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Катедра “Финанси и отчетност”
Информационен пакет ECTS
Специалност Финанси
Образователно–квалификационна степен: Магистър
Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите
специалността:
Обучението е предназначено за студенти завършили специалности от професионално
направление 3.8. Икономика, 3.9. Администрация и управление и 3.7. Туризъм.
Магистърската програма по специалност "Финанси" има за задача да подготви кадри за
изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за различните
равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на банковата система и
небанковите финансови институции, централната банка и финансовите структури на Европейския съюз,
държавните институции, отговорни за процесите по акумулиране, управление и разходване на публични
средства.
Завършилите тази специалност Финанси могат да заемат следните длъжности:
- финансов мениджър, специалист по финанси в бюджетните организации, кредитен инспектор,
брокер или дилър, данъчен инспектор, специалист по застраховане, специалист по социално осигуряване,
митнически инспектор и др.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МАГИСТЪРА ПО ФИНАНСИ
Бъдещите магистри по специалност "Финанси" са подготвени за вземане на управленски
решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и стратегии за
развитието на финансовия сектор.
Магистърът по финанси прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани
икономически познания в областта на:
- банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска;
- финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност,
- политиката и функциите на централната банка,
- икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси;
- международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на
обединеното европейско пространство.
Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и
да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:
- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346
Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; 2441 Икономисти; - 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; - 7040 Ръководител
Сметна палата; - 7043 Ръководител анализи и прогнози; - - Ръководител стратегическо планиране; - 7045
Ръководител филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер
ценни книжа; - 3313 Оперативен счетоводител; - - 3314 Приложен специалист статистика; - 3315
Оценител на имущество и щети; - 3324 Търговски посредник; - 4311 Отчетник счетоводство; - 3321
Застрахователен агент; - 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; - 3341 Офис
мениджъри; - 3351 Митнически и гранични инспектори; - 3352 Служители в държавната администрация,
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извършващи данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално
подпомагане и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211
Банкови касиери и други; - 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; - 4312 Служители, водещи
статистически, финансови и застрахователни документи;
Квалификационната характеристика на специалността "Финанси" за образователноквалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по финанси" е основен
документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със
Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС
"Магистър", "Бакалавър", "Специалист" и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".
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СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8. ИКОНОМИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: ФИНАНСИ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО ФИНАНСИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Първа година
Първи семестър
1. Международни публични финанси
2. Централно банкерство и банков надзор
3. Международни финансови пазари
4. Европейски програми и проекти
5. Избираема дисциплина I група
6. Избираема дисциплина II група

ECTS
кредити
6.0
6.0
5.0
5,0
4.0
4.0

Втори семестър
1. Европейска икономическа интеграция
2. Управление на риска
3. Икономика на публичния сектор
4. Избираема дисциплина III група
5. Избираема дисциплина IV група
Държавен изпит или защита на
дипломна работа

Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираеми дисциплини I група
1. Финансово иконометрия
2. Пазар на дериватни и ценни книжа
Избираеми дисциплини II група
1. Теоретични основи на данъчното облагане
2. Данъчна политика на ЕС

4.0
4.0

4.0
4.0
Общо 30

Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка
група)
Избираема дисциплина III група
1. Предприемачество
2. Управление на регионалното развитие
Избираема дисциплина IV група
1. Корпоративна култура
2. Стратегическо планиране

ОБЩО ЗА 1 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 60 КРЕДИТА
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ECTS кредити
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
15.0

3.0
3.0

3.0
3.0
Общо 30

ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
Специалност: Финанси
ОКС «Магистър»
МЕЖДУНАРОДНИ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на международния
аспект на държавните, на публичните финанси. Материалът е подбран в съответствие с предвидения
хорариум и спецификата на специалността, като е представен в рамките на разумен компромис между
теоретичния и практико-приложен материал. Учебното съдържание обхваща междудържавно
сравнителните, международните и световно институционалните характеристики на публичните финанси.
Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи целят затвърдяване на получените в
рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в
практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Фискални модели. Данъчни системи. Осигурителни фискални структури. Бретън-Уудска система и
нейната еволюции. Световни финансови институции. Валутен курс. Златно валутни резерви.
Сравнително ценово равнище. Платежен баланс. Външен дълг. Еврозона. Бюджет на Европейския съюз.
Обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Структурна и регионална политика на
Европейския съюз Външни фискални шокове. Външни фискални шокове – същност и последици.
Смущения в приходната и разходната част на държавния бюджет. Симетрични и асиметрични шокове.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЦЕНТРАЛНО БАНКЕРСТВО И БАНКОВ НАДЗОР
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът „Централно банкерство и банков надзор” има за задача да запознае студентите с основите на
теорията на парично-кредитната политика и контрола върху управлението на риска в търговските банки,
както и с най-важните институционални основи за тяхното провеждане. Материалът е подбран в
съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на разумен
компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на връзката между
икономическата теория и реалното пазарно поведение на фирмите, гражданите и останалите
икономически агенти, подлежащи на данъчно облагане. С тази цел се разглеждат някои теми, които не
фигурират в учебните програми в областта на данъчната и фискалната политика.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на парите и паричното обръщение. Кратка история на централните банки в Европа, вкл. БНБ,
видове Централни банки. Парична база и паричен мултипликатор. Теории на паричното обръщение и
политиката на ЦБ - Монетаризъм, Рационални очаквания и Реални бизнес цикли. Теории на паричното
обръщение и политиката на ЦБ - Кейнсиански теории Фискална теория на ценовото равнище. Паричен
пазар и финансови пазари - роля и функции на централните банки. Валутни режими и валутни пазар.
Парична и фискална политика - координация. Международни валутно-финансови организации,
оптимални валутни зони. Банков надзор.
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Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът „Международни финансовите пазари” има за задача да запознае студентите с основите на
теорията на капиталовите пазари, както и с най-важните институционални основи на борсовата търговия
и другите финансови операции. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и
спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния
материал се дава приоритет на връзката между икономическата теория и реалното пазарно поведение на
инвеститорите, емитентите и останалите пазарни агенти. С тази цел се разглеждат някои теми, които не
фигурират в учебните програми по борси и финансови пазари за другите икономически специалности.
Дисциплината „Международни финансови пазари” е една от основните дисциплини при обучението на
специалисти с висше икономическо образование, специализиращи в областта на финансите. Тя
конкретизира множество теоретични положения, свързани с микро и макроикономиката, давайки
същевременно конкретни практически познания, необходими за успешна работа в конкурентна пазарна
среда.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансова система. Финансови пазари и финансови посредници. Теория на финансовите
пазари ТЦКА. Теория на финансовите пазари- Арбитражна теория. Теория на финансовите пазари - Теория на
пълните пазари. Теория на финансовите пазари - деривативни пазари. Теория на финансовите пазари информационна ефективност. Теория на финансовите пазари - емпирични аспекти. Парични и борсови
пазари, отражение на макроикономическата политика. Теоретични подходи в областта на паричнокредитната и фискалната политика и отражението им върху финансовите пазари. Валутни пазари и
движение на капитали. Теория на оптималните валутни зони, единен финансов пазар на ЕС, еврозона.
Финансов надзор и саморегулиране. Български финансов пазар и БФБ. Приложение на теориите,
свързани с капиталовите пазари към българския финансов пазар
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс в структурно отношение обхваща както основни общи теми за институциите,
политиките и програмите на Европейския съюз, така и конкретни проблеми на разработването и
финансовото управление на проекти за кандидатстване за национално и международно финансиране.
