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Квалификационната характеристика на специалиста по корпоративни финанси и 

счетоводство с образователно-квалификационна степен “магистър” и учебният 

план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните 

образователни изисквания за придобиване на висше образование за ОКС “бакалавър”, 

“магистър” и “специалист” – ПМС № 162/2002 г. и с Националния класификатор за 

професиите (МТСП, 2011г.)  

 

 

І. ЦЕЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА  

 

Магистърската програма „Корпоративни финанси и счетоводство” e естествено 

продължение на специалностите от професионално направление  „Икономика”, 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”, където студентите получават 

познания за икономиката, финансите, счетоводството и близките до тях 

интердисциплинарни области, както и нови компетенции, улесняващи тяхната 

професионална реализация и конкурентноспособност.  
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Обучението по тази програма има за главна цел да подготви 

висококвалифицирани професионалисти – финансови мениджъри и счетоводители, 

които да могат да намерят по-висока степен на практическа реализация. 

Допълнителните цели, които си поставя обучението в образователно-

квалификационната степен “магистър” по “Корпоративни финанси и счетоводство” са: 

 разширяване и задълбочаване на специалните познания в областта на 

корпоративния финансов мениджмънт; 

  формиране на умения за разработване, координиране и реализация на план за 

управление на финансите на фирми, организации, институции и  др.; 

 разширяване на  знанията за иницииране и създаване на програми за 

осигуряване на капитал, управление на парични средства, взаимоотношения с банки, 

финансови институции и инвеститори;  

 осигуряване на подготовка за управление на задълженията и вземанията, 

корпоративните данъци, финансовия риск, създаването и ползването на 

информационни системи за финансова дейност на предприятия, организации и 

институции.  

 разширяване и задълбочаване на знанията в областта на счетоводството, 

икономическия анализ и финансовия контрол с цел придобиване на нови компетенции; 

 обогатяване на научно-теоретичната информация относно съвременните 

методи и технологии в бизнес диагностика; счетоводни стандарти и управленско 

счетоводство; 

 осигуряване на по-широки възможности за обучение през целия живот.  

 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – компетенции на завършилите 

студенти в ОКС „Магистър” 

 

ІІ.1. Област и обхват на знанията 

Завършилите ОКС “магистър”, „Корпоративни финанси и счетоводство” трябва 

да притежават задълбочени знания за:  

 най-новите теории, направления и постижения в областта на финансите и 

счетоводството на фирмите и организациите; 

 главните тенденции в развитието на финансовите пазари и финансовите 

институции. 

 актуалните изисквания на международните нормативни регулации съобразно 

Европейската и световна политика в областта на финансите и счетоводството;  

 съвременните технологии за финансово управление на човешките ресурси, 

физическия капитал, материалните запаси, природоползването; 

  новите постижения в областта на финансовия и счетоводен анализ и 

контрол. 

 

ІІ.2. Област и обхват на уменията 

 

ІІ.2.1. Лични компетенции:  

Обучаваните в ОКС “магистър”, специалност „Корпоративни финанси и 

счетоводство” придобиват компетенции, свързани с: 

 общото управление на фирмата, реализиране на конкретни дейности в 

областта на управлението на парични средства, взаимоотношенията с банки, финансови 

институции и инвеститори; 
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 използване на съвременни методи за управление на финансовите и 

счетоводни процеси в страната и Европейския съюз; 

 адаптиране към динамичните условия на бизнеса в национален и глобален 

мащаб; 

 разработване и реализиране на успешни стратегии за развитието на 

стопанските организации; 

 използване на технико-инструментални и административно-делови умения за 

осигуряване на финансиране; 

 осъществяване избор на организационно-управленски варианти в динамични 

ситуации и среди чрез оптимална координация между планиране и интервениране; 

 събиране, анализиране и интерпретиране на информация, необходима за 

изпълнителска, организационно-управленска, консултантска и научно-изследователска 

дейност; 

 използване на нормативната база за изграждане на подпомагащи системи и 

институции;  

 анализиране на регионална специфика – демографски особености, социални 

общности и целеви групи, потребности от разнообразни услуги;  

 изграждане на връзки и взаимодействие между различни организационни и 

институционални структури, партньорски взаимоотношения;  

 усъвършенстване организацията на собствената си дейност и развиване на  

потребност за непрекъснато обучение; 

 усъвършенстване на професионалната квалификация през целия живот;  

 реализиране в научно-изследователска и преподавателска дейност. 

