
ОТЧЕТ 

 

на Декана на Финансово-счетоводния факултет на УНСС за периода 

ноември 2019 – ноември 2020 г. 

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

 Представям на вашето внимание Отчет на деканското ръководство на 

Финансово-счетоводния факултет за първата година от неговия мандат 

(25.11.2019 – 23.11.2020 г.) – период на амбиции, надежди и предизвикателства, 

белязан от пандемията COVID-19. 

 Отчетът е структуриран в три основни направления: 

 учебна работа; 

 научноизследователска дейност; 

 качество и международно сътрудничество. 

 

I. Учебна работа 

 

 В рамките на отчетния период бяха осъществени следните по-важни 

дейности: 

 обсъждане и приемане на нови учебни планове в ОКС „Магистър“: 2 броя 

(катедра „Счетоводство и анализ“); 

 обсъждане и приемане на промени в действащите учебни планове в ОКС 

„Бакалавър“: 1 брой (катедра „Счетоводство и анализ“); 

 обсъждане и приемане на промени в действащите учебни планове в ОКС 

„Магистър“: 2 броя (катедра „Финансов контрол“); 

 актуализация на учебни програми на дисциплини от учебните планове в 

ОКС „Магистър“: 18 броя (катедра „Счетоводство и анализ“); 

 обезпечаване на учебния процес с учебници и учебни материали: 12 броя, 

в т.ч.: 

o катедра „Финанси: 2 броя; 

o катедра „Счетоводство и анализ“: 7 броя; 

o катедра: „Финансов контрол“: 3 броя. 

 участие в проекти за повишаване на качеството на обучението: 5 броя (4 

проекта), в т.ч.: 

o катедра „Счетоводство и анализ“: 3 броя, както следва: 

 „Изследване на съвременните подходи за обучение по 

счетоводство с цел адаптиране към изискванията на 

акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW 

и АССА“ (НИ-9-2019) с ръководител доц. д-р Мария Маркова; 

 „Предизвикателства на интегрираното развитие на знания и 

умения в съвременното образование по управленско 
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счетоводство“ (НИ-1-2019) с ръководител доц. д-р Михаил 

Мусов; 

 “ENGAGE.EU: The European University Engaged in Societal 

Change” (101004071 — ENGAGE.EU — EAC-A02-2019 / EAC-

A02-2019-1), Еrasmus+ с координатор доц. д-р Михаил Мусов. 

o катедра „Финансов контрол“: 2 броя, както следва: 

 проект НИД НИ-23/2018 „Създаване на електронна 

платформа, подпомагаща професионалната реализация на 

студентите, обучаващи се в областта на контрола“ с научен 

ръководител гл. ас. д-р Тома Дончев; 

 „Изследване на съвременните подходи за обучение по 

счетоводство с цел адаптиране към изискванията на 

акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW 

и АССА“ (НИ-9-2019) с ръководител доц. д-р Мария Маркова. 

 промени в начина на провеждане на изпитите – в условията на глобална 

пандемия от COVID-19 всички изпити бяха проведени в електронна форма 

(онлайн); 

 обсъждане на резултатите от проведените изпити: 12 броя (по 4 във всяка 

катедра); 

 обсъждане на посещението на лекции и упражнения на редовни и 

хонорувани преподаватели: 19 броя (катедра „Финанси“: 6 бр., катедра 

„Счетоводство и анализ“: 6 бр., катедра „Финансов контрол“: 7 бр.); 

 анкетни проучвания сред студентите за оценка на качеството на обучение: 

19 броя (катедра „Финанси“: 6 бр., катедра „Счетоводство и анализ“: 6 бр., 

катедра „Финансов контрол“: 7 бр.); 

 срещи със студентите: 5 броя (катедра „Финанси“: 3 бр., катедра 

„Счетоводство и анализ“: 1 бр., катедра „Финансов контрол“: 1 бр.); 

 ангажиране на студенти и докторанти в учебни и образователни 

мероприятия на факултета; 

 защита на дисертационни трудове: 3 броя (катедра „Финанси“: 1 бр., 

катедра „Счетоводство и анализ“: 2 бр.); 

 обсъждане на проекти за зачисляване в докторантура на самостоятелна 

подготовка: 5 броя (катедра „Финанси“: 1 бр., катедра „Счетоводство и 

анализ“: 2 бр., катедра „Финансов контрол“: 2 бр.); 

 други: 

o катедра „Финанси“: 

 Подготовка на отбор от студенти, обучаващи се в сп. 

