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Магистърска програма „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ВЪНШЕН ОДИТ” е разработена от 

катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ Посредством нея се развиват 

теоретическата подготовка, навиците и уменията, които следва да притежават ръководителите 

на финансово – контролните институции, екипите, осъществяващи процедури в различните 

конкретни форми на контрол (ревизия, инспекция, одит, надзор), както и преките изпълнители 

на контролна дейност в областта на финансовия контрол. 

Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за:  

• Прилагането на методи и подходи при финансовия контрол и външния одит; 

• Планирането, организирането, извършването, доказването и документирането на 

резултатите от контролни процедури; 

• Самостоятелна работа и като член на екип; 

• Аналитични и методически умения при решаване на проблеми в областта на 

финансовия контрол и одита на финансовите отчети. 

• Задълбочено познаване на финансовия контрол и счетоводни стандарти. 

• Сортиране, проверка и анализ на данни за електронни таблици; 

• Проучване на счетоводните сметки и системите за финансов контрол; 

• Преценка за нивата на риска в рамките на организации; 

• Определяне на проблемните процеси и необходимост от корекция на финансовата 

информация; 

• Изразяване на мнение относно процедури, политики, закони и наредби за правилното 

им спазване. 

Професионална реализация: Завършилите тази магистърска програма могат да 

намерят бъдещата си реализация като ръководители, методолози, преки изпълнители в 

областта на одита, ревизионната и инспекционната дейност, данъчно-осигурителния контрол, 

външни одитори и в специализирани звена, осъществяващи събиране на държавни вземания, 

хазарт, икономическа полиция и др. 



ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

Икономикс (Микроикономика и Макроикономика). 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 

Теория на контрола. Дисциплината "Теория на контрола" има за цел студентите да се 

запознаят с организацията, методологията и инструментариума на финансовия контрол и 

неговите конкретни форми – одит, ревизия, инспекция, ранна контролна диагностика и 

проверка.  Стремежът е студентите да се подготвят за усвояване на методиките на контрола, 

които се преподават в останалите научни курсове, формиращи цялостната научно-приложна 

област на финансовия контрол. Същността и съдържанието на контрола се разглежда от 

гледна точка на мястото и ролята му в системата на управление и неговата социална природа. 

Обхванати са методологията, организацията, органите и техните контролни функции. 

Данъчен контрол и администрация. Водещата цел на курса е студентите да усвоят 

практическите възможности за прилагане регламентите на материалните и процесуални 

данъчни закони. Разработените теми са структурирани в три основни направления. Първото е 

свързано със същността и особеностите на данъчно-облагателния процес. Второто обхваща 



организацията и методиката при осъществяване на данъчно-осигурителния контрол. В третото 

направление са разисквани въпросите и проблемите на контрола върху данъчните укрития – 

данъчни измами, агресивно данъчно планиране, документални измами, манипулирани 

документи, цифрова икономика и виртуални дейности, офшорни зони и др. 

Анализ на производствения и търговския бизнес. Основна цел на учебния курс е 

студентите да получат знания и практически умения, след усвояването на които ще могат 

успешно да прилагат методите и техниките на бизнес анализа. Аналитичната обработка на 

информацията от стопанската отчетност е от първостепенна важност за нуждите на 

вътрешнофирмения контрол, на финансовия контрол и външен одит, на кредитни институции и 

органи по приватизацията. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул 

Валутен и митнически контрол. Учебната дисциплина „Валутен и митнически контрол” 

обхваща две групи въпроси. Първата група включва организацията, обектите, обхвата и 

съдържанието на валутния контрол, субектите на валутните сделки и технологията на валутния 

контрол. Втората група включва организацията, нормативната уредба, митническите 

процедури, митническите режими, технологията на митническия контрол, организацията на 

контрола и функциите на митническата администрация, международното митническо 

сътрудничество. 

Финансов анализ. Основна цел на обучението по тази дисциплина е те да придобият 

знания за основните направления на анализа на финансовото състояние на бизнес 

организациите, които са необходими в тяхната бъдеща контролна дейност или за нуждите на 

фирмения бизнес. Съдържанието на курса е насочено към изясняване на методическия апарат 

и инструментариум на финансовия анализ, като специално внимание се отделя на 

практическата приложимост на количествени методи на съвременния финансов анализ.  

 

Втори модул  

Вътрешен контрол. Основна цел на курса е да даде необходимите знания на 

студентите, за същността, организацията, методологията и функционирането на системите за 

вътрешен контрол на организационно равнище. Учебното съдържание е насочено към 

организацията и начините за изграждане и функциониране на вътрешния контрол в 

организациите, базирано на добрите международни практики в тази област.  



