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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 различни 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.: 
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- 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, 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 

образователно-квалификационна 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 

ФФООРРММАА  ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ::  РРЕЕДДООВВННАА  ИИ  ЗЗААДДООЧЧННАА 

 

 

Първа година 

Първи семестър ECTS 

кредити 
Втори семестър ECTS 

кредити 

1. Икономикс 

2. Финанси 

3. Основи на правото 

4. Счетоводство 

5. Основи на маркетинга 

6. Избираема дисциплина I група 

6.0 

6.0 

4.0 

6,0 

4.0 

4.0 

 

1. Финанси на предприятието 

2. Общински финанси 

3. Банково дело 

4. Основи на застраховането 

5. Избираема дисциплина II група 

6. Избираема дисциплина III група 

6.0 

4.0 

6.0 

4.0 

5.0 

5.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина от всяка група) 

Избираеми дисциплини (студентите 

избират една дисциплина от всяка група) 

 

Избираема дисциплина I група 

1. Математика 

2. Иконометрия 

 

 

4.0 

4.0 

 

Избираема дисциплина II група 

1. Основи на управлението 

2. Икономика на труда 

 

Избираема дисциплина III група 

1. Статистика 

2. Информатика 

 

5.0 

5.0 

 

 

5.0 

5.0 

 Общо 30  Общо 30 

Втора година 

Първи семестър ECTS 

кредити 
Втори семестър ECTS 

кредити 

1. Международни публични финанси 

2. Централно банкерство и банков надзор 

3. Международни финансови пазари 

4. Европейски програми и проекти 

5. Избираема дисциплина IV група 

6. Избираема дисциплина V група 

6.0 

6.0 

5.0 

5,0 

4.0 

4.0 

1. Европейска икономическа интеграция 

2. Управление на риска 

3. Икономика на публични сектор 

4. Избираема дисциплина VI група 

5. Избираема дисциплина VII група 

 

Държавен изпит или защита на дипломна 

работа 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

 

15.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина от всяка група) 

Избираеми дисциплини (студентите 

избират една дисциплина от всяка група) 

 

Избираема дисциплина IV група 

1. Финансово иконометрия 

2. Пазар на дериватни и ценни книжа 

 

Избираема дисциплина V група 

1. Теоретични основи на данъчното облагане 

2. Данъчна политика на ЕС 

 

4.0 

4.0 

 

 

4.0 

4.0 

Избираема дисциплина VI група 

1. Предприемачество 

2. Управление на регионалното развитие 

 

Избираема дисциплина VII група 

1. Корпоративна култура 

2. Стратегическо планиране 

 

3.0 

3.0 

 

 

3.0 

3.0 

 Общо 30  Общо 30 

ООББЩЩОО  ЗЗАА  22  УУЧЧЕЕББННИИ  ГГООДДИИННИИ::  112200  ККРРЕЕДДИИТТАА 
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ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

Специалност: Финанси 

ОКС «Магистър» 

 

 

ИКОНОМИКС 

 

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 трябва да подпомогне студентите-магистри в първи курс по специалност Финанси да разберат и 

осмислят същността, вътрешните връзки и взаимозависимостите между различните обекти и субекти в 

теоретичната икономика, което да подпомогне тяхната правилна ориентация във всички общи и частни 

дисциплини, които те впоследствие ще изучават в хода на своето обучение. Според Мансур Олсън 

предмет на микроикономическата теория е “поведението на индивидуалните и обособени центрове на 

вземане на /икономически и подобни/ решения за и по повод техните специфични пазари на проява, 

както и взаимовръзките, които всеки е длъжен да отчита в своята /икономическа и подобна/ дейност”. 

