
 

 

Магистърска програма „ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ” 

4 семестъра, 120 кредита по ECTS 

Шифър на магистърската програма:  
0441 (дистанционно обучение, финансирано от обучаемия) 
(шифърът се използва при попълването на документите за кандидатстване/записване) 

  

Магистърска програма „Финансов мениджмънт” е първата дистанционна програма в 

СА „Д. А. Ценов” с прием от 1999 г. и дипломирани над 5 хиляди финансисти. Тя се осигуря-

ва от преподаватели от катедра „Финанси и кредит” www.finance1952.com (първата българс-

ка академична катедра по финансови науки, създадена на 8 април 1952 г.) и е базирана из-

цяло върху докторски дисертации и хабилитационни трудове на водещи учени от катедрата, 

с академична и консултантска кариера у нас и зад граница. 

 Магистърска програма „Финансов мениджмънт” създава и развива специализирани 

компетенции и умения за: Формиране и поддържане на оптимална фирмена капиталова 

структура;  Адекватно оптимизиране и реструктуриране на капиталовата структура с цел 

максимизиране стойността на компанията; Оценяване ефективността на инвестиционни 

проекти, формиране на портфейл от проекти и управление на проектния риск;  Конструира-

не на инвестиционни стратегии чрез използване на финансови деривати; Повишаване стой-

ността и конкурентоспособността на фирмите чрез ефективно финансово управление на 

човешките ресурси; Хеджиране на валутния риск и планиране на валутен курс; Формиране 

на международно диверсифицирани инвестиционни портфейли; Оценка и анализ на фирме-

ни решения за финансиране в чужда валута; Дългово финансиране в корпоративния и пуб-

личен сектор, инвестиционен анализ на дългови инструменти, вземане на решения за де-

фицитно финансиране чрез банков заем, облигационна емисия и/или финансов лизинг; Це-

нови мениджмънт на фирмата;  Финансово прогнозиране, бюджетиране и бюджетен контрол 

на ниво фирма; Изследване, оценяване, определяне, оптимизиране и рисково съобразяване 

на финансово-инвестиционните решения във фирмата чрез инструментариума за финансов 

анализ в среда MS Excel. 

Във фундаменталния блок на учебния план от въвеждащи десет учебни дисциплини 

(60 кредита по ECTS), разположени в първи и втори семестри се развиват знания и умения в 

областта на общата теория на икономиката, счетоводството, корпоративните финанси, да-

нъците, персоналните финанси, международните финанси, финансовия анализ, бюджета, 

банковото обслужване на икономическите агенти и инвестициите. 

Професионалната реализация и кариера е в структурите на корпоративния и пуб-

личния сектор - Министерски съвет, Народно събрание, министерства, ведомства, агенции, 

регионална държавна администрация, регулаторни и надзорни органи, финансови, нефи-
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нансови и небанкови финансови институции – в т.ч. Българска народна банка, Комисия за 

финансов надзор, кредитни институции, бизнес корпорации (големи, средни и малки фирми) 

в отрасли като търговия, строителство, промишленост, туризъм, земеделие, транспорт, те-

лекомуникации, информационни технологии, външна търговия, както и пенсионни фондове, 

застрахователни дружества, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании, ин-

вестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, управляващи дружества, лизингови 

компании,  структури на Европейския съюз и др. на позиции: •Финансов мениджър; 

•Държавен администратор / служител; •Портфейлен мениджър; •Валутен дилър; •Финансов 

анализатор; •Финансов брокер; •Банкер; •Кредитен инспектор; •Инвестиционен консултант; 

•Инвестиционен посредник; •Ръководител / експерт по финансово планиране и дългово фи-

нансиране; •Ръководител / експерт по разработване и оценяване на инвестиционни проекти; 

•Ръководител / експерт във финансов отдел във всички бизнесструктури, сфери, области и 

отрасли на националната и международната икономика; •Консултант на свободна практика; 

•Бизнес предприемач и др. 

Основната реализация е в сектор „Финансови дейности”, оценен в топ три за Бълга-

рия по размер на средномесечното трудово възнаграждение с размер от 1699 лв. за 2016 г. 

От създаването й през 1999 г., специалността в магистърска степен и програмата са завър-

шили дипломанти, осъществили кариера като министри, депутати, областни управители, 

кметове, председатели на Общински съвети, общински съветници, предприемачи, работо-

датели, банкери и инвестиционни консултанти. 

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Икономикс (Микроикономика и Макроикономика). Учебната дисциплина има за 

цел да даде основите на икономическите знания за всички, които се интересуват от иконо-

мическа теория и се състои от два раздела - Микроикономика и Макроикономика. Микроико-

номиката изучава поведението на икономическите субекти (домакинства, фирми, общини, 

банки и др.) свързано с минимизирането на разходите и максимизирането на ползите (дохо-

дите) въз основа на избор между различните алтернативи. Макроикономиката изучава пове-

дението на националната икономика, промените в агрегатните величини, изразяващи ней-

ното изменение, както и взаимодействието между съставящите я сектори. 

Основи на счетоводството. Учебната дисциплина има за цел да изясни съдържа-

нието на основни понятия и категории, свързани със счетоводството като управленска дей-

ност и сфера от научното познание. Основната образователна задача е насочена към фор-



 

 

миране на знания за същността, технологията и организацията на счетоводния процес в 

отделното предприятие, независимо от характера на осъществяваната от него дейност. 

Финанси на фирмата. Учебната дисциплина има за цел да даде основните понятия 

и категории на мобилизирането и използването на капиталите във фирмата, а също така и 

конкретните техники за тяхното управление. В неговите рамки се разглеждат принципите на 

финансовото управление на ниво фирма, конкретните инструменти за анализ и оценка на 

финансовата страна на фирмената дейност и техниките за решаване на основните пробле-

ми на фирменото финансово управление. 

