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Магистърска програма „Финансов анализ и контрол“ е една от малкото магистърски 

програми, която има аналог в университети на Европейския съюз (Университета „Гринуич” – 

Лондон, Университета в Пиреос, Гърция). Учебният процес е ориентиран към подготовката 

на висококвалифицирани аналитични специалисти със солидни теоретико-методологически 

и методически знания и професионален прагматизъм в областта на приложение на 

изследователските методи и техники на финансовия анализ и контрол.  

Цел на магистърската програма „Финансов анализ и контрол” е да се дадат 

задълбочени теоретико-методологически познания на студентите и да се развият 

практическите им навици за аналитични изследвания на финансовите отчети, на 

инвестиционни проекти и риска, за приемане на ефективни управленски решения при 

използването на цялостен и съвременен инструментариум. 

Учебният процес се базира на прилагане на съвременни форми, методи и подходи, 

имащи подчертано изразен иновативен характер и прагматична насоченост. Обучаемите 

разработват конкретни практически задания, казуси и др., които се презентират 

индивидуално или екипно. Студентите получават знания за аналитичната технология при 

изучаване на бизнес средата; за практиката на фирмения мениджмънт при разработване на 

оперативни и стратегически бизнес решения; одита; финансовия и данъчен контрол и други 

дейности. 

Обучението в магистърска програма „Финансов анализ и контрол” се провежда и 

обезпечава от високомотивирани и квалифицирани академични преподаватели, използващи 

модерни и иновативни подходи и дидактически инструменти. 

Умения и компетенции. Обучението предоставя възможности за развитие на 

компетенции в областта на технологията и инструментите на финансовия анализ и 

контрол. Усвоените от студентите знания могат да бъдат прилагани непосредствено при 

изучаване на бизнес средата, в практиката на фирмения мениджмънт при разработване на 

оперативни и стратегически бизнес решения. Придобитите знания могат да бъдат 

използвани при разкриване на факторите и възможностите за повишаване ефективността, 

при управлението на инвестиционната, иновационната, финансовата и стопанската дейност 

на предприятията, при разработването на оптимални бизнес планове и формирането на 

стратегията на стопанските субекти. 



След усвояване на учебния материал по дисциплините, които са с подчертано 

изразена прагматична насоченост, студентите придобиват практически умения като 

аналитични специалисти в управлението на бизнеса, одита, финансовия и данъчен контрол 

и други дейности. 

Професионална реализация. Успешно дипломираните студенти в МП „Финансов 

анализ и контрол” получават възможност за професионална реализация като ръководни 

кадри в различни сектори на икономиката: управление на бизнеса; банковата система; 

контролната система (одиторски, финансов, данъчен контрол); в структурите на Сметната 

палата на Р България; данъчна полиция и др. 

Изучавани дисциплини. Обучението се извършва в два семестъра и обхваща 

изучаване на седем дисциплини и магистърски семинар. Успешно дипломиралите се 

студенти по МП „Финансов анализ и контрол” придобиват образователно-квалификационна 

степен „Магистър по икономика”. 

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

 Анализ на бизнес риска: с преподаването на дисциплината се цели да се дадат 

задълбочени теоретико-методологически познания на студентите и да се развият 

практическите им навици за оценка на бизнес риска при използването на цялостен и 

съвременен инструментариум. Специално внимание се отделя на методите и техниките за 

измерване на бизнес риска, на практическата реализация на отделните тематични насоки и 

на възможностите за минимизиране степента на бизнес риска. 

 Финансов контрол: дисциплина, която позволява на бъдещия специалист да се 

запознае с особеностите на финансовия контрол като методически процес, неговите 

особености и обхват. Чрез обучението си по дисциплината, студентите следва да придобият 

знания и компетенции, свързани с: възможностите, подходите и принципите на финансовия 

контрол; технологичните модели за  прилагане на финансовия контрол; доклаването и 

оценка на ефективността от осъществяване на финансовия контрол при бюджетния процес, 

данъчното облагане и финансовия сектор. 

