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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

Код на 
дисциплината 

010531 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна 
Всичко 

Аудиторна Извънаудиторна 
Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна 
работа 

45 30   75 21 21   42  

Практически занятия            
Семинари            
Форми на 
извънаудиторна 
работа 

   81 81    114 114  

Подготовка за 
семинар 

   31 31    54 54  

Самоподготовка за 
текущ контрол и изпит 

   50 50    60 60  

Други форми            
ОБЩО 45 30  81 156 21 21  114 156 6,3 

 
 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева 

 
 
 

Водещ упражнения/практически занятия/семинари: Доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева 
      

 
 
 



 

 
 

3. АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината „Финанси на фирмата" е разработена като въвеждаща в корпоративните 
финанси. Курсът дискутира фирмата /предприятието/, средата в която тя извършва дейност, 
отговаря на въпросите – Как финансовият мениджмънт оценява инвестиционните възможности и 
източниците за тяхното финансиране и Как инвестиционните и финансовите решения си 
взаимодействат и оказват ефект върху стойността на фирмата. Фирмените финанси се 
разглеждат от перспективата на финансовия мениджър, който е отговорен за управлението на 
процеса на трансформация на входните ресурси (материали, труд) в продукт с по-висока 
стойност, създавайки по този начин стойност за собствениците.  В курса се въвеждат редица 
концепции – за  нетна настояща стойност,  несигурност и риск, възвръщаемост и др., които стоят 
в основата на инвестиционните решения. В този смисъл курсът по фирмени финанси предлага 
базисна аналитична рамка за процесите на инвестиране и финансиране на инвестиционните 
възможности с оглед на разширяване на дейността и повишаване на стойността на фирмата. 

Основна цел на курса по фирмени финанси е студентите да развият аналитични умения при 
вземането на инвестиционни и финансови решения в условия на несигурност, свързани с 
краткосрочно и дългосрочното финансиране на фирмата, решения за оценка и избор на 
инвестиционни проекти. 

 

 

 

 

Език на преподаване: български 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули) 
 

№ Тема Хорариум 
  редовно задочно 

1.  Въведение във фирмените финанси. 2 1 

 
1.1. Същност на фирмените финанси. Цел. 

1.2. Фирмени финанси и финансовият мениджмънт.   
2.  Финансови отчети. Анализ и дългосрочно планиране 2 1 

 

2.1. Инструменти за изпълнение на финансовите функции на фирмата. 

2.2. Анализ на финансовите съотношения. 

2.3. DuPont анализ   
3.  Работа с финансови отчети 2 1 

 
3.1. Показатели и анализи. 

3.2. Дългосрочно финансово планиране и растеж   

4.  Стойност на парите във времето I 3 2 

 

4.1. Въведение в стойността на парите във времето. 

4.2. Бъдеща стойност и олихвяване. 

4.3. Настояща стойност и дисконтиране 

4.4. Ефект на олихвяването   

5.  Стойност на парите във времето II 3 2 

 

5.1. Настояща стойност на серия от ПП 

5.2. Анюитет и перпетуитет 

5.3. Видове кредит и амортизация на дълга   

6.  Стойност на парите във времето III 4 3 

 6.1. Цена на облигациите и лихвени проценти 

  

 6.2. Определяне на доходността на облигации. Пазари 

 6.3. Инфлация и лихвени проценти 

 6.4. Цена на акциите и лихвени проценти 

 6.5. Обикновени и привилегировани акции. Пазари 

7.  Капиталово бюджетиране 3 2 

 

7.1. Същност и етапи на капиталовото бюджетиране. 

7.2. Нетна настояща стойност и ефективност на инвестиционните проекти. 

7.3. Други инвестиционни критерии.   

8.  Решения при капиталовото бюджетиране 3 2 

 8.1. Проектиране на парични потоци. Прирастни парични потоци 

  

 8.2. Парични потоци на проекта и разходи 

 8.3. Избор на инвестиционен проект 

9.  Анализ и оценка на проекти. Риск на прогнозирането 4 3 

 9.1. Сценарийни анализи 

   9.2. Метод на критичната точка 
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 9.3. Оперативен паричен поток, обем на продажбите, критична точка 

10.  Риск и възвръщаемост 4 3 

 

10.1. Риск и възвръщаемост на един актив 

10.2. Риск и възвръщаемост на портфейл от активи 

10.3. Риск, възвръщаемост и линия на пазара на ценни книжа.   

11.  Цена на капитала 4 2 

 

11.1. Цена на собствения капитал. Цена на привлечения капитала 

11.2. Средна претеглена цена на капитала 

11.3. Увеличаване на капитала   

12.  Цена на капитала и дългосрочна финансова политика 4 3 

Ф
12.1. Финансов ливъридж и капиталова структура 

12.2. Бизнесриск и финансов риск. Разходи по несъстоятелност   

13.  Дивиденти и дивидентна политика. 3 2 

14.  Краткосрочно финансово планиране и управление. 4 3 

 

14.1. Краткосрочно финансиране и планиране 

14.2. Управление на ликвидността 

14.3. Управление на материалните запаси   
Общо  45 30 
 
 
 
4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  
 

№ Тема Хорариум 
  редовно задочно 

15.  Въведение във фирмените финанси. 1 1 

 
1.3. Същност на фирмените финанси. Цел. 

1.4. Фирмени финанси и финансовият мениджмънт.   
16.  Финансови отчети. Анализ и дългосрочно планиране 1 1 

 

16.1. Инструменти за изпълнение на финансовите функции на фирмата. 

16.2. Анализ на финансовите съотношения. 

16.3. DuPont анализ   
17.  Работа с финансови отчети 1 1 

 
17.1. Показатели и анализи. 

