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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
010703-М 

 

Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна  

Лекции Упражнения /Семинари 
Учебни 

практики 
Други форми 

Форми на аудиторна 
работа 

15 15   5 

Практически занятия      

Семинари      

Форми на 
извънаудиторна работа 

   95  

Подготовка за семинар      

Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   40  

Други форми    55  

ОБЩО 15 15  95  

 
 
 

2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  доц.д-р Димитрина Георгиева Стоянчева 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:  доц.д-р Димитрина Георгиева Стоянчева 
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3. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината се чете пред студентите – магистри по специалността: ”ФИНАНСИ И 
СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА”. Изискване е преди това да са изучавани в бакалавърския 
курс: „Финанси на фирмата“, Счетоводство на предприятието“. 

Описание на съдържанието на дисциплината: 

 В разработената учебна програма за дисциплината “Финанси на фирмата”  логически 
свързано са разгледани следните проблеми: 

➢ Стойност на парите във времето; 
➢ Оценка и роля на дълга и собствения капитал; 
➢ Организация на финансовите пазари; 
➢ Оценка на риска и стойността на фирмата; 
➢ Анализ на риска и оценка на капиталови решения; 
➢ Реални опции 

Посочената тематика подготвя студентите да се справят с конкретни бизнесситуации, 
свързани с финансовото управление на фирмите и решенията за капиталовата структра по 
отношение на краткосрочния и дългосрочния дълг. Дисциплината формира задълбочено 
разбиране за широкия кръг финансови въпроси, пред които са изправени фирмите и 
значимостта на техните ежедневни решения за пазарното представяне и стойността на 
фирмите. Стремежът е, чрез практически казуси и ангажирано участие, студентите да развият 
професионална интуиция и аналитични умения за решаване на въпроси, свързани с 
финансовото управление на фирмите. 

Език на преподаване: български. 
 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
4.1.1. ЛЕКЦИИ  
 

№ Тема Хорариум 
часове 

1 Въведение във финансите на фирмата 1 

 Цели на финансовия мениджмънт  

 Проблемът „принципал – агент“  

 Финансовите пазари и фирмата  

2 Работа с финансови отчети и анализ 1 

3 Оценка на бъдещите парични потоци 1 

 Олихвяване и дисконтиране на серия бъдещи парични потоци  

 Оценка прии различни лихвени периоди и лихвени проценти  

 Амортизируеми заеми  

http://www.unisz-iso.org/
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4 Оценка на облигации и лихвени проценти 1 

 Терминология и характеристики  

 Оценка на облигациите  

 Доходност от облигации  

5 Оценка на акции и лихвени проценти 1 

 Терминология и характеристики  

 Модели за оценка на акции  

 Пазар на акции  

6 Цена на капитала, финансов ливридж и капиталова 
структура 

1 

 Среднопретеглена цена на капитала  

 Набиране на капитал  

7 Риск и възвръщаемост 2 

 Очаквана норма на възвръщаемост, средна възвръщаемост и 
изменение 

 

 Стандарно отклонение на възвръщаемостите  

 Зависимост между възвръщаемост и риск  

 Опции и фирмени финанси  

8 Оценка на инвестиционни решения 2 

 Оценка на парични потоци  

 Идентифициране на паричните потоци на проекта  

 Анализ и оценка на капиталови проекти  

9 Капиталово бюджетиране и риск 1 

 Анализ на чувствителността, Сценариен анализ  

 Реални опции  

 Дърво на решенията  

10 Решения за капиталовата структура 2 

 Финансов ливъридж и стойност на фирмата  

 Оптимална капиталова структура  

 Теория за капиталовата структура  

11 Риск мениджмънт: Въведение във финансовия инженеринг 1 

12 Сливания и придобивания 1 

Общо  15 

http://www.unisz-iso.org/
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4.1.2. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 
 

 

№ Тема 
Хорариум 

часове 

1 Въведение във финансите на фирмата 1 

 Цели на финансовия мениджмънт  

 Проблемът „принципал – агент“  

 Финансовите пазари и фирмата  

2 Работа с финансови отчети и анализ 1 

3 Оценка на бъдещите парични потоци 1 

 Олихвяване и дисконтиране на серия бъдещи парични потоци  

 Оценка прии различни лихвени периоди и лихвени проценти  

 Амортизируеми заеми  

4 Оценка на облигации и лихвени проценти 1 

 Терминология и характеристики  

 Оценка на облигациите  

 Доходност от облигации  

5 Оценка на акции и лихвени проценти 1 

 Терминология и характеристики  

 Модели за оценка на акции  

 Пазар на акции  

6 Цена на капитала, финансов ливридж и капиталова 
структура 

1 

 Среднопретеглена цена на капитала  

 Набиране на капитал  

7 Риск и възвръщаемост 2 

 Очаквана норма на възвръщаемост, средна възвръщаемост и 
изменение 

 

