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Образователно–квалификационна степен: Магистър
Цел на подготовката
Магистърската програма по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" има за задача да подготви
кадри за изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за
различните равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на
банковата система и небанковите финансови институции и финтех компаниите в частност, централната
банка и финансовите структури на Европейския съюз, държавните институции, отговорни за процесите
по акумулиране, управление и разходване на публични средства.
Завършилите тази специалност Дигитални финанси (FINTECH) могат да заемат следните длъжности:
- финансов мениджър с допълнителна специална компетентност в областта на дигиталните финансови
технологии; специалист по финансови операции с криптовалути и блокчейн технологии, пиър-то-пиър
кредитиране, старт-ъп финансиране, дигитално застраховане и др.; специалист по финанси в бюджетните
организации в дигитален контекст; кредитен инспектор, използващ дигитални технологии; брокер или
дилър, робетещ чрез дигитални платформи; данъчен инспектор, запознат с използването на блок чейн
технологиите в областта на данъчното облагане; специалист по застраховане в дигитална среда;
специалист по социално осигуряване с използване на блок чейн технологии; митнически инспектор,
използващ дигитални технологии и др.
Изисквания към подготовката на магистъра по Дигитални финанси
Бъдещите магистри по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" са подготвени за вземане на
управленски решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и
стратегии за развитието на финансовия сектор в условията, когато дигитализацията на финансовите
услуги са превръща в решаващ фактор за ефективността и конкурентоспособността на финансовите
институции.
Магистърът по финанси, със специализация в областта на дигиталните финанси, прилага интегрирано
получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на дигиталните
финанси, прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в
областта на:
- банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска с акцент върху използването на блокчейн
технологиите и криптовалутите;
- финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност в дигитална среда;
- политиката и функциите на централната банка в условията на преминаване към масово използване на
електронни пари и крипто валути както от финасовите институции, така и от търговските и централните
банки,
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- икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси в контекста на прилагането
на блокчейн технологиите и смарт договорите за по-ефективно и бързо събиране на публичните приходи
и по-висока прозрачност на разходите;
- международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на формиращото се
обединеното европейско дигитално финансово пространство.
Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и да
заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:
- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346 Ръководител на
клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; - 2441 Икономисти; 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; - 7040 Ръководител Сметна палата; 7043 Ръководител анализи и прогнози; - - Ръководител стратегическо планиране; - 7045 Ръководител
филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер ценни книжа; 3313 Оперативен счетоводител; - - 3314 Приложен специалист статистика; - 3315 Оценител на
имущество и щети; - 3324 Търговски посредник; - 4311 Отчетник счетоводство; - 3321 Застрахователен
агент; - 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; - 3341 Офисмениджъри; - 3351
Митнически и гранични инспектори; - 3352 Служители в държавната администрация, извършващи
данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане
и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211 Банкови
касиери и други; - 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; - 4312 Служители, водещи
статистически, финансови и застрахователни документи;
Квалификационната характеристика на специалността "Дигитални финанси (FINTECH)" за
образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по
дигитални финанси" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните
програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист" и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит
Рилски".
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СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8. ИКОНОМИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: ФИНАНСИ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ДИГИТАЛНИ ФИНАНСИ (FINTECH)
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО ДИГИТАЛНИ ФИНАНСИ (FINTECH)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Първа година
Първи семестър
1. Икономикс
2. Публични финанси
3. Теория на парите и кредита
4. Счетоводство
5. Основи на финансовия контрол
6. Избираема дисциплина I група
Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираема дисциплина I група
1. Математика
2. Иконометрия

ECTS
кредити
4.0
6.0
6.0
6.0
4.0
4.0

4.0
4.0

Втори семестър

ECTS кредити

1. Корпоративни финанси
2. Общински финанси
3. Банково дело
4. Основи на застраховането
5. Избираема дисциплина II група
6. Избираема дисциплина III група
Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка
група)
Избираема дисциплина II група
1. Финансов анализ
2. Финансово планиране
Избираема дисциплина III група
1. Фондови борси
2. Международни финанси

Общо 30

6.0
4.0
6.0
4.0
6.0
5.0

6.0
6.0

5.0
5.0
Общо 30

Втора година
Първи семестър
1. Управление на база данни и облачни услуги
2.Макроикономически
импликации
на
финансовите технологии
3. Дигитално застраховане
4. Проектно финансиране
5. Пазарна конюктура и прогнозиране на
дигиталните финанси
6. Избираема дисциплина IV група
7. Избираема дисциплина V група

ECTS
кредити
5.0
5.0
6,0
4.0
4.0
3.0
3.0

Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираеми дисциплини IV група
1. Виртуални банки и дигитални разплащания
2. Финансови услуги на FinTech компаниите
Избираеми дисциплини V група
1. Европейски политики в областта на
дигитализиране и модернизация на финансовия
сектор
2. Блокчейн технология

4.0
4.0

4.0

Втори семестър
1. Електронни пари и криптовалути
2. Рисков капитал и финансиране на
иновациите
3. Регулиране и надзор на FINTECH
4. Избираема дисциплина VI група
5. Избираема дисциплина VII група
6. Избираема дисциплина VIII група
Държавен изпит или защита на
дипломна работа
Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка
група)
Избираема дисциплина VI група
1. Дигитална публична администрация
2. Защита на потребителя на дигитални
финансови услуги
Избираема дисциплина VII група
1. Информационна сигурност
2. Финансови мрежи

