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Представяне на курса 

1. Лектор 

До 22.08.2012г. Йордан Недев беше изпълнителен директор на Холдинг БДЖ. Преди това 6 години управляващ партньор, финанси, в 
MMD Partners – дружество за управленско консултиране. Още по-рано – изпълнителен директор последователно на интернет 
медийната група Investor.bg и инвестиционния посредник CEE Securities. Кариерното си развитие започва като консултант в Roland 
Berger & Partners. 

Йордан притежава магистърска степен по финанси от London Business School и бакалавър по икономика от Стопанския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“. Води курса от 2008г. 

2. Цели 

Целта на курса е студентите да изградят представа за същността на корпоративните финанси, мястото им в бизнеса и управлението 
на предприятията, отговорността и важността на финансовата функция във фирмата и разграничаването й от тази на счетоводството. 
Ще наблегнем върху усвояването на основни финансови концепции и логика, които да са полезни след това на всеки един в 
работата, която върши, независимо от естеството й. 

3. Теми, които ще разгледаме: 
1) Въведение 

 финанси с/у счетоводство 
 PV, NPV 
 ефективни пазари 
 паричен поток с/у приход 
 стойност 

2) Основни финансови отчети и прогнозиране 
 ОПР 
 Баланс 
 ОПП 
 Аналитичност 

3) Риск и алтернативна цена на капитала 
 риск и възвръщаемост 
 модели 

4) Капиталова структура и финансиране 
 видове дълг и дългово финансиране 
 рисков капитал 

5) Планиране на дейността 
 Бизнес план 
 Бюджет 

6) Финансови показатели и анализ 
 задлъжнялост 
 рентабилност 
 ефективност 
 ликвидност 

7) Инвестиционни решения и оценка на проект 
8) Фундаментален анализ и оценка 

 Сравнение 
 Методи за оценка – ДПП, Пазарни сделки, Пазарни множители, ЧСА, Ликвидационна стойност, 

Реални опции 
9) Управление на оборотния капитал и ликвидността 
10) Пълна себестойност 

4. Методи 

Занятията ще се провеждат един път седмично, по три часа накуп, всяка сряда на зимния семестър от 8 до 11ч. Лекциите ще се 
състоят в PowerPoint презентации, решаване на задачи на бялата дъска и в Excel, както и работа в групи и представяне на малък 
проект в PowerPoint пред аудиторията. Курсът ще завърши с писмен изпит. Ще се оценяват участието в час, груповата/лична 
презентация и изпита в съотношение 20:30:50. 


