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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3006
2. Наименование: Финанси и кредит
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Лорета Парашкевова
9. Резултати от обучението за дисциплината: като резултат от обучението по дисциплината

студентите ще  знаят за същността на финансите и финансовата система, за факторите
влияещи върху изпълнението на производствената програма, ще могат да изследват
пазарната и финансова стратегия на фирмата, ще могат да определят показателите за
финансов анализ на дейността на фирмата.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават икономически знания

придобити в бакалавърския курс на обучение.
12. Съдържание на курса (анотация): да се формират знания свързани с определяне теорията

на данъка, елементите, начините и принципите на данъчното облагане, данъчната
политика в България и тенденциите на развитие в съответствие с европейското данъчно
законодателство.

13. Библиография:
− Коцев, Ц. И др., «Публични финанси», Стено, Варна, 2006.
− Тимчев М - Финансово-стопански анализ на фирмата, София 2007.
− Тодоров.Г. Финансово – счетоводен анализ, Стено, Варна  2006.
− Вачков С. Банков мениджмънт, Стено, Варна 2010.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се

вкючва: присъствие на занятия –– 10%, устен изпит – 20% и писмен изпит– 70%.
Финалният изпит представлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената оценка
студентите получават в деня на изпита на база показаните знания. При евентуално лошо
представяне в края на семестъра оценката на студентите може да бъде занижена в по-
малка степен, ако са показали добри резултати от текуща работа през семестъра или
редовно са присъствали на лекции.

16. Език на преподаване: български