Макроикономиката пък като част от основополагащото теоретично познание по икономическа теория 

включва всички принципни въпроси на системния подход, разбирането и анализа на причинно-

следствените връзки в една стопанска макро-система, позволяващи осъзнаването на тяхната пълнота и 

комплексност. Разделянето на икономическата теория на микро- и макро подход всъщност е условно, но 

чрез подобно деление се осъществява по-специализираното запознаване с цялостната материя на 

политическата икономия, която е прието във водещите англоговорящи държави да се обозначава със 

сборното понятие „икономикс”. По-нататък ние възприемаме това обозначение и разбираме основни 

сборни аспекти на микро- и макроподхода в цялостната икономическа теория, базирана върху 

политическата икономия на класиците с многочислените уточнения и допълнения, привнасяни от 

следващите генерации теоретици-икономисти.  

Съдържание на учебната дисциплина: 

Въведение в теоретичния икономикс – обект, обхват и задачи. Роля и място на пазара – пазарен 

механизъм, търсене, предлагане, пазарно равновесие, еластичност. Основни макроикономически 

проблеми - Стопанската активност според агрегати на провеждане. Икономически цели. Инструменти на 

макроикономическата политика. Структуриране на пазарноикономическата околна среда – стопански 

субекти и обекти. Измерители на макроикономическата активност - Брутен национален продукт. 

Алтернативни начини на измерване. Кръгооборот на доходи и разходи. Понятие за благо в икономиката; 

Теория за ограниченост на благата – видове блага. Обоснованост на икономическите решения. Начини и 

форми за генериране на решения и за тяхната реализация – теоретични аспекти. Факторна теория – 

фактори на производството. Разделение на труда в съвременни условия и неговото влияние върху 

поведението на пазарните субекти. Стопанска политика – същност и цели на стопанската политика – 

макро и микро ниво. Икономическо благосъстояние Номинален и реален брутен национален продукт. 

Възможности за декомпозиране, степени на изключеност и парична оценка на времето. Потребление, 

инвестиции и други компоненти на съвкупното търсене. Класически и кейнсиански теории. Закон на 

Сей. Пределна склонност към потребление и спестяване. Детерминанти. Модерни теории за 

потребителската функция. Инвестиции, Държавни покупки и нетен експорт. Международни търговски 

отношения. Протекционизмът срещу свободната търговия. Теории за абсолютните и относителни 

предимства. Теорема на Хекшер-Олин. Парадоксът на Леонтиев. Мита и митническа политика. 

Нетарифни ограничения – импортни и експортни квоти, държавни субсидии, дъмпинг, преференциални 

търговски споразумения.                                                                                                                  

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.  

 

ФИНАНСИ 
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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 “Финанси” има за задача да представи на студентите основни знания в областта на 

публичните финанси, като учебният материал отразява класическите и модерни теоретични възгледи в 

тази област. Специално внимание се отделя на консолидирания държавен бюджет, бюджетния цикъл и 

спецификата на местните финанси. Подробно се разглеждат основните видове данъци, прилагани в 

Република България, квази-данъчните и неданъчните приходи, начините на облагане и техниките за 

събиране на данъци. Държавните разходи са представени по бюджетна класификация. Специален акцент 

е поставен върху проблемите на бюджетния дефицит, възможностите за неговото финансиране и 

управлението на държавния дълг. Разгледани са някои основни регламенти, свързани с контрола върху 

събирането и потреблението на публичните средства. 

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 разглежданите теми. Разработеният богат текстови материал, казуси и 

практически задачи дават възможност на студентите да затвърдят получените в рамките на лекционния 

курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Пари. Публични (фискални) финанси. Пари и финанси. Произход, еволюция и същност на парите. 

Консолидиран държавен бюджет. Държавен бюджет. Функционална и съставна структура на бюджета. 

Бюджетен цикъл. Фискална децентрализация. Местна власт. Основни функции на местните власти. 

Административна и финансова автономност на общините. Данъчна система и политика. Преки 

имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Акцизи. Мита и митническа политика. 

Данък върху добавената стойност. Неданъчни приходи в държавния бюджет. Социално осигуряване. 

Бюджетен дефицит и неговото финансиране. Данъчен и финансов контрол. Международни публични 

финанси. 

