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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN3334
2. Наименование на учебната дисциплина: Инвестиционни схеми
3. Вид : факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа - втора
6. Семестър: 2-3
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц д-р Виктория Иванова, ас. д-р Николина Грозева

9. Резултати от обучението: Цел на дисциплината е да се изяснят и анализират
характеристиките на българските колективни инвестиционни схеми на фона на
общо описание на съществуващите такива в ЕС и САЩ. Студентите се
запознават и с алтернативни възможности за финансиране на малкия и средния
бизнес – дялов и рисков капитал, краудсорсинг и т.н.

10. Начин на осъществяване: директно и дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) Дисциплината е

продължение и се основава на базисни данни, получени от ОИТ, Финанси,
математика и икономическа статистика. В съдържателно отношение тя има
също прави и обратни връзки с изучаваните в специалността дисциплини:
Публични финанси, Финансови пазари, Финансова математика, и др. Права и
обратна връзка има и с изучаването на дзисциплината финансов мениджмънт.

12. Съдържание на курса: Знания относно колективни инвестизионни схеми и схеми
за дялови инвестиции. Разглеждат се инвестиционните процеси в договорни
фондове, инвестиционни дружества, фондове за дялов и рисков капитал.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

o Асенова, М., Видове пазари на ценни книжа, БИП, 1998

o Ганев, Д., Инвестиционните дружества в България, www.karoll.net

o Данаилов, Д., Международен финансов мениджмънт: фирмен, банков,
София, 2001

o Доверително управление на финансови активи, www.trudipravo.bg

o Договорните фондове: рискът определя доходността, www.banker.bg

o Моравенов, М., Развитие на фондовия пазар в България и насоки за
подобряване на неговата ефективност - Българският модел и други
източноевропейски модели. Глобализационни процеси и мястото на
България в тях, София, Сиела, 2004

o Wright, M. at al. Private equity demystified. icaew.com/financingchange

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: 30 часа лекции
15. Методи за оценка и критерии:

http://www.karoll.net/
http://www.trudipravo.bg/
http://www.banker.bg/


Заданието за изпита се състои от 20 тестови въпроси .Верен отговор на всяки  от
тестовите въпроси  носи по 2 точка или общо 40 точки.

През семестъра се разработва отговор на казус по поставен изследователски
проблем. В крайната оценка неговото тегло е 0,4.

16. Език на преподаване: български


