормативна рамка за отчитане на собствения капитал и капиталовите изисквания (COREP). Оценка и 
представяне на активите и пасивите във финансовите отчети за целите на анализа. Оценка и представяне 



на приходите и разходите във финансовите отчети за целите на анализа. Анализ на рисковите експозиции 
и обезценките за очаквани кредитни загуби. Анализ на паричните потоци в предприятията от финансовия 
сектор. Анализ на капиталовата адекватност на банките. Анализ на показателите за финансово състояние 
- ликвидност платежеспособност и рентабилност. Същност и особености на финансовото счетоводство в 
публичния сектор. Финансови отчети на предприятията от публичния сектор в контекста на действащата 
нормативна уредба в страната. Финансови отчети на предприятията от публичния сектор в условията на 
прилагане на Концептуалната рамка за финансово отчитане с общо предназначение от организациите от 
публичния сектор. Анализ на показателите за ефективност, ефикасност и икономичност на разходите в 
предприятията от публичния сектор. Анализ на бюджетните показатели за ангажименти за разходи в 
предприятията от публичния сектор. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Търговско право” съдържа правния статут на търговците и техните правни 
форми, в които могат да извършват търговска дейност, общите положения за търговските дружества и 
видове такива. Изучават се отделните търговски сделки. Дисциплината има за предмет и на изучаване на 
материята относно производствата по несъстоятелност и ликвидация. Учебната програма на 
дисциплината е съобразена със съвременните изисквания за обучение на студенти – икономисти. 
Вниманието на студентите се насочва към овладяване на знания относно основните положения на 
търговското право и практиката по неговото прилагане. Знанията, придобити вследствие обучението, са 
важни както за теоретическата подготовка на студентите, така и за тяхната реализация в практиката на 
национално и международно ниво. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Търговско право – определение и система. Понятие за търговец.  Търговска фирма и седалище. 
Предприятие и клонове.  Едноличен търговец. Търговски дружества – определение и видове. 
Събирателно дружество. Командитно дружество. Дружество с ограничена отговорност.  Акционерно 
дружество. Акции и облигации.  Търговски сделки – понятие и видове.  Търговска продажба. Договор 
за лизинг. Комисионен договор.  Спедиционен договор и договор за превоз. Банкови сделки. 
Менителница. Запис на заповед.  Чек. Ликвидация и търговска несъстоятелност. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО 
 
ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 3л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Дисциплината обхваща теоретични и практически подходи и задачи, проблеми и конкретни казуси, 
свързани с теоретичните основи и методическите подходи в областта на финансовото счетоводство.  
Подробно и последователно се разглеждат: целите и организацията на финансовото счетоводство; 
счетоводните принципи като основа на финансовото счетоводство; организацията на счетоводството за 



дейността на отделните категории предприятия; основните икономически зависимости за целите на 
финансовото счетоводство; счетоводния анализ на дълготрайните активи; счетоводния анализ на 
материалните запаси; счетоводния анализ на трудовите услуги; счетоводен анализ на разходите; 
моделите и методите за съизмерването на приходите и разходите; счетоводното съпоставяне на 
приходите и разходите; счетоводното отчитане на финансовите активи и свързаните с тях финансови 
разходи и приходи; счетоводното отчитане на собствения капитал; финансово-счетоводния анализ на 
дейността въз основа на данните от финансовите отчети. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Въведение в дисциплината. Връзка на финансовото счетоводство с други счетоводни и икономически 
дисциплини. Счетоводно отразяване на дейността на отделните категории предприятия. Основни 
икономически зависимости и организацията на финансовото счетоводство. Счетоводен анализ на 
дълготрайните активи. Счетоводен анализ на материалните запаси. Счетоводен анализ на трудовите 
разходи. Счетоводен анализ на разходите. Калкулиране на себестойност на продукт. Модели и методи за 
съизмерването на приходите и разходите. Счетоводно съпоставяне на приходите и разходите и 
установяването на стойностния резултат. Счетоводно отразяване на стойността, финансовите активи и 
свързаните с тях финансови разходи и приходи. Счетоводно отразяване на собствения капитал на 
фирмата. Финансово-счетоводен анализ на дейността въз основа на данните от финансовите отчети. 
Основни финансови показатели. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Дисциплината „Изследователски методи” е важна задължителна дисциплина за магистрите специалност 
„Счетоводен-финансов мениджмънт”. Курсът има за задача да запознае студентите с основите на 
теорията и практиката на научно-приложните изследвания, както и с най-важните институционални 
изисквания за подготовка на курсови и дипломни работи в рамките на Югозападния университет и 
Стопанския факултет в частност.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Формулиране на изследователска задача, изследователски въпроси. Критичен преглед на литературата. 
Изследователска стратегия. Достъп до информация и изследователска етика. Популации и извадки. 
Вторична информация. Наблюдения и интервюта. Използване на въпросници за събиране на първична 
информация. Количествена и качествена /категориална/ информация. Съставяне на доклад и писане на 
изследователска теза 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 
 

ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 



Анотация: 
Целта на учебната дисциплина “Планиране на одитни процедури” е студентите да получат задълбочени 
знания за същността и значението на процеса на финансовия одит (одита на финансовите отчети), 
разглежданите процедури, които са подходящи за използване във всички одити в областта на 
счетоводството, като част от процедурите могат да се прилагат и при други икономически одити, сред 
които са одитът на човешките ресурси и маркетинговият одит. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност и значение на одита.   Нормативна база на одита. Професионална етика в одита. Одитни 
доказателства и документиране на одита. Планиране на одита. Практически аспекти на планирането. 
Одитни процедури. Видове одитни процедури. Аналитични процедури. Методи при прилагане на 
аналитични процедури. Одиторски риск. Процедури за оценка на риск. Приложими Международни 
одиторски стандарти по етапите на одитния процес. Процедури относно финансовите активи и 
собствения капитал. Процедури при приключване на одита и одиторски доклад. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в 
рамките на разумен компромис между теоретичното и практико-приложно познание се дава приоритет 
на практическата страна на разглежданата тематика. Съвременните капиталови пазари, подпомагани от 
процесите на глобализация, се характеризират с улеснен достъп и постоянно нарастваща капитализация. 
Всичко това постави нови предизвикателства при формирането на инвестиционните решения с цел 
постигането на ефективно управление на доходността и риска от инвестиционните позиции. Нарасналите 
възможности за инвестиционна активност не само разшириха възможностите за международна 
диверсификация на инвестиционните портфейли, но представиха и нови възможности за участие в 
колективни инвестиционни схеми, каквито са ETFs. Тази нова и с по-висок инвестиционен потенциал 
среда поставя все по-остро въпросът за разбирането и интерпретирането на базовата връзка доходност-
риск в условията на глобализираната инвестиционна среда. Това разбиране не може да бъде постигнато 
без познаване на основните инвестиционни инструменти и специфичния баланс доходност-риск, който 
носят в контекста на осъществяването на финансовия мениджмънт на инвестициите в ценни книжа. 
Познаването на източниците на информация необходими за вземане на инвестиционни решения и 
специфичната динамика на финансовите пазари в условията на различни нива на информационна 
обезпеченост и ефективност е другият задължителен набор от знания, които трябва да бъдат усвоени в 
допълнение на базовите знания за характеристиките на ценните книжа и принципите на портфейлно 
моделиране. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Структура на инвестиционната среда. Същност на инвестиционната индустрия. Инвестиционни 
посредници и тяхната роля. Организация на фирмите в инвестиционната индустрия.Колективни схеми за 
инвестиране - Взаимни, ETF’s, индексни и хедж фондове. Дългови ценни книжа – същност, 
характеристики и видове. Оценяване на дългови ценни книжа. Рискове свързани с инвестициите в 
дългови ценни книжа. Капиталови ценни книжа – същност, характеристики и видове. Риск и 
възвръщаемост от капиталови ценни книжа. Оценяване на обикновени акции. Фактори влияещи върху 
стойността на акциите. Финансовата глобализация като фактор в риск мениджмънта. Същност и 
характерните особености на съвременната глобална система с акцент върху ролята и възможностите й в 
процесът на управление на финансовите инвестиции. Теорията за рационалните очаквания и Хипотезата 
за ефективните пазари като детерминанти на инвестиционните очаквания на капиталовите пазари. 
Поведенчески финанси и техническият анализ. Основни постановки на поведенческите финанси и 
пазарното ценообразуване. Пазарните “балони” и поведенческите финанси. Приложение на теорията на 



игрите спрямо финансовите пазари. Финансови кризи – същност, механизми на трансфер, видове и 
последици. Отражение на финансовите кризи на развиващите се капиталови пазари. Инвестиционен 
мениджмънт. Пазарен, специфичен риск и диверсификация. Алокация на активите и портфолио 
конструиране. Пасивно и активно управление. Определяне и обхващане на пазарните неефективност – 
фундаментален, технически и количествен анализ. Счетоводните финансови отчети като източници на 
информация за инвестиционния мениджмънт. Анализ на финансовите отчети и вземане на 
инвестиционни решения. Анализ на финансовите пазари – детерминанти на пазарната динамика и видове 
подходи за нейния анализ. Пасивни и активни инвестиционни стратегии. Инвестиционна мотивация при 
избора на подход към инвестиране на финансовите пазари. Формиране на стратегия и управление на 
инвестиционния портфей. Основни международни капиталови пазари. Пазарна капитализация и значение 
за глобалната икономика. Консолидация и разширяване на дейността. Развити и развиващи се 
капиталови пазари. Пазарна взаимосвързаност в кризисни условия. Капиталови пазари от Централна и 
източна Европа, Степен на интеграция и хомогенност. Обвързаност с развитите капиталови пазари. 
Капиталови пазари от Югоизточна Европа и мястото на българската капиталова търговия. Българска 
фондова борса – значение за националната икономика и перспективи за развитие. 
Технология на обучение и оценяване 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЕС 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Одитни процедури по възлагане на обществени поръчки в ЕС” е 
разработен в съответствие с общите цели на обучението по специалност “Одит”. В структурно 
отношение обхваща както основни теми за етапите на процедурата за възлагане на обществени поръчки, 
така и конкретни проблеми, свързани с изискванията за документиране и отчитане на обществените 
поръчки и процедурите за мониторинг и контрол на обществените поръчки. 
Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като е 
постигнат разумен компромис между теоретичния и практико-приложен материал по разглежданата 
тематика. Разработеният богат учебен материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят 
получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално 
приложение в практиката. Целта  е студентите да получат задълбочени знания за основните документи и 
процедури за възлагане, отчитане, мониторинг и контрол на обществените поръчки. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Подготовка и планиране на обществените поръчки. Изготвяне на документация за обществената поръчка. 
Оценяване на офертите и възлагане на поръчката. Договор за обществена поръчка. Изпълнение на 
поръчката. Основни грешки при възлагане на обществени поръчки. Документиране и отчетност на 
обществената поръчка. Мониторинг на обществените поръчки. Външен контрол на Агенцията по 
обществени поръчки (АОП). Външен контрол на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова 
инспекция (АДФИ). „Зелени“ обществени поръчки. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ТЕХНИЧЕСКО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОДИТА 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 



Семестър: 3 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по провеждане на  одит и одиторски 
стандарти. Целта на този курс е да създаде и развие знания за институционалната рамка на одита и 
програмното му осигуряване. Одитът осигурява: Подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект има, 
когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има 
време да бъдат направени, ако се налага корекции в отразяването на дадени сделки или събития; 
Сигурност за мениджмънта – независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват 
всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети; потвърждават честната и вярна 
работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са 
достоверно отражение на финансовото състояние; Одитите могат също така да определят областите във 
финансовата структура на организацията, които се нуждаят от подобрение, и как да се прилагат 
подходящи промени и корекции. Одитът може да разкрие неточности и несъответствия в рамките на 
записи на дадена организация, които могат да бъдат признаци на слаба финансова организация. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Общи цели на независимия одитор и на провеждането на одит в съответствие.  Договаряне на условията 
на одиторските ангажименти. Одиторска документация. Отговорност на одитора относно измами при 
одита на финансови отчети. Съобразяване със закони и други нормативни разпоредби при одита на 
финансови отчети. Комуникация на одиторски въпроси с лицата, натоварени с общо управление. 
Одиторски процедури в отговор на оценените рискове. Одиторски доказателства – конкретни 
съображения по подбрани обекти. Аналитични процедури. Одиторски извадки. Одит на приблизителни 
счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и 
свързани оповестявания. Конкретни съображения – одити на финансови отчети на група (включително 
ползване работата на одитори на компоненти). Формиране на мнение и докладване върху финансови 
отчети. Модификации на мнението, изразено в доклада на независимия одитор. Конкретни съображения 
– одити на отделни компоненти на финансов отчет и на специфични елементи, статии или позиции във 
финансовия отчет. Указания за международна одиторска практика. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 4 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът  „Професионална етика и независимост” има ярко изразен интердисциплинарен подход и има за 
задача да подготви студентите да анализират професионалните отговорности в счетоводството, 
икономиката, финансите, банковото делои  техните етични последици. Целта е студентите да придобият 
необходимите теоретични знания, позволяващи правилна интерпретация на  етичното икономическото 
поведение на участниците на финансовите пазари, органите по одит и  надзор, да осъзнават ясно 
отговорностите на  индустрията за финансови услуги, да овладеят принципите на  корпоративната  етика 
и  управление, да  познават основните принципи на  етичните основи в инвестициите, потенциал и 
ограниченията за  социално отговорни инвестиции, да  формират критична  позиция относно 
нарушенията на  главните етични практики при оценките на активи като първопричина за  възникването 
на глобалната финансова криза. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Етиката като концептуална  рамка. Значение на етиката. Финансовата етика като  система от норми. 
Теоретични аспекти  за итеракцията между етиката и финансите. Етични аспекти на финансовите услуги. 
Етични аспекти на инвестиционните решения. Етика на финансовите пазари. Етично управление на 