 Стандарно отклонение на възвръщаемостите  

 Зависимост между възвръщаемост и риск  

 Опции и фирмени финанси  

8 Оценка на инвестиционни решения 2 

 Оценка на парични потоци  

 Идентифициране на паричните потоци на проекта  

 Анализ и оценка на капиталови проекти  

9 Капиталово бюджетиране и риск 1 

 Анализ на чувствителността, Сценариен анализ  

 Реални опции  

 Дърво на решенията  
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10 Решения за капиталовата структура 2 

 Финансов ливъридж и стойност на фирмата  

 Оптимална капиталова структура  

 Теория за капиталовата структура  

11 Риск мениджмънт: Въведение във финансовия инженеринг 1 

12 Сливания и придобивания 1 

Общо  15 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции със семинарни занятия, 

решаване на индивидуални задачи, тестове и подготовката на самостоятелна курсова работа. 
  Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, компютърен клас с интернет-връзка. 

5.1. Лекции  
5.2. Упражнения 

 
           
            6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
В зависимост от прилаганата система и критерии на преподавателя! 

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        15% 
Тестове          
Групови задачи        20% 
Реферати и екипна разработка       
Магистърска разработка                                         
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка. 65% 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% , т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 

добър 5 и 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. «Финанси и счетоводство на фирмата» 

Образователно квалификационна степен: МАГИСТЪР 

1. Въведение във финансите на фирмата. Цели на финансовия мениджмънт. 
Проблемът „принципал – агент“. Финансовите пазари и фирмата 

2. Работа с финансови отчети и анализ. 

3. Оценка на бъдещите парични потоци. Олихвяване и дисконтиране на серия бъдещи 
парични потоци. Оценка при различни лихвени периоди и лихвени проценти. 
Амортизируеми заеми.  

4. Оценка на облигации и лихвени проценти. Терминология и характеристики. Оценка 
на облигациите. Доходност от облигации. 

5. Оценка на акции и лихвени проценти. Терминология и характеристики. Модели за 
оценка на акции. Пазар на акции. 

6. Цена на капитала, финансов ливридж и капиталова структура. Среднопретеглена 
цена на капитала. Набиране на капитал. 

7. Риск и възвръщаемост. Очаквана норма на възвръщаемост, средна възвръщаемост 
и изменение. Стандарно отклонение на възвръщаемостите. Зависимост между 
възвръщаемост и риск. Опции и фирмени финанси. 

8. Оценка на инвестиционни решения. Оценка на парични потоци. Идентифициране на 
паричните потоци на проекта 

9. Анализ и оценка на капиталови проекти 

10. Капиталово бюджетиране и риск. Анализ на чувствителността, Сценариен анализ. 
Реални опции. Дърво на решенията 

11. Решения за капиталовата структура. Финансов ливъридж и стойност на фирмата. 
Оптимална капиталова структура. Теория за капиталовата структура 

12. Риск мениджмънт: Въведение във финансовия инженеринг 

13. Сливания и придобивания 

 
 
8. ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Вачков, С. и кол. Решения в корпоративните финанси. Изд. "РИС"-Варна, С., 
2011; 

2. Минасян, Г. Елементи на фирмените финанси. УИ „Паисий  Хилендарски“, 2014.  

3. Петров, Г. и кол. Корпоративни финанси. Кратък курс, Изд. Тракия-М, С. 2012 

4. S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffee, B. Jordan - Corporate Finance. McGraw-Hill 
Education; 12 edition, 2018. 

http://www.unisz-iso.org/


 

Тракийски университет  –  Стара Загора 
Стопански факултет 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

7.5.1 _OD_1.2.1 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Учебна програма Страница: 8 от 8 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Вачков, Ст. и др. Решения в корпоративните финанси. 2-ро изд., Варна: Е-Литера 
Софт, 2016. 

2. Матеев, М. – Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: Теория и практика, Сиела, 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Дисциплината ще даде основни теоретични и практически знания относно: 

• Определяне на бъдещата доходност на една инвестиция при различни лихвени 
периоди и изменящи се лихвени проценти 

• Сравнянване на бъдещи и настоящи стойности чрез познаване на 
олихвяването и дисконтирането като основни техники при оценката на 
паричния поток на фирмите 

• Съставяне на капиталовата структура на фирмата 

• Привличане на капитал за дейността на фирмите 

• Аналитичен инструментариум за оценка на инвестиционен проект 

• Оценка на риска и пазарното представяне на фирмите 

• Определяне на среднопретеглената цена на капитала като основа за норма на 
възвръщаемост за бъдещи проекти на фирмата 
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