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.  

 

ОСНОВИ НА ПРАВОТО 

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3л + 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 „Основи на правото“ е насочена към овладяването на необходим и задължителен обем от 

знания в областта на теорията на правото, принципите на публичното и частното право, работата с 

правната терминология, както и разработване на лични практически умения и навици в процеса на 

тълкуване на законите и работата с нормативни актове от страна на студентите. Учебната програма е в 

съответствие с аналогичните изисквания на европейските и националните университети за студенти в 

дисциплини, даващи правни познания като съществена част от тяхната подготовка и бъдещата 

практическа работа. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Основи на правото и обща теория на правото. Произход и същност на правото. Систематизация на 

позитивното право. Публично и частно право. Обща характеристика на източниците на правото. 

Класификация. Правни норми - определение и видове. Действие на правните норми. Юридически факти 

и правоотношения. Действие на правото. Тълкуване на правото - понятие и видове. Прилагане на 

правото. Субекти на правото. Физически и юридически лица. Обща характеристика, понятия. 

Гражданско-правен статут на физически лица. Правоспобност и дееспособност. Правни белези в 

гражданско-правния статут на физическите лица. Юридически лица - понятие и видове. Гражданско-
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правен статут на юридическите лица. Вещни правоотношения. Взаимодействие със закона за държавната 

собственост и закона за общинската собственост. Трудови договори - понятие и видове, конкурси и 

правила. Трудово възнаграждение и системата на работната заплата. Трудова дисциплина и 

дисциплинарна отговорност. Прекратяване на трудовите отношения. Класификация.  

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.  

 

СЧЕТОВОДСТВО 

 

ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 2л + 2су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  

Семестър: 1 

Методическо ръководство: 

Катедра Финанси и отчетност 

Стопански факултет 

Анотация: 

Разглеждат се научно-теоретичните основи на счетоводството: същност, способи, средства, както и 

организацията на счетоводството в качеството му на информационна и контролна система. Изясняват се 

нормативната уредба на счетоводната отчетност, Закон за счетоводството, МСС, НСС, сметкоплан. 

Целта е да се осигури научна и практико-приложна подготовка на студентите в тази важна област на 

научно знание, в качеството й на фундамент на счетоводството. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Счетоводството като информационна и контролна система. Стопанските средства на предприятието като 

обект на счетоводството. Способ на балансовото обобщаване. Двустранно записване в счетоводството. 

Връзка и зависимости между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки в процеса на 

счетоводното отчитане на дейността на предприятието. Способ на документирането. Инвентаризацията. 

Оценка на активите и пасивите. Калкулиране. Текущо счетоводно отчитане. Видове и оценка на активите 

и пасивите по Закона за счетоводството и тяхната приложимост в счетоводната практика. Принципи на 

счетоводното отчитане на разходите, на разходите за труд и осигуровки, на производството и 

реализацията на продукцията, стоките и услугите на предприятието. Принципи на счетоводното отчитане 

на капитала, резервите и финансовите резултати. 

Технология на обучение и оценяване 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове.  

 

ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА 

 

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: 

Целта на курса е да се задоволи потребността на студентите от знания за икономическите методи на 

управление в условията на пазарна икономика. В процеса на обучение ще бъде получена достатъчно 

информация за методите и подходите как правилно да се решават проблемите на производството и 

реализацията на продукцията на фирмите, как бързо да се приспособяват към потребностите и промените 

на пазара, защо да се диференцирано спрямо потенциалните потребители и др. Курсът е съобразен с 

предвидения хорариум, като позволява да се усвоят същността, ролята, средствата и възможностите на 

маркетинга. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Същност, характеристика и структура на маркетинговите мероприятия.  Възникване, роля и концепции 

на маркетинг. Маркетингова среда. Методическо и информационно осигуряване и приложение на 
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маркетинговите проучвания. Маркетингови програми. Изследване на пазарите, потребностите и 

потребителите. Организация и управление на маркетинговите дейности. Маркетингови стратегии. 

