НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Магистърски факултет
Институт по математика и информатика - БАН
________________________________________________________________

ПРИЕМ
учебната 2020-2021 година
в
СЪВМЕСТНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
по

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ
за придобиване на:
Специалност: Икономика
Квалификация: Магистър по финансово-счетоводен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:
Програмата предлага подготовка на студентите в областта на
финансово-счетоводния мениджмънт. Подбраните курсове съответстват на
най-добрите образци в университетското образование. Обучението е с
продължителност 1 година.
Обучението се организира в специализирани курсове в областта на
мениджмънта, финансите и счетоводството: Финансов мениджмънт, Трудово
и осигурително право, Данъчно планиране и данъчен контрол, Анализ на
финансови отчети, Банков мениджмънт, Риск мениджмънт, Осигуряване и
осигурителен контрол, Инвестиции в ценни книжа, Управление на
международните финанси, Данъчно счетоводство, Счетоводство на
финансови институции, Счетоводство на нефинансовите предприятия,
Бюджетиране и контрол на разходите, Одитиране на финансови отчети и в
извън аудиторни учебни форми: проекти и семинари.
Образователната цел на обучението на магистърска програма
„Финансово-счетоводен мениджмънт” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и
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специализирани функционални познания в областта на финансовия и
счетоводния мениджмънт.
МП "Финансово-счетоводен мениджмънт" е съвместна програма между
НБУ и Института по математика и информатика при БАН.
Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент
„Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на
финансите, счетоводството и контрола.
Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други
образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователноквалификационна степен "професионален бакалавър".

Компетенции на завършилите програмата
Завършилите програмата студенти притежават:
 знания в областта на финансите и счетоводството;
 умения за прилагане на съвременните добри практики в областта на
финансово-счетоводния мениджмънт;
 знания за нормативните изисквания към дейността на предприятията по
отношение на финансовия им мениждмънт и счетоводството;
 умения за използване на похватите и техниките, приложими в сферата
на специализираните информационни технологии, пенсионно и здравно
осигуряване, данъчното облагане, съдебните експертизи и сигурността
на данните;
 умения за организиране, осъществяване и контролиране на текущото
счетоводно отчитане и изготвянето на финансови отчети в различен тип
предприятия - предприятия с производствена и търговска дейност,
банки и финансови институции, бюджетни предприятия, застрахователни и осигурителни предприятия и др.

Прием
В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска
степен. За да бъдат приети директно в програмата, кандидатите е необходимо
да притежават базисни познания по икономика, финанси, мениджмънт,
счетоводство, което се доказва с дипломата за бакалавър/магистър.

Дипломиране:
Завършването на обучението в магистърската програма става със
защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване
на изисквания брой кредити.
Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за
завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или
"магистър" в НБУ".
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Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите студенти могат да се реализират на различни нива в
управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени
и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на
услугите, в банки и финансови институции, в инфестиционни фондове, в
бюджетни предприятия, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в
централните и местните институции от системата на Министерството на
финансите и др. Те могат да работят като главни и заместник главни
счетоводители, главни касиери, външни и вътрешни одитори, помощник
одитори, стажант-одитори в Сметната палата, старши банкови служители,
агенти по осигуряване, застрахователни агенти и брокери, регионални
застрахователни представители и координатори, финансови мениджъри,
риск-мениджъри, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в
сферата на управлението и оценката на риска, счетоводството, данъчното
облагане, инвестирането, кредитирането и др.

Департамент, предложил програмата:
Икономика

Програма
Списък на преподавателите и курсовете по семестри в магистърска
програма “Финансово-счетоводен мениджмънт”.