Специален акцент е поставен върху спецификата на проектното финансиране по програмите на
Европейския съюз. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на
специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и практико-приложен материал
се дава приоритет на практическата страна на разглежданата тематика. Разработеният богат текстови
материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят получените в рамките на лекционния
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курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката. Целта на учебната
дисциплина “Европейски програми и проекти” е студентите да получат задълбочени знания в областта на
разработването и финансовото управление на проекти, като се запознаят с основните подходи и техники
за кандидатстване за национално и международно финансиране и възможностите за тяхното приложение
в съвременните условия.
Съдържание на учебната дисциплина:
Институции, политики и фондове на Европейския съюз. Национална стратегическа референтна рамка и
оперативни програми. ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП
“Развитие на човешките ресурси”. ОП “Регионално развитие” и ОП “Околна среда”. ОП
Административен капацитет”, ОП “Транспорт” и ОП “Техническа помощ”. Проектно финансиране –
въвеждане в основни понятия. Проектен цикъл. Идентифициране и анализ на проблеми. Идентифициране
на цели. Генериране на идеи. Логическа рамка. Планиране на дейности. Разходи по проекта.
Бюджетиране. Формуляр за кандидатстване и процедура.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВА ИКОНОМЕТРИЯ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината е част от базовото обучение по икономика. Курсът има за задача да изгради теоретичните
основи за разбиране на проблема, свързан с измерването на икономическите процеси, тестването на
икономическите теории, оценяването на иконометрични модели и използването им в практиката.
Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в
рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на
връзката между икономическата теория и реалните възможности за иконометричен анализ на
поведението на фирмите, потребителите и макроикономическите процеси в икономиката. Дисциплината
„Финансова иконометрия” е основна дисциплина при обучението на специалисти с висше икономическо
образование. Тя дава възможност за емпирична оценка на получените теоретични знания и тяхното
реално използване на микро и макро равнище, базирайки се същевременно върху определен минимум от
основополагащи знания в областта на математиката и статистиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Иконометрията като наука. Икономическа информация, процес на генериране на информация, локален
процес на генериране на идеи. Математически модели: типология и структура. Фази на конструиране на
модела. Линейни иконометрични модели с една обясняваща променлива. Иконометрични модели с едно
уравнение и няколко обясняващи променливи. Иконометрични модели с няколко уравнения. Тестване на
статистически хипотези - средни величини. Методи за анализ на временни редове. Теория на риска и
количествени методи за оценка на риска. Анализ на икономическите цикли. Системи за масово
обслужване. Процеси “гибел и размножение”. Теория на игрите. Игри с пълна информация. Увод в
Matlab, Работа със Simulink.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ПАЗАР НА ДЕРИВАТНИ ЦЕННИ КНИЖА
ECTS кредити: 4
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 1
Методическо ръководство:
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Седмичен хорариум: 2л + 0су
Вид на изпита: писмен

Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът е насочен към аналитичното и задълбочено разкриване на възможностите за инвестиционно
приложение на финансовите деривати в следните направления: 1. Структурирани продукти и свързаното
с тях многообразие и инвестиционни възможности. 2.
Инвестиционни стратегии базирани върху
финансови деривати с цел обхващане на фондовия, кредитен, валутен и лихвен риск свързан с
инвестиционната дейност. Търсейки конкретната практическа реализация курсът има за цел да покаже
приложното измерение, както на същността на разглежданите продукти и позиции базирани върху
финансови деривати, така и на база конкретни числови примери да представи възможностите и
резултатността от конкретни инвестиционни стратегии обхващащи тяхното приложение. С
разглежданите структурирани продукти базирани върху употребата на финансови дериват се цели
запознаването на студенти с тяхното многообразие и конкретната необходимост довела до тяхното
синтезиране. Ясното представяне на връзката инвестиционен риск – структуриран продукт – финансов
резултат е базисно изискване при представянето на многообразието от структурирани продукти
базирани на финансови деривати. По този начин се цел не само постигане на конкретна представа у
студента за многообразието от разглежданите продукти, но и ясно осъзнаване на финансовата
необходимост наложила тяхното приложение и възможните резултати от него. Задълбоченото познаване
на инструментариума от структурирани продукти е в основата на изграждането на успешни стратегии за
хеджиране на инвестиционните рискове или за оползотворяване на открилите се пазарни възможности.