Сегментиране на пазара и позициониране на продуктите. Маркетингови служби. Стоката като 

маркетингово средство. Дистрибуцията като маркетингов инструмент. Цените като маркетингово 

средство. Проникването на стоките като маркетингово средство. Планиране и контрол на маркетинговата 

дейност. 

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.  

 

МАТЕМАТИКА  

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  

Семестър: 1 

Методическо ръководство: 

Катедра Финанси и отчетност 

Стопански факултет 

Анотация: 

В курса на обучение по дисциплината се дават необходимите начални знания за решаване на системи 

линейни уравнения, функция - граница и производна, изследване на функция, интеграл и приложение на 

определен интеграл, и някои видове обикновени диференциални уравнения от първи, както и от по-висок 

ред. Изучават се основните видове съединения – вариации, пермутации, комбинации, необходими за 

изложението на количествените методи за обработка на данните, да се получат основни знания от теория 

на вероятностите, на база но които се изграждат методите на математическата статистика. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Множества и изображения. Реални числа. Комбинаторика. Математическа индукция. Детерминанти. 

Системи линейни уравнения. Полиноми. Координатни системи. Права в равнина. Линии в равнина. 

Безкрайни числови редици. Функции на една реална променлива. Непрекъснати функции. Производна и 

диференциали на функция. Основни теореми на диференциалното смятане. Изследване на функция. 

Неопределен интеграл. Определен интеграл. Геометрични приложения на определен интеграл. 

Приблизителни смятане на интеграли. Обикновени диференциални уравнения. Елементи от теория на 

вероятностите.  

Технология за обучение и оценяване:  

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове.  

 

ИКОНОМЕТРИЯ 

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 1су 

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 „Иконометрия” 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.  

Съдържание на учебната дисциплина: 
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Икономическа информация, процес на генериране на информация (Data Generating Process), локален 

процес на генериране на информация. (Local Data Generating Process). Математически модели: типология 

и структура. Фази на конструиране на модела. Предварителен статистически анализ. Линейни 

иконометрични модели с една обясняваща променлива. Иконометрични модели с едно уравнение и 

няколко обясняващи променливи. Иконометрични модели с няколко уравнения. Техники за оценка на 

модели с няколко уравнения. Тестване на статистически хипотези- средни величини. Тестове на 

вариации и хи квадрат. Тестове, приложими при иконометрични модели. Методи за анализ на временни 

редове. Анализ на икономическите цикли. Модели с ограничено зависими променливи. Стационарни 

случайни процеси, коинтеграция, ненаблюдаеми  променливи. 

Технология за обучение и оценяване  

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове.  

 

ФИНАНСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 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 има за задача да представи на студентите основни знания в областта на финансирането на 

различни по юридическа регистрация търговски дружества, проблемите на финансовата и данъчната им 

политика, структурата и управлението на капитала и активите на фирмата, както и ефективността на 

инвестиционните решения. 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 разглежданите теми. 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: 

Въведение в основни понятия. Капитал на предприятието. Цена на капитала. Капиталова структура на 

фирмата. Годишни финансови отчети. Финансови резултати. Възпроизводство на капитала на фирмата. 

Управление на краткотрайните активи. Методи за оценка на активите. Инвестиране. Статични методи за 

оценка ефективността на инвестицията. Динамични методи за оценка ефективността на инвестицията. 

Рискът при инвестирането. Инвестиране във финансови активи. Ликвидност на фирмата. Финансов 

анализ, планиране и прогнозиране. 

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.  