ECTS кредити
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
15.0

2.0
2.0

2.0
2.0

4.0
Избираема дисциплина VIII група
1. Финансови технологии и данъчно
облагане в електронна среда
2. Финансови технологии и финансова
стабилност
Общо 30

2.0
2.0
Общо 30

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА
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ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
Специалност: Финанси
Магистърска програма: Дигитални финанси (FINTECH)
ОКС «Магистър»
ИКОНОМИКС
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Икономикс” е студентите да получат задълбочени знания за
съществените характеристики на действащите икономически системи, основните принципи на
икономическото мислене, мотивацията в действията на пазарните субекти. Ударението се поставя върху
възгледите за еволюиращите модели на пазарното стопанство, системите, структурите и агентите на
пазарните отношения, тенденциите и динамиката на определящите икономически показатели.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическа политика: цели, мерки и инструменти. Измерване и структура на националната
икономика. Икономически растеж. Икономически цикъл. Безработица и инфлация. Фискална политика.
Пари, парична политика и централна банка. Макроикономическа политика в отворена икономика.
Европейска икономическа интеграция.
Технология на обучение и оценяване Макроикономическа политика в отворена икономика
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Публични финанси” е студентите да получат задълбочени знания в
областта на приходите, разходите, дефицита и дълга на публичния сектор, като се запознаят с
процедурата по изготвяне, обсъждане, приемане, изпълнение и приключване на държавния бюджет,
организацията на данъчното облагане, спецификата на публичните разходи по функции, предпоставките
за формиране и правилата за управление на държавния дълг.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансова система. Пари. Публични (фискални) финанси. Основни източници на публични средства и
методи за тяхното акумулиране. Консолидиран държавен бюджет. Държавни разходи. Бюджетен цикъл.
Фискална децентрализация. Данъци. Данъчна система и политика. Преки имуществени данъци. Преки
подоходни данъци. Корпоративен подоходен данък. Косвени данъци. Акцизи. Мита и митническа
политика. Данък върху добавената стойност. Неданъчни приходи в държавния бюджет. Социално
осигуряване. Бюджетен дефицит и неговото финансиране . Данъчен и финансов контрол. Международни
публични финанси.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
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ТЕОРИЯ НА ПАРИТЕ И КРЕДИТА
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите теоретични знания,
позволяващи правилна интерпретация на икономическото поведение на търговските банки и другите
финансовите посредници, както и на Централната банка и органите за финансов надзор. Дисциплината
„Теория на парите и кредита” е една от основните дисциплини при обучението на специалисти с висше
икономическо образование, специализиращи в областта на финансите. Тя конкретизира множество
теоретични положения, свързани с микро и макроикономиката и управлението на риска, давайки
същевременно конкретни практически познания, необходими за успешна работа в условията на
съвременна пазарна икономика.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на парите и паричното обръщение. Кратка история на централните банки и банковите системи в
Европа, вкл. видове банково финансови системи. Парична база и паричен мултипликатор. Теории на
паричното обръщение и паричната политика- неокласически подход, монетаризъм, рационални
очаквания и реалния бизнес цикли. Теории на паричното обръщение и паричната политика-кейнсиански
теории, фискална теория на ценовото равнище. Паричен пазар и финансови пазари- роля и функции на
централните банки. Валутни режими и валутни пазари. Парична и фискална политика - координация.
Международни валутно-финансови организации, оптимални валутни зони. Банков надзор.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
СЧЕТОВОДСТВО
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Разглеждат се научно-теоретичните основи на счетоводството: същност, способи, средства, както и
организацията на счетоводството в качеството му на информационна и контролна система. Изясняват се
нормативната уредба на счетоводната отчетност, Закон за счетоводството, МСС, НСС, сметкоплан.
Целта е да се осигури научна и практико-приложна подготовка на студентите в тази важна област на
научно знание, в качеството й на фундамент на счетоводството.
Съдържание на учебната дисциплина:
Въведение в счетоводството. Счетоводни принципи и документиране. Активи. Източници (собствен
капитал и пасиви). Стопанска операция. Приходи и разходи. Отразяване на ефектите на стопанската
операция в счетоводния баланс и ОПР. Парични средства. Счетоводна сметка. Сметкоплан и проверка на
верността на записванията по счетоводните сметки. Счетоводна статия. Отчитане на амортизируемите
активи. Амортизация на амортизируемите активи. Отчитане на материалните запаси. Отчитане на
разходите и приходите и определяне на финансовия резултат. Инвентаризация на имуществото, на
вземанията и задълженията. Форми на счетоводната отчетност.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
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ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Цел на учебната дисциплина е студентите да получат знания за същността, практическото приложение и
основните задачи и роля, които изпълнява финансовия контрол като функция на управлението на
финансите в публичния и частния сектор. Студентите овладяват основните теоретичните основи,
методологични стандарти и технологиите на осъществяване на отделните контролните производства в
тематични видове на финансовия контрол.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и теоретични основи на финансовия контрол. Основни категории на финансовия контрол.
Способи, процедури, техники и средства на финансовия контрол. Независим финансов одит в частния
сектор. Система на държавните контроли от финансово естество в Р. България. Вътрешен контрол по
рамката „COSO”. Финансово управление и контрол в публичния сектор на Р. България. Държавна
финансова инспекция в Р. България. Външен одит в публичния сектор, извършван от Сметната палата на
Р. България. Вътрешен одит в публичния сектор на Р. България. Одит на изпълнението. Данъчноосигурителен контрол в Република България. Митнически надзор и митнически контрол. Валутен режим
и валутен контрол. Контрол на публичните финанси на Европейския съюз. Защита на финансовия
интерес на Европейския съюз.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МАТЕМАТИКА
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
В курса на обучение по дисциплината се дават необходимите начални знания за решаване на системи
линейни уравнения, функция - граница и производна, изследване на функция, интеграл и приложение на
определен интеграл, и някои видове обикновени диференциални уравнения от първи, както и от по-висок
ред. Изучават се основните видове съединения – вариации, пермутации, комбинации, необходими за
изложението на количествените методи за обработка на данните, да се получат основни знания от теория
на вероятностите, на база но които се изграждат методите на математическата статистика.
Съдържание на учебната дисциплина:
Множества и изображения. Реални числа. Комбинаторика. Математическа индукция. Детерминанти.