„Финансов мениджмънт“ и сп. „Финанси“ (ОКС „Магистър“), за 

участие в състезанието CFA Research Challenge (отборът, с 

академичен наставник проф. д-р Димитър Ненков, спечели 

първо място в междууниверситетското студентско 

състезание CFA Institute Research Challenge 2019 - 2020 за 

България). Като победител в състезанието, отборът на УНСС 
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ще представя България на регионалното състезание за 

Европа, Близкия изток и Африка, което ще се проведе в 

Йордания. 

 участие на наши студенти в Международната олимпиада по 

финансова и актюерна математика (резултати: 2 златни, 2 

сребърни и 1 бронзов медал); 

 участие на студенти от сп. „Финанси“ в бизнес игра, 

организирана съвместно с Финансовия център на IBM 

България по инициатива на наши възпитаници, които вече 

работят в центъра; 

 участие на студенти от сп. „Финанси“ в Националния конкурс 

по одит за студенти „Млад одитор“ (резултати: 1 грамота за 

първо място и 1 поощрителна награда). 

o катедра „Счетоводство и анализ“: 

 участие на преподаватели от катедра „Счетоводство и 

анализ“ в ICAEW Higher Education Conference 2020, Лондон, 

Великобритания; 

 участие на студенти в CIMA University Management Accounting 

Day CEE; 

 номинация на преподавател от катедрата за международната 

награда CIMA Teaching Excellence Award 2020. 

 

II. Научноизследователска дейност 

 

 Резултатите от научноизследователската дейност във факултета могат да 

бъдат систематизирани така: 

 научни публикации и цитирания в Web of Science и/или Scopus (146 броя), 

в т.ч.: 

o монографии, книги, глави от книги: 36 бр.; 

o статии и студии в научни списания, представени в световни 

вторични литературни източници: 72 бр.; 

o статии, студии и доклади, публикувани в издания с импакт фактор 

IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus): 12 бр.; 

o цитати на научни публикации по данни от Web of Science и/или 

Sсopus: 26 бр. 

 участия с доклад в научни конференции: 67 броя, както следва: 

o катедра „Финанси“: 16 бр.; 

o катедра „Счетоводство и  анализ“: 36 бр.; 

o катедра „Финансов контрол“: 15 бр. 

 научни проекти: 23 броя, в т.ч.: 

o катедра „Финанси“: 6 бр.; 

o катедра „Счетоводство и анализ“: 8 бр.; 

o катедра „Финансов контрол: 9 бр. 
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 научни прояви: 1 бр. (в навечерието на епидемията от COVID-19 катедра 

„Счетоводство и анализ“ успя да проведе  Юбилейна международна 

научна конференция на тема „Приносите на счетоводството в 

икономическата наука“, посветена на 100-годишнината на катедрата); 

 подготовка на колективна монография „България и ЕС: финанси, 

счетоводство, финансов контрол 2020“ (постъпили са 66 заявки от 

страната и чужбина). 

План-графикът за атестиране на академичния състав на ФСФ за учебната 

2019 / 2020 г. е изпълнен. Атестирани са 18 преподаватели, в т.ч.: 

 от катедра „Финанси“: 7 души (двама доценти и петима главни асистенти); 

 от катедра „Счетоводство и анализ“: 6 души (четирима доценти и двама 

главни асистенти); 

 от катедра „Финансов контрол“: 5 души (главни асистенти). 

На проведените през отчетния период заседания Атестационната комисия 

(със свои решения) постави крайна атестационна оценка „Положителна“ на всеки 

от атестираните преподаватели. Оценките бяха утвърдени от ФС на ФСФ (март 

2020 г. – 5 атестирани лица, юни 2020 г. – 8, септември 2020 г. – 5). 

През месец юни 2020 г. беше изготвен план-график за атестиране на 

академичния състав на факултета през учебната 2020 / 2021 г., приет от ФС през 

юли 2020 г. През м. септември и октомври 2020 г., чрез  електронната служебна 

поща на Атестационната комисия, бяха изпратени уведомителни писма до 

ръководителите на съответните катедри и до подлежащите на атестиране лица 

през зимния семестър на учебната  2020 / 2021 г. 

