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1. Обща характеристика на докторската програма 
 

Докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
(счетоводство)“ представлява заключителен и най-висок етап в обучението по счетоводство. 
Тя е съобразена с изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 
регламентирани в Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав 
в Република България и нормативните актове, конкретизиращи прилагането им. Създаването и 
развиването на докторската програма по счетоводство е в отговор на потребностите от 
висококвалифицирани кадри и експерти, необходими за науката, образованието, икономиката 
и други сфери на обществения живот. 

В катедра „Счетоводна отчетност“ съществуват много добри традиции и е натрупан 
значителен опит при обучението на докторанти. Сполучливо се прилагат съвременни форми и 
ефективни методи за тяхната общотеоретична, специализираща и практическа подготовка с 
цел разработване и успешна защита на дисертационни трудове на високо научно равнище. 
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2. Образователни цели 

 
 Основната образователна цел на докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и 

анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ е осъществяване на задълбочена 
фундаментална и професионална подготовка на специалисти, които да придобият комплекс от 
качества и компетенции за извършване на научноизследователска, практико-приложна и 
преподавателска дейност в областта на счетоводството. В тази връзка обучението е 
ориентирано към формиране на устойчиви знания и практически умения, които са важни за 
професионалното изграждане и развитие на висококвалифицираните кадри в областта на 
икономиката. 

 
3. Организация и продължителност на обучението 

 
Организацията и продължителността на обучението са напълно съобразени с 

приложимата у нас нормативна уредба. Те се реализират в съответствие с разработения учебен 
план. В него са включени подходящи учебни дисциплини, които очертават концептуалната 
рамка на обучението и създават условия за мобилност на докторанти, в т. ч. международна 
сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. 

Подготовката на докторантите се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма 
на обучение. Обучението в редовна и самостоятелна форма на обучение е за срок до 3 години, 
а в задочна форма на обучение – до 4 години. 

 
4. Знания 

 
Обучаваните в тази програма докторанти получават: знания, свързани с методологията 

на научното изследване в областта на счетоводната отчетност; знания за съвременните методи, 
методики и технологии и тяхното приложение при научните изследвания в счетоводната 
теория и практика; специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен 
анализ, формулиране и обосноваване на нови идеи от теоретичен, теоретико-приложен и 
практико-приложен характер в изследваната област; знания и разбирания не само в 
конкретната научна област и направление, но и в близки научни области. 

 
5. Умения 

 
 В процеса на обучение по докторската програма се придобиват: умения за 

идентифициране и формулиране на проблемите, предмет на научното изследване; умения за 
самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и избиране на тези сфери, в 
които докторантът следва да задълбочава своята подготовка, съобразявайки се със 
съдържанието на своите научни търсения; базови изследователски умения и техники; 
академични и комуникативни умения; способности за описване и представяне на направените 
научни изследвания; умения за анализиране на резултатите от научното изследване в 
избраната научна специалност; способности за усвояване на необходимите знания в 
динамична и бързо променяща се среда; умения за самостоятелна научноизследователска и 
преподавателска дейност; умения за работа в екип. 

 
6. Компетентности 
6.1. Самостоятелност и отговорност 
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Подготовката в докторската програма дава възможност за: обосновано изразяване на 
самостоятелни виждания при изграждането и управлението на счетоводните системи на 
предприятията; решаване на сложни проблеми с множество взаимосвързани фактори и 
вариантни оптимизационни възможности; инициирането и аргументирането на професионални 
подходи и поемане на персонална отговорност. 

В хода на обучението си докторантите придобиват компетентности за организиране и 
осъществяване на самостоятелна научноизследователска работа. 

 
6.2. Компетентности за учене 
 
В обучението се акцентира върху развиване у докторантите на компетентности относно: 

системно и задълбочено обогатяване на познанията и перманентно придобиване на нови 
знания; демонстриране на възможности за самостоятелно ориентиране в учебното съдържание 
и прилагане на собствени подходи и методи за неговото усвояване; адекватно използване на 
богат професионален понятиен апарат и способности за концептуално мислене в областта на 
счетоводно-икономическата теория и практика. 
 

6.3. Комуникативни и социални компетентности 
 
Характерна черта на обучението в докторската програма е придобиването на 

комуникативни и социални компетентности от обучаемите, с цел формиране на 
професионални способности за разбираемо и достъпно представяне на собствени 
формулировки и виждания по отношение на теоретико-приложни проблеми в областта на 
счетоводството, и очертаване с ясно изразена толерантност на рационални решения пред 
специализирана и не специализирана аудитория. 

 
6.4.Професионални компетентности 
 
При подготовката си в докторската програма обучаемите придобиват следните 

професионални компетентности: целенасочено да прилагат и своевременно да обогатяват 
придобитите теоретични знания и практически умения в професионалната си реализация; 
обосновано да формират професионални становища по проблеми в областта на 
счетоводството; да предлагат рационални подходи с цел оптимизиране на отчетния процес в 
предприятията; да изразяват и отстояват аргументирано собствено професионално мнение във 
връзка с осъществяваната дейност. 

 
7. Кратка характеристика на академичния състав 
 
Обучението в докторската програма се осъществява от високо квалифициран и 

професионално подготвен академичен състав от хабилитирани преподаватели, доказали и 
продължаващи да доказват своите способности в научно-изследователската и учебно-
преподавателската дейност, и в счетоводно-икономическата практика. 

 В подготовката на докторантите пряко като научни ръководители и вътрешни 
рецензенти са ангажирани хабилитирани преподаватели към катедра „Счетоводна отчетност“. 
Същите притежават необходимия потенциал и компетентност за осъществяване на обучението 
и успешната защита на дисертационните трудове. Съществува пълно съответствие между 
научната област, в която се обучават докторантите и научната област, в която са хабилитирани 
техните научни ръководители и вътрешни рецензенти. 
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8. Професионална реализация 
 

Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират в различни сфери 
на обществено-икономическия живот както в национален, така и в международен аспект като: 
преподаватели във висши училища; методолози и експерти в областта на счетоводството и 
одита; съставители на финансови отчети; финансово-счетоводни консултанти и мениджъри; 
сътрудници в български и международни счетоводни и одиторски предприятия и други. 

 
9. Образователна и научна степен и професионална квалификация 

 
След изпълнение на всички етапи от обучението и успешна публична защита на 

дисертационен труд, докторантът придобива образователната и научна степен „доктор“ по 
докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
(счетоводство)“. 
 
 

 
 
Декан: ………………………….. 

(доц. д-р Росица Колева) 
 

 
 
Ръководител на катедра: ………………………….. 

(проф. д-р Атанас Атанасов) 
 

 
 