Системи линейни уравнения. Полиноми. Координатни системи. Права в равнина. Линии в равнина.
Безкрайни числови редици. Функции на една реална променлива. Непрекъснати функции. Производна и
диференциали на функция. Основни теореми на диференциалното смятане. Изследване на функция.
Неопределен интеграл. Определен интеграл. Геометрични приложения на определен интеграл.
Приблизителни смятане на интеграли. Обикновени диференциални уравнения. Елементи от теория на
вероятностите.
Технология за обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
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ИКОНОМЕТРИЯ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите теоретични знания и
практически навици, в т.ч. с използването на стандартен софтуер, позволяващи правилна емпирична
оценка на икономическото поведение на основните стопански субекти, в контекста на задачите,
възникващи на фирмено и макроравнище. Курсът има за задача да изгради теоретичните основи за
разбиране на проблема, свързан с измерването на икономическите процеси, тестването на
икономическите теории, оценяването на иконометрични модели и използването им в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическа информация, процес на генериране на информация (Data Generating Process), локален
процес на генериране на информация. (Local Data Generating Process). Математически модели: типология
и структура. Фази на конструиране на модела. Предварителен статистически анализ. Линейни
иконометрични модели с една обясняваща променлива. Иконометрични модели с едно уравнение и
няколко обясняващи променливи. Иконометрични модели с няколко уравнения. Техники за оценка на
модели с няколко уравнения. Тестване на статистически хипотези- средни величини. Тестове на
вариации и хи квадрат. Тестове, приложими при иконометрични модели. Методи за анализ на временни
редове. Анализ на икономическите цикли. Модели с ограничено зависими променливи. Стационарни
случайни процеси, коинтеграция, ненаблюдаеми променливи.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Корпоративни финанси” е студентите да получат задълбочени знания в
областта на финансите и финансовото управление на фирмата, като се запознаят с основните
инструменти и методи за управление на активите и капитала на предприятията и възможностите за
тяхното приложение в съвременните условия. В структурно отношение обхваща както основни общи
теми за финансирането и финансовото управление на различни по юридическа регистрация търговски
дружества, така и конкретни проблеми, свързани с определяне на ликвидността, платежоспособността и
рентабилността на фирмата, възможностите за използване на оперативния и финансов ливъридж и
прилагане на методите за оценка на ефективността на инвестиционните проекти.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финанси и финансово управление на фирмата. Годишни финансови отчети. Анализ на финансовите
отчети на фирмата. Амортизация и амортизационна политика на фирмата. Анализ и управление на
оборотния капитал на фирмата. Методи за оценка на активите на фирмата. Анализ на критичните
съотношения разходи – обем на продажбите – печалба. Капиталово бюджетиране. Дългосрочно
финансиране на фирмата. Цена и доходност на финансовите активи. Дългосрочно финансиране на
фирмата. Привличане на капитал. Анализ на чувствителността и симулационни методи. Анализ на
чувствителността и симулационни методи.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
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знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс в структурно отношение обхваща както основни общи теми за същността и ролята на
местното самоуправление и финансовата децентрализация в публичния сектор, така и конкретни
проблеми на ефективността на общинските разходи и оптималността на данъчното облагане на местно
ниво. Специален акцент е поставен върху приложимостта на дефицитното бюджетно финансиране на
местните бюджети и проблемите на общинския дълг. Целта на учебната дисциплина “Общински
финанси” е студентите да получат задълбочени знания в областта на местното самоуправление и
финансовата автономност на местната власт, като се запознаят с основните предпоставки за ефективност
на разходите и оптималност на данъчните приходи на местно ниво и възможностите за тяхното
приложение в съвременните условия.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическата роля на съвременната държава. Публични блага. Местно самоуправление и финансова
автономност на общините. Параметри и проблеми на децентрализацията в България. Параметри и
проблеми на децентрализацията в България. Общински такси. Неданъчни приходи в общинските
бюджети. Финансови взаимоотношения между централните и местни власти. Дългово финансиране на
местните власти. Общински облигации.
Технология на обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
БАНКОВО ДЕЛО
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Учебното съдържание дава фундаментални и приложни знания в областта на банковото дело и
финансовото посредничество. Курсът е изграден в две части – централно банкерство /валутен борд/ и
търговското банкиране. Разглежда се икономическото положение на централната банка, целите и
инструментите на нейната парична и кредитна политика. Специално внимание се отделя на валутния
борд в България. Търговското банкиране се разглежда като с поглед “от вътре”, така и с поглед “от вън”,
т.е. с акцент върху услугите оказвани на банковите клиенти. Целта на учебната дисциплина “Банково
дело” е студентите да получат необходимите знания както за успешни бизнес отношения с банките, така
и за усвояване на банковата технология с оглед бъдещата им реализация в банковите и небанковите
финансови институции.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие и история на банковото дело. Обща характеристика на банковата система на България.
Икономическо положение на централната банка. Парична и кредитна политика на централната банка
/световен опит/. Надзор и контрол върху банковата система. Валутен борд. Общ модел на търговската
банка. Формиране ресурсите на търговските банки. Пласмент на банковите ресурси. Технология на
обучение и оценяване Банкови услуги във връзка с плащанията. Специални услуги на търговските банки.
Търговските банки на валутния пазар. Банкови рискове. Икономически основи на стабилността на
търговските банки. Печалба и рентабилност на търговските банки.
Технология на обучение и оценяване:
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Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на курса е студентите да се запознаят със застрахователните отношения като специфичен вид
финансови отношения свързани с дейността по управление на риска, както и с конкретната организация
и продуктова диференциация чрез която те се осъществяват. В своята конкретика очакваните резултати
при обучението на студентите могат да бъдат разграничени в две основни направления. Първото е
свързано с познаване на дейността на застрахователните дружества и тяхната специфичност изразена
чрез финансовата им структура, необходимостта от застрахователното посредничество чрез ползването
на услугите застрахователни брокери и агенти, като и ролята на държавата за поддържане на
стабилността на системата. Второто основно направление на придобиване на знания от страна на
студентите е свързано с изясняване на възможностите и значението на организирането на
застрахователната защита от страна на ползвателите на услугите на застрахователните дружества.
