
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА Х 

ЗАДОЧНА V 

ДИСТАНЦИОННА V 

 

СТЕПЕН 

БАКАЛАВЪР Х 

МАГИСТЪР V 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

БЪЛГАРСКИ V 

АНГЛИЙСКИ Х 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА Х 

ЗАДОЧНА 2,3 и 4 семестъра 

ДИСТАНЦИОННА 2,3 и 4 семестъра 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Първи семестър  

Микроикономика Задължителна 

Макроикономика Задължителна 

Основи на счетоводството Задължителна 

Корпоративни финанси  Задължителна 

Търговско право 
Трудово право 

Избираема - една от двете 

Втори семестър  

Управленско счетоводство  Задължителна 

Финансово счетоводство Задължителна 

Теория на контрола Задължителна 

Финансов одит  Задължителна 

Банкови системи 
Информационни системи и технологии в 
счетоводството 
Алтернативни инвестиции 

Избираема - една от трите 

Трети семестър  

Управленски анализи Задължителна 

Спецкурс по финансово-счетоводен анализ Задължителна 

Спецкурс по финансово счетоводство Задължителна 

Данъчно-осигурителен контрол Избираема - една от двете 

Глобализация и устойчиво развитие 
Международни финансови организации 
Европейски фондове и програми 

Факултативна - една от трите 

Четвърти семестър  

Вътрешен одит Задължителна 

Осигурителни схеми Задължителна 

Контрол във финансовия сектор Задължителна 

Управление на риска и вътрешния контрол Задължителна 

Капиталов пазар 
Пране на пари-превенция и разкриване 

Избираема - една от двете 

Защита на димпломна работа  
 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА V V 

ЗАДОЧНА V V 

ДИСТАНЦИОННА V V 

 

КОРПОРАТИВЕН КОНТРОЛ 

И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

Обучението в магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и 

икономически анализи” осигурява на студентите специализирани знания и 

практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа и 

мениджмънта, които да им позволят успешна професионална реализация. В учебния 

план на специалността наред с традиционните дисциплини за счетоводните 

специалности са включени и дисциплини, даващи познания за: 

 международните стандарти за финансово отчитане; 

 съвременните финансово-счетоводни и управленски анализи; 

 управлението на риска, вътрешния контрол и одита; 

 банковите системи и капиталовите пазари; 

 европейските фондове и програми, международните финансови 

организации; 

 превенцията и разкриването на пране на пари.  

 

Завършилите магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и 

икономически анализи” могат да се реализират като ръководители на счетоводни 

отдели, одитори, анализатори, финансови мениджъри и да заемат редица други 

експертни длъжности в държавни, общински и частни структури. 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

mailto:office@vuzf.bg
http://www.vuzf.bg/

