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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина: Търговско банкерство 

Преподавател: проф. д-р Мария Видолова 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30  

Извънаудиторна заетост Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Изпит 100 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът запознава със състоянието и развитието на банковата система в Р България, 

проблеми на финансовия анализ в дейността на банката, ликвидност, кредитиране, финансов 

инженеринг и др. Обект на специално внимание са проблемите на платежната система, 

начините и формите на плащане, валутният режим, търговията с ценни книжа. Разглеждат се 

и въпросите, свързани с използването на съвременни финансови инструменти и деривати. 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Предварителни изисквания: 

Познания по корпоративни финанси, микро и макроикономика.  

 

Очаквани резултати: 

Студентите придобиват теоретични знания и практически умения във връзка с финансов 

анализ на банка, нормативните изисквания за ликвидност, капиталова адекватност, оценка 

на риска и др. Запознават се с теорията на финансовите пазари и инструменти – опции, 

фючърси, суапи. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Банкова система. Развитие на банките в България. Централна банка. 

Търговски банки. Нормативна и законова уредба регламентираща 

финансовата дейност. Закон за БНБ. Закон за банките. Разрешения 

(лиценз) за банкова дейност. 

      4 часа 

2 Пари, функции на парите. Парични агрегати. Кръгооборот на стоки и 

пари и необходимост от финансови посредници. (Структура и 

инструменти) 

      2 часа 

3 Платежна система. Организация на плащанията. Измерване на 

паричната маса. Валутен режим. Валутен закон. Наредба за износа и 

вноса на валутни ценности. Сделки на ФБК с чуждестранна валута. 

Сделки между местни и чуждестранни лица. Презгранични преводи и 

плащания. Износ и внос на валута в наличност, благородни метали и 

скъпоценни камъни. Позиции на банките в чуждестранна валута. 

Управление на валутния риск. 

      4 часа 

4. Ценни книжа. Емитиране на безналични ценни книжа. Държавни 

дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК. Брейди 

облигации. 

      2 часа 

5. Капиталова база. Капиталова адекватност. Рисков компонент на 

балансовите позиции. Регулиране на капиталовата адекватност. 

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на 

пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на 

ликвидния риск 

      2 часа 

6. Кредит и лихва. Инструменти на кредита. Класификация на 

кредитите. Законови провизии. Отчетност за риска по кредитите и 

законови провизии. Управление на кредитния риск. Кредитно 

администриране и процесът на кредитиране. Елементи на кредитната 

политика. Управление на кредитния риск. 

      2 часа 

7. Търговски кредити. Видове. Тенденции, структура и пазар на 

търговските кредити. Характеристики на ценообразуването. 

Погасителни планове. Потребителски кредити. Характеристика. 

Класифициране. Управление на процеса събиране / инкасиране на 

вземанията. Ипотечни кредити. Ипотечен пазар. Алтернативни 

ипотечни инструменти 

4 часа 

8. Инвестиции. Инвестиционна стратегия. Елементи на риска. 

Управление на портфейла и инвестиционния риск. Ефективност на 

инвестициите. 

     3 часа 

9. Валутни операции. Валутни курсове - видове. Спот курсове. Форуърд 

курсове. Финансови фючърси. Операции Суап 

     3 часа 
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10. Техники на финансовия инженеринг. Управление на финансовия 

риск. Хеджингови стратегии. Управление на лихвения риск. 

Управление на фондовия риск. Увеличаване на възвръщаемостта 

     4 часа 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Банкова система. Развитие на банките в България. 

2 Пари, функции на парите. Парични агрегати 

3 Платежна система. Организация на плащанията. Измерване на паричната маса. 

Валутен режим 

4. Ценни книжа – същност, видове, характеристики. Емитиране на ЦК 

5. Капиталова база. Капиталова адекватност 

6. Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика 

и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск 

7. Кредит и лихва. Класификация на кредитите. Търговски кредити.Потребителски 

кредити. Ипотечен пазар. Алтернативни ипотечни инструменти 

8. Валутни операции. Валутни курсове - видове. Спот курсове. Форуърд курсове. 

Финансови фючърси. Операции Суап. 

9. Инвестиции. Инвестиционна стратегия. Елементи на риска. Управление на 

портфейла и инвестиционния риск. Ефективност на инвестициите. 

10. Техники на финансовия инженеринг. Управление на финансовия риск. Хеджингови 

стратегии. 
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Дата: 29.03.2013 г.                          Съставил: проф. д-р Мария Видолова 