Студентите ще имат възможност да придобият знания помагащи им ясно да разграничат отделните
форми на застраховане отговарящи на конкретната необходимост по отношение обхват, цена и
интензивност на застрахователната защита. Конкретното представяне на организацията и спецификата на
имущественото, автомобилно и животозастраховане ще даде възможност освен за формиране на знания
относно отделните застрахователни продукти, но и ще осъществи необходимата връзка с
непосредствената практика при предоставянето на застрахователната защита. Разглеждането на
механизма на ликвидация на щети има за цел да представи конкретиката на последователността на
причинно-следствения процес от действия от момента на идентифициране на настъпила щета до нейното
обезщетяване.
Съдържание на учебната дисциплина:
Възникване и генезис на застрахователните отношения. Същност и фундаментални характеристики на
застрахователните отношения. Застрахователна калкулация. Форми на осъществяване на
застрахователната защита. Ликвидация на щети. Посредници на застрахователните дружества.
Финансиране на застрахователното дружество. Застрахователно-технически резерви – видове,
характеристики и предназначение. Роля на държавата при осъществяване на застрахователната дейност.
Инвестиционни инструменти за поддържане на ликвидността при застрахователни събития с
катастрофичен характер. Имуществено застраховане. Автомобилно застраховане. Животозастраховане.
Застраховка “злополука”.
Технология на обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Финансов анализ” е студентите да получат задълбочени знания за
финансирането и бюджетирането на международните корпорации, управлението на оборотния им
капитал, мениджмънта, базиран на стойността и много други специфики на финансовото им управление.
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Съдържание на учебната дисциплина:
Основни понятия в корпоративните финанси. Особености на финансовия мениджмънт на
международните корпорации. Финансови отчети, парични потоци и данъци на международните
корпорации. Анализ на финансовите отчети на международните корпорации. Времева стойност на
парите. Ценни книжа с фиксиран доход. Модел за оценка на капиталови активи (МОКА). Оценка на
акции. Равновесие на пазара на акции. Финансови опции и приложението им в корпоративните финанси.
Цена на капитала. Основи на капиталовото бюджетиране. Оценка на паричните потоци. Анализ на риска
Финансово планиране и прогнозиране на финансовите отчети на международните корпорации. Оценка
на стойността на корпорацията. Корпоративно управление и мениджмънт, базиран на стойността.
Дивиденти и обратно изкупуване на акции. Капиталова структура. Управление на оборотния капитал.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 4л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Разглеждат се научно-теоретичните основи на финансовото планиране на макроикономическо равнище.
Специално внимание се отделя на методологията на Международния валутен фонд за проектиране на
макроикономическото развитие, известна като финансово програмиране, и на прилагането й в България.
Поради изключително важната роля на МВФ и Световната банка в прехода на България към пазарно
стопанство се проследяват в детайли взаимоотношенията на нашата страна с двете финансови
институции. Акцентира се върху особеностите на макроикономическото проектиране и управление в
условията на паричен съвет като строга специфична форма на фиксиран режим на валутен курс.
Проследява се проектирането на показателите и пропорциите по целия фронт на макроикономически
взаимодействия: реална икономика, монетарни баланси, фискална сфера, финансови взаимоотношения с
чужбина.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и специфики на макроикономическото планиране и прогнозиране. Международен валутен
фонд. Споразумения на България с МВФ и Световната банка. Валутни режими. Характеристики и
параметри на българския паричен съвет. Баланси на българския паричен съвет. Монетарни баланси.
Статистическо измерване на съвкупната икономическа активност. Прогнозиране на съвкупната
икономическа активност. Доходи, заетост и инфлация. Платежен баланс. Външноплатежни
детерминанти. Проектиране на държавния бюджет. Макроикономически модели. Макроикономически
прогнози на правителството. Макроикономическа специфика на България.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФОНДОВИ БОРСИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на курса е студентите да придобият теретични знания по дисциплината “Фондови борси” и
тяхното практическо прилагане в условията на реална пазарна икономика и нейното динамично
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съвременно развитие. Главната цел е съчетаване на теорията и практикита и в резултат на това ефективна
реализация в процеса на работа /независимо от нивото на участие/ на фондовата борса и нейните
различни структури – в глобален и национален мащаб. Пазарът на труда в областта на фондовата
търговия е и ще бъде все по-взискателен от гледна точка на конкурентоспособност, тъй като
международните финансови, респективно фондови пазари в съвременните условия заемат ключово
място в световната икономика. Има и още една фундаментална цел – тази за личната мотивация, която
се определя не само от финансови измерения на получаваните доходи.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансово посредничество. Финансови пазари и основни участници. Теория на финансовите пазари.
Теория на финансовите пазари. Фондови борси. Борсови пазари. Емисия на ценни книжа. Вторични
пазари, пазарни стратегии. Деривативни пазари. Основни регионални фондови борси. Парични и борсови
пазари, отражение на макроикономическата политика. Валутни пазари и валутни борси. Единен
финансов пазар на ЕС, еврозона. Финансов надзор и саморегулиране. Български финансов пазар и БФБ.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л +02су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът „Международни финанси” има за задача да запознае студентите с основите на теорията на
капиталовите пазари, както и с най-важните институционални основи на борсовата търговия и
особеностите на най-важните международни финансови центрове. Студентите придобиват необходимите
теоретични знания, позволяващи правилна интерпретация на икономическото поведение на
инвеститорите, емитентите, спекулантите, борсовите посредници и органите за финансов надзор.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансова система. Финансови пазари и финансови посредници. Теория на финансовите пазари- ТЦКА.
Теория на финансовите пазари - Арбитражна теория. Теория на финансовите пазари – Теория на пълните
пазари. Теория на финансовите пазари- деривативни пазари. Теория на финансовите пазариинформационна ефективност. Теория на финансовите пазари- емпирични аспекти. Парични и борсови
пазари, отражение на макроикономическата политика. Парично-кредитната и фискалната политика и
отражението им върху финансовите пазари. Валутни пазари и движение на капитали. Теория на
оптималните валутни зони, единен финансов пазар на ЕС, еврозона. Финансов надзор и саморегулиране.
Български финансов пазар и БФБ. Приложение на теориите, свързани с капиталовите пазари към
българския финансов пазар.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА ДАННИ И ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
ECTS кредити: 5
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
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Седмичен хорариум: 3л + 0су
Вид на изпита: писмен

