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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

Код на дисциплината 
0106135-М 

 

Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна  

Лекции Упражнения /Семинари 
Учебни 

практики 
Други форми 

Форми на аудиторна 
работа 

15 15   3,8 

Практически занятия      

Семинари      

Форми на 
извънаудиторна работа 

   64  

Подготовка за семинар      

Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

     

Други форми      

ОБЩО 15 15  64  

 
 

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

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



 

 
 

3. АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината „Капиталово бюджетиране” се чете пред студентите магистри от магистърска 
програма „Финанси и счетоводство на фирмата“. Дисциплината предоставя знания за процесът  на  
планиране и управление на реалните инвестиции на фирмите. Бюджетирането на капитала 
изисква много добра икономическа и финансова подготовка, включително проследяване на 
тенденциите в икономическото развитие и използване и анализ на финансова и счетоводна 
информация. Курсът се фокусира върху оценка на рентабилността на инвестициите в дълготрайни 
активи при решенията на фирмите за разширяване на производството или намаляване на 
разходите. Студентите се подготвят да оценяват нови инвестиционни възможности, съобразени 
със спецификата на фирмата, които биха допринесли за повишаване на нейните финансови 
резултати по най-добрия начин. Вниманието се насочва към избора на дълготрайни активи, 
ползите, от които в дългосрочен план надвишават разходите за придобиването им. Изучават се 
методи на бюджетирането като метод на настояща стойност, анюитетен метод, метод на 
вътрешната норма на възвръщаемост. Финансовите изчисления се базират на проектните приходи 
и разходи и включват също измененията на нетния оборотен капитал.  

Основните акценти в обучителният курс са поставени на: 

• Определянето на очаквани парични потоци;  

• Познаването на видовете разходи при проектиране на паричните потоци; 

• Познаването и използването на методите на капиталовото бюджетиране; 

• Вземането на решения при рациониране на капитала; 

• Влиянието на инфлацията върху паричните потоци; 

• Рискът в инвестиционния анализ. 

Курсът по капиталово бюджетиране има за цел да отговори на потребността на бизнеса от 
професионално подготвени специалисти, които могат да идентифицират и разпознават нови 
инвестиционни възможности, да съставят и управляват ефективно 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.  Инвестиционни решения и капиталово бюджетиране 2 1 

1.1 Предмет, задачи и етапи на капиталовото бюджетиране  
1.2 Стратегически аспекти на капиталовото бюджетиране 
1.3 Видове инвестиционни проекти   

2.  Въведение в оценката на паричните потоци 3 1 

2.1 Стойност на парите във времето 
2.2 Бъдеща стойност и олихвяване 
2.3. Настояща стойност и дисконтиране   

3.  Методи за оценка на инвестиционни проекти 4 2 

3.1. Средна счетоводна норма на възвръщаемост 
3.2. Срок на възвръщаемост и дисконтиране 
3.3. Нетна настояща стойност 
3.4. Вътрешна норма на възвръщаемост 
3.5. Индекс на рентабилността   

4.  Парични потоци на проекта 2 1 

4.1 Инвестиционен паричен поток 
4.2. Оперативни парични потоци 
4.3. Очакван краен паричен поток   

5.  Изчисляване на паричните потоци 3 2 

5.1. Парични потоци и нетен оборотен капитал 
5.2. Парични потоци и амортизация 
5.3. Алтернативно изчисляване на паричните потоци   

6.  Оперативни парични потоци, продажби, критична точка 3 1 

6.1. Счетоводна критична точка и паричен поток 
6.2. Обем на продажбите и оперативен паричен поток 
6.3. Паричен поток, счетоводна и финансова критична точка   

7.  Проектиране на паричните потоци 2 1 

7.1 Количествени методи на проектиране 
7.2 Качествени методи на проектиране   

8.  Оценяване, анализ и избор на инвестиционните проекти 3 1 

8.1. Проектирани и действителни парични потоци 
8.2. Източници на стойност от проекта 
8.3 Избор на инвестиционни проекти   

9.  Рискът в инвестиционния анализ 3 1 

9.1 Риск и несигурност 
9.2 Рискови предпочитания на инвеститорите   

10.  Методи за анализ и оценка на риска 2 1 
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10.1. Сценариен анализ 
10.2. Анализ на чувствителността 
10.3. Симулационен анализ   

11.  Рациониране на капитала 1 1 

12.1. Меко рациониране 
12.2. Твърдо рациониране    

12. Оценка на стойността на фирмата 2 2 

Общо  30 15 

 
 
4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  

 

№ Тема 
Хорариум 

редовно задочно 

1.  Инвестиционни решения и капиталово бюджетиране 2 1 

1.1 Предмет, задачи и етапи на капиталовото бюджетиране  
1.2 Стратегически аспекти на капиталовото бюджетиране 
1.3 Видове инвестиционни проекти   

