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Магистърска програма “СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ” дава възможност за придобиване на образователно-квалификационна 

степен “магистър” по икономика както от завършилите образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ по специалност “Счетоводство и контрол”, така и от завършилите други 

специалности и образователни степени в системата на българското висше образование. Тя 

представлява по-нататъшно развитие на системата за подготовка на икономисти в областта 

на счетоводството и одита в СА “Д. А. Ценов” – Свищов при условията на пазарно 

стопанство и стремежа на страната ни за пълноценно интегриране в европейската и 

глобална световна икономика. В съдържателно отношение обучението е хармонизирано с 

изискванията на българското и международното счетоводно, търговско и данъчно 

законодателство. В учебните планове на магистърската програма са включени учебни 

дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната 

документация на сродни програми, изучавани в български и чуждестранни висши училища. 

Магистърска програма „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ 

създава и развива умения и компетенции за: организиране, трансформиране и 

адаптиране на счетоводните системи в нефинансовите предприятия в съответствие с 

реалните икономически условия, както и за подпомагане с висока степен на подготвеност 

дейности в областта на независимия финансов одит, който у нас се осъществява от 

регистрираните одитори. Подготовката в магистърската програма дава възможност на 

обучаваните за формиране и аргументирано представяне на собствени виждания, идеи и 

ключови решения на счетоводни проблеми пред различна по състав аудитория; дебатиране 

по актуални проблеми в областта на счетоводството и одита с ясно отстояване на 

професионални позиции; толерантно отношение и разбиране на мнения изразени от други 

специалисти в областта на счетоводството и одита; пълноценно включване в дейността на 

професионални организации и общности, както на национално, така и на международно 

равнище. Придобитите теоретични знания и практически умения в хода на обучението имат 

както базов, така и развиващ характер. Те са добра основа за изграждане в обучаваните на 

компетенции за учене през целия живот. 



Завършилите магистърска програма „Счетоводство и одит в нефинансовите 

предприятия“ придобиват професионални компетенции целенасочено да прилагат и 

своевременно да обогатяват придобитите теоретични знания и практически умения в 

професионалната си реализация; да формират професионални становища по проблеми в 

областта на счетоводството и одита; да аргументират подходи с цел оптимизиране на 

отчетния процес в предприятията; да изразяват и отстояват обосновано собствено 

професионално мнение във връзка с осъществяваната дейност. 

Професионална реализация: Успешно завършилите магистърска програма 

„Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ могат да извършват 

организационно-методическа, управленска, отчетна, аналитична, контролна и други видове 

дейности. Наред с възможностите за заемане на престижни професионални позиции 

(длъжности) като: ръководители на финансово-счетоводната дейност и на вътрешния 

финансов контрол (съставители на финансови отчети, мениджъри по финансово-счетоводна 

дейност, финансови директори и др.), методолози, консултанти, експерти и преподаватели 

по счетоводство и контрол и пр., магистрите по счетоводство и одит получават законови 

права да кандидатстват при облекчени условия за придобиване правоспособност на 

дипломирани експерт-счетоводители. Изискванията към одиторската професия са особено 

високи и тяхното постигане в много голяма степен зависи от обучението в тази 

образователна квалификационна степен. 

Изучавани дисциплини в магистърската програма за студентите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по професионално 

направление 3.8. “Икономика”: 

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

История на счетоводството. Целта на дисциплината е да се предоставят 

теоретични знания за възникването и еволюционното развитие на счетоводната отчетност. 

Акцентът е поставен върху различните научни направления в счетоводството и 

счетоводните школи. 

Отчитане на външнотърговските сделки. Дисциплината има за цел 

запознаване на студените със същността, особеностите, подготовката, сключването, 

реализирането и отчитането различните видове сделки (внос, износ, ВОП, ВОД). Курсът 

способства да се формират теоретични познания и да се развият практически умения при 

отчитане на външнотърговските сделки. 

 



Втори модул: 

Основи на счетоводството. Учебната дисциплина е фундаментална 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. Дисциплината е основополагаща за формиране на 

професионалната подготовка на магистрите в областта на счетоводството. В съдържането 

на учебния курс се включват основни аспекти, свързани с текущото и периодично отчитане 

на стопанската дейност на предприятието, и представяне на информацията във финансовия 

отчет. Последователно се изясняват въпросите, за състоянието и измененията на активите, 

пасивите, собствения капитал и възникналите във връзка с това разходи и приходи. 

Управленско счетоводство. Учебната дисциплина запознава студентите с 

методологията на управленското счетоводство, отчитането на разходите за дейността, 

различните методи за калкулиране на себестойността на продукцията, за да се вземат 

оптимални управленски решения в предприятието. Акцентът се поставя върху умелото 

съчетание на традиционните подходи със съвременни тенденции в областта на 

управленското счетоводство като теория и практико-приложна дейност. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Банково счетоводство. Дисциплината 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. 

