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 Магистърска програма „Банков мениджмънт ” е предназначена за обучение на експертни 

и ръководни кадри в сферата на банкирането. Разработването на учебния план е съобразено с 

потребностите на практиката, като усвояването на учебните дисциплини развива 

компетенции и умения за: 

 Разработване на ефективни банкови стратегии и политики, и формулиране на 

рационални управленски решения в банката въз основа на банковата конкуренция и 

многостранните взаимоотношения между банките и обслужваните от тях икономически агенти; 

 Практически банков мениджмънт на структурни единици, човешки ресурси, 

основни и спомагателни процеси в централната и търговските банки; 

 Анализ и оценка на банковата дейност; 

 Организация, планиране и бюджетиране на банковата дейност;  

 Управление на кредитни продукти и платежно посредничество; 

 Оптимизиране на кредитните и депозитните решения; 

 Оценяване и управление на банковия (в т.ч. пазарния и кредитен) риск и 

капиталите на търговската банка чрез авангарден финансов инструментариум; 

 Маркетингово планиране на продуктовата, ценовата, дистрибуционната и 

комуникационната политика в банките; 

 Планиране и реализация на одиторски ангажименти в банковата дейност; 

 Приложение на съвременни информационни технологии в банкирането и 

платежната система; 

 Анализ и прогнозиране въздействието на парично-кредитната и надзорната 

политика на централната банка върху националната икономика и банковия сектор; 

 



 Кариерна реализация: в структурите на националната и европейската банкови системи 

в т.ч. Българска народна банка, Европейска централна банка, европейски банкови органи, 

търговски и инвестиционни банки, небанкови финансови институции, компании за кредитно 

консултиране, дружества за касови услуги, финансови къщи, лизингови и факторингови 

компании, картови организации и др. на позиции: 

 Банков мениджър (директор, ръководител); 

 Ръководител/експерт управление на банковия риск; 

 Ръководител/експерт по банково кредитиране; 

 Ръководител/експерт по банково обслужване на клиенти и продажби; 

 Ръководител/експерт по проектно финансиране/кредитиране 

 Ръководител/експерт банкова администрация; 

 Ръководител/експерт в отдел „Финанси“ в банкови и небанкови финансови 

институции; 

 Финансов анализатор; 

 Инвестиционен банкер/посредник; 

 Валутен дилър; 

 Банков одитор; 

 Финансов предприемач; 

 Консултант на свободна практика и др. 

 

 В учебния план на магистърската програма са включени учебни дисциплини, 

разпределени в 4 семестъра. Във фундаменталния блок на учебния план са включени 

въвеждащи десет учебни дисциплини (60 кредита по ECTS), разположени в първи и втори 

семестри, които развиват знания и умения в областта на теорията на публичния сектор на 

икономиката, теорията на парите, корпоративните финанси, данъците, персоналните финанси, 

международните финанси, финансовия анализ, бюджета, банковото обслужване на 

икономическите агенти и инвестициите. В специализирания блок на учебния план (трети и 

четвърти семестри) е поставен акцент върху дисциплини, формиращи компетенции в областта 

на практическия банков мениджмънт, централното банкиране, банковия одит, мениджмънта на 



банковите плащания, управлението на персонала в банката, банковия маркетинг, риск 

мениджмънта в банката и оперативното управление на банковата дейност. 

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Въведение във финансите. Чрез учебната дисциплина се представят основните 

методи и форми на държавното финансово разпределение на фона на утвърдените концепции 

на неокласическата и кейнсианската школа, които представляват две крайности в 

икономическото и финансовото мислене. Заедно с идеите на неокласическия синтез, който се 

опитва да примири кейсианството с неокласическата школа и стои най-близо до практиката, 

съществено място се отделя на концепциите за данъчното въздействие, бюджетното 

регулиране и дефицитното финансиране. 

Теория на парите. Учебната дисциплина има за цел да осигури и предостави на 

обучаваните студенти обхватни и задълбочени базови познания по основните процеси, 

отношения и механизми, характерни за парично-кредитната и банковата сфера на 

съвременната икономика. Затова учебният материал е систематизиран в направленията, които 

характеризират парите като ключова финансова категория – същност, функции и форми на 

парите, парични системи, кредит, лихва, инфлация, времева стойност на парите, търсене и 

предлагане на пари, парични агрегати, паричен пазар, паричен съвет, теории за паричната 

политика.  

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 проблеми 

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 облагане. 

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 основополагащи 

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 икономика 

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 финансово-

инвестиционните и рисково-хеджиращи решения във фирмата.  Курсът развива и компетенции 

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 логическа 

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 

методологията и приложимия инструментариум при обслужването на икономическите агенти от 

търговските банки. 

Инвестиции. Учебната дисциплина има за цел да представи: фундаменталните знания 

за времевата стойност на парите; оценяването на паричните потоци; базовите характеристики 

на инвестиционните инструменти; моделите за оценка на доходността, ефективността и риска 

на инвестиционни проекти. 

 

 

 



 ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 

 Първи модул: 

 Практически банков мениджмънт: Целта на учебния курс е да съдейства за 

формирането на знания с практическа насоченост за основните страни на съвременния 

финансов мениджмънт в банките и умения за вземането на рационални управленски решения в 

сложната и динамична среда, в която те функционират. 

 Централно банкиране: Целта на учебния курс е придобиването на теоретически и 

практико-приложни знания за същността, особеностите и спецификата на дейността на 

централната банка и провежданите от нея парично-кредитна и надзорна политики. 

 Втори модул: 

 Мениджмънт на банковите плащания: Целта на учебния курс е представяне на най-

новите тенденции в областта на безналичните разплащания и мястото на банковите 

институции в този процес. 

 Управление на персонала в банката: Целта на учебния курс е да формира знания и 

компетенции по повод взаимоотношенията на търговските банки с банковия персонал като 

основен фактор за бизнес развитие на банковата институция. 

 Риск мениджмънт в търговската банка: Целта на учебния курс е да запознае 

студентите с ключовите въпроси, свързани с управлението на риска в банковата сфера, 

доколкото умелото им управление пряко рефлектира върху крайните финансови резултати на 

банковата институция, нейната стабилност и имиджа й в обществото. 

 

 ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

 Първи модул  

 Банков одит: Целта на учебния курс е придобиване на теоретически и практико-

приложни знания в областта на банковия одит като актуалността е предопределена и от 

нарастващата значимост на функцията  „вътрешен одит“ в търговската банка в национален и 

международен мащаб. 

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

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

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

студентите в магистърската степен да направят своето първо самостоятелно научно 



изследване, което да завърши с публична защита, на база на която да се осъществи 

дипломирането им. 

 

 Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

 Банков маркетинг: Целта на учебния курс е придобиването на теоретически и 

практико-приложни знания за същността, особеностите и видовете банков маркетинг, който 

се прилага от кредитните институции, в т.ч. прилагането на маркетинговото планиране, 

продуктовата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната политика. 

 Оперативно управление на банковата дейност: Целта на учебния курс е 

формирането на знания с практическа насоченост за основните страни на съвременния 

финансов мениджмънт в банките и умения за вземането на рационални управленски 

решения в сложната и динамична среда, в която те функционират. 

 

 Втори модул: 

Разработка и защита на дипломна работа 

 

  