Следвайки тази закономерна и логична връзка от представянето на инструментите към конкретното им
приложение, фокусът на курса се насочва конкретно към управлението, чрез структурирани инструменти
базирани на финансови деривати, на фондовия, кредитен, валутен и лихвен риск свързан с
инвестиционната дейност. Изхождайки от непосредствения практически характер на разглежданата
тематика представените в курса теми са богато подкрепени с практически примери и казуси даващи попълна и непосредствена представа на студентите за естеството и възможностите на изучаваните
инвестиционни инструменти. С цел да се придаде цялостност на практическия аспект на разглежданата
тематика е отделено място на представянето на големите и значими глобални и регионални пазари на
финансови деривати, предоставящи пряка възможност за осъществяване на инвестиционна дейност
базирана върху тях.
Съдържание на учебната дисциплина:
Защо да се ползват финансови деривати. Лихвен, Валутен, Фондов и Транзакционен риск. Опции,
Фючърсни и Форуърдни контракти. Видове търговци. Какво представляват Структурираните продукти.
Основи характеристики на структурираните продукти. Инвестиционно приложение на структурираните
продукти. Рискове свързани със структурираните продукти. Стандартни структурирани продукти – част
1. Форуърдни продукти и стратегии. Лихвени и кръстосани валутни суапи. Participation notes. Стандартни
структурирани продукти – част 2. Структурирани депозити. Капиталово защитени облигации (Capital
Protected Bonds - CPB). Composite & quanto trackers. Accelerated trackers. Equity-linked and Index-linked
Notes (ELNs & ILNs). Лихвени деривати. Лихвени фючърси. Лихвени суапни структури. Управление на
фондовия риск чрез финансови деривати. Бул и Беар стратегии. Стратегии за защита на стойността.
Вертикален, хоризонтален и диагонален спред. Финансови деривати върху борсови индекси. Управление
на лихвения риск чрез финансови деривати – част 1. Хеджиращи стратегии използващи форуърди.
Хеджиращи стратегии използващи фючърси. Управление на лихвения риск чрез финансови деривати –
част 2. Хеджиращи стратегии използващи опции. Лихвени суапи. Кредитен риск и кредитни финансови
деривати. Кредитен риск и вероятност за кредитно неизпълнение. Изчисляване на вероятностите за
кредитно неизпълнение от цените на облигации и капиталови ценни книжа. Корелация при кредитното
неизпълнение. Суапи за кредитно неизпълнение (Credit default swaps - CDS). CDS форуърди и опции.
Обезпечени дългови облигации (Collateralized debt obligations – CDO). Екзотични опции – част 1.
Нестандартни американски опции. Бариерни опции (Barrier options). Forward starting options. Екзотични
опции – част 2. Convertibles. Азиатски опции. Реални опции. Изчисляване на пазарната цена на риска.
Приложение по отношение на оценката на бизнеса. Оценка на опциите в инвестиционните възможности.