 

 

ІІ.2.2. Професионални компетенции: 
В професионалната си дейност завършилите ОКС “магистър” могат да:  

 осъществяват интегрално прилагане на придобитите знания по финанси и 

счетоводство;  

 прилагат нормативните документи в областта на финансите и счетоводството 

за регулиране и стимулиране дейността на предприятията; 

 използват съвременни методи за оценка на инвестиционни проекти и  

избират такива, които са в състояние да увеличат стойността на фирмата; 

 осигуряват финансиране на инвестиционните проекти чрез оптимално 

комбиниране на вътрешни и външни източници; 

 използват ефективно паричните ресурси и ранжират приоритети в 

управлението на паричните потоци, от гледна точка на финансите и счетоводството; 

 работят ефективно по финансови анализи и финансово планиране;  

 управляват дейността на фирмата на националните и международни 

финансови пазари; 

 измерват, оценяват и управляват финансовия риск, чрез прилагане на 

съответните методи, модели и способи на финансите и счетоводството; 

 прилагат финансови лостове за управление на човешки ресурси и кариерно 

развитие на персонала. 

 

 

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 



 4 

Завършилите магистърска програма „Корпоративни финанси и счетоводство” 

могат успешно да: 

 заемат ръководни длъжности като финансови мениджъри или счетоводители 

в частни, държавни и обществени фирми, институции и организации; 

 работят като кредитни инспектори, анализатори, дилъри, експерти в банки, 

финансови къщи, инвестиционни дружества, застрахователни компании, осигурителни 

фондове; 

 работят като консултанти в областта на финансовото планиране и 

прогнозиране, управлението на риска, изработването на инвестиционни проекти; 

 осъществяват самостоятелна предприемаческа дейност чрез влагане на 

собствен капитал и осигуряване на външно финансиране; 

 се реализират като финансисти или счетоводители в икономическите 

структури на органите на местната власт; 

 работят като брокери, кредитни консултанти, персонални финансови 

съветници;  

 осъществяват изследователско-аналитична дейност на съответните равнища 

за прогноза, експертиза и мониторинг, разработване на проекти и технологии по 

проблемите на финансите или счетоводството;  

 работят като специалисти в сферата на  финансовата или счетоводна теория 

и висшето образование.  

 

Магистърската програма дава възможност за заемане на длъжности на 

аналитични специалисти, включени в Клас 2 на Националната класификация на 

професиите и длъжностите за 2011 г. Аналитичните специалисти обикновено 

изпълняват задачи по: провеждане на изследвания и анализиране на резултатите от тях; 

разработване на концепции, теории, методологии и методики; прилагане на 

съществуващите знания в областта на обществените науки; провеждане на 

теоретическо или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни 

образователни равнища; осигуряване на различни видове стопански и социални услуги; 

подготовка на научни доклади и съобщения. Към задълженията им се включват и 

задачи по осъществяване на контрол на други работещи. 

Завършилите тази програма могат успешно да заемат длъжности от Единична 

група 2411 – Одитори и счетоводители. В тази единична група са включени следните 

длъжности: счетоводител, зместник главен счетоводител, главен счетоводител, ревизор, 

финансов контрольор, вътрешен одитор  и др. 

Също така могат да работят на длъжностни позиции от Единична група 2419 - 

Други стопански специалисти.  В тази единична група са обхванати лица, които са: 

ангажираните с изследване, консултиране и прилагане на оперативни методи, свързани 

с различни аспекти на дейността на стопанските предприятия.. Такива длъжности са: 

Финансов мениджър; Експерт финансови и стопански анализи; Експерт, хеджиране; 

Старши банков служител, връзка с основни клиенти; Старши банков слувител, 

обслужване на клиенти; Специалист, банка; Инспектор, банка; Ръкводител екипи, 

банка; Анализатор, банка; Експерт, здравно застраховане; Експерт, здравно 

осигуряване; Експерт, финансови и стопански анализи; Експерт, социално осигуряване; 

Експерт, инвеститорски контрол; Главен експерт застрахователна дейност. 