Целта на учебната дисциплина “Управление на база данни и облачни услуги” е студентите да придобият
теоретични знания и практически опит при работата с бази от данни и облачни услуги.
Основна задача е студентите да изградят разбиране за моделите, техниките и архитектурите на базите от
данни и облачните услуги, както и приложението им от доставчиците в предоставянето на общи бизнес
функции като съхранение на данни, изчислителни ресурси и съобщения онлайн.
Съдържание на учебната дисциплина:
Увод в управлението на бази от данни. Определения и основни характеристики на база от данни и
система за управление на бази от данни (СУБД). Модели на данни – основни понятия. Обекти и
описанието им. Логически основи на базите от данни. Езици за описание на данни (ЕОД). Езици за
обработка на данни (ЕОбД). Физически основи на базите от данни. Файлове - основни понятия. Основни
методи на търсене. Видове файлове. Системи за управление на бази данни. Обзор на СУБД. Microsoft
SQL Server, MySQL, Microsoft Access, Oracle. Релационен подход. Релационен модел. Релационни
структури. Ключове. Видове релационни eзици за управление на бази данни (ALPHA, QBE, SQL). Избор
на данни. Вградени функции. Обновяване на данни. Управление на данни в релационна база данни с
езика SQL. Aнализ на релационни схеми. Нормални форми. Управление на качеството на данните.
Характеристики за качеството на данните. Управление на сигурността на данните в базите данни.
Същност на обектния подход. Основни понятия в обектно-ориентирания подход. NоSQL бази данни.
Извличане на знания от данни (Data mining). Управление на големи данни (Big Data). Облачно базирани
бази данни. Управлението на облачни ресурси. Облачни услуги - инструменти за моделиране и
симулации.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Макроикономически импликации на финансовите технологии” е
студентите да получат задълбочени знания за шансовете и рисковете, които пораждат новите финансови
технологии на микро- и макроравнище. Ударението се поставя върху макроикономическите ефекти на
финансовите технологии и реакцията на централните банки към тях (промени в паричната политика и
регулирането на финансовия сектор).
Съдържание на учебната дисциплина:
Въведение в новите финансови технологии (ФинТех). Въздействие на ФинТех върху финансовото
посредничество, ефективността и конкуренцията на финансовите пазари. ФинТех, договорният риск и
трансакционните разходи. Влияние на ФинТех върху финансова стабилност, финансовото регулиране и
финансовия надзор. Икономически последици на ФинТех. Макроикономически ефекти на онлайн
кредитирането. ФинТех и макроикономическият цикъл. ФинТех и паричната политика.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ДИГИТАЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
ECTS кредити: 6
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
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Седмичен хорариум: 4л + 0су
Вид на изпита: писмен

Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Дигитално застраховане” е студентите да получат задълбочена
подготовка в областта на дигиталното застраховане чрез формиране знания относно тяхната същност и
промените, които предизвикват в екосистемата на традиционния модел на осъществяване на
застрахователните отношения.
Съдържание на учебната дисциплина:
Застрахователна защита в информационната ера – същност на дигитално застраховане (InsurTech).
Основни принципи на осъществяване на застрахователните отношения в дигитална среда. Наложили се
промени в подхода на застрахователя към обхвата и осъществяването на застрахователната защита
осъществявана чрез посредничеството на дигиталните технологии. Финансиране на InsurTech.
Застрахователно посредничество и дистрибуционни модели. Застрахователната екосистема в дигитална
среда. Икономиката на споделянето (sharing or gig economy) и застраховането. Въздействието на
технологиите базирани върху изкуствен интелект върху модела на осъществяване на застрахователните
отношения. (The impact of AI on the future of insurance. Robo-advice and AI). Събиране и анализ на
застрахователна данни в модела на реализация на InsurTech. Регулации на дигиталните технологии в
застраховането. Лични данни и защита на информацията в InsurTech. Дигитални технологии за
повишаване на ефективността на изпълнение на регулаторните и нормативни изисквания за
осъществяване на застрахователна дейност – RegTech. Потенциал и перспективи пред дигиталното
застраховане в контекста на технологичното развитие и утвърдения бизнес модел на застрахователни
отношения. Облачни услуги и изчисления в модела на дигиталното застраховане. Стартъп финансиране
на дигиталното застраховане (InsurTech startups) – възможности, капитализация и положителни
примери. Бизнес стратегии от типа IoT (IoT strategy) и дигиталното застраховане – възможности и
предизвикателства пред бизнес модела на застрахователите. Блокчейн технологии в дигиталното
застраховане – същност, възможности и приложение. Ползи и рискове от приложението на блокчейн
технологията в дигиталното застраховане. Блокчейн технологията и нейното приложение във веригата
на формиране на стойност в застраховането (insurance value chain).
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Проектно финансиране” е студентите да получат задълбочени знания в
областта на разработването, финансовото управление и отчитането на проекти, като се запознаят с
основните подходи и техники за кандидатстване за национално и международно финансиране и
възможностите за тяхното приложение в съвременните условия.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятия, принципи, механизми и подходи, необходими при подготовката и администрирането на
проекти. Въведение в практическото овладяване на умения за разработване на проект за кандидатстване
за национално и международно финансиране. Подход „стъпка по стъпка”. Основни изисквания,
стандарти и критерии. Екипност и партньорство. Същност, специфика, компоненти, елементи и логика
на проектния цикъл. Подходът „логическа рамка”: програмиране, идентифициране, формулиране,
планиране, бюджетиране, изпълнение, мониторинг, оценяване. Същност и специфика на техниките за
идентифициране и анализ на проблеми. Изготвяне на „дърво на проблемите” посредством прилагане на
едноименния метод. Същност и специфика на целеполагането при разработване и изпълнение на
проекти. Изготвяне на „дърво на целите” посредством прилагане на едноименния метод. Генериране на
идеи за оригинални решения на идентифицирани проблеми и постигане на цели. Методът „мозъчна
атака”. Планиране на дейностите по проекта. Допустими дейности. Методология и организация на
дейностите по проекта. План-график на дейностите по проекта. Очаквани резултати, мониторинг и
оценка на проекта. Финансови граници на проектното финансиране. Критерии за допустимост. Методика
за определяне на допустимите разходи – нормативно признати размери или реални пазарни цени.
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Допустими преки разходи: разходи за трудови и други възнаграждения, разходи за командировки,
разходи за материали, консумативи и други материални запаси, разходи за външни услуги, разходи за
амортизации, други преки разходи. Допустими непреки разходи, декларирани на постоянна ставка.
Недопустими разходи. Счетоводна отчетност по проекта. Разработване и оформяне на бюджет на
проекта. Същност, цели, задачи и етапи на проектното бюджетиране. Основни изисквания към бюджета
на проекта. Обвързване на финансовите средства с планираните дейности и поставените цели.
Ефективност и реалистичност на бюджета. Отчитане при проектно финансиране. Същност и особености
на формуляра за кандидатстване. Видове формуляри. Основни изисквания при попълване на формуляри
за кандидатстване. Формиране на екип по проекта и осигуряване на подкрепа от организации партньори.
Критерии за оценка на административното съответствие. Критерии за оценка на допустимостта.
Критерии за оценка на качеството на предложението за проект. Сключване на договор за проектно
финансиране. Текущо отчитане и финансови отчети при проектно финансиране. Европейска интеграция
и институции на Европейския съюз. Политики на Европейския съюз. Структурни и инвестиционни
фондове на Европейския съюз. Национална програма за развитие България 2020 – същност, цели,
приоритети и принципи.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ПАЗАРНА КОНЮКТУРА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПАЗАРИ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Курсът е предназначен за студентите от специалност „Дигитални финанси (FINTECH)” като