Глобални регионални пазари.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
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ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината е водеща задължителна дисциплина за магистри специалност „Финанси”. Курсът
„Теоретични основи на данъчното облагане” има за задача да запознае студентите с основите на теорията
на финансите и данъчното облагане в контекста на теорията на общественото благосъстояние,
икономическия растеж и устойчивото финансиране, както и с най-важните институционални основи на
публичните финанси. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на
специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава
приоритет на връзката между икономическата теория и реалното пазарно поведение на фирмите,
гражданите и останалите икономически агенти, подлежащи на данъчно облагане. С тази цел се
разглеждат някои теми, които не фигурират в учебните програми в областта на данъчната и фискалната
политика.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на данъчното облагане. Особености на отделните видове данъчно облагане. Класически теории
на данъчното облагане. Съвременна теория на оптималното данъчно облагане. Кейнсиански теории на
данъчното облагане. Теории за съотношението преки косвени данъци. Теория на предлагането и крива на
Лафер. Теория на плоското данъчно облагане. Фискална теория на ценовото равнище. Междувремеви и
международни аспекти на данъчното облагане. Данъчното облагане и преразпределението на средства
между поколенията; данъчно облагане и държавни дългове; оптимизиране на преразпределението между
поколенията; митнически тарифи и обществено благосъстояние; либерализация и митнически съюзи;
създаване и отклоняване на търговия; реално митническо облагане; данъчното облагане и преките
чуждестранни инвестиции; конкуренция в областта на данъчното облагане; проблеми на данъчното
облагане и ЕС и данъчна децентрализация;
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА В ЕС
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът има за задача да запознае студентите с основите на теорията на финансите и данъчното облагане
в контекста на теорията на общественото благосъстояние, икономическия растеж и устойчивото
финансиране, както и с най-важните институционални основи на публичните финанси. Дисциплината
съдържа информация за данъчните системи на отделните страни, както и информация за източниците за
формиране на колективния бюджет на ЕС.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на данъчното облагане. Особености на отделните видове данъчно облагане в ЕС. Класически
теории на данъчното облагане. Съвременна теория на оптималното данъчно облагане. Кейнсиански
теории на данъчното облагане. Теории за съотношението преки косвени данъци. Теория на предлагането
и крива на Лафер. Теория на плоското данъчно облагане. Фискална теория на ценовото равнище.
Междувремеви и международни аспекти на данъчното облагане
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
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ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината „Европейска икономическа интеграция” е важна избираема дисциплина за бакалаврите
специалност „Международни отношения”. Курсът „Европейска икономическа интеграция” има за задача
да запознае студентите с основите на теорията на европейската икономическа интеграция, както и с найважните институционални измерения на Европейския съюз, историята и правните основи на ЕС.
Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в
рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на
връзката между икономическата теория и реалното пазарно поведение на финансовите и нефинансовите
институции, правителствата, централните банки и институциите на ЕС. С тази цел се разглеждат някои
теми, които не фигурират в учебните програми по международни икономически отношения за другите
икономически специалности.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предистория на европейската икономическа интеграция. По-нататъшно развитие на европейската
интеграция. Единна селскостопанска политика. Структурна и регионална политика на ЕС. Политика на
ЕС в областта на конкуренцията и свободното движение на стоки, услуги, капитали и работна сила.
Политика на ЕС в областта на околната среда. Политика на ЕС по отношение на развиващите се страни.
Бюджет и координиране на фискалните политики. Теория на оптималните валутни зони, единен
финансов пазар на ЕС, еврозона.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на курса е да се задоволи потребността на студентите-магистри от знания за риска и
неопределеността в информационното общество и поведението, което в тази връзка се изисква от тях в
организациите, където ще работят. В процеса на обучение ще бъде получен достатъчна информация за
подхода, моделите, практиките и формите как правилно да се формулират проблемите, ефективно да се
води диалог и да се действа съвместно за тяхното решаване в условията на динамични промени и
несигурност. Курсът е съобразен с предвидения хорариум като позволява да се усвоят принципите,
техниките, възможните евристики и форми за вземането и реализирането на ефективни делови решения.
Съдържание на учебната дисциплина:
Теоретични основи на вземането на делови решения в условията на риск и неопределеност. Рискът при
деловите решения. Магистрални направления в теорията на деловите решения. Обща характеристика на
“инструментите” за ефективност на деловите решения в условията на риск и неопределеност. Принципи
и практика на делови решения в условията на риск и неопределеност. Деловите решения и системата на
управление на организацията в условията на риск и неопределеност. Личностни и ситуационни фактори
при деловите. Техники на фаза подготовка на деловите решения. Техники при избора, реализацията и
контрола за решенията. Предизвикателствата пред деловите решения в «Организациите на знанието».
