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Магистърската програма „Счетоводство и одит в банките” е предназначена за 

придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика от 

завършилите ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър” в професионални направления 3.8. 

Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм. 

Обучението по МП „СОБ“ дава възможност за придобиване на задълбочена 

теоретична и практико-приложна специализирана подготовка в областта на счетоводната 

отчетност, анализа и одита в банките, и контрола и надзора върху банковата дейност, 

съобразена със съвременните достижения на науката, изискванията на практиката, 

разпоредбите на националното законодателство, Директивите на ЕС, Международните 

счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти. 

Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за: 

  изграждане и усъвършенстване на счетоводните системи в съответствие с 

изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни стандарти; 

 разработване на адекватни счетоводни политики; 

 прилагане разпоредбите на Международните счетоводни стандарти и 

Международните одиторски стандарти; 

 използване инструментариума на счетоводния анализ за ефективно управление 

на банковата дейност и банковите рискове. 

Завършилите магистърска програма „СОБ” към специалност „Счетоводство и 

контрол” ще придобият умения да изграждат и усъвършенстват счетоводни системи в 

съответствие с изискванията на актуалната нормативна уредба и приложимите счетоводни 

стандарти; професионално да интерпретират и прилагат в практически ситуации 

счетоводното и банковото законодателство, в т.ч. на международните счетоводни и 

одиторски стандарти;  да разработват адекватни счетоводни политики; да съставят и 

анализират финансови отчети; да използват инструментариума на счетоводния анализ за 

изработване и обосноваване на оптимални управленски решения и за повишаване 

ефективността на управлението на банковата дейност и банковите рискове. 



Професионална реализация:  Теоретическата и практическата подготовка на 

успешно дипломираните студенти в МП „СОБ” им дава възможност да намерят успешна 

професионална реализация и кариерно развитие във всички звена на банковата система в 

България и в чужбина, като заемат престижни длъжности на методолози и ръководители на 

счетоводната и одитната дейности, мениджъри на банкови и финансови структурни звена, 

счетоводители и одитори, кредитни инспектори, анализатори, дилъри, експерти и 

консултанти по счетоводство и одит, банкови експерти и консултанти и др. Те могат да 

заемат и длъжности в други сфери и институции, изискващи счетоводни и контролни 

функции, както и длъжности на академични преподаватели в български и чуждестранни 

висши училища, и на научни изследователи.  

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

Счетоводни концепции и стандарти. Изучаването на тази дисциплина, е 

придобиване на фундаментални познания, компетенции и умения в областта на 

приложимите счетоводни стандарти  за бизнеса, тяхното разбиране и тълкуване, и 

прилагането им при съставянето на финансовото отчети. 

Банково посредничество. „Банково посредничество (счетоводни аспекти)“ има за 

цел да формира у студентите теоретически знания и практически умения за счетоводните 

аспекти на осъществяваната от банките посредническа дейност. Акцентът се поставя върху 

въпроси, свързани с общата характеристика на банковото посредничество, теоретико-

методологическите основи на счетоводството в банките, методологията за счетоводно 

отчитане на банковите капитали, кредитите, инвестициите, разплащателните операции както 

в банките, така и при техните клиенти. 

Банково счетоводство. Дисциплината „Банково счетоводство” има за цел да 

формира у студентите теоретически знания и практически умения в областта на 

съвременната счетоводна отчетност в банките, съобразени с достиженията на счетоводната 

наука, националното законодателство и Директивите на Европейския съюз в областта на 

счетоводството и банковото дело, Международните счетоводни стандарти и изискванията 

на банковата практика. 

Втори модул 

Счетоводна политика на банките. Дисциплината „Счетоводна политика на банките“ 

е насочена към изучаване на научните, методологическите, методическите и приложните 

аспекти на формирането, промяната и оповестяването на счетоводната политика на 



банките. Целта на дисциплината е да се формират у студентите теоретични знания за 

същността и значението на счетоводната политика, и практически умения за разработване 

на рационална счетоводна политика на банково предприятие. 