 Допълнителна дисциплина за завършили други специалности – Основи на 

бизнес анализа: изучават се методическите основи и предпоставки на анализа; 

методическите предпоставки на анализа на икономическия потенциал на предприятията; на 

натоварването на активите и използването на персонала; на анализа на разходите и 

издръжката на дейността. Особено внимание е отделено на възможностите за приложение 



на количествения факторен анализ на външната и вътрешната бизнес среда, в която 

функционират анализираните обекти. 

 Втори модул 

 Управленски анализ: целта на курса е да се предоставят знания и практически 

умения, след усвояването на които бъдещите аналитични специалисти ще могат да 

прилагат изследователските подходи, методики и инструменти на управленския анализ. 

След усвояването на материала по дисциплината от студентите се очаква да изградят 

аналитично мислене, да прилагат адекватни аналитични инструменти в типична работна 

среда, да вземат обосновани управленски решения в нестандартни бизнес ситуации.  

 Методология на вътрешния одит: студентите получават знания за 

организацията, методологията и функционирането на вътрешния одит в организациите от 

реалния и публичния сектор на икономиката в Р. България. Чрез обучението си по 

дисциплината, студентите следва да придобият знания и компетенции, свързани с: 

принципите и подходите при изграждането на структурата, функционирането и технологията 

за осъществяване на вътрешния одит; проблемите при неговото управление; конкретната 

методология за осъществяване на дейностите по вътрешен одит. 

 Инвестиционен анализ (технически и фундаментален): предоставят се знания 

и практически умения, след усвояването на които бъдещите аналитични специалисти ще 

могат да изследват реалните и финансовите инвестиции и иновации, при отчитане 

особеностите на съвременното състояние на икономиката. Изясняват се теоретични аспекти 

на инвестициите и иновациите, разглеждат се теоретико-методологическите проблеми на 

инвестиционния анализ и неговите организационни аспекти. Изучават се съвременни 

модели и техники за анализ и оценка на финансовите активи и тяхната доходност.  

 

 ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

 Първи модул 

 Анализ на финансовите отчети: учебното съдържание на курса е 

систематизирано тематично в няколко основни модула, в които се разглеждат съществени 

методически и приложни аспекти на анализа на финансовите отчети: базови 

характеристики; технологии за отраслов (браншов) анализ на Отчета за приходите и 

разходите; технологии за анализ на финансовото състояние по данни на Счетоводния 

баланс, Отчета за паричните потоци; технология за диагностичен анализ; процедури за 

анализ в системата на одита. 

 Магистърски семинар по „Финансов анализ и контрол“: студентите 

придобиват знания и умения за самостоятелно извършване на научни изследвания. В по-



конкретен план, те трябва да умеят правилно да формулират магистърската си теза, да 

прилагат съответен научен апарат при извършване на теоретико-методологически и 

емпирични изследвания, да извършват аналитични обобщения и да формулират изводи, 

оценки, предложения за бизнес решения и не на последно място убедително да защитават 

резултатите от своите изследвания. 

 

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

  Креативност и конфликтност в данъчния контрол: основната цел на 

курса е придобиване на основни познания за същността,  организацията и 

възможностите за усъвършенстване на данъчния контрол, при осъществяването на 

отделните данъчни проверки и ревизии. За да се постигне това съдържателната 

страна на теоретичните постановки  е съобразена с действащите в момента  основни 

правно-нормативни актове, имащи непосредствено отношение към данъчно-

облагателния и производния на това контрол. 

 Документиране в контролния процес: една от специализиращите 

дисциплини, чрез която студентите усвояват възможности за практическо изследване 

на документите в административния, гражданския и наказателния процес. 

Конкретните знания са свързани с анализиране същността на документа, неговия 

произход, автентичност, авторство, издател и др. характеристики, имащи значение за 

организацията, технологията и методологията на анализираната и контролирана 

дейност. 

 

 Втори модул 

 Защита на дипломна работа 


