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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 
1. Наименование на курса: Финанасови модели в кръговата 

икономика 

2. Код на курса: FIN3346 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на обучение: 1 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектор: доц. д-р Николина Грозева 

 9.  Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 
(цели):  

 Целта на дисциплината „Финансови модели в кръговата икономика” е да се запознаят 
студентите със същността и възможностите за финансиране на стопанската дейност на 
предприятията при прехода от линейна към кръгова икономика. Цели се създаване на 
познания по отношение на анализ и оценка на финансовото състояние и деловата 
активност на тези предприятия от аспект на приложимите в кръговата икономика бизнес 
модели .    

 10. Начин на преподаване: директно  

 11. Предварителни изисквания: Дисциплината е продължение и се основава на базисни 
знания, получени от Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство, Финансов 
мениджмънт. В съдържателно отношение тя има прави и обратни връзки с изучаваните в 
специалността дисциплини: Публични финанси, Корпоративни финанси, Финансови 
пазари, Финансова математика.  

 12. Съдържание на курса (анотация)  
  Основни задачи, поставени  в  дисциплината, са да се запознаят студентите със 
съвременните финансови модели, приложими при стартиране/прехода към кръгов бизнес, 
както и възможностите за неговото умело финансово управление 
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

Аудиторна заетост - 30 часа лекции и извънаудиторна заетост - 60 часа. 

Методите на преподаване включват лекции и самостоятелна работа. По всяко лекционно 
занятие има осигурена литература. Разработени са Powerpoint презентации на всички лекции, 
тестове за самооценка, примерни междинни и заключителни изпити.  
 15. Методи и критерии на оценяване:  
 Заданието за изпита се състои от 20 тестови въпроси .Верен отговор на всяки  от 
тестовите въпроси  носи по 2 точка или общо 40 точки. 
    Начин на оценка на резултата от теста: 

 За частично верен отговор (когато има повече от един отговор) и при отбелязани два отговора, 
от които един е  верен   или  поправка на отговорите се дава 1 точка. 
 За оценка отличен 6 са необходими :       36– 40 точки 

 За оценка мн. добър 5  са необходими :   31 – 35  точки 

 За оценка добър 4 са необходими :           25 – 30 точки 

 За оценка среден 3 са необходими :         минимум 24 точки  

  

 16. Език на преподаване: български 

 17. Практика: не се предвижда 


