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Катедра “Финанси и отчетност”
Информационен пакет ECTS
Специалност Финанси
Образователно–квалификационна степен: Магистър
Обучението е предназначено за студенти завършили образователно-квалификационна
степен "професионален бакалавър" по специалност от професионалното направление.
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 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,
извършващи данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално
подпомагане и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211
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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

ECTS
кредити
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

1. Международни финанси
2. Общински финанси
3. Основи на застраховането
4. Избираема дисциплина I група
5. Избираема дисциплина II група
Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираема дисциплина I група
1. Управление на държавния дълг
2. Финансов контрол в ЕС
3. Банково право
Избираема дисциплина II група
1. Финансов анализ
2. Финансови деривати
3. Финансово планиране

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Втори семестър

ECTS кредити

1. Фондови борси
2. Финансов мениджмънт
3. Финансово моделиране
4. Избираема дисциплина III група
5. Избираема дисциплина IV група

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка
група)
Избираема дисциплина III група
1. Бюджетно счетоводство
2. Банково счетоводство

6.0
6.0

Избираема дисциплина IV група
1. Данъчен контрол
2. Валутен и митнически контрол

6.0
6.0

Общо 30

Общо 30

Втора 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 V група
6. Избираема дисциплина VI група

ECTS
кредити
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0

Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираема дисциплина V група
1. Финансова иконометрия
2. Пазар на дериватни ценни книжа
Избираема дисциплина VI група
1. Теоретични основи на данъчното облагане
2. Данъчна политика на ЕС

4.0
4.0
4.0
4.0

Втори семестър

ECTS кредити

1. Европейска икономическа интеграция
2. Управление на риска
3. Икономика на публичния сектор
4. Избираема дисциплина VII група
5. Избираема дисциплина VIII група

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Държавен изпит или защита на
дипломна работа
Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка
група)
Избираема дисциплина VII група
1. Предприемачество
2. Управление на регионалното развитие
Избираема дисциплина VIII група
1. Корпоративна култура
2. Стратегическо планиране

15.0

Общо 30

3.0
3.0
3.0
3.0
Общо 30

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ
Специалност: Финанси
ОКС «Магистър»