Подготвителен модул
Аудиторни курсове (кредитни)
MBAM001 Теория на пазарната икономика
доц. д-р Стефан Стефанов, 60 ч. 6 кр.
MBAM002 Количествени методи в икономиката
гл. ас. д-р Нигохос Канарян, 30 ч. 3 кр.
MBAM010 Банково дело
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Надя Ненкова, 30 ч. 3 кр.
MBAM012 Счетоводство, доц. д-р Станислава Георгиева, 30 ч. 3 кр.
MBAM013 Финанси
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Надя Ненкова, 30 ч. 3 кр.
MBAM430 Търговско право, доц. д-р Васил Георгиев, 30 ч. 3 кр.
Тренингови курсове
MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
доц. д-р Стефан Стефанов, гл. ас. д-р Елена Спасова, 6 ч. 3 кр.
MBAM759 Проект: Счетоводство, доц. д-р Станислава Георгиева, 6 ч. 3 кр.
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MBAM765 Проект: Финанси, доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р
Красимир Костенаров, 6 ч. 3 кр.
MBAM782 Проект: Търговско право, доц. д-р Васил Георгиев, 6 ч. 3 кр.
MBAM878 Проект: Банково дело, гл. ас. д-р Надя Ненкова, 6 ч. 3 кр.

Първи семестър
Аудиторни курсове (кредитни)
FSMM043 Инвестиции в ценни книжа, проф. д-р Иванка Данева 30 ч. 3 кр.
FSMM125 Анализ и финансов отчет
доц. д-р Ренета Димитрова гл. ас. д-р Ралица Димитрова 30 ч. 3 кр.
FSMM150 Данъчно планиране и данъчен контрол
гл. ас. д-р Емил Калчев, 30 ч. 3 кр.
FSMM151 Осигуряване и осигурителен контрол
проф. д-р Иванка Данева, 30 ч. 3 кр.
FSMM221 Финансов мениджмънт
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Емил Калчев, 30 ч. 3 кр.
FSMM222 Банков мениджмънт, доц. д-р Ренета Димитрова, 30 ч. 3 кр.
FSMM225 Управление на международните финанси
гл. ас. д-р Ирена Николова, 30 ч. 3 кр.
FSMM226 Риск мениджмънт гл., ас. д-р Нигохос Канарян, 30 ч. 3 кр.
Тренингови курсове
FSMM133 Проект: Анализ на финансови отчети
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Ралица Димитрова, 12 ч. 6 кр.
FSMM152 Проект: Финансов анализ на преобразуване и ликвидация
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Емил Калчев, 12 ч. 6 кр.
FSMM153 Семинар: Портфолио мениджмънт при колективните
инвестиционни схеми, проф. д-р Иванка Данева, 6 ч. 3 кр.
FSMM154 Проект: Системи за интегрирано управление на рисковете
гл. ас. д-р Нигохос Канарян, 6 ч. 3 кр.
FSMM155 Проект: Управление на активите и пасивите на банките
доц. д-р Ренета Димитрова, 6 ч. 3 кр.

Втори семестър
Аудиторни курсове (кредитни)
FSMM156 Данъчно счетоводство
доц. д-р Станислава Георгиева, 30 ч. 3 кр.
FSMM157 Одитиране на финансови отчети
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 30 ч. 3 кр.
FSMM158 Измами и злоупотреби във финансовото управление
проф. д-р Иванка Данева гл. ас. д-р Пламен Илиев, 30 ч. 3 кр.
FSMM159 Счетоводство на нефинансовите предприятия
доц. д-р Станислава Георгиева, 30 ч. 3 кр.
FSMM160 Счетоводство на финансови институции
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д-р Ива Никифорова, 30 ч. 3 кр.
FSMM336 Бюджетиране и контрол на разходите
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, 30 ч. 3 кр.
MBAM441 Трудово и осигурително право
доц. д-р Ивайло Стайков, 30 ч. 3 кр.
Тренингови курсове
FSMM161 Проект: Управление на риска при вътрешния одит
проф. д-р Иванка Данева, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 12 ч. 6 кр.
FSMM162 Проект: Счетоводно интерпретиране на данъчни казуси
доц. д-р Станислава Георгиева, 12 ч. 3 кр.
FSMM163 Проект: Съдебно-счетоводни експертизи
доц. д-р Васил Георгиев, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 6 ч. 3 кр.
FSMM164 Семинар: Съставяне и контрол на счетоводни отчети
доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 12 ч. 6 кр.
FSMM330 Стаж
проф. д-р Иванка Данева, доц. д-р Станислава Георгиева, доц. д-р Ренета
Димитрова, 30 ч. 15 кр.

