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Защо да изберем
квалификацията? За кого е подходяща

квалификацията?

Програмата е предназначена за
широк кръг от специалисти,
които имат интереси в областта
на корпоративно нормативно 
съответствие, в това число
служители по съответствие,
адвоадвокати, юрисконсулти,
вътрешни одитори, специалисти
в оценката и управлението на
риска, служители в банкови и
финансови институции и др.
Програмата е подходяща и за
студенти, обучаващи се в
специалноспециалност „Право“, „Финанси“
и „Икономика“, които развиват
своите интереси в областта на
корпоративно нормативно 
съответствие.

Интересна актуална учебна
програма, която съчетава
изучаване както на
съответствието с действащото
законодателство, така и на
съвременните изисквания за
корпоркорпоративно съответствие и
етични стандарти.

Акцент върху най-актуалните
проблеми в областта на
корпоративното нормативно
съответствие.

Систематична практическа
подподготовка, която е адаптирана
към изискванията на пазара на
труда.

Формат
Модулно, 
съботна-неделна 
форма на провеждане, 
включваща лекционни 
занятия и практически 
задзадачи.

Обща информация за специализацията

Период на провеждане 
на квалификацията
2 семестъра  
2022/2023г.

Място на провеждане
на квалификацията 
Присъствено в ИСК и/или

Онлайн в платформата МS Teams 



01 Основи на 
съответствието

03 Докладване за нарушения 
на нормативни актове и 
вътрешни политики 
(whistleblowing).Извършване на 
вътрешни разследвания.  

02 Трансгранични санкционни режими

04 Правна защита на личните данни в ЕС

05 Антикорупционно законодателство и 
корпоративни антикорупционни практики

Основни понятия, елементи на 
програмата за Съответствие, 
позициониране и обхват на функцията 
по Съответствие, вътрешни правила и 
политики, оценка на рискове.
Основни юридически понятия, използвани
 в корпор в корпоративната среда от материята на 
Гражданското право, Търговското право, 
Административното право, Правото на ЕС. 

Основни аспекти на международните 
икономически санкции. Видове международни 
икономически санкции и техните особености 
(търговски, финансови, секторни и др.). Ембарго. 
Комплексна проверка на физически и юридически 
лица за международни икономически санкции. 
РРабота със специализиран софтуер. 

Предмет, цели и приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679. 
Основни легални дефиниции и принципи, свързани с 
обработването на лични данни на физически лица. Средства 
за правна защита и отговорност за причинени вреди и 
санкции. Национален надзорен орган съгласно действащата 
нормативна уредба в Република България – статут, 
правомощия и практиправомощия и практика.

Преглед на националната и чуждестранна нормативна база в 
областта на антикорупцията: Наказателен Кодекс, Закон за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество; Foreign Corrupt Practices Act (САЩ), 
United Kingdom Bribery Act (Великобритания), SAPIN II 
(Франция). Изграждане на корпоративна антикорупционна 
програма. програма. Корпоративна антикорупционна политика. 
Конфликт на интереси.

Аспекти на Директивата относно защита на 
лицата, които подават сигнали за нарушения 
на правото на съюза: същността на 
докладването на нередности (Whistleblowing); 
каналите за докладване на нередности; методи и 
средства за извършване на вътрешни разследвания; 
защизащита на лицата, докладващи за нередности; мерки 
за справяне с установени нарушения и др.

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР



06 Оценка и управление на 
риска, свързан с бизнес партньори

08 Защита на конкуренцията

07 Мерки срещу изпиране на пари и 
финансиране на тероризъм

09 Нормативно съответствие. 
Екологично, социално и корпоративно управление

10 Национални санкционни режими

Основни аспекти на Предложение на 
Европейската комисия за директива 
относно дружествената дължима грижа във 
връзка с устойчивостта; Същност на 
проучването на клиенти, бизнес партньори и 
трети лица (Integrity Due Diligence); Видове 
прпроучване; Управляване на установените рискове. 

Основни аспекти на мерките срещу изпиране на пари. 
Задължени лица и особени задължения на някои от 
задължените лица (банки, застрахователи, 
инвестиционни посредници и др.). Комплексна 
проверка и видове комплексна проверка 
(идентификация на физически и юридически лица; 
уустановяване произход на средствата). Работа със 
специализиран софтуер за прилагане на мерките 
срещу изпиране на пари.

Специфични изисквания за съответствие с нормативната уредба 
на публичните дружества, застрахователните дружества, 
телекомуникационните дружества; фармацевтичните дружества; 
Предотвратяване на пазарни злоупотреби на финансовите 
пазари (манипулиране на пазара; търговия с вътрешна 
информация; незаконно разкриване на вътрешна информация). 
Основни елементи в регОсновни елементи в регулация на криптовалутите 
(крипто съответствие). Същност и основни елементи на ESG.

