
 
 

Стъпка по стъпка: Как студентите  

на Финансово-счетоводния факултет към УНСС да получат  

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB)? 

 

Регистрация на ICAEW Student Scheme (USS) on-line на адрес: 

http://careers.icaew.com/find-your-route/training-as-a-

graduate/icaew-student-scheme     

С регистрацията си като CFAB students студентите получават достъп до: 

библиотеката на ICAEW, сайта на ICAEW с обяви за работа, on-line 

обучение по Microsoft Excel и други ресурси, повишаващи техните 

професионални умения и личностни качества. On-line платформата може 

да се използва през целия срок на обучение в УНСС.  

Код на УНСС за USS Scheme: X004598167 

 

 

 

£ 20 

Кандидатстване on-line за признаване на изпити  

(Credit for Prior Learning - CPL) 

Студентите на ФСФ към УНСС са освободени от общо 5 от всичките 6 

изпита, необходими за получаването на ICAEW CFAB. Признаването е на 

базата на положените изпити по време на следването в бакалавърските 

програми на ФСФ, както следва:  

 

Забележка: В случай, че някои от тези изпити не са включени в учебните планове на отделните 

специалности те могат да бъдат положени допълнително. 

Препоръчително е кандидатстването да започне още в трети курс и да 

продължи успоредно на следването и семестриалното полагане на 

съответните изпити по учебен план.  

 

 

 

£ 0 
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ОКС БАКАЛАВЪР – УНСС

Специалности: ▶ Счетоводство; ▶ Финанси; ▶ Финансов контрол;

▶ Finance and accounting taught in English
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Подготовка за изпита по модул Accounting 

Подготовката за изпита e на базата на Study Guide и Question Bank по 

модула.  Те се закупуват от ICAEW срещу фиксирана такса. On-line 

платформата, която съдържа минали изпити и примерни въпроси, също 

подпомага самоподготовката. 

 

£ 30 

Подкрепа от MDV Professional Education 

При необходимост от допълнителна помощ студентите могат да разчитат 

на подкрепата на MDV Professional Education (http://mdvtraining.bg). Тя 

включва: допълнителни учебни материали (study texts, course notes, revision 

notes, passcards и др.), 2-3 дневно интензивно обучение с exam tips and 

tricks; пробни изпити и др. Тази подкрепа може да повиши шансовете за 

успех на изпита по Accounting. 

 

 

 /Таксата     

се   

определя 

от MDV/  

Полагане on-line на изпита по модул Accounting 

Изпитът по модул Accounting се полага в on-line платформата на ICAEW. 

Студентите полагат изпита на избрана от тях дата (в двуседмичен срок 

след подаване на заявка). Изискват се минимум 55% верни отговори. 

Студентите имат право да явят на изпита до 4 пъти. 

 

 

£ 70 

Получаване на ICAEW CFAB  

Сертификатът ICAEW CFAB се получава след успешно полагане на изпита 

по модул Accounting и признаване на останалите 5 изпита. 

 

 

£ 0 

 

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация: 

Доц. Михаил Мусов –  

научен секретар  

на катедра "Счетоводство и анализ", каб. 1040  

е-mail: mihailmusov@abv.bg  
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