Изходни концепции за “промяна, за да успеем в бъдеще. “Икономическият бихевиоризъм” и феномените
при вземането на колективни решения. Възможности на игрите като делова процедура в сферата на
решенията. Ситуационно-ролева игра “съвещание”. Учебно-ролеви игри. Сюжетни игри при хетерогенни
проблемни ситуации.
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Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс в структурно отношение обхваща както основни общи теми за ролята на публичния
сектор в икономиката, така и конкретни проблеми на ефективността на публичните разходи и
оптималността на данъчното облагане в съвременната държава. Специален акцент е поставен върху
приложимостта на дефицитното бюджетно финансиране и проблемите на публичния дълг. Материалът е
подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на
разумен компромис между теоретичния и практико-приложен материал се дава приоритет на
практическата страна на разглежданата тематика. Разработеният богат текстови материал, казуси и
практически задачи имат за цел да затвърдят получените в рамките на лекционния курс познания, да ги
доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическата роля на съвременната държава. Икономически и социални предпоставки за държавната
намеса в икономиката. Публични блага. Анализ на публичните разходи. Рационалност и ефективност на
публичния сектор. Данъчна система на съвременната държава. Данъчно облагане на имуществото.
Данъчно облагане на доходите на физическите лица. Данъчно облагане на корпоративната печалба.
Данъчно облагане на потреблението. Дефицитно бюджетно финансиране. Бюджетен дефицит и държавен
дълг. Философия на дефицитното финансиране. Предимства и недостатъци на дефицитното
финансиране. Структура и динамика на държавния дълг на България.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс е насочен към разкриване същността, съдържанието, управлението и организацията на
предприемаческия бизнес в пазарната икономика. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат
задълбочени знания по теоретичните и практическите проблеми на предприемачеството и да се запознаят
с основни подходи на неговата реализация в съвременните условия. Основните задачи, които следва да
бъдат решавани при реализацията на учебната програма са: усвояване на знания за теоретичните основи
и развитието на икономическата теория за предприемачеството; усвояване на знания за същността и
характерните черти на предприемачеството, неговата роля за решаването на социално-икономически
проблеми и необходимите икономически условия и институционални предпоставки за неговото
развитие; запознаване с проблемите и подходите при организацията и управлението на
предприемаческия бизнес.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическата теория за предприемачеството. Определение за предприемачество. Същностни
характеристики на предприемачите и предприемачеството. Роля на предприемачеството за социално-
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икономическото развитие. Предприемаческа икономика – същност и характеристики. Икономически
условия за развитие на предприемачеството. Роля на държавата за създаването на предприемаческа
среда. Предприемачеството в малкия бизнес – същност и особености. Предприемачество в
корпоративния бизнес – характеристика. Институционални предпоставки за развитие на
предприемачеството и малкия бизнес в САЩ и страните от ЕС. Развитие на предприемачеството и
малкия и среден бизнес в България. Държавна политика за поддръжка на предприемачеството и малкия и
среден бизнес. Предприемаческият бизнес в условията на глобализация – проблеми, подходи за оценка и
фактори за повишаване на конкурентната способност. Управление и организация на предприемаческата
дейност. Основни предприемачески решения за реализация на стопанската дейност. Новаторството в
предприемаческата дейност – същност и значение. Източници на нововъведения. Оценка на новата идея.