Втори модул: 

Техника на данъчното облагане. Учебната дисциплина има за цел да  разшири и 

задълбочи знанията на студентите в областта на теорията и практиката на данъчното обла-

гане. Данъците и данъчното облагане са развити като важни инструменти за решаване на 

фискални, икономически, политически и социални задачи на държавата, което определя 

централното място на данъчното облагане в националната икономическа политика.  

Персонални финанси. Учебната дисциплина има за цел да предостави основопола-

гащи знания относно значимостта на сектор „Домакинства“ за националното стопанство, 

спецификата на персоналните финанси като първично звено на финансовата система и 

проблемите при управлението  на персоналните парични потоци.  

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Международни финанси. Учебната дисциплина има за цел да развити компетенции 

за валутни операции (разплащателни, кредитни, инвестиционни, дилингови и т.н.), анализ на 

международната валутна система, балансиране на външния сектор на националната иконо-

мика и управление валутните позиции на фирмите. 

Финансов анализ. Учебната дисциплина има за цел да развие компетенциите на 

финансовия мениджър по изследване, оценяване, определяне и оптимизиране на финансо-

во-инвестиционните и рисково-хеджиращи решения във фирмата.  Курсът развива и компе-

тенции по задълбочено прилагане на финансово-аналитични функции  в среда MS Excel. 

Бюджет и бюджетна политика. Учебната дисциплина има за цел да изясни основни 

теоретични постановки и взаимовръзката между елементите на бюджетния процес в логи-

ческа последователност и взаимообвързаност. 

 

 



 

 

Втори модул: 

Банково обслужване на икономическите агенти. Учебната дисциплина има за цел 

да осигури и предостави на обучаваните студенти разширени и задълбочени познания за 

придобиването на ключови компетенции в областта на банкирането с акцент върху методо-

логията и приложимия инструментариум при обслужването на икономическите агенти от 

търговските банки. 

Инвестиции. Учебната дисциплина има за цел да представи: фундаменталните зна-

ния за времевата стойност на парите; оценяването на паричните потоци; базовите характе-

ристики на инвестиционните инструменти; моделите за оценка на доходността, ефектив-

ността и риска на инвестиционни проекти. 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Управление на капиталите във фирмата. Учебната дисциплина формира теоре-

тичната база и практически способности, свързани с капиталовия мениджмънт на ниво фир-

ма и максимизирането на акционерното богатство в условия на пазарни лихви, риск и регу-

латорна рамка за борсова търговия с корпоративни ценни книжа. В рамките на курса се раз-

виват компетенции по формиране, оптимизиране и реструктуриране на фирмената капита-

лова структура.   

Финансови деривати. Учебната дисциплина разкрива тайните на една от най-

предизвикателните области в съвременната финансова теория и практика – финансовите 

деривати. Изяснява се същността на съвременния финансов инженеринг, видовете финан-

сови деривати, тяхното оценяване и инвестиционните стратегии, базирани върху тях. 

Втори модул:  

Капиталово бюджетиране. Учебната дисциплина формира теоретични познания и 

практически способности за оценка на ефективността на инвестиционните проекти, форми-

рането на портфейл от проекти и управлението на проектния риск. Оценката на ефектив-

ността на фирмените инвестиционни проекти и тяхното структуриране е второто важно нап-

равление на фирмения финансов мениджмънт. С него е ангажиран процесът на капиталово 

бюджетиране.  

Финансово управление на човешките ресурси. Учебната дисциплина е ориенти-

рана към изследването, оценяването и управлението на човешкия капитал във фирмата. 

Курсът представя как ефективното управление на човешките ресурси, чрез финансови ме-

тоди и форми, може да добавя стойност към фирмата и да повиши ефективността на нейна-

та дейност. 



 

 

Международен финансов мениджмънт. Учебната дисциплина запознава с начини-

те и техниките за международно финансиране, минимизирането на валутния риск и между-

народното инвестиране. Изходна постановка е виждането, че глобализацията и междуна-

родната диверсификация на икономическите процеси предоставя редица възможности за 

оптимизиране на фирмената дейност, но поставя фирмите и пред редица заплахи. 

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Управление на дълга. Учебната дисциплина развива компетенциите на финансовия 

мениджър за анализ на състоянието на дълга, дефицитното финансиране и тяхното влия-

ние върху фирмите и данъкоплатците. В рамките на курса се акцентира върху изграждане 

на способности за планиране на дългово финансиране на различни нива в икономиката и 

свързаните с това финансови ефекти.  

Магистърски семинар. Чрез учебната дисциплина се придобиват знания и умения за 

методите на научните изследвания, за организацията на работа при осъществяване на на-

учни разработки от студентите-магистри и за публичната защита на тези разработки. Целта 

е студентите в магистърската степен да направят своето първо самостоятелно научно изс-

ледване, което да завърши с публична защита, на база на която да се осъществи дипломи-

рането им. 

Избираем блок: 

Бюджетно управление на фирмата. Учебната дисциплина има за цел да 

формира компетенции по отношение технологията, спецификите и инструментите на 

финансовото планиране на ниво фирма както и отделните етапи на финансовото 

прогнозиране, фирменото бюджетиране и бюджетния контрол.Финансовите планове 

превеждат на финансов език сложните икономически процеси във фирмата.  

Ценови мениджмънт. Учебната дисциплина цели придобиване на теорети-

чески и практико-приложни знания за установяване на връзката между цената, тър-

сенето, обема на реализираната продукция и въздействието на всеки един от тези 

фактори поотделно и комплексно върху крайните финансови резултати на фирмата. 

 

Втори модул:  

Разработка и защита на дипломна работа 

 


