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ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логично единство на базовото 

икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над 

операциите, икономическия анализ и финансовото планиране.  Обучението в специалност 

“Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър съдейства за 

създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор, способна да отговори на 

изискванията на членството на страната ни в Европейския съюз. 

Целите на обучението по специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния 

сектор” , ОКС Магистър включват:

• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания  от областта на 

счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;

• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и 

диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на 

иновативни и творчески решения в условията на несигурност;

• развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, 

междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на 

проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни 

взаимодействия.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
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Учебният план на специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”  

ОКС Магистър е съобразен с придобитите знания и умения от студентите в ОКС “Бакалавър”. Той се 

основава на световните постижения в тази област на знанието. Обучението е два семестъра. През първия 

семестър студентите  се обучават от преподавателски екип на УНСС и получават специализирана 

подготовка по следните дисциплини:

1.Концептуални основи на стандартизацията в счетоводството;

2.Стандартизация на счетоводството в публичния сектор;

3.Данъчна отчетност;

4.Счетоводно информационно отчитане на нематериалните активи;

5.Счетоводни системи в публичния сектор.

През втория семестър студентите се обучават от преподавателски екип на СА „Д. А. Ценов“ и получават 

специализирана подготовка по дисциплините: Счетоводен анализ на предприятията от публичния 

сектор, Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор, Отчитане на сделки с  дългови и 

финансови инструменти инструменти в публичния сектор, Мониторинг на безвъзмездна финансова 

помощ по ЕСИФ и Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор.

Приоритетно внимание е отделено на запознаването на студентите със съществуващите проблеми и 

специфики в организацията и методологията на счетоводната система в предприятията от публичния 

сектор и преподаването на нови, съвременни подходи и модели за тяхното  отстраняване. 

Методологията на преподаване е приведена в съответствие с изискванията за адаптация на националната 

счетоводна теория и практика към международните стандарти. Голямо внимание е отделено на 

философията, принципите и методите утвърдени в Международните счетоводни стандарти за публичния 

сектор. Студентите придобиват необходимите знания за спецификите в организацията и методологията 

на счетоводството в Общините, Областните администрации, Държавните висши училища, 

Президентството, Министерствата, Парламента, Сметната палата, БАН, БНТ, БНР и др. Студентите 

могат да ползват съвременна българска литература и чуждестранна специализирана литература и 

обзаведени кабинети с модерни технически средства за обучение.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” предоставя на 

студентите:

· широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на счетоводството и 

стандартизацията в публичния сектор;

· възможността за критично усвояване и изразяване на различни теории, концепции и закономерности, 

необходими за разработването и прилагането на оригинални идеи и решения в практиката.

В процеса на обучение по съответната специализация студентите придобиват следните основни умения 

за:

· използване на практически и познавателни подходи и стратегии за разбиране и диагностициране на 

абстрактни проблеми от професионалната област (при изграждане на устойчив капацитет на 

финансовата администрация в публичния сектор, при осъществяването на бюджетни реформи и др.) в 
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ситуации, характеризиращи се с несигурност;

· прилагане на съвременни изследвания, интегриране на знания от интердисциплинарни области и 

генериране на нови знания с цел решаване на специфичните проблеми, възникващи в професионалната 

област (например, при оказване на съдействие за въвеждането на съвременни методи, подходи, и 

техники за финансово управление и др.).

Обучението в специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” 

формира у студентите следните основни компетенции:

· самостоятелност и отговорност – иницииране на процеси на промяна, формулиране на политики, 

организиране на дейности и проява на лидерски качества при управлението на екипи за тяхната 

реализация;

· умения за учене – идентифициране на необходимостта от актуализиране и/или разширяване на 

професионалната квалификация, прилагане на абстрактно мислене и различни методи и подходи за 

творческо усвояване на нови знания;

· комуникационни и социални компетенции – аргументиране и представяне на проблеми и решения 

(относно развитието на съответната професионална област и на обществото, като цяло) пред 

специализирана и неспециализирана аудитория;

· професионални компетенции – обработване на специализирани финансови и нефинансови данни и 

интерпретиране на създадената информация с цел решаване на сложни проблеми от професионалната 

област; способност за адекватни професионални преценки и взаимодействие; ангажираност към важни 

научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в професията и обществото като цяло.

Изброените знания, умения и компетентности, които студентите придобиват в хода на обучението си са в 

пълно съответствие с Националната квалификационна рамка и Европейската референтна рамка на 

Ключовите компетентности за учене през целия живот.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” имат 

големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по 

счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на 

публичната администрация. В предприятията от публичния сектор, завършилите специалността 

придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като 

главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен 

анализ, и други финансово – икономически длъжности.

Завършилите тази специалност могат да придобият допълнителна професионална квалификация като 

дипломиран експерт счетоводители и регистриран одитор в областта на независимия финансов одит.
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(проф. д-р Снежана Башева)

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

ДЕКАН:

Квалификационната характеристика е приета на КС на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 6.6.2022 г. с 

протокол № 12 и от факултетен съвет на факултет "Финансово - счетоводен факултет" на  ________ с протокол № 

________.

The qualification description is approved by the Department of Accountancy and Analysis on 6.6.2022 г. (Record № 12) 

and by the Faculty Council of Finance and Accounting Faculty on ________ (Record № ________).

(проф. д-р Румен Брусарски)
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