МЕЖДУНАРОДНИ 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:
Курсът „Международни финанси” има за задача да запознае студентите с основите на теорията на
капиталовите пазари, както и с най-важните институционални основи на борсовата търговия и
особеностите на най-важните международни финансови центрове. 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.
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. 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.
ОБЩИНСКИ 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:
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.
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. Разходи на
местните власти. Местни данъци. Общински такси. Неданъчни приходи в общинските бюджети.
Финансови взаимоотношения между централните и местни власти. Дългово финансиране на местните
власти. Общински облигации.
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
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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: 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:
Целта 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. Лично и имуществено
застраховане. Животозастраховане. Животозастраховане. Сключване на застраховки. Сторно и
трансформиране на застраховките. Застраховка срещу “Злополука” и застраховка “Медицински
разноски”. Застраховане на сгради и имущество. Обекти и субекти на застраховките. Рискове – покрити и
непокрити. Отговорност на застрахователя. Застрахователни суми и застрахователни премии.
Ликвидация на щетите. Селскостопанско застраховане. Характеристика на застраховката на земеделски
култури и трайни насаждения и на застраховката на домашни животни, птици и кошери с пчели.
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. Задължително
застраховане “Гражданска отговорност” – на водачи и собственици на МПС, на пътниците в средствата
за обществен превоз, на собствениците на летателни апарати и плавателни съдове, “Зелена карта”.
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.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
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:
Учебната дисциплина има за задача да предостави необходимите познания в областта на управлението на
публичните финанси на ниво централен бюджет и общински бюджет, за връзката между дълговите
ангажименти на държавното управление и развитието на финансовата система на страната. Познанията
за основните източници за генериране заемен ресурс – чрез емисия на държавни ценни книжа или
облигации на евровалутните пазари са от особена важност на студентите с бъдеща реализация в звената
на държавната администрация поради актуалността на начините по които се управлява държавния дълг
и държавния дефицит. Връзката между финансовата система и банковата система като посредник при
пласирането на емитирани от държавата книжа са обект на изследване в специална глава. Ползвайки
подходящ терминологичен апарат се поставят основите на многоаспектни познания, служещи като
основа за развитие и в други направления на публично-правните науки.
Съдържание на учебната дисциплина:
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Икономическо съдържание и функции на Държавния кредит. Същност и значение на държавния дълг.
Функции на държавния кредит. Разпределителна функция. Регулаторна функция. Контролна функция.
Класификация на държавните кредити. Управление на държавния дълг. Същност на процеса на
управление на дълга. Цели на управлението на държавния дълг. Основни принципи на управлението на
дълга. Управление масата на дълга. Управление основните параметри на кредитния портфейл.
Координация между динамиката на държавния дълг и паричната политика. Управление на операциите по
дълга. Стратегии за управление на държавния дълг. Видове риск. Стратегия за управление на дълга.
Пазарът на държавни ценни книжа – организационно- технически аспекти. Банкови инвестиции на
пазара на държавни ценни книжа. Роля на банките като финансови посредници. Дългови кризи и
проблемите на бюджетите на страните-членки на ЕС. Глобални дългови проблеми. Държавният дълг на
Република България – състояние и проблеми. Стратегия за управление на държавния дълг.
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.
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В ЕС
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 по дисциплината запознава студентите с целите, принципите и задачите на финансовия контрол,
както и с основните му направления, видове и форми на приложение в ЕС. Също така запознава
студентите с нормативната база и институционалната организация на финансовия контрол в ЕС и
организацията на контрола, който се упражнява от ЕС върху финансовите средства от програми и
фондове на ЕС. Целта е студентите да придобият знания за функционирането на финансово-контролната