Състави на административни нарушения съгласно Закон за защита
 на личните данни, Закон за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, Закон за мерките 
срещу изпиране на пари, Закон за мерките срещу финансирането 
на тероризма и други нормативни актове. Административно
наказателно отговорни лица. Административно наказващи органи, 
админиадминистративни наказания и имуществени санкции. 
Приложение на ЗАНН.

Понятие за конкуренция. Субекти на 
правната защита на конкуренцията. 
Съответен пазар в правната защита на 
конкуренцията. Защита на конкуренцията в 
ЕС – основни актове, институции и правомощия. 
Държавна политика за защита на конкуренцията 
в в Република България. Антикартелно право – 
картели и тяхната забрана. Антимонополно право – 
злоупотреба с МГП и неговата забрана. 
Концентрации между предприятия.Комисия за защита 
на конкуренцията – структура, състав и компетентност. 
Общо и особени производства пред Комисията за защита 
на конкуренцията.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР



Юрист, възпитаник и преподавател в Юридически факултет на УНСС. Специализира в областта на 
Административното право и процес, като защитава дисертационен труд на тема: „Административноправен 
режим на обществените поръчки“. Член на Софийска адвокатска колегия.  Професионалните и научните й 
интереси са насочени в областта на:
- Правния режим на обществените поръчки /българско и европейско законодателство/;
- Административнонаказателната отговорност;
- Админи- Административното регулиране и административен контрол върху 
стопанската дейност.

Юрист, преподавател в Юридически факултет на УНСС. Специализира в областта на корпоративното и 
обликационното търговско право, както и в областта на правна защита на конкуренцията. Преподава 
учебната дисциплина “Конкурентно право” в ЮФ на УНСС. През годините е преподавал и “Конкурентно право 
на ЕС” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. Заемал е длъжностите “експерт” и “главен 
експерт” в Комисията за защита на конкуренцията. Работил е и в сектор “Приватизация” в Министерството 
на търговията и външноикономическото сътрудничество (Министерство на търговията и туризма). Правен 
конконсултант на редица търговски дружества от реалната икономика. 
Професионалните и научните му интереси са насочени в областта на:
- Корпоративно право;
- Търговско право;
- Облигационно право;
- Правна защита на конкуренцията.

Юрист, възпитаник и преподавател в Юридически факултет на УНСС. Специализира в областта на 
Административното право и процес, като защитава дисертационен труд на тема: 
„Отговорност на държавата и общините за вреди“. Натрупва опит като главен юрисконсулт в Публично 
предприятие, където има възможността да разработва вътрешни политики в областта на защитата на 
личните данни, управлението на риска и др.  
Професионалните и научните му интереси са насочени в областта на:
- От- Отговорността на държавата;
- Публични предприятия;
- Управлението на публично имущество;
- Административно регулиране и административен контрол върху 
стопанския дейност.

Доц. д-р 
Иван Цветанов

Гл. ас. д-р 
Илонка Горанова

Гл. ас. д-р 
Стефан Радев

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП



ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Юрист, възпитаник на ЮФ на УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на корпоративното и 
нормативното съответствие, придобит в различни сектори като телекомуникации, застраховане и карго 
индустрията. Към настоящия момент заема позицията на Senior Compliance Expert в отдела по Съответствие 
в международна компания. 
Професионалните й интереси са насочени в следните области: 
- Противодействие на корупцията в частния сектор и управление на риска от взаимодействие с различни 
бизнес пабизнес партньори;
- Управление на конфликта на интереси; 
- Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; 
- Международни икономически санкции.

Юрист, възпитаник на Юридически факултет на УНСС със значителен опит в изграждането и поддържането на 
системи за съответствие в България и чужбина. Работил е в сектора на телекомуникациите в България и 
Бангладеш. Към настоящия момент заема позицията Global Compliance Officer във водеща финландска 
компания.
 С множество специализации в областта на съответствието и антикорупцията, между 
които: 
- - Transparency International School on Integrity, Vilnius, Lithuania;
- Compliance & Anti-corruption Forum, Amsterdam, Netherlands;
- Certified Compliance & Ethics Professional - International (CCEP-I), 
Singapore;
- Certificate in Managing Sanctions Risk, International Compliance Association;
- Conferences on anti-corruption and compliance - Oslo, Norway; Bangkok, Thailand and 
Helsinki, Finland;ISO 37001:2016 – Системи за управление на борбата с подкупването.

Иван 
Димитров

Радостина 
Младенова



Цената на следдипломната квалификация е в размер на 
1690 лева.
Краен срок за записване: 01.10.2022 г.

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     
BIC на банката - UNCRBGSF 
IBAN BG23UNCRIBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Основание: Обучение по "Корпоративно норматично съответствие”

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, 
тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: v.vangelova@ips.bg

След След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено 
Свидетелство за следдипломна квалификация "Корпоративно нормативно 
съответствие" от Института за следдипломна квалификация към УНСС.

ПРИЕМ