2.  Въведение в оценката на паричните потоци 3 1 

2.1 Стойност на парите във времето 
2.2 Бъдеща стойност и олихвяване 
2.3. Настояща стойност и дисконтиране   

3.  Методи за оценка на инвестиционни проекти 4 2 

3.1. Средна счетоводна норма на възвръщаемост 
3.2. Срок на възвръщаемост и дисконтиране 
3.3. Нетна настояща стойност 
3.4. Вътрешна норма на възвръщаемост 
3.5. Индекс на рентабилността   

4.  Парични потоци на проекта 2 1 

4.1 Инвестиционен паричен поток 
4.2. Оперативни парични потоци 
4.3. Очакван краен паричен поток   

5.  Изчисляване на паричните потоци 3 2 

5.1. Парични потоци и нетен оборотен капитал 
5.2. Парични потоци и амортизация 
5.3. Алтернативно изчисляване на паричните потоци   

6.  Оперативни парични потоци, продажби, критична точка 3 1 

6.1. Счетоводна критична точка и паричен поток 
6.2. Обем на продажбите и оперативен паричен поток 
6.3. Паричен поток, счетоводна и финансова критична точка   

7.  Проектиране на паричните потоци 2 1 

7.1 Количествени методи на проектиране 
7.2 Качествени методи на проектиране   

8.  Оценяване, анализ и избор на инвестиционните проекти 3 1 

8.1. Проектирани и действителни парични потоци   
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8.2. Източници на стойност от проекта 
8.3 Избор на инвестиционни проекти 

9.  Рискът в инвестиционния анализ 3 1 

9.1 Риск и несигурност 
9.2 Рискови предпочитания на инвеститорите   

10.  Методи за анализ и оценка на риска 2 1 

10.1. Сценариен анализ 
10.2. Анализ на чувствителността 
10.3. Симулационен анализ   

11.  Рациониране на капитала 1 1 

12.1. Меко рациониране 
12.2. Твърдо рациониране    

12. Оценка на стойността на фирмата 2 2 

Общо  30 15 

 

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  
 

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

ДИСЦИПЛИНА "КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ” 

КОНСПЕКТ 

 за провеждане на изпит за редовно и задочно обучение 
в спец. „Финанси и счетоводство на фирмата“ - икономисти 

 
Образователно квалификационна степен: „Магистър” 

 

1. Инвестиционни решения и капиталово бюджетиране.  Предмет, задачи и етапи на 
капиталовото бюджетиране. Стратегически аспекти на капиталовото бюджетиране. 
Видове инвестиционни проекти. 

2. Въведение в оценката на паричните потоци. Стойност на парите във времето. 
Бъдеща стойност и олихвяване. Настояща стойност и дисконтиране. 

3. Методи за оценка на инвестиционни проекти. Средна счетоводна норма на 
възвръщаемост. Срок на възвръщаемост и дисконтиране. Нетна настояща стойност. 
Вътрешна норма на възвръщаемост. Индекс на рентабилността. 

4. Парични потоци на проекта. Инвестиционен паричен поток. Оперативни парични 
потоци. Очакван краен паричен поток. 

5. Изчисляване на паричните потоци. Парични потоци и нетен оборотен капитал. 
Парични потоци и амортизация. Алтернативно изчисляване на паричните потоци. 

6. Оперативни парични потоци, продажби, критична точка. Счетоводна критична точка 
и паричен поток. Обем на продажбите и оперативен паричен поток. Паричен поток, 
счетоводна и финансова критична точка. 

7. Проектиране на паричните потоци. Количествени методи на проектиране. Качествени 
методи на проектиране. 

8. Оценяване, анализ и избор на инвестиционните проекти. Проектирани и 
действителни парични потоци. Източници на стойност от проекта. Избор на 
инвестиционни проекти. 

9. Рискът в инвестиционния анализ. Риск и несигурност. Рискови предпочитания на 
инвеститорите. 

10. Методи за анализ и оценка на риска. Сценариен анализ. Анализ на чувствителността. 
Симулационен анализ. 

11. Рациониране на капитала. Меко рациониране. Твърдо рациониране. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 

Дисциплината “Капиталово бюджетиране” доразвива следните умения: 

• Идентифициране на специфичните инвестиционни възможности за конкретната фирма; 

• Способност за откриване на такива инвестиционни възможности, ползите, от които са по-
големи от инвестиционните разходи; 

• Умения за избор на инвестиционни алтернативи в зависимост от бюджетните ограничения 
във фирмата; 

• Прогнозиране на бъдещи парични потоци; 

• Да оценяват риска на инвестиционния  проект чрез различни подходи; 

• Да изчисляват нетната настояща стойност на проекта след приспадане на данъците. 
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