система в ЕС и финансовия контрол като съвкупност от действия за осигуряване на законосъобразното и
целесъобразното и ефективното, ефикасното и икономичното използване на финансовите средства на
общността.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основни документи на ЕС регламентиращи финансовия контрол в общността. Основни видове и форми
на финансовия контрол прилагани в европейската общност при защита на финансовите интереси на
общността. Финансовият контрол осъществяван от основните институции на ЕС. Финансовият контрол
осъществяван от Европейска централна банка и Европейска инвестиционна банка. Европейска сметна
палата. Вътрешен финансов контрол в ЕС. Предварителен контрол. Вътрешен одит в ЕС. Основни
принципи и стратегия при действието на структурните и кохезионния фонд на ЕС и финансовия контрол
на проектите по тях. Борба с измамите - ОЛАФ. Финансов контрол при предприсъединителните фондове
на ЕС в страните кандидатки. Европейски направления на финансовия контрол в България.
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 ПРАВО
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:
В учебната дисциплина "Банково право" студентите са запознават с публично-правния режим на
банковата дейност и система на банково право, правният режим на централната банка, същност, видове и
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управление на търговската банка, международните финансови институции. Те изучават същността на
правния режим на кредитирането, правния режим на системата за гарантиране на влоговете на видовете
банкови сделки и плащания, организацията на банков надзор и ликвидация на банките.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет и система. Хетерогенен характер на банковото право. Източници. Йерархия на източниците.
Централната банка - правен режим, място в банковата система, устройство и управление. Търговска
банка - понятие, учредяване. Правен режим на лицензирането на банковата дейност. Управление. Видове
търговски банки. Правен режим на клона на чуждестранна банка. Небанкова финансова институция понятие, правен режим, лицензиране, управление. Видове небанкови финансови институции.
Международни финансови институции. Капитал и капиталова адекватност на търговската банка.
Резерви. Ликвидност. Публично-правен режим на кредитирането на инвестициите. Големи и вътрешни
банкови кредити. Класифициране на кредитите и задължителните специални резерви /законодателни
провизии/. Правен режим на системата за гарантиране на влоговете. Вътрешно банков контрол.
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.
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
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:
С учебното съдържание се цели да се изясни, че финансовият анализ на предприятието като научноприложна дисциплина дава система от знания за управление на микроикономическите процеси.
Разглеждат се основни проблеми, свързани с анализ на инвестиционната, производствената, търговската
и финансовата дейност, които са базата на финансовия мениджмънт на предприятието. Развити са
принципите, показателите и основните категории, свързани с практическото осъществяване на
финансовия анализ на базата на система от количествени методи за оценка. Акцентува се върху
анализиране на капитала, финансовата стабилност на предприятието, платежоспособността, движението
на парични средства и т.н.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансови средства на фирмата. Амортизация и финанси. Икономически субекти. Принципи на
финансовия анализ. Етапи и субекти на финансовия анализ. Информационно осигуряване на финансовия
анализ. Принципи за изграждане на показатели за финансов анализ. Групиране на показателите за
финансов анализ. Основни категории, свързани с показателите за финансов анализ. Показатели за
структурата на предприятието. Показатели в зависимост от целите на финансовия анализ. Показатели за
рентабилност или ефективност .Показатели за обръщаемост. Показатели за ликвидност. Показатели за
събираемост на вземанията. Методи на финансовия анализ. Фактори, които влияят върху финансовия
анализ. Анализ на активите на предприятието. Анализ на дълготрайните активи. Анализ на
краткотрайните активи. Обращаемост на краткотрайните активи. Времетраене на един оборот на
активите. Коефициент на обращаемост. Коефициент на натовареност (заетост) на краткотрайните активи.
Анализ на капитала на предприятието. Анализ на собствения капитал.
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.
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ECTS кредити: 6
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 1
Методическо ръководство:
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Седмичен хорариум: 4л + 0су
Вид на изпита: писмен

Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Съвременните капиталови пазари, подпомагани от процесите на глобализация, се характеризират с
улеснен достъп и постоянно нарастваща капитализация. Всичко това постави нови предизвикателства
при формирането на инвестиционните решения с цел постигането на ефективно управление на
доходността и риска от инвестиционните позиции. Нарасналите възможности за инвестиционна
активност наложиха и доразвиха приложението на дериватните ценни книжа като необходими
инструменти за управление на риска и увеличение на доходността. Постоянно нарастващата
капитализация на пазарите на финансови деривати, изпреварваща тази на пазарите на традиционните
ценни книжа, и въплътения потенциал за управление на финансовите рискове свързани с
инвестиционните портфейли, повдига въпроса за познаването на същността и приложението на
финансовите деривати в инвестиционната активност. Доброто им познаване и боравене с тях
представлява мощен инструмент при участието на финансовите пазари за всеки институционален и
индивидуален инвеститор.
Съдържание на учебната дисциплина:
Защо да се ползват финансови деривати. Лихвен, Валутен, Фондов и Транзакционен риск. Опции,
Фючърсни и Форуърдни контракти. Видове търговци. Опции – преглед. Типове и стилове опции,
опционни позиции, базови активи, спецификация на опциите контракти. Опции – приложение. Опционни
пазари – Типове, Котиране, Търговия, Маржин, Комисионни, Регулации. Опциите като хеджиращ актив.
Опциите като търговски инструмент. Типове опции. Традиционни – Опции върху финансови активи,
индекси, валути и дериватни инструменти. Екзотични опции. Опции – ценова чувствителност и
свързаните с нея коефициенти Делта, Гама, Тета, Вега и Ро. Характеристики на опционните цени.
Фактори влияещи върху опционните цени. Горна и долна граница на опционната цена. Пут-кол паритет.
Модели за оценяване на опции. Моделът на Блек-Скоулс и Мертон. Биномен модел. Оценяване на опции
върху финансови активи. Оценяване на пут опции. Дивиденти. Търговски стратегии включващи опции.
Спред стратегии - Вертикален Бул Кол Спред; - Вертикален Беар Кол спред; - Вертикален Беар Пут
спред; - Хоризонтални (Времеви) спредове; - Пропорционален Кол и спред; - Обратен Пропорционален
Кол и спред; - Обратен Пропорционален Пут спред. Страдл, странгъл и бътерфлай стратегии - Дълъг
Страдл; - Къс Страдл; - Дълъг Странгъл; - Къс Странгъл; - Бътерфлай; Къс бътерфлай. Структури тип
Шапки (Cap), Яки (Collar) & Подове (Floor) - Какво представляват Шапките (Cap); - Подове (Floor); Взаимовръзката между Шапки (Cap), Яки (Collar) и суапи; - Яки (Collar); Оценка и сетелмент . Фючърсни
и Форуърдни пазари. Същност и произход, спецификация на фючърсните контракти, конвергенция на
фючърсните към текущи (спот) цени. Типове търговци и типове поръчки, дневен сетелмент и маржини.
Хеджиращи стратегии базирани върху фючърси. Основни принципи. Главни рискове. Кръстосано
хеджиране. Борсови индекси. Определяне на форуърдните и фючърсни цени. Типове фючърси – част
Лихвени и Валутни фючърси. Типове фючърси – част II. Фючърси върху борсови индекси и облигации.
Суапи. Представяне; Лихвени и валутни суапи.
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.
ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ
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:
Разглеждат се научно-теоретичните основи на финансовото планиране на макроикономическо равнище.
Специално внимание се отделя на методологията на Международния валутен фонд за проектиране на
макроикономическото развитие, известна като финансово програмиране, и на прилагането й в България.
Поради изключително важната роля на МВФ и Световната банка в прехода на България към пазарно
стопанство се проследяват в детайли взаимоотношенията на нашата страна с двете финансови
институции. Акцентира се върху особеностите на макроикономическото проектиране и управление в
условията на паричен съвет като строга специфична форма на фиксиран режим на валутен курс.
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Проследява се проектирането на показателите и пропорциите по целия фронт на макроикономически
взаимодействия: реална икономика, монетарни баланси, фискална сфера, финансови взаимоотношения с
чужбина.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и специфики на макроикономическото планиране и прогнозиране. Международен валутен
фонд. Споразумения на България с МВФ и Световната банка. Валутни и валутнокурсови режими.
Характеристики и параметри на българския паричен съвет. Баланси на българския паричен съвет.
Монетарни баланси. Статистическо измерване на съвкупната икономическа активност. Прогнозиране на
съвкупната икономическа активност. Доходи, заетост и инфлация. Платежен баланс. Външноплатежни
детерминанти. Проектиране на държавния бюджет. Макроикономически модели. Макроикономически
прогнози на правителството. Макроикономическа специфика 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.
ФОНДОВИ БОРСИ
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:
Обучението по дисциплината включва изучаване в теоретически и практически план на основните
фундаментални понятия на фондовата борса в глобален, регионален, национален и чисто местен мащаб.
Основен акцент на обучение по дисциплината са историята, съвременното състояние, проблемите и
перспективите на фондовата борса в глобален и национален мащаб. Задълбочено се анализират
съвременните количествени и качествени фактори, определящи структурата, динамиката, обема и
насоките на развитие на фондовата борса в глобални, регионални, национални и чисто местни измерения
/ако такива въобще има/ за една истинска фондова борса в реална пазарна икономика. Внимателно и
задълбочено се анализират проблемите на българската фондова борса – исторически, настоящи и
бъдещи. Анализът се извършва през призмата на новите важни реалности, а именно реалното членство
на България в НАТО и постепенно присъединяване към структурите на Европейския съюз и световните
структури като цяло.
Съдържание на учебната дисциплина:
Фондовата борса – същност на понятието, основни параметри и функции, място и роля в икономиката.
Фондовият пазар – същност и кратка характеристика. Основни “играчи” на фондовия пазар - параметри
и влияние. Маркетингови изследвания на фондовия пазар – специфични. Ефективност на фондовата
борса критерии и показатели за участие. Органи и институции за провеждане на държавната политика в
сферата на организацията и управлението на фондовата борса. Българската фондова борса – съвременно
състояние, проблеми и перспективи. България в новите реалности НАТО и Европейски съюз – отражение
върху развитието на фондовата борса.
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.
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
ECTS кредити: 6
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
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Седмичен хорариум: 4л + 0су
Вид на изпита: писмен