 

III. Качество и международно сътрудничество 

 

 В това направление бяха извършени следните дейности: 

 актуализиране и утвърждаване от Ректора на целите по качеството на 

ФСФ; 

 актуализиране на състава на трите факултетни комисии – Факултетната 

комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), 

Факултетната Комисия по оценяване и одобряване на програмите за 

обучение (ФКООПО) и Факултетна Комисия по насърчаване и оценяване 

на научноизследователската дейност (ФКНОНИД); 

 разработване и утвърждаване на плановете за дейността на трите 

комисии (ФКООК, ФКООПО и ФКНОНИД) за  учебната 2019 / 2020 г.; 

 актуализиране на вътрешната документация по осигуряване и оценяване 

на качеството във ФСФ; 

 вътрешен одит на факултета за неговата дейност през предходния 

отчетен период (без забележки и препоръки); 

 външен ресертификационен одит на УНСС и на ФСФ от външната 

сертификационна организация NQA (не са идентифицирани 

несъответствия и УНСС е с ресертификация на Системата за управление 
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на качеството за съответствие с изискванията на стандарта ISO 

9001:2015); 

 вътрешна оценка на работата на асистентите от титулярите на 

дисциплини; 

 сътрудничество с Института на сертифицираните управленски 

счетоводители (CIMA): 

o През декември 2019 г. нашият университет получи акредитация от 

CIMA (на студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ в 

специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и 

„Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се 

признават първите 4 модула от престижната международно 

призната професионална квалификация „Chartered Global 

Management Accountant“ (CGMA), разработена от CIMA в 

партньорство с Американския институт на дипломираните експерт-

счетоводители). Така УНСС е първият и единствен университет в 

България, чиито специалности са акредитирани от трите водещи 

професионални организации в света – Асоциацията на 

сертифицираните експерт-счетоводители (АССА), Института на 

дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и 

CIMA. 

o През м. май 2020 г. УНСС получи нова акредитация от Института на 

сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) за обучение 

по модулите от оперативното ниво на професионалната 

квалификация „Chartered Global Management Accountant” (CGMA). С 

това вече се признават общо 8 изпита от квалификацията на 

студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ в специалностите 

„Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и 

счетоводство с преподаване на английски език“. 

 продължаване на сътрудничеството с Института на дипломираните 

експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants 

in England and Wales, ICAEW); 

 продължаване на сътрудничеството с Асоциацията на сертифицираните 

експерт-счетоводители (Аssociation of Сhartered Сertified Аccountants, 

ACCA) по получената акредитация на УНСС със срок 2023 г. и 

функциониращата магистърска програма „Счетоводство, финансов 

контрол и финанси с преподаване на английски език“ („Аccounting, 

Financial Control and Finance taught in English“)  – 2 семестъра; 

 сключване на Рамков договор за сътрудничество между УНСС и 

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (при 

изпълнение на договора УНСС се представлява от декана на ФСФ; 

координатор от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева); 
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 подписване на Меморандум за сътрудничество между УНСС и Камарата 

на професионалните оценители (координатор от страна на УНСС е гл. ас. 

д-р Калина Кавалджиева); 

 регулярно информиране на трите катедри за възможностите за 

публикуване в международни периодични научни издания; 

 подготовка на XVI-та Международна научна конференция на младите 

учени на тема „Икономиката на България и ЕС: предизвикателството 

COVID-19“, която ще се проведе в УНСС на 12.02.2021 г. (съорганизатори: 

Висшето училище по застраховане и финанси, Alma Mater Studiorum 

Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia; University of Split, Faculty of 

Economics, Business and Tourism – Croatia; Полтавский университет 

экономики и торговли – Украйна; Луцкий национальный технический 

университет – Украйна; Lodz University of Technology – Poland; University of 

Rijeka, Faculty of Economics and Business – Croatia; Ss. Cyril and Methodius 

University of Skopje – Republic of North Macedonia). 

 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

 В заключение мисля, че с общи усилия, висок дух и професионализъм през 

отчетния период постигнахме достойни за уважение резултати в учебната 

работа, научноизследователската дейност, качеството и международното 

сътрудничество. 

 Благодаря за вниманието! 

 

 

 

 

 

      Декан на ФСФ:      /п/ 

23.11.2020 г.            (проф. д-р Р. Брусарски) 

 