специализирана информация за спецификата на конюнктурните изследвания и прогнози в дигиталната
финансова индустрия в международен и национален аспект. Целта е да запознае студентите със
спецификата, изискванията и стандартите конюнктурата като момента снимка и бъдеща прогноза на
състоянието на икономическите системи във финансовия сектор и по-конкретно сектора на дигиталните
финанси, както и всички вътрешни и външни фактори, които влияят и определят нейното бъдещо
развитие.
Съдържание на учебната дисциплина:
Особености и фактори, обуславящи конюнктурата на дигиталните пазари. Място и роля на
конюнктурните проучвания в финансовия сектор. Функции на конюнктурните проучвания в
международните дигитални финанси. Конюнктурните прогнози като инструмент на управлението на
ефективността в дигиталните финанси. Видове дигитални финансови пазари на национално, регионално
и международно ниво. Изисквания към методиката за осъществяване на конюнктурните анализи и
прогнози. Специфични трудности и слабости при съставянето на конюнктурните прогнози. Дългосрочно,
краткосрочно и оперативно пазарно-ценово проучване. Основи на научно-обоснованото прогнозиране.
Субективни и обективни методи за прогнозиране. Унивариативни и мултивариативни методи за
прогнозиране. Експоненциалните методи за прогнозиране на дигиталните финанси: Метод на Холт,
Метод на Холт-Уинтърс, Метод на Тейлър, корекция на Гарсиа-Диас. Инициализиране на основните
величини и определяне на изглаждащите константи при прогнозиране чрез експоненциално изглаждане.
Първични и вторични източници на информация за конюнктурната ситуация в дигиталните финанси.
Планиране и организация на работата при провеждането на конюнктурни проучвания. Водещи световни
центрове за дейта-майнинг и конюнктурни проучвания, прогнози и анализи в дигиталните финанси.
Водещи международни частни фирми и нестопански организации, специализирани в провеждането на
конюнктурни проучвания.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
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ВИРТУАЛНИ БАНКИ И ДИГИТАЛНИ РАЗПЛАЩАНИЯ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Виртуални банки и дигитални разплащания” е студентите да получат
задълбочени знания в областта на дигиталните финанси, интернет/онлайн банкирането, мобилното
банкиране, дигиталните разплащания, работата с електронен портфейл.
Съдържание на учебната дисциплина:
Изясняване на същността на понятията виртуална банка, мобилна банка и дигитални разплащания.
Виртуални/Дигитални банки – основни характеристики и особености. Мобилна банка. Виртуалните
банки - предимства и недостатъци. Законова регламентация на виртуалните банки. Интернет/Онлайн
банкиране – същност и характеристики. Мобилно банкиране. Практическа работа с онлайн/интернет
банкиране и мобилно банкиране при физически и юридически лица. Дигитални разплащания – видове и
характеристики. Сравнителна характеристика между дигиталните и физическите плащания. Мобилни
разплащания – същност и характеристики. Електронен портфейл – характеристики и особености. Канали,
осъществяващи дигиталните разплащания – смартфони, лаптопи, видео банки и др. Ролята на
дигиталните разплащания в развитието на малкия и среден бизнес. Иновациите в банковата сигурност в
контекста на виртуалните банки. Потенциални възможности за развитие на електронното банкиране и
виртуалните банки.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА FINTECH КОМПАНИИТЕ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Финансови услуги на FinTech компаниите” е студентите да получат
задълбочени знания в областта на FinTech компаниите и по-конкретно, основните финансови услуги,
които предлагат тези компании. Дисциплината обхваща теоретични и практически подходи и задачи,
проблеми и конкретни казуси, свързани с теоретичните основи и методическите подходи в областта на
финансови услуги на FinTech компаниите. Подробно се разглеждат основните характеристики и
особености на FinTech компаниите; законодателната рамка, регламентираща функционирането на
FinTech компаниите; предимствата и недостатъците на FinTech компаниите. Специален акцент е
поставен на представянето на основните финансови услуги, предлагани от FinTech компаниите, като
например блокчейн технологията, плащания и транзакции чрез мобилни устройства, електронни
разплащания, управление на данни и др. В допълнение, е направен анализ на развитието на FinTech
индустрията в България.
Съдържание на учебната дисциплина:
Изясняване на същността на понятията FinTech и FinTech компания. Законодателна рамка,
регламентираща функционирането на
FinTech компаниите. Бизнес взаимоотношения между
финансовите компании и FinTech дружествата. Основни предимства и недостатъци на FinTech
компаниите. Българските Fintech компании. Финансови услуги на Fintech компаниите. Системата „peerto-peer“ (P2P). Блокчейн технологията – Fintech услуги. Плащания и транзакции чрез мобилни устройства
- основни Fintech услуги. Инвестиции и продажби, осъществявани от Fintech компаниите. Услуги в
областта на разплащането. Спестяване и кредитиране, предлагани от Fintech компаниите. Управление на
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данни и използването им. Набиране на капитал. Fintech компаниите – роля и въздействие върху
финансовия сектор.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Европейски политики в областта на дигитализиране и модернизация на
финансовия сектор” е студентите да получат задълбочени знания в областта на финансовите иновации,
техните предимства и значение за ускорена дигитализация, набиране на капитал за start-up компании,