 

Магистърската програма дава възможност за изпълнение на длъжности и на 

приложни специалисти по финанси и продажби от група 341. Те изпълняват технически 

задачи, свързани с практическото приложение на знанията в областта на финансите, 

продажбите, управлението на бизнеса и на счетоводните, правните, статистическите и 
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други видове услуги. Изпълняват задачи в сферата на държавното управление, свързани 

с митнически контрол, оказване на административни услуги, данъчна дейност, 

социално подпомагане, регистриране на работни места, лицензии организиране на 

пътувания; организиране на продажби на едро; изпълнение на задачи по оценяване и 

остойностяване на стоки и провеждане на търгове; осигуряване на бизнес-услуги и 

други. Лицата от тази категория обикновено получават разпореждания и могат да бъдат 

ръководени от висши държавни служители, управители или аналитични специалисти. В 

някои случаи изпълняваните от тях задачи включват и контрол по отношение на други 

работещи. 

Тук са включени конкретни професии и длъжности на приложни специалисти:  

 

Единична група 3411 - Дилъри и брокери по ценни книжа и доходи  

В тази единична група са обхванати лицата, които: анализират пазарни 

тенденции за финансови операции; купуват и продават ценни книжа, акции, облигации 

и други финансови инструменти и търгуват на фондовата борса или на фючърсни 

пазари от името на собствената си компания или от името на клиенти срещу 

комисионна; препоръчват сделки на клиенти или на ръководителите.  

Примерни длъжности, които са класифицирани тук: 

Брокер 3411 3001; 

Дилър 3411 3008; 

            Продавач, ценни книжа 3411 3012.  

 Банков служител 3411 6015 

 

Единична група 3412 - Приложни специалисти в застраховането и осигуряването  

 В тази единична група са обхванати лицата, които: дават консултации и 

продават застраховки живот, злополука, автомобилни застраховки, за отговорност, за 

дарение, пожар, морски и други видове застраховки на нови и съществуващи клиенти.  

Примерни длъжности, които са класифицирани тук: 

Агент, застраховки 3412 3001; 

Брокер, застраховки 3412 3003.  

 

Единична група 3432 - Приложни специалисти в юридически и финансово-

кредитни учреждения. В тази единична група са обхванати лицата, които: изучават и 

обобщават правни документи; поддържат пълни данни за финансови транзакции, 

включително такива, свързани със застрахователни договори, отпускане на кредити и 

други финансови операции; събират, обработват и представят математически, 

статистически и актюерски данни.  

Примерни длъжности, които са класифицирани тук: 

Помощник, банково дело 3432 3001; 

Помощник,брокер 3432 3002. 

 

Единична група 3433 - Оперативни счетоводители. В тази единична група са 

обхванати лица, които извършват счетоводни услуги.  

Примерни длъжности, които са класифицирани тук: 

Счетоводител, оперативен 3433 4001.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС „МАГИСТЪР”, 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ И 

СЧЕТОВОДСТВО” 
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Магистърската степен се придобива след завършена ОКС „бакалавър”.  

- За завършилите в професионално направление “Икономика” 

обучението е с продължителност два семестъра за задочна форма, 

съгласно приложения Учебен план.  

- За завършилите в професионални направления различни от 

“Икономика” обучението е с продължителност четири семестъра в 

задочна форма. 

ДИПЛОМИРАНЕ:  осъществява се в .два варианта: 

Първи вариант: Писмен държавен изпит по финанси и счетоводство;  

Втори вариант: Защита на дипломна работа . 

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Завършилите магистърска програма „Корпоративни финанси и счетоводство” 

могат: 

1. да продължат образованието си в образователно-научна степен “доктор”;  

2. да получат второ висше образование; 

3. да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия си 

живот.  

 

 

 

 

 


