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Това е първата официално обо-
собена икономическа специалност 
в света. В условията на пазарна-
та икономика счетоводството 
осигурява  преобладаващата част 
от необходимата икономическа 
информация за взимане на упра-
вленско решение чрез използване 
на богат инструментариум от 
специфични методи и техники за 
текущо и периодично отчитане, 
за вътрешен контрол, икономи-
чески анализ, финансово планиране 
и бюджетиране на дейностите и 
съставляващите ги операции.        

Учебният план за обучението 
по счетоводство е изготвен вър-
ху основата на съвременните по-
стижения в счетоводната наука и 
практика. Наред със специалните 
счетоводни дисциплини сериозно 
внимание се отделя и на учебните 
предмети по информатика, финанси, право и езиковата подготовка.

В трети курс – задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: финансово счетоводство, 
теория на финансовия контрол,  управленско счетоводство, банково дело, одитинг, трудово и осигури-
телно право, цени и ценообразуване, управление на човешките ресурси, търговско право, счетоводство 
на осигурителите, данъчно облагане и контрол, счетоводство на застрахователите др.

В четвърти курс – се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: счетовод-
ство на банките, счетоводство в публичния сектор, финансово-стопански анализ, информационни сис-
теми в счетоводството, счетоводна политика и финансови отчети, административно и финансово 
право, банково и борсово право, организация и нормативна  база  на  счетоводството,  контрол  във  
финансовия сектор, митнически контрол, финансово-стопански /бизнес/ изчисления и др.

Специалност "Счетоводство"

Лука Пачиоли – създателят на счетоводството
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Катедра "Финанси" предлага обучение в специалност „Финанси”. Това е една от  най-предпочитаните 
от студентите специалности. В нея се подготвят  висококвалифицирани специалисти за работа на сред-
но и висше управленско ниво във финансово-кредитната система. Завършилите студенти получават 
знания и изграждат умения за организация и управление във финансовата сфера.

Основни акценти в бакалавърската програма:

 y Развиват се задълбочени познания в сферата на финансово-кредитната система;
 y Особено внимание при подготовката на бъдещите финансисти се отделя на правната и счетоводната 

им подготовка; 
 y В процеса на обучение се поставя акцент върху създаването и развитието на комуникативност, уме-

ние за работа в екип, активно и отговорно отношение към извършваната дейност. 
 y Прави се всичко необходимо за  развитието на способностите на бъдещите финансисти за непрекъс-

нато актуализиране на знанията. 
 y Завършилите специалността могат да работят като: финансови мениджъри, специалисти по финанси 

във всички сфери на социално-икономическия живот, кредитни инспектори, брокери, дилъри, данъчни 
инспектори, специалисти по застраховане и социално осигуряване, митнически инспектори, препода-
ватели и др. в областта на банковата система, публичната администрация, капиталовите пазари, 
застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на предприятия, финансовия контрол, 
инвестиционните дружества, университетите и др. 

 y Дипломираните бакалаври имат възможност за повишаване на квалификацията в следните магистър-
ски специалности на катедрата: „Финанси”; „Европейски бизнес и финанси”; „Финансов мениджмънт”; 
„Публични финанси”; „Банково дело и международни финанси”; „Управление на дълга и финансовите кризи”.

Завършилите специалността могат да работят като специалисти по счетоводството и съставители 
на финансови отчети в предприятия, дружества и организации от финансовия, нефинансовия и публичния сек-
тор; да заемат длъжности и да упражняват дейности като главни счетоводители, данъчни инспектори от 
финансовата инспекция и вътрешния контрол, финансови директори, финансови анализатори, методолози по 
счетоводство и анализ, консултанти и счетоводители на свободна практика и други. 

След допълнително обучение и професионална квалификация могат да придобият правоспособност на дип-
ломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори по независим финансов одит, вътрешни одитори 
и одитори в Сметната палата.

Специалност "Финанси"
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Специалност "Финансов контрол"

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на високо квалифицирани специали-
сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния сектор.

Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са:

 y Фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини, като макроикономика, микро-
икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини 
– право, математика, информатика и др.;

 y Специализирана подготовка в сферата на финансовия контрол, счетоводството и финансите;

 y Отлични възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната ад-
министрация (Национална агенция по приходите, Сметна палата, Митническа администрация, 
органи за финансов надзор и др.),  както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния 
сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури и др.);

 y Възможност за про-
дължаващо обучение в 
две магистърски спе-
циалности – “Финансов 
контрол и финансово 
право” и “Одитинг”;

 y Образованието по спе-
циалността “Финансов 
контрол”, бакалавърска 
степен, е счетоводно 
– икономическо обра-
зование, по смисъла на 
Закона за независимия 
финансов одит  и Зако-
на за счетоводството.


