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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, 

различни от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм. 

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

общоикономическа и счетоводна подготовка, както и 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 

Икономикс. Дисциплината "Икономикс" има за цел да даде основите на 

икономическите знания за всички, които се интересуват от икономическата теория и се 

състои от два раздела - Микроикономика и Макроикономика. Микроикономиката изучава 

поведението на икономическите субекти (домакинства, фирми, общини, банки и др.) 

свързано с минимизирането на разходите и максимизирането на ползите (доходите) въз 

основа на избор между различни алтернативи. Макроикономиката изучава поведението на 

националната икономика, промените в агрегатните величини, изразяващи нейното 

изменение, както и взаимодействието между съставящите я сектори. 

Въведение във финансите. Учебната дисциплина "Въведение във финансите" (общ 

курс "Финанси") има зa цел да даде основните насоки на финансовото мислене на бъдещите 

специалисти - икономисти и администратори. Програмата е ориентирана към придобиване 

на знания и умения за специалисти-икономисти в областта на парите, международните 

финанси, кредита, данъците, бюджета, корпоративните финанси, инвестициите и 

персоналните финанси от позицията на основните икономически агенти - държава, фирми и 

население. Курсът се осигурява от катедра "Финанси и кредит" и допълнително включва 

разработка на поливариантен казус с приложно развитие на компетенции за бизнес 

планиране, управление на парични потоци, усвояване и обслужване на кредит, 

инвестиционни решения, начисляване на трудови възнаграждения, фискални плащания и 

годишно балансово приключване.  

 

 



Втори модул 

Основи на счетоводството. Учебната дисциплина “Основи на счетоводството” е 

фундаментална, основополагаща при обучението на студенти по икономика. Учебното 

съдържание е ориентирано към изясняване съдържанието на основни понятия и отчетни 

категории, свързани със счетоводството като управленска дейност и сфера от научното 

познание. Основната образователна задача има развиващ характер и е насочена към 

формиране на надеждна теоретико-абстрактна представа за същността, технологията и 

организацията на счетоводния процес в отделното предприятие, независимо от характера 

на осъществяваната от него дейност. 

Финансово счетоводство. Финансовото счетоводство е фундаментална дисциплина 

за формиране на професионалната подготовка на студентите в областта на счетоводството. 

То е част от теоретичните знания, които се изискват и от Директива 2013/34/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови 

отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове 

предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. 

Управленско счетоводство. Управленското счетоводство е икономическа 

дисциплина, която има значение за формиране на професионалната подготовка на 

студентите икономисти при условията на пазарна икономика. За разлика от финансовото 

счетоводство, чието основно предназначение е предоставяне на финансова информация за 

финансовото състояние, ефективността от дейността, паричните потоци и измененията във 

финансовото състояние на предприятието на външните потребители, управленското 

счетоводство е обърнато към решаването на вътрешни задачи на мениджмънта на 

предприятието. 

Конкретните цели се отнасят до запознаването с въпроси, касаещи постиженията на 

предприятието и негови структурни звена, идентифициране на проблемите и намиране на 

решения за тези проблеми.  

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

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 и изискванията 

на банковата практика. 



Получаваните чрез тази дисциплина знания, умения и компетенции имат значение 

както за подготовката на счетоводни кадри, които ще се реализират в звената на банковата 

система, така и за формиране на високо квалифицирани специалисти с широка 

професионална подготовка. 

Бюджетно счетоводство. Учебният курс по дисциплината "Бюджетно счетоводство" 

се характеризира с профилирано и специализирано съдържание, насочено към формиране 

на теоретични знания и практико-приложни умения на обучаваните студенти, относно 

организацията, методиката и осъществяването на текущото и периодичното счетоводно 

отчитане на дейността на бюджетните организации. Акцентът се поставя върху 

счетоводното интерпретиране на конкретните обекти на отчитане, основните стопански 

операции и процеси, и съставянето на финансови отчети на посочените икономически 

субекти. 

 

Втори модул 

Счетоводство на инвестиционните предприятия. Учебната дисциплина е 

свързана с получаване на специфични знания за дейността на специализираните 

инвестиционни предприятия – инвестиционни дружества, договорни фондове, дружества 

със специална инвестиционна цел, управляващи дружества и инвестиционни посредници, 

ангажирани пряко с управлението на капиталови, дългови и компенсаторни финансови 

инструменти. 

Счетоводство на застрахователните предприятия. Учебният курс ”Счетоводство 

на застрахователните предприятия” се характеризира с профилирано и специализирано 

съдържание, насочено към формиране на теоретични знания и практико-приложни умения 

на обучаваните студенти, относно организацията, методиката и осъществяването на 

текущото и периодичното счетоводно отчитане на дейността на застрахователните 

дружества. Акцентът се поставя върху счетоводното интерпретиране на конкретните обекти 

на отчитане, основните стопански операции и процеси, и съставянето на финансови отчети 

на посочените икономически субекти. 

Счетоводен софтуер. Дисциплината „Счетоводен софтуер “ осигурява теоретични  и 

практически знания и умения  относно,   избора на счетоводна  система – „счетоводен 

софтуер“  за счетоводно отчитане, нейната настройка за работа съобразена с 

индивидуалните особености на предприятието, включващо: създаване на база данни на 

нова фирма(предприятие), настройка на потребители и права за достъп на потребителите,    

създаване на  индивидуален сметкоплан, настройка на всяка сметка за аналитично 

отчитане, съобразно с дейността и  изискванията на потребителя (предприятието).  



Подготовката включва и обучение за текущата работа (осчетоводяване),  извеждане на 

текущи и периодични справки и отчети. 

 

ТРЕТИ 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. 

  

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. 

 

ЧЕТВЪРТИ 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. 

 