кибер риск и киберсигурност.
Съдържание на учебната дисциплина:
Финансови иновации. Стратегии за наблюдение и мониторинг на финансовите иновации в България.
Цифров единен пазар за Европа. Дигитализация на финансовите услуги. Дигитализация и модернизация
в банковата сфера. Дигитална трансформация на бизнеса. Дигиталните технологии и етичните финанси.
Правна рамка на търговията с криптовалута. Данъчно облагане на сделки с криптовалути. Индустрия 4.0:
Дигиталияция и перспективи за растеж на българската икономика. Start-up иновативни компании в
България. Кибер риск. Кибер сигурност. Геоблокиране. Дигитални платформи и дигитална
инфраструктура.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Блокчейн технология ” е студентите да получат задълбочени знания в
областта на блокчейн технологията, блокчейн транзакциите, техните предимства и ндеостатъци,
набиране на капитал за start-up компании, функции и значение на умни договори, участници в блокчейн
транзакцията.
Съдържание на учебната дисциплина:
Генезис на технологията Блокчейн. Блокчейн технология-същност и характеристики. Недостатъци и
ограничения в блокчейн. Предимства и приложение на технологията блокчейн. Значение на блокчейн
технологията за финансовите пазари. Криптовалута и криптопортфейли. Криптовалутите като механизъм
за набиране на средства. Първоначално предлагане на монети Initial Coin Offering. Правни аспекти на
търговията с криптовалути. Криптография в блокчейн. Децентрализирани участници в блокчейн
технологията. Блокчейн транзакция. Публични и частни блокчейни. Разпределена счетоводна книга
(Distributed Ledger). Цифрови подписи. Приложение на умните договори и технологията блокчейн.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
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знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И КРИПТОВАЛУТИ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Електорнни пари икриптовалути” е студентите да получат задълбочени
знания в областта на паричната теория, информационно-комуникацианните особености на
криптовалутите и електронните пари, способността на тези нови форми на парите да изпълняват
основните парични функции, необходимостта и възможността за регулиране на криптовалутния пазара и
бъдещето на електронните пари и криптовалитите в контекста на развитиета на функциите на парите.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на парите. Основни функции на парите. Електронни пари. Дигитална икономика, четвърта
индустриална революция. Особености на съвременната цифрова икономика. Големи бази данни,
машинно обучение, изкуствен интелект. Увод в криптографията и криптовалутите. Биткоин и
технологии, свързани с криптовалутите. Техника на биткойна. Натрупване и използване на биткойни.
Копаене на биткойни. Потребители, политики и регулиране. Дигиталните валути и бъдещето на
финансовите услуги. Риск и и доходност при криптовалутните пазари. Централни банки, иновации и
дигитални валути.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
РИСКОВ КАПИТАЛ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на лекционния курс е да представи в един балансиран микс основните характеристики и
детерминанти на рисковото финансиране, като важен инструмент за финансиране на иновационната
дейност на МСП, като същевременно анкцентно разгледа конкретните инструменти на ЕС в това
отношение анализирани в контекста на техните инвестиционни възможности и резултати от
практическата им реализация.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност, възможности и организация на финансирането чрез рисков капитал. Инвеститори, фондове за
рисков капитал и портфолио компании – роля и взаимодействие при финансирането с рисков капитал.
Влияние на рисковия капитал върху реалната икономика. Фондове за рисков капитал – същност,
значение и видове. Структура и операции на фондовете за рисков капитал. Еволюционно развитие на
фондовете за рисков капитал в Европа – динамика и големина на инвестициите. Ползватели на
финансиране с рисков капитал в Европа – структура на рисковите инвестиции и характеристики на
финансираните чрез рисков капитал компании. Европейският пазар на рисково финансиране в контекста
на водещите в глобален мащаб щатски и израелски пазари. Икономическо влияние на рисковия капитал –
иновации, конкурентоспособност и експортни възможности. Детерминанти и условия за развитие на
рисковото финансиране - капиталови пазари, нормативна среда, рискове и доходност. Проблеми пред
предлагането и търсенето на рисков капитал. Нормативна и регулаторна рамка на финансирането с
рисков капитал в ЕС – от общностно ниво до националната специфика в страните членки. Възможности
за финансиране с рисков капитал от страна на публичния сектор – значение и въздействие на
оперативните програми на ЕС и националното рисково финансиране. Инструменти за финансиране на
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рисков капитал предвидени в Програмите на ЕС - ОП „Конкурентоспособност” - инициатива JEREMIE.
Инструменти за финансиране на рисков капитал предвидени в Програмите на ЕС – ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ - Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - Фонд за
рисков капитал. Инструменти за финансиране на рисков капитал предвидени в Програмите на ЕС – РП
„Хоризонт 2020“.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
РЕГУЛИРАНЕ И НАДЗОР НА FINTECH
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Регулиране и надзор във FinTech” е студентите да получат задълбочени
знания в областта на наднационалните регулиране и надзор на този нов вид на финансовