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1. Обща характеристика на докторската програма
Докторската програма е водеща в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Тя олицетворява
духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават
„…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по
застрахователното дело; и др.” Това характеризира специалността като традиционна и
съответстваща на мисията и задачите на висшето училище. Докторската програма е
акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация. Получените най-високи
акредитационни оценки са логично следствие от възможностите за продължаване на обучението в докторската програма на дипломирани в ОКС „Магистър” в профилиращите
обучението магистърски програми „Финансов мениджмънт” (на български или английски
език), „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Инвестиционен
мениджмънт”, както и завършили други магистърски програми.
2. Образователни цели
Основната образователна цел на докторската програма е подготовката на квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици,
предоставящи им възможност за работа във финансовата, банковата и корпоративна система
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на България и страните от Европейския съюз, както и на академични длъжности, съгласно
ЗРАС в РБългарияв. Постигането на основната образователна цел включва общотеоретична и
практико-приложна изследователска подготовка в областта на паричната теория и политика,
кредита, държавните, фирмените и международните финанси. Завършилите програмата
докторанти получават необходимата образователна и научна квалификация в областта на
корпоративния финансов мениджмънт, финансовата администрация и банковото дело.
3. Организация и продължителност на обучението
При обучение в редовна и самостоятелна форма, срокът е 3 години, а при обучение в
задочна и дистанционна форма, срокът е 4 години.
4. Знания
Включените в индивидуалните планове на докторантите от програмата докторантски
минимуми дисциплини формират напредничави знания по въпросите на теорията на
финансите, теорията на парите, публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, персоналните финанси, банковото обслужване на
икономическите агенти, организацията и управлението на банките и банковата система,
митническото облагане, търговското и централно банкерство, валутните пазари и сделки,
инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции,
ориентирани към анализа и управлението на икономически процеси, бизнес-структури, както и
провеждане на научни изследвания с фундаментален и практико-приложен характер.
Съобразно формата на обучение се осигурява засилена езикова подготовка по английски,
немски, френски или руски езици. Чрез обучение по Методика на научните изследвания се
формира съвременен профил на докторант-изследовател.
5. Умения
Завършилите докторската програма притежават практически умения за професионални
научни изследвания в обхвата на финансовото законодателство; за прилагане на конкретни
методи и техники за събиране на държавните приходи; за използване отчетността за
анализиране финансовото състояние на данъкоплатците, прогнозиране бъдещото развитие на
ключови параметри на макроикономическо равнище; интерпретиране в дълбочина на финансовия баланс и счетоводния отчет на фирмите; бизнесоценяване, управление на ресурсите и
активите на стопански субекти от всички сфери на икономиката; вземане на оптимални
инвестиционни, финансови и кредитни решения; формиране и управление на портфейли от
ценни книжа, валутни активи, инвестиционни проекти и кредитни портфейли. Богатият
календар от конкурси за научни проекти и научни форуми позволява устойчиво развитие на
умения за провеждане на научни дебати, извеждане на изследователски хипотези, написване
на научни доклади, статии и студии, водещи към конструиране на финалния научен продукт,
заложени в индивидуалните планове – дисертация и автореферат.
6. Компетентности
6.1. Самостоятелност и отговорност
Докторантите, обучавани в специалност „„ФИНАНСИ, ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ,
КРЕДИТ И ЗАСТРАХОВКА (ФИНАНСИ)” култивират компетенции за самостоятелна учебна,
научно-приложна и екипна работа. Те са в състояние да поемат отговорност за изпълнение на
професионални задачи на експертно ниво.
6.2. Компетентности за учене
Компетентността за учене се развива чрез осигуряване на учебния процес с учебна
литература и методически пособия, базирани върху най-новите достижения в съвременната
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икономическа и финансова теория и практика. Чрез работа в специализирана лаборатория, онлайн достъп до библиотечни единици, научна периодика и бази данни учебния процес търпи
еволюция от класическата аудитория във виртуална изследователска среда с 24-часова
ресурсна осигуреност за учене.
6.3. Комуникативни и социални компетентности
Комуникативността и социалните компетентности се развиват както чрез осигуряване на
мултиезикова подготовка, така и чрез активна работа със студентския съвет и катедрата за
култивиране на потенциална на докторантите за поемане на отговорност, изследване и активна
позиция. Всеки докторант има научен ръководител от катедрения състав, осигуряващ пряка
линия за контакт и комуникация, включително за подкрепа на инициативи както „отдолу –
нагоре”, така и такива за факултетен, академичен, национален и международен характер.
6.4. Професионални компетентности
Към катедрата е създадено специализирана научна лаборатория за докторанти с
подкрепата на „Банка Пиреос България” за авангардни финансови изследвания. Осигурени са
индивидуални компютърни конфигурации, мултимедийни среда за презентиране,
специализирана учебна литература, възможността за международна мобилност.
7. Кратка характеристика на академичния състав
Катедра “Финанси и кредит”, която води обучението по докторската програма е първата
българска академична финансова катедра (основана на 8.4.1952 год.). В продължение на
десетилетия тя е единственият център у нас, обучаващ специалисти с висше образование за
нуждите на финансово-кредитната система. В катедрата работят 15% от хабилитираните
преподаватели на СА „Д. А. Ценов”. Научното ръководство на докторантите се осигурява от
висококвалифициран академичен състав от професори и доценти, доктори по икономика и
асистенти. Академичният състав осигурява с авторски учебници и пособия всички курсове,
развивани от катедрата за нуждите на докторската програма. Научните изследвания на
академичния състав от катедра „Финанси и кредит”, монографиите, докторатите и
хабилитационните трудове обновяват перманентно съдържанието на учебните курсове по
индивидуалните планове за обучение на докторантите.
8. Професионална реализация
Защитилите по докторската програма намират успешна реализация както във висшите
училища, така и на ръководни и висши аналитични позиции в системата на Министерството на
финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и
общинските администрации, инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи,
управляващите дружества, търговските банки и БНБ, лизинговите дружества, малките и
средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните
инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравно-осигурителни фондове),
структурите на Европейския съюз и др.
9. Образователна и научна степен и професионална квалификация
Образователнaта и научна степен е „доктор” по научна специалност „Финанси, парично
обращение, кредит и застраховка (Финанси)”, а квалификационното наименование –
„икономист”.
Декан: ...............................
(проф. д-р Йордан Василев)

Ръководител катедра: ...............................
(проф. д-р Андрей Захариев)
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