Стопански и финансов контрол. С изучаването на дисциплината "Стопански и 

финансов контрол" се цели студентите да се запознаят с организацията, методологията и 

инструментариума на контрола и одита. Съдържанието на курса обхваща въпросите на 

контрола и одита в теоретически, правен и практически аспект. Обхванати са всички основни 

дейности и насоки на контролната и одитната дейност. Подчертана е методическата връзка 

между насоката на контрола и одита, видовете проверки и подходи при тяхното осъществяване. 

Одит. Основна цел на курса е да даде на научно-практическо ниво знания на студентите 

за организацията, методологията и функционирането на одита на макро- и микро-равнище в 

реалния и публичния сектор на икономиката в Р. България. Дисциплината включва въпроси, 

свързани с принципите и подходите при изграждането на структурата, функционирането и 

технологията за осъществяване на външния и вътрешния одит, както и възможните проблеми 

при неговото управление. В практически план са застъпени въпроси, свързани с прилагане на 

конкретна методология за осъществяване на дейностите по одит, съобразно потребностите от 

контролна информация по отделните нива на управление, както и на организационно равнище. 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул:  

Технология на финансовия контрол. Въз основа на учебното съдържание бъдещият 

специалист ще се запознае със същността на контрола и одита като технологически процес, 

неговите особености и обхват. Акцентът е поставен на специфичните изисквания към 

технологията на финансовия контрол, организационни и методологически похвати, които 

позволяват да се реализира одитната, ревизионната, данъчната и инспекционна контролна 

дейност, в зависимост от последователността и обхвата на отделните технологически 

елементи. 

Вътрешен одит в банките. Учебното съдържание обхваща особеностите на 

контролните процедури в банковия сектор. Съдържанието на дисциплината е адаптирано с 

изискванията и практиките на банковата дейност в рамките на Европейския съюз. По своя 

обхват учебния материал предполага провокиране на научната активност на обучаваните.  

 

Втори 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. 

Доказване във финансовия контрол и външния одит. Въпросите, които са 

разгледани в дисциплината подпомагат решаването на практически казуси и проблеми от 

дейността на контролните специалисти: инспектори, експерти, ревизори, одитори и други 

икономисти. Водещата цел на курса е студентите да усвоят практическите възможности за 

прилагане регламентите на материалните и процесуални закони. Вниманието е насочено към 

онези разпоредби, съобразно които контролираните субекти реализират дейността си.  

Оценка на контролната дейност. Учебното съдържание на дисциплината предоставя 

възможност на студентите да се запознаят с по-съществените проблеми в дейността на 

контролните институции. Учебната програма по дисциплината е ориентирана към изясняване 

на възможностите за усъвършенстване на контролното въздействие, в условията на 

предявените високи изисквания към контролните институции. Обхватът на темите е съобразен 

с действието на националните материални и процесуални закони, както и с приложимите 

подзаконови нормативни актове.  

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул:  

Международни одиторски стандарти. Дисциплината позволява студентите да се 

запознаят основните стандарти, прилагащи се при одита на финансовите отчети. Вниманието е 

насочено към поемането на ангажимент, начините за оценяване и събиране на доказателства, 

оценка на риска и документиране на резултатите от външния одит. Обхваната е аналитичната 

страна на одита – използването на икономическия анализ като един от неговите елементи.  

Магистърски семинар. Целта на курса е студентите да се запознаят с основните 

изисквания във връзка с проучването на литературата и указанията за разработване на 

дипломната работа. Акцентът е поставен на творческия подход при обосновка на теза, 

поставяне и изпълнение на научни задачи и практически проучвания по избрана тема.  

 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

Счетоводни концепции и стандарти. В дисциплината се изучават 

концептуалните основи и счетоводните стандарти, които се прилагат при изготвянето на 

финансовите отчети с общо предназначение. Основната цел при 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. 

Одит в публичния сектор. Основна цел на курса е да даде на научно-

практическо ниво знания на студентите за организацията, методологията и 

функционирането на одита в публичния сектор на икономиката в Република България. 

Дисциплината включва въпроси, свързани с принципите и подходите при изграждането 

на структурата, функционирането и технологията за осъществяване на външния и 

вътрешния одит, както и възможните проблеми при неговото управление. 

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. Отделено е внимание на въпросите и проблемите при контролиране 

на правилността на документиране, отчитане, внасяне и възстановяване на данъчните 

задължения.  

 

Втори модул 

Разработка и защита на дипломна работа 

Защита на дипломна работа. Развиват се уменията на студентите да защитават 

поставена теза публично и да отговарят аргументирано на поставени въпроси от рецензента, 

членовете на изпитната комисия и присъстващите лица на защитата.  

 