Надграждащ семестър
Аудиторни курсове (кредитни)
MBAM060 Глобални финанси, гл. ас. д-р Ирена Николова, 30 ч. 3 кр.
MBAM061 Световна икономика
гл. ас. д-р Цветелина Маринова, 30 ч. 3 кр.
MBAM062 Четене на финансов отчет
гл. ас. д-р Ралица Димитрова, 30 ч. 3 кр.
MBAM063 Теория на контрола, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 30 ч. 3 кр.
MBAM064 Национални счетоводни стандарти
доц. д-р Станислава Георгиева, 30 ч. 3 кр.
MBAM065 Финансови институции, гл. ас. д-р Надя Ненкова, 30 ч. 3 кр.
MBAM066 Корпоративен мениджмънт, доц. д-р Ангел Георгиев, 30 ч. 3 кр.
Тренингови курсове
MBAM783 Проект: Глобални финанси
гл. ас. д-р Ирена Николова, 6 ч. 3 кр.
MBAM784 Проект: Световна икономика
гл. ас. д-р Цветелина Маринова, 6 ч. 3 кр.
MBAM785 Проект: Четене на финансов отчет
гл. ас. д-р Ралица Димитрова, 6 ч. 3 кр.
MBAM786 Проект: Теория на контрола, гл. ас. д-р Пламен Илиев, 6 ч. 3 кр.
MBAM787 Проект: Национални счетоводни стандарти
доц. д-р Станислава Георгиева, 6 ч. 3 кр.
MBAM788 Проект: Финансови институции
гл. ас. д-р Надя Ненкова, 6 ч. 3 кр.

5

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
доц. д-р Ангел Георгиев, 30 ч. 3 кр.

Място и време за провеждане на занятията
Занятията се провеждат в сградата на Института по математика и
информатика на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 8 в следните дни: петък от
17,00 до 20,10 часа, събота и неделя от 09,00 до 14,30 часа.

Документи за кандидатстване
Кандидатства се със следните документи:
1. Заявление за кандидатстване - може да бъде изтеглено от
www.nbu.bg или да бъде получено в НБУ-София, офис 122, или в
Студентски център, корпус 1.
2. Диплома за завършено средно образование
3. Диплома за завършено висше образование (оригинал и
ксерокопие) или академична справка/уверение (ако все още няма
издадена диплома).
4. Уверение с указано професионално направление (важи за
професионални бакалаври, при които професионалното
направление не е изписано в дипломата);
5. Документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в
неравностойно положение - с цел и при желание за освобождаване
от кандидатстудентска такса.
6. Лична карта (оригинал и ксерокопие).
Лица за контакт:
Петър Арабаджийски
тел. 02/8110635, офис:605 корпус 2
e-mail: parabadzhiyski@gmail.com

Консултации и интервюта:
Дата:
10.09.20; 15.09.20; 17.09.20, 23.09.20;
24.09.20

Час:
16:00-19:00

офис:604 корпус 2

Подаване на кандидатстудентски документи
Кандидатстудентски документи се подават от в НБУ-София:
ул.„Монтевидео“ 21, корпус1, Централно фоайе, Студ. център
Телефон: 02/8110 110, E-mail: top.info@nbu.bg
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Локалните центрове на НБУ: в
Пловдив: ул. „Марица“ № 91, партер, Тел.: (032) 625321, 0878 125 263
Варна: ул. „Мусала“ № 8, Тел.: (052) 631427, 0878 125 264

Семестриална такса и такси за кандидатстване
Семестриалната такса за обучение през учебната 2020/2021 година
е 1350 лв.
Кандидатстудентските такси са, както следва:
 такса за подаване на документи – 15 лв.
 такса за явяване на интервю за магистърска програма – 25 лв.
 кандидат-студенти в неравностойно положение не заплащат такси
за кандидатстване.
Таксите се заплащат в:
 в касата на НБУ – офиси 201 и 209, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
 чрез ПОС терминал в Студентски център, корпус 1, центр. фоайе;
 по банков път: Банка ДСК BGN - IBAN:
BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF;

За повече информация
НБУ, Петър Арабаджийски, тел. 02/8110624; 02/8110635, офис:605
корпус 2, e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
Институт по математика и информатика-БАН: Здравка Желева, стая
205, телефони: 02/872 10 89 и 02/979 38 46, е-mail: zdjeleva@abv.bg

21.07.2020г.

ИМИ-БАН
Канцелария “Образователни програми”
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