 
ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ 

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 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 същността и ролята на 

местното самоуправление и финансовата децентрализация в публичния сектор, така и конкретни 

проблеми на ефективността на общинските разходи и оптималността на данъчното облагане на местно 

ниво. Специален акцент е поставен върху приложимостта на дефицитното бюджетно финансиране на 

местните бюджети и проблемите на общинския дълг. Материалът е подбран в съответствие с 
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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. Целта на учебната дисциплина “Общински финанси” е студентите да получат 

задълбочени знания в областта на местното самоуправление и финансовата автономност на местната 

власт, като се запознаят с основните предпоставки за ефективност на разходите и оптималност на 

данъчните приходи на местно ниво и възможностите за тяхното приложение в съвременните условия. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Икономическата роля на съвременната държава. Публични блага. Местно самоуправление и финансова 

автономност на общините. Параметри и проблеми на децентрализацията в България. Параметри и 

проблеми на децентрализацията в България. Общински такси. Неданъчни приходи в общинските 

бюджети. Финансови взаимоотношения между централните и местни власти. Дългово финансиране на 

местните власти. Общински облигации. 

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.  

 

БАНКОВО ДЕЛО 

 

ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 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: 

Учебното съдържание дава фундаментални и приложни знания в областта на банковото дело и 

финансовото посредничество. Курсът е изграден в две части – централно банкерство /валутен борд/ и 

търговското банкиране. Разглежда се икономическото положение на централната банка, целите и 

инструментите на нейната парична и кредитна политика. Специално внимание се отделя на валутния 

борд в България. Търговското банкиране се разглежда като с поглед “от вътре”, така и с поглед “от вън”, 

т.е. с акцент върху услугите оказвани на  банковите клиенти. Целта на учебната дисциплина “Банково 

дело” е студентите да получат необходимите знания както за успешни бизнес отношения с банките, така 

и за усвояване на банковата технология с оглед бъдещата им реализация в банковите и небанковите 

финансови институции. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Понятие и история на банковото дело. Обща характеристика на банковата система на България. 

Икономическо положение на централната банка. Парична и кредитна политика на централната банка 

/световен опит/. Надзор и контрол върху банковата система. Валутен борд. Общ модел на търговската 

банка. Формиране ресурсите на търговските банки. Пласмент на банковите ресурси. Технология на 

обучение и оценяване Банкови услуги във връзка с плащанията. Специални услуги на търговските банки. 

Търговските банки на валутния пазар. Банкови рискове. Икономически основи на стабилността на 

търговските банки. Печалба и рентабилност на търговските банки. 

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.  

 

ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО 

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 2 

Методическо ръководство: 

Катедра Финанси и отчетност 

Стопански факултет 
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Анотация: 

Целта на курса е бъдещите икономисти да се запознаят със съдържанието и значението на 

застрахователните отношения като специфичен вид икономически отношения, с дейността, чрез която 

тези отношения се осъществяват, както и с въздействието на държавата върху укрепването и развитието 

им. С разглежданите видове застраховки се дава възможност на бъдещите финансисти и счетоводители 

да бъдат ориентирани и запознати с основните проблеми на застраховките, като се акцентира върху 

техните съществени, непроменящи се във времето особености. Това ще им бъде нужно независимо от коя 

страна на застрахователния договор ще работят завършилите обучението – като експерти в 

застрахователно дружество или като експерти на негови клиенти. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Същност, функции и значение на застраховането. Видове застраховки в България, съгласно Закона за 

застраховането. Лично и имуществено застраховане. Животозастраховане. Характеристика на основните 

видове животозастраховане. Сключване на застраховки. Сторно и трансформиране на застраховките. 

Застраховка срещу “Злополука” и застраховка “Медицински разноски”. Характеристика на основните 

видове застраховки “Злополука” и застраховките “Медицински разноски”. Застраховане на сгради и 

имущество. Застраховка “Пожар и природни бедствия” и застраховка “Щети на имущество”. Обекти и 

субекти на застраховките. Рискове – покрити и непокрити. Отговорност на застрахователя. 

Застрахователни суми и застрахователни премии. Ликвидация на щетите. Селскостопанско застраховане. 