Счетоводен анализ на банките. Курсът по "Счетоводен анализ на банките" има за 

цел да формира в обучаваните студенти знания, необходими за анализирането на 

счетоводната информация, получавана както от текущия счетоводно отчетен процес, така и 

от междинните и годишни финансови отчети. Освен общите теоретични постановки, 

свързани със същността на счетоводния анализ, в съдържанието на курса се отделя 

внимание на възможностите за оценката на различните видове риск, съпътстващи 

банковата дейност в резултат на извършения анализ. 

Банков контрол и надзор. Дисциплината „Банков контрол и надзор“ съдържа учебен 

материал, свързан с въпросите на организацията и технологията на банковия надзор и 

банковия контрол в страната. Обхващат се външния и вътрешния банков контрол и одит. 

Разглежда се правно-нормативната рамка, регламентираща банковия надзор и контрол у 

нас. Изяснява се технологията на осъществяване на операциите по банков надзор, банков 

контрол и банков одит. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

Одит на финансовите отчети. В учебната дисциплина „Одит на финансовите 

отчети” акцентът се поставя върху процеса на одита на финансовите отчети. Студентите се  

запознават с основните принципи, етапи и технологични аспекти на одита, оценка на 

рисковете, които оказват влияние върху финансовото състояние и бъдещето 

функциониране и стабилитет на предприятието. 

Магистърски семинар по Счетоводство и одит в банките 

Дипломирането на обучаваните студенти в МП „Счетоводство и одит в банките“ се 

извършва чрез разработване и защита на дипломна работа. Дейността по разработването 

на дипломна работа е сложен и отговорен процес. В дисциплината „Магистърски семинар по 

Счетоводство и одит в банките“ се изучават теоретико-методическите и практико-приложни 

въпроси на методиката на научните изследвания по счетоводство, извършването на 

самостоятелна научноизследователска работа от студентите и публичната защита на 

студентските научните разработки. 

 Избираем блок (избира се една от следните две дисциплини) 

Отчитане на сделки с финансови инструменти. Учебната дисциплина е 

свързана с получаване на специфични знания за дейността на специализираните 



инвестиционни предприятия и инвестиционните посредници, ангажирани пряко със 

сделките и управлението на базови (основни) и производни (деривативни) финансови 

инструменти. Съдържанието е ориентирано към същността на тези отчетни обекти, 

тяхното публично предлагане на националния и на чуждестранните капиталови 

пазари, правната регламентация на сделките с тях. В учебния план на магистърската 

програма дисциплината е включена като избираема с дисциплината „Счетоводни 

стандарти в публичния сектор“. 

Счетоводни стандарти в публичния сектор.  Основната образователна цел 

на учебния курс по дисциплината "Счетоводни стандрати в публичния сектор" е 

придобиването на задълбочени теоретични познания и практико-приложни 

компетенции, относно тълкуването и транспонирането на разпоредбите на 

международните счетоводни стандарти в публичния сектор. За банките това е важно, 

тъй като познаването на постановките относно текущото и периодично счетоводно 

отчитане им позволява да оценят надеждно финансовото състояние на бюджетните 

организации като техни клиенти. В учебния план на магистърската програма 

дисциплината е включена като избираема с дисциплината „Отчитане на сделки с 

финансови инструменти“. 

 

Втори модул 

Защита на дипломна работа 

Защитата на дипломната работа е заключителният етап от придобиването на 

образователната степен „магистър” по икономика.  

Фактори за успешна защита са качеството на придобитите знания в ОКС „бакалавър” 

и ОКС „магистър” по определящите за тематиката фундаментални и специални учебни 

дисциплини, способността да се излагат и защитават идеи и виждания, актуалността и 

значимостта на избраната проблематика, мотивацията и амбициите на дипломанта, 

сътрудничеството с научния ръководител, високото научно качество на разработката и 

стилното й и естетично оформление.  

 

 


