
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

България, София 1113 
бул. Цариградско шосе 125, блок 3 

Тел: (+359 2) 873 83 10 
Факс: (+359 2) 873 99 41 

е-mail: info@feb.uni-sofia.bg  

SOFIAUNIVERSITY 
“ST. KLIMENT OHRIDSKI” 
FACULTY OF ECONOMICS AND 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Bulgaria, Sofia 1113 
125 Tzarigradsko chaussee blvd., bl. 3 
Tel: (+359 2) 873 83 10 
Fax: (+359 2) 873 99 41 

e-mail: info@feb.uni-sofia.bg 
   

                  

 
 

                 

    

                          
            

СЪВЕТ НА МЕНТОРИТЕ 

Магистърска програма  
Счетоводство и анализ  на големи данни  

(Accounting and Big Data Analytics) 
 

За нас 
Съветът на менторите към магистърска програма „Счетоводство и анализ на 

големи данни (Accounting and Big Data Analytics)“ е създаден от доц. д-р 
Елеонора Станчева  и доц. д-р Боряна Богданова с подкрепата на 
ръководството на EY България , АФА ООД, TMF България , Grant Thornton 
България  и Райфайзенбанк (България). Неговите членове са  доказали се в 
областта професионалисти от академията и бизнеса . Основана цел на съвета 
е осигуряването на модерно обучение, кореспондиращо тясно с 
потребностите на пазара на труда.  

Мисия 
Налице са значителни промени в счетоводната професия, които са резултат от 

навлизането на ново поколение технологии, осигуряващи събирането, управлението 
и съхранението на големи масиви от данни.  От съвременния счетоводител се очаква 
да притежава необходимите знания и умения да анализира значителен обем от 
различна по вид информация, да бъде креативен и да допринася за създаването на 
стойност и реализирането на потенциалния растеж на предприятието. Той може да я 
използва при изготвяне на финансовите показатели, които редовно се предоставят 
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на ръководството, за оценка на рисковете за компанията, за определяне на нейните 
конкурентни предимства и слабости, за увеличаване на оперативната й ефективност, 
при изготвянето на финансови прогнози и пр. Разкриват се нови възможности пред 
счетоводителите да се позиционират като стратегически бизнес партньори, вместо 
изпълняваните от тях по-традиционни счетоводни функции. 

Нашата мисия е да подготвяме висококвалифицирани специалисти в областта 
на счетоводството, одита и финансите, които могат да боравят с големи обеми от 
данни. Поради динамиката на професията и необходимостта от интегриране на 
счетоводни с технически знания и умения у дипломиращите се магистри, основна 
наша задача е да осигурим адекватно учебно съдържание и да го поддържаме 
актуално спрямо последните достижения в науката и потребностите на практиката.  

Визия  
Въз основа на поставените цели и задачи са дефинирани следните дейности:  

 Регулярен преглед на учебното съдържание по преподаваните дисциплини 
и формулиране на мотивирани предложения за неговото актуализиране в 
съответствие с последните тенденции в развитието на счетоводната 
професия. 

 Интегриране на реални казуси от практиката в учебния процес и 
провеждане на практически ориентирани занятия от гост-лектори от 
бизнеса.  

 Съвместно ръководство (от академията и бизнеса) на магистърски тези, 
фокусирани върху разработването на решение на реален проблем от 
счетоводната практика чрез имплементиране на преподаваните методи и 
аналитични техники, свързани с анализа на големи обеми от данни. 

 Организиране на студентски стажове и други форми на участие на студенти 

в практиката на компании с висок обществен престиж и добра отчетна 
практика. 

 Осигуряване на възможности за информиран избор на работодател от 
страна на завършващите магистърската програма студенти. 

 Текущо информиране на професионалната общност относно най-новите 
проекти и събития в рамките на магистърската програма и реализиране на 
съвместни инициативи за разширяване кръга на заинтересуваните от 
програмата лица. 

 Допринасяне за изграждането на добрия имидж на магистърската 
програма. 
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