Застраховка “Каско” на МПС, на плавателни съдове и летателни апарати. Основни характеристики на 

застраховките. Застраховане на товари по време на превоз при международни сделки (“КАРГО” 

застраховане). Рискове, обекти и субекти на застраховката. Застраховане на отговорности. Застраховка 

на професионални отговорности – “Отговорност на застрахователя”, “Отговорност на превозвача”, 

“Отговорност за качество на продукта”, “Отговорност срещу замърсяване на околната среда” и 

“Отговорност за качество на туристическите услуги”. Основни характеристики. Застраховка на банкови 

рискове. Застраховка “банков кредит”, застраховка “експертен кредит”, застраховка “стоков кредит”. 

Основни характеристики. Застраховка на финансови рискове и лизинг. Рискове – покрити и непокрити. 

Обект и субект на застраховките. Отговорности на застрахователя. Застрахователни суми и 

застрахователни премии. Ликвидация на щетите. Доходи и разходи на застрахователните компании. 

Класификация на доходите и разходите. Резерви и данъци в застрахователните компании. Маркетинг и 

маркетингови стратегии в застраховането 

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.  

 

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

 

ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 4л + 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: 

Акцентира се върху теорията и съчетана с практико-приложния й характер и различието между опита на 

водещите в света фирми и нашата управленческа практика. Дисциплината  кореспондира най-пряко с по-

частните управленчески науки като Персонален мениджмънт, Производствен мениджмънт, Иновационен 

мениджмънт и пр., така също и с дисциплините маркетинг, макро и микроикономика. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Същност на управлението. Исторически преглед. Основни школи и направления. Сравнителен анализ 

между американската, западно-европейската и японските школи на управление. Стратегическо 

управление. Същност и видове стратегии. Външна среда - същност, индикатори. Алгоритъм и 

изграждане на стратегията. Стратегия, цели и мисия на фирмата. Фирмена култура. Стратегическо 

планиране - същност, етапи, алгоритъм. Методи за стратегически анализ. Матрица на БКГ и на 

"Дженерал Електрик". Диверсификационна и конкурентна стратегия. Изграждане на управленчески 

структури. Видове ОУС. Препоръки за изграждането им. Механизъм и вземане на управленчески 

решения. Експертни оценки. Групово вземане на решения. Кадрова политика на фирмата. Същност и 

форми. Мотиви, стимули и потребности. Пирамида на Маслоу. Разрешаване на трудовите конфликти. 
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Природа на ръководната дейност. Стилове на управление. Лидерство и власт. Характеристика на 

мениджъра. 

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 ТРУДА 

 

ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 4л + 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: 

Икономиката на труда разглежда труда като система от обществени отношения. Тя изучава  

закономерностите, принципите, подходите и практическите механизми, изграждащи политиките за  

въздействие и стимулиране на наетите лица, в процеса на тяхната икономическа реализация.  

Икономиката на труда е наука за диалектиката и ефективността на труда във връзка със систематичното 

повишаване на производителността, качеството и конкурентоспособността, в съчетание с прилагането на 

модерни и прогресивни форми и системи на заплащане. Тук съвременните форми за възнаграждение,  се 

съчетават с необходимостта от създаването на условия за социална защита на наетите лица, от 

законодателното изискване за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, от прилагането 

на рационална, здравословна и икономически обоснована организация, основана на естетична и водеща 

фирмена култура, оптимално разделение и организация на обществения и индивидуален труд. 

Икономиката на труда е неразривно свързана с разкриване състоянието на народонаселението и 

трудовите ресурси, с отчитане на потребностите от прилагане на съвременните индустриални отношения  

като условие и предпоставка за постигане на уеднаквяване на различните видове интереси и постигане на 

“социален мир”, за висок жизнен стандарт, при спазване и отчитане на изискването за осигуряване на  

максимална степен на заетост и разпределение на населението по региони и в страната като цяло. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Трудов процес и съвременна нормативна регламентация. Възпроизводство на населението и човешките 

ресурси. Пазар на труда и особености на стоката работна сила. Заетост и безработица. Стойност и цена на 

работната сила. Фактори, детерминиращи равнището и динамиката на работната заплата. Подходи, 

механизми и системи за определяне на трудовото възнаграждение. Социална защита на работната сила. 