17.2. Дългосрочно финансово планиране и растеж   

18.  Стойност на парите във времето I 1 1 

 

18.1. Въведение в стойността на парите във времето. 

18.2. Бъдеща стойност и олихвяване. 

18.3. Настояща стойност и дисконтиране 

18.4. Ефект на олихвяването   

19.  Стойност на парите във времето II 1 2 

 

19.1. Настояща стойност на серия от ПП 

19.2. Анюитет и перпетуитет 

19.3. Видове кредит и амортизация на дълга   

20.  Стойност на парите във времето III 2 2 
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 20.1. Цена на облигациите и лихвени проценти 

  

 20.2. Определяне на доходността на облигации. Пазари 

 20.3. Инфлация и лихвени проценти 

 20.4. Цена на акциите и лихвени проценти 

 20.5. Обикновени и привилегировани акции. Пазари 

21.  Капиталово бюджетиране 1 1 

 

21.1. Същност и етапи на капиталовото бюджетиране. 

21.2. Нетна настояща стойност и ефективност на инвестиционните проекти. 

21.3. Други инвестиционни критерии.   

22.  Решения при капиталовото бюджетиране 1 1 

 22.1. Проектиране на парични потоци. Прирастни парични потоци 

  

 22.2. Парични потоци на проекта и разходи 

 22.3. Избор на инвестиционен проект 

23.  Анализ и оценка на проекти. Риск на прогнозирането 2 2 

 23.1. Сценарийни анализи 

  

 23.2. Метод на критичната точка 

 23.3. Оперативен паричен поток, обем на продажбите, критична точка 

24.  Риск и възвръщаемост 2 2 

 

24.1. Риск и възвръщаемост на един актив 

24.2. Риск и възвръщаемост на портфейл от активи 

24.3. Риск, възвръщаемост и линия на пазара на ценни книжа.   

25.  Цена на капитала 2 2 

 

25.1. Цена на собствения капитал. Цена на привлечения капитала 

25.2. Средна претеглена цена на капитала 

25.3. Увеличаване на капитала   

26.  Цена на капитала и дългосрочна финансова политика 2 2 

Ф
26.1. Финансов ливъридж и капиталова структура 

26.2. Бизнесриск и финансов риск. Разходи по несъстоятелност   

27.  Дивиденти и дивидентна политика. 1 1 

28.  Краткосрочно финансово планиране и управление. 2 2 

 

28.1. Краткосрочно финансиране и планиране 

28.2. Управление на ликвидността 

28.3. Управление на материалните запаси   
Общо  21 21 
 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

5.1. Лекции: Необходими ресурси са мултимедия, компютърен клас с интернет-връзка; 

5.2. Упражнения: Решаване на казуси, индивидуални задачи и тестове  
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6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ ЗНАНИЯ ОТ: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

 
Отличен 6 Много 

добър 5 
Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 
 
 
Участие в дискусии и присъствие             20% 
Реферати и екипна разработка                    
Тестове                                                                                                                                                                   
Групови задачи       10% 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка. 70% 
 
 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3 

61-73% –    Добър 4 
74-87% –    Много добър 5 
повече от 87% –   Отличен 6 
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "ФИНАНСИ НА ФИРМАТА” 

КОНСПЕКТ 

 за провеждане на изпит за редовно и задочно обучение 
в спец. “Аграрна икономика” 

 
Образователно квалификационна степен: „Бакалавър” 

 

1. Въведение във фирмените финанси. Същност на фирмените финанси. 

2. Фирмени финанси и финансовият мениджмънт. Функции и задачи на фирмените 
финанси. 

3. Финансови отчети. Анализ и дългосрочно планиране. 

4. Инструменти за изпълнение на финансовите функции на фирмата. 

5. Анализ на финансовите съотношения.  

6. Дългосрочно финансово планиране и растеж. 

7. Амортизационни отчисления и политика. Амортизационни отчисления и норма на 
амортизация. Данъчни амортизационни норми. Методи за определяне на 
амортизационните отчисления. 

8. Стойност на парите във времето. Въведение в стойността на парите във времето. 
Настояща и бъдеща стойност. 

9. Видове кредити и амортизация на дълга 

10. Цена на облигациите и лихвени проценти. Цена на акциите и лихвени проценти 

11. Капиталово бюджетиране. Същност и етапи на капиталовото бюджетиране. 

12. Нетна настояща стойност и ефективност на инвестиционните проекти. 

13. Други инвестиционни критерии – Срок на откупуване, Средна счетоводна норма, 
Вътрешна норма на възвръщаемост, Индекс на рентабилността. 

14. Риск и възвръщаемост. Видове риск. Определяне на дисконтиращия коефициент. 
Унифициран или диференциран дисконт. 

15. Риск, възвръщаемост и линия на пазара на ценни книжа. 

16. Цена на капитала и дългосрочна финансова политика. Цена на капитала. 

17. Финансов ливъридж и капиталова структура. 

18. Дивиденти и дивидентна политика. 

19. Краткосрочна финансова политика и управление. Краткосрочно финансиране и 
планиране. Управление на ликвидността. 

20. Управление на материалните запаси. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Дисциплината "Финанси на фирмата" развива следните аналитични умения: 

 Съставяне и анализ на важни финансови съотношения при работа с финансовите 
отчети на фирмата; 

 Управление на краткосрочни парични потоци и дълготрайни активи,  планиране 
разходите на фирмата; 

 Умение да се отчитат данъчните ефекти и ефекта на инфлацията върху паричните 
потоци на фирмата; 
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 Умения за вземането на инвестиционни и финансови решения в условията на 
несигурност; 

 Прилагане на практика на надеждни принципи и подходи при решаване на проблеми 
на фирмените финанси; 

 Подпомага изграждането и развиването на икономическо мислене. 