Дисциплината има за цел да даде основни научни знания относно проблемите на финансовия
мениджмънт в условията на пазарно ориентирана икономика. Разглеждат се проблеми, свързани с
финансирането и капиталовата структура на фирмата и възможностите за оптимизирането й. Анализират
се възможностите за мобилизиране на дългосрочни капитали чрез облигационни заеми. Данъчната
система на България и държавния бюджет са представени като основни инструменти за
макроикономическо регулиране. Специално внимание е отделено на макроикономическите ефекти на
дефицитното бюджетно финансиране, както и на особеностите на бюджетното балансиране.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансовият баланс – основа за изследване на дългосрочните капитали. Анализ на промените във
величината на дългосрочните капитали. Мобилизиране на дългосрочни капитали чрез облигационни
заеми. Облигации – същност, значение, видове. Емитиране на облигационен заем. Оптимизиране на
капиталовата структура. Ливъридж. Основни правила на финансирането. Цена на собствения капитал на
фирмата и цена на финансирането. Проблеми на подоходното облагане на физическите лица. Проблеми
на корпоративно-подоходното облагане в България. Облагането с данъка върху добавената стойност –
проблеми на усъвършенстването. Имуществените данъци – организация и значение. Държавния бюджет
– инструмент на правителствената политика. Проблеми на рационализиране на бюджетните приходи.
Разходите на бюджета и конкуренцията в управлението им. Особености на бюджетното балансиране и на
бюджетните промени. Макроикономически ефекти на дефицитното финансиране. Дефицитно
финансиране и “сенчеста икономика”. Дефицитното финансиране в България. Методи за оценяване и
анализиране на инвестиционните проекти. Модели за отчитане на въздействието на инвестиционния
избор. Валутен риск и методи за защита от валутен риск. Управление на активите при международния
финансов мениджмънт. Управление на пасивите при международния финансов мениджмънт.
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.
ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ
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:
Разглеждат се научно-теоретичните основи на финансовото моделиране на макроикономическо равнище.
Специално внимание се отделя на моделирането на икономическия растеж и икономическия цикъл.
Растежът и цикличните колебания на българската икономика се изследват чрез различни подходи и
модели: счетоводство на икономическия растеж, иконометрична оценка на агрегирана производствена
функция, IS-LM модел. Прогнозират се тримесечната динамика на реалния БВП (чрез авторегресионни
модели) и фазата на икономическия цикъл (чрез логистична функция). Емпирично се оценяват
потенциалният БВП и цикличната позиция на българската икономика по методология, базирана на
двуфакторна производствена функция на Коб-Дъглас.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и специфики на макрофинансовото моделиране. Макрофинансова политика: цели, мерки и
инструменти. Теоретична характеристика на макрофинансовите модели. Счетоводство на икономическия
растеж. Моделът на Робърт Солоу за икономическия растеж. Ендогенна теория за икономическия растеж.
Производствена функция на Коб-Дъглас. Прогнозиране на краткосрочната икономическа динамика.
Икономически цикъл. Потенциален БВП и циклична позиция на икономиката. Изследване на цикличните
колебания на българската икономика чрез модела IS-LM. Прогнозиране на фазата на икономическия
цикъл (подем или спад) чрез логистичен модел. Антициклична фискална политика. Антициклична
парична политика
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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БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
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:
Основната цел и задачите на дисциплината е да се дадат задълбочени и достатъчни по обем знания и
умения на студентите за същността, методите и методиката на бюджетното счетоводство, за да могат
успешно да се справят в практическата си дейност в предприятия от бюджетната сфера. Курсът ще се
преподава и ще се водят семинарни занятия при съобразяване с последните промени в общата
счетоводна нормативна уредба и тази за бюджетната сфера и действащия за нея самостоятелен
сметкоплан.
Съдържание на учебната дисциплина:
Бюджетна система. Бюджетно предприятие – обект на счетоводството. Нормативна уредба на
счетоводството на бюджетните предприятия. Счетоводна политика. Форми на счетоводството.
Документи и документооборот в БП. Основни принципи на отчетността и сметкоплана в бюджетните
предприятия. Счетоводно отчитане на собствения капитал в БП. Счетоводно отчитане на дълготрайните
активи на БП. Счетоводно отчитане на материалните запаси в БП. Счетоводно отчитане на разчетите в
БП. Счетоводно отчитане на паричните средства в БП. Счетоводно отчитане на разходите в БП.
Счетоводно отчитане на приходите в БП. Годишно счетоводно приключване в БП.
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.
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
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:
Основната цел и задачите на дисциплината е да се дадат задълбочени и достатъчни по обем знания и
умения на студентите за същността, методите и методиката на банковото счетоводство, за да могат
успешно да се справят в практическата си дейност в банките и другите финансово-кредитни институции.
Курсът ще се преподава и ще се водят семинарни занятия при съобразяване с последните промени в
общата счетоводна нормативна уредба и тази за банките и други финансово-кредитни и приложимия за
нея специфичен Препоръчителен сметкоплан
Съдържание на учебната дисциплина:
Характеристика на финансовото предприятие като отчетна единица. Отчитане на собствения капитал.
Отчитане на привлечения капитал (привлечени средства). Отчитане на емисията. Отчитане на
плащанията. Отчитане на финансовите активи. Отчитане на нефинансовите активи. Отчитане на
предоставените кредити. Отчитане на касовото изпълнение на бюджета. Отчитане на разходите.
Отчитане на приходите. Отчитане на образуването и разпределението на финансовия резултат. Годишни
финансови отчети.
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.
ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
ECTS кредити: 6