Минимална работна заплата. Социално осигуряване. Здравословни и безопасни условия на труд. 

Организация на труда и трудови стандарти. Управление, използване и мотивиране на работната сила. 

Ефективност и качество на труда. Съвременни индустриални отношения. Колективен трудов договор. 

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.  

 

СТАТИСТИКА 

 

ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 2л + 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: 

В семинарните занятия се извежда комплексен пример, в който се обхващат отделните тематични 

единици, декомпозирани в задачи и подзадачи. Специално внимание се обръща на възможностите за 

получаване на статистически характеристики с помощта на ПК и ППСП и се акцентира на 

интерпретацията на тези характеристики. В лекционния курс се обяснява статистическото изучаване като 

информационен процес и неговата отговорна роля за информационното осигуряване на управлението. 
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Съдържание на учебната дисциплина: 

Статистиката – научно познание и практика. Статистическо изучаване. Основен понятиен апарат и 

символика на статистическия подход. Статистическо наблюдение. Статистическа групировка и 

статистически таблици и статистически редове. Статистически графики. Статистически анализи. 

Статистически величини. Средни величини. Статистическо разсейване. Емпирични статистически 

разпределения. Теоретични разпределения. Статистически заключения. Репрезентативно /извадково/ 

изучаване.  Статистическо изучаване на зависимости. Статистическо изучаване на развитие. Индекси. 

Технология на обучение и оценяване 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове.  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 2л + 2су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 2 

Методическо ръководство: 

Катедра Финанси и отчетност 

Стопански факултет 

Учебната програма е съобразена с единните държавни изисквания. Акцентът в програмата е поставен 

върху обучението на студентите върху основните операционни системи, възможности за ползване на 

Интернет базирани ресурси и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Въведение. Алгоритми и средства за описанието им. Алгоритми езици и програми. Операционни 

системи. Структура и управление на дисковата памет. Файлове и операции с тях. Графични операционни 

системи. Стартиране на windows. Управление на програмите и файловете в WINDOWS. Въведение в 

текстообработващи програми. Форматиране на символи и параграфи. Стилове и шаблони при 

текстообработка. Бизнес кореспонденция. Документи с текст, таблици графики и формули. Въведение в 

бази данни и електрони таблици. Релационни модели от данни. Операции с бази от данни. Процедури с 

бази от данни. Проектиране на бази от данни. Microsoft Excel – основен програмен продукт за обработка 

на бази от данни, включително и в икономиката. Формули и диаграми в Microsoft Excel. 

Технология за обучение и оценяване  

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при 

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове.  

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 

 

ECTS кредити: 6       Седмичен хорариум: 4л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 3 

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: 
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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: 3 

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. 

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: 3 

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 
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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 парично-

кредитната 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: 3 

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 

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  
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Семестър: 3 

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       Седмичен хорариум: 2л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен  

Семестър: 3 

Методическо ръководство: 

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 
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инвестиционната дейност.  Изхождайки от непосредствения практически характер на разглежданата 

тематика представените в курса теми са богато подкрепени с практически примери и казуси даващи по-

пълна 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 форуарди. 

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 форуарди 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 

 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 2л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 3 

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 
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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 и семинарни упражнения. 

Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа 

на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, 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: 3 

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.  

 

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

ECTS кредити: 3       Седмичен хорариум: 3л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 4 

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 най-

важните 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 
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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: 4 

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.     

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: 4 

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 
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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: 4 

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-

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.  
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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: 4 

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       Седмичен хорариум: 3л + 0су 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  Вид на изпита: писмен 

Семестър: 4 

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 
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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: 4 

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. След Втората световна война и особено от 60-те 

години на XX век – измененията във вътрешната 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.  

 

 