Бюджетно счетоводство. Дисциплината е със специализирано съдържание, 

което е насочено към усвояване на професионални знания и умения за осчетоводяване на 

операциите в бюджетната сфера. Курсът допринася за 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. 



Втори модул: 

Счетоводство на инвестиционните предприятия. Учебната дисциплина е 

свързана с получаване на специфични знания за дейността на специализираните 

инвестиционни предприятия, ангажирани пряко с управлението на финансови инструменти. 

В логико-исторически план е проследена появата, развитието, правно-организационните 

форми на съществуване и технологията на счетоводно отразяване на стопанските 

операции, свързани с дейността им. 

Счетоводство на застрахователните предприятия. Учебният курс 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. 

Счетоводен софтуер. Дисциплината осигурява теоретични знания и практически 

умения по отношение избора на счетоводна система - счетоводен софтуер съобразно 

индивидуалните особености на предприятието. Специализираната подготовка на студентите 

има за цел създаване на навици и умения за работа с програмни продукти, които се 

използват в счетоводните отдели на предприятията. 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Счетоводни концепции и стандарти. Целта на учебния курс е запознаване на 

студентите с нормативните изисквания и отчетните процедури, свързани с периодичното 

обобщаване на счетоводната информация и с практическата реализация на възприетите 

счетоводни концепции при изготвяне и представяне на финансовите отчети. 

Счетоводна политика на нефинансовите предприятия. Учебният курс се 

характеризира с теоретично и практико-приложно съдържание, насочено към формиране на 

компетенции на обучаваните студенти по отношение създаването на модели на счетоводна 

политика в нефинансовите предприятия. 

Втори модул: 

Отчитане на сделки с финансови инструменти. Учебната дисциплина е 

свързана с получаване на специфични знания за формирането на портфейли от финансови 

инструменти, тяхното текущо оценяване и актуализиране. 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. 



Счетоводство на нефинансовите икономически групи. Дисциплината има за 

цел да запознае студентите с основните методи и процедури в процеса на отчитане на 

бизнес отношенията. Акцентът в обучението е поставен върху същността на нефинансовите 

икономически групи и бизнес обединения, консолидационната счетоводна политика, бизнес 

комбинациите, както и консолидацията на финансовите отчети. 

Съдебно-счетоводни експертизи. Дисциплината осигурява теоретични знания и 

практически умения относно съдебната експертиза, като процесуална форма, използваща 

специални знания в процеса на съдопроизводството. Разглеждат се задачите на съдебно-

счетоводната експертиза и видовете съдебно-счетоводни експертизи. 

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Одит на финансовите отчети. В учебната дисциплина акцентът се поставя върху 

процеса на независимия одит на финансовите отчети. С предвидените теми се цели да се 

разкрият възможностите за правилното разбиране и практическото прилагане на 

Международните одиторски стандарти, чрез които се постига унифициране на одиторската 

дейност в рамките на Европейския съюз. 

Магистърски семинар по Счетоводство и одит в нефинансовите 

предприятия. Акцентът в обучението се поставя върху ключовите аспекти на научните 

изследвания, свързани с написването на дипломна работа. В това отношение важно място 

заема развитието на умения за ползване и цитиране на основни литературни източници, 

анализ на нормативните постановки, проучвания в практиката, свързани с темата на 

дипломната работа, обобщаване и анализ на резултатите от изследването, стилистика, 

редактиране и оформяне на окончателен вариант на дипломна работа. 

Избираем блок (избира се една от следните две дисциплини): 

Счетоводен анализ на нефинансовите предприятия. Учебната 

дисциплина дава основни познания за счетоводния анализ на база информацията от 

текущото счетоводно отчитане и счетоводния анализ на база информацията от 

годишния финансов отчет на предприятието. 

Счетоводен анализ на финансовите отчети. Учебната дисциплина дава 

основни практически познания за методологията на използване на показателите на 

счетоводния анализ. Счетоводният анализ на финансовите отчети е изследван през 

призмата на информацията, която предприятията създават под формата на 

финансови отчети. 

 



Втори модул – разработка и защита на дипломна работа. 

Студентите в магистърската степен правят свое самостоятелно научно изследване, 

което завършва с публична защита на дипломна работа. При разработването на 

дипломната работа основната цел е да се проучат теоретичните и нормативни постановки, 

практиката по зададената тема, както и коректно да се ползват подходящи литературни 

източници. Акцентът е поставен върху инструментариума за научно изследване, открояване 

на проблемите, които възникват в отчетния процес и обосновано предлагане на 

възможности за разрешаването им. Освен безспорното задълбочаване на теоретико-

приложните им умения, това подпомага бъдещите магистри, при заявен интерес от тяхна 

страна, да продължат обучението си в редовна, задочна и самостоятелна форма като 

докторанти към катедра „Счетоводна отчетност“. 