Седмичен хорариум: 4л + 0су
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Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът по дисциплината е в съответствие с целите на специалността и запознава студентите с целите,
принципите и задачите на данъчния контрол, както и с основните му понятия, видове, форми и методи и
процесуални действия. Също така запознава студентите с нормативната база и институционалната
организация на данъчния контрол и данъчните производства. Целта е студентите да придобият знания за
функционирането на данъчната система и данъчния контрол като съвкупност от действия за осигуряване
на законосъобразното установяване и събиране на данъчните задължения.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и съдържание на данъчния контрол. Данъчни субекти. Данъчна регистрация. Данъчна проверка.
Данъчна ревизия. Данъчни актове. Деклариране. Събиране на данъци. Разсрочване на данъци.
Изпълнение на данъчни вземания. Данъчен контрол по прилагане на закона за местните данъци и такси.
Данъчен контрол по прилагане на закона за облагане на доходите на физическите лица. Данъчен контрол
по прилагане на закона за акцизите. Данъчен контрол по прилагане на закона за корпоративното
подоходно облагане. Данъчен контрол по прилагане на закона за данък добавена стойност. Избягване на
двойното данъчно облагане.
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.
ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
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:
Курсът по дисциплината запознава студентите с основните форми и методи на контрол прилагани при
митническия и валутен контрол, както и тяхната институционална организация и правна основа. Курсът
е разделен на две. В първата част, митнически контрол се преподават основните категории, понятия,
форми и методи на митнически контрол, както и спецификата на процедурите и действията на
митническите контролните органи при отделните митнически режими. Дава кръг от минимални знания
относно бъдещото ни участие в митническия съюз на ЕС. Втората част от курса запознава студентите с
организацията и формите на валутния контрол и валутния режим. Съответно студентите се запознават и
с нормативните изисквания и санкции при прилагането на съответните контроли.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и съдържание на митническия контрол. Митническа тарифа. Изчисляване на мита. Въвеждане,
манифестиране, даване на митническо направление. Деклариране на стоките и даване на митнически
режим. Контрол при митнически режими внос, износ, транзит. Митнически контрол при митнически
режими обработка под митнически контрол и митническо склади. Митнически контрол при прилагане
на митнически режими активно усъвършенстване и пасивно усъвършенстване. Митнически контрол при
митнически режими временен внос и временен износ. Митнически контрол под покритието на карнета
ТИР и АТА. Външнотърговски режим на България и мерките на търговската политика. Валутен режим и
сделки с валутни ценности. Валутен контрол и организация на валутната търговия на обменните бюра и
финансови къщи. Валутен и митнически контрол при внос и износ на левове и чуждестранна валута и
през гранични плащания. Контрол прилаган при добива и обработката на благородни метали и
скъпоценни камъни.
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
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знанията, уменията и компетентността 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:
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
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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
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: 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
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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: 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. С тази цел се
разглеждат някои теми, които не фигурират в учебните програми по микроикономика за другите
икономически специалности. 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: 3
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Седмичен хорариум: 2л + 0су
Вид на изпита: писмен

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
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 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
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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: 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
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
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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:
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
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
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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
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:
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Икономическата теория за предприемачеството. Определение за предприемачество. Същностни
характеристики на предприемачите и предприемачеството. Роля на предприемачеството за социалноикономическото 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: 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
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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
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.
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
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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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