фирмените финанси. Бизнес етика и Основни принципи на корпоративното управление. Ценности и 
връзката им с работата на експерт счетоводителите. Финансово образование. Финансово включване. 
Правна рамка, регулиране и стандарти за бизнес. Прозрачност в сътветствие с  изискванията на правното 
регулиране на дейността на счетоводители, одитори и наздзорници. Международни аспекти на правилата 
за етично поведение във финансово-счетоводния бизнес. Концепцията за независимост,  отчетност и 
социална отговорност в одитните действия. Етични Конфликт напрофесионални  и лични интереси. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

МЕЖДУНАРОДНИ ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ 
 
ECTS кредити:3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 4 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по финансов одит и одиторски стандарти. 
Целта на този курс е да създаде и развие знания за институционалната рамка на финансовия одит и 
прилаганите одиторски стандарти. Насочен е към изпълнението на две основни функции: да разяснява 
задълбочено и интегрално, но същевременно по достъпен начин институционалната структура на 
финансовия одит; да съдейства за изграждане на умения, необходими в контролната практиката и 
използването на стандартите. Основните принципи и съществените процедури, съдържащи се в даден 
стандарт, трябва да се прилагат във всички случаи, когато са уместни за конкретните обстоятелства на 
ангажимента. В изключителни случаи, обаче, професионалният счетоводител може да прецени, че е 
необходимо да се отклони от уместна съществена процедура, за да постигне целта на тази процедура. 
Когато възникне такава ситуация, професионалният счетоводител е задължен да документира как 
извършените алтернативни процедури постигат целта на процедурата и освен ако това не става ясно по 
друг начин - причините за отклонението. Очаква се, че такава необходимост за професионалния 
счетоводител да се отклони от уместна съществена процедура ще възникне само когато, при конкретните 
обстоятелства на ангажимента, тази процедура би била неефикасна. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Възникване и развитие на одита. Същност, технология и особености на одита  Видове одит и принципи. 
Правни източници на финансовия одит у нас.  Етапи на одитния процес.  Приемане на одиторски 
ангажимент . Планиране на одита. Одиторски доклад. Видове. Одиторски стандарти, същност и видове.  
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове. 
 

ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 4 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Лекционният курс по дисциплината “Одиторски стандарти във финансовия сектор” е разработен в 
съответствие с общите цели на обучението по специалност “Одит”. В структурно отношение обхваща 
както основни общи теми засягащи основните проблеми на счетоводната система в България и 
сравнителен анализ на състоянието на стандартизацията в страните – членки на ЕС, така и конкретни 
проблеми пред стандартизацията в счетоводството на предприятията от финансовата сфера. Специален 
акцент е поставен върху основните стандартите, определящи специфичния облик на счетоводната 



система в предприятията от финансовия сектор, сред които са МСС 32 Финансови инструменти: 
представяне, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови 
инструменти: оповестяване. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Теоретични основи на стандартизацията в счетоводството. Счетоводните стандарти като елемент и 
средство за постигане на целите на стандартизацията в счетоводството.  Европейска стандартизация в 
счетоводството.     Организация и стандартизация на счетоводната система във финансовия сектор. 
Същност, съдържание и изграждане на счетоводната политика на предприятията от финансовата сфера. 
Представяне на финансовите инструменти в предприятията от финансовата сфера. Представяне и оценка 
на финансовите активи в предприятията от финансовата сфера. Представяне и оценка на финансовите 
пасиви в предприятията от финансовата сфера. Представяне и оценка на приходите от сделки и събития. 
Данъци върху дохода. Характеристика на риска в контекста на същността, ролята и дейността на 
финансовите предприятия. Концептуални основи и регламентация на финансовите отчети и тяхното 
представяне. Строеж, структура, съдържание и основни изисквания при съставяне на финансовите 
отчети във финансовите предприятия. Методи и подходи за представяне на финансовите отчети на 
предприятията от финансовата сфера. Консолидация на финансови отчети. Отчитане на бизнес 
комбинациите. 
Технология за обучение и оценяване. 
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 
поставените задания и тестове.  
 

 
РЕГУЛИРАНЕ И НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОДИТА 

 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 4 
Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина “Регулиране и нормативно съответствие на одита” е студентите да 
получат задълбочени знания за съоветствието на одитните процедури за осъществяване на контрол по 
съответствието и управление на дейността на пулбичните институции, правила за регулиране на 
счетоводната система; методите и методиката на счетоводството в звената на   публичния сектор. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Характеристика на дейността на одитните институции.  Обект и субект на одита по съответствието. 
Класификация на обектите на одит по съответствието. Правомощия и критерии на одита за надзор и 
съответствие. Одит на съответствието като ангажимент за изразяване на сигурност. Стандарти за оценка 
на съответствието на информация. Компетентност на одиторския екип. Надзор върху съответствието на  
документацията, свързана с одитната работа.  Връзка между одиторския риск и надеждността на 
надзорните действия при установяване на  съответствието. Установяване на риск от измама при анализ 
на съответствието. Разходи за осъществяване на комплайънс процедурите. Основни принципи на одита 
по съответствие: всеобхватност, независимост, стандартизация, контрол, консултиране. Докладване на 
резултатите от одита по съответствие. Организация на одита по съответствие. Комплайънс и 
самоконтрол. Независимост. Обществена отговорност. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 
 
ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 
Семестър: 4 



Методическо ръководство: 
Катедра Финанси и отчетност 
Стопански факултет 
Анотация:  
Лекционният курс по дисциплината “Управление на риска и вътрешен контрол” в структурно отношение 
обхваща както основни общи теми за същността и видовете рискове свързани с осъществяване на 
инвестиционната активност,  така и конкретни измерения на избора и изграждането на успешни 
хеджингови стратегии целящи пълното обхващане на рисковите експозиции.  Въпросът за организацията 
на дейностите по управление на риска в стопанските предприятия е разгледан освен в прагматичен 
аспект чрез проявлението на отделните финансови рискове и инструменти (техники) за тяхното 
управление, но и в организационно и структурно отношение. Функционалната организация на процесите 
по управление на риска намира своя израз в изграждането и действието на вътрешния контрол в 
стопанските предприятия. Организационната детерминираност на вътрешния контрол като управленска 
система целяща гарантиране на целостта на финансовата и счетоводна информация е представена в 
контекста на методологическата рамка на международния модел “COSO”. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Обзор на финансовата система – структура и функция на финансовите пазари. Видове финансови 
посредници. Регулиране на финансовата система. Риск – същност и генезис в разбирането за риск. Риск и 
полезност. Парадокси и проблеми на теорията на полезността и риска. Управление на финансовия риск в 
дейността на транснационална корпорация. Рискова експозиция на финансовите институции. Риск 
мениджмънт – същност, функции и организация. Оценка на платежоспособността като инструмент за 
управление на кредитния риск. Ликвиден риск на финансовите институции – същност, източници и 
подходи за обхващането му. Пазарен риск и стратегии за неговото управление базирани на употребата на 
дериватни ценни книжа. Валутен пазар и валутен риск - техники и стратегии за неговото управление. 
Хеджиране на валутният риск посредством употребата на дериватни ценни книжа. Дефиниране и 
управление на риска в инвестиционния анализ. Финансовият риск и неговото отражение върху 
капиталовата структура на фирмата. Организация на вътрешния контрол в стопанските предприятия. 
Елементи на системата за вътрешен контрол и контролни дейности съгласно модела „COSO”. 
Документиране на вътрешните контроли. Основни фактори определящи изграждането на вътрешна 
система за управление на риска. Роля на вътрешния одит в процеса на управление на риска в 
организацията. Същност, предназначение, видове и цели одитинга. Планиране на дейностите по 
вътрешен одит. Методи за събиране на информация и описание на дейността. Конкретизиране на целите 
и обхвата на одита. Основни понятия свързани с извадковите изследвания при осъществяване на 
вътрешния одит. Методи за формиране и подбор на одитната извадка. Етапи за изготвяне на одитната 
извадка. Подбор на единиците в извадката. Идентифициране и оценка на риска при извършване на 
вътрешния одит. Извършване на проверките, анализ на резултатите и остатъчния риск. Формиране на 
констатации, изводи и препоръки и тяхното докладване. Одитен доклад – същност и структура. Процес 
на проследяване на изпълнението на одитните препоръки. 
Технология за обучение и оценяване  
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с 
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се 
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно 
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.  

 
 