Предприемачески анализ и оценка на икономическите ресурси (факторите на производството) и
оптимизиране на използването им. Рискът в предприемаческата дейност. Сфери на проявление. Анализ и
оценка на риска. Предприемачески стратегии – видове, съдържание и сфери на приложение. (Стратегии
на М. Портър. Стратегии на П. Дракър). Предприемачески обединения – същност, значение, организация
и управление (субконтракторни вериги, предприемачески мрежи, клъстери). Информационно
осигуряване на предприемаческата дейност. Информацията като ресурс. Информационна система.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс в структурно отношение обхваща: теоретични основи на функционирането на
регионалната икономическа система; регионален анализ и регионален синтез; като на тази основа се
поставя проблематиката, свързана с управлението на регионалното социално-икономическо развитие;
специален акцент се поставя върху регионалната политика на национално и европейско ниво – нейните
цели, принципи, елементи, механизми за реализация, и проблемите на планирането и програмирането на
развитието на регионалните социално-икономически системи. Целта на учебната дисциплина
“Управление на регионалното развитие” е студентите да получат задълбочени знания по проблемите на
управлението на развитието на регионалната икономика, с акцент върху практико-приложните аспекти
на проблематиката, свързана с регионалната политика и системата от регионални планове и програми.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основни постановки при изучаване на регионалната икономика. Теоретични основи на регионалното
развитие и локационния процес. Концепция за регионалната ефективност. Анализ на ограничената
териториална единица. Регионална инфраструктура. Регионален анализ и регионален синтез. Регулиране
и управление на регионалното развитие. Регионална политика. Структурна и регионална политика на
Европейския съюз. Икономическо райониране. Практика по приложение на инструментите на
регионалната политика на Общността в България. Регионално планиране, прогнозиране и програмиране.
Регионално стратегическо планиране. Бюджетно регионално планиране. Публично-частно партньорство.
Свободните безмитни зони като инструмент за катализиране на регионалното социално-икономическо
развитие.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
ECTS кредити: 3
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
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Седмичен хорариум: 3л + 0су
Вид на изпита: писмен

Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Въпросите за корпоративното (организационното) поведение са сравнително нови, както за нашата наука
и практика, така и за системата на образованието. С особена острота стои този проблем, когато се
конкретизира за системата на финансовите структури (банки, финансово-счетоводни къщи и
консултантски фирми). Подготовката на студентите от специалностите "Финанси", освен че би трябвало
да гарантира главно достатъчно представителен обем от основни знания (свързани с бъдещата им
реализация) трябва да отчита и факта, че изграждането на знания и умения за адаптация в новата
професионална среда (особено що се отнася до сложната система на финансовите структури) е от
изключителна значимост. А при съвременната твърде динамична среда за реализация на младите
специалисти-финансисти, проблемът за обективното възприемане и анализиране на човешкото
поведение в процеса на труда е от особена значимост за тяхното професионално утвърждаване и
развитие.
Съдържание на учебната дисциплина:
Корпоративното поведение като научно-практическа конкретизация на човешкото поведение в
организационна среда. Корпоративното поведение и науката за управление. Корпоративната форма на
организация във финансовите структури. Управленски профил на финансовите структури. Човекът източник на корпоративно поведение във финансовите структури. Общи понятия и базови принципи за
управлението на персонала във финансовите структури. Корпоративна социализация. Външна среда и
корпоративната СУП.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
През изминалия XX век планирането на бизнес дейността във фирмите се разви и утвърди като водеща
основна функция на вътрешно-фирменото управление. Това е свързано с неопределеността и
динамичните промени на външната среда, в която фирмата функционира и с осъзнаването от
мениджърите на ролята и значението на планирането за обосновано определяне на целите и стратегиите
на развитието и за ефективно използване на ресурсите.
Съдържание на учебната дисциплина:
Подходи и основни етапи при разработката на фирмена стратегия. Определяне на мисията на фирмата.
Анализ и прогноза на външната среда на фирмата. Анализ и оценка на вътрешната среда на фирмата.
Определяне целите на фирмата. Избор на алтернатива за постигане на целите. Приложение на
стратегията. Методи за стратегически анализ. Видове стратегии. Стратегии растеж, съкращение,
ликвидация. Стратегии, основаващи се на пазарната сегментация. Стратегии за обновяване на
продукцията. Продуктова концентрация и продуктова диверсификация. Стратегия продукт – пазар.
Стратегии цени – разходи за комуникации. Технологични стратегии. Стратегии за навлизане на
международния пазар – износ, смесени предприятия, собствено предприятие в друга страна,
стратегически съюзи и др. Глобален и адаптиран по страни маркетинг. Стратегии страна – сегмент –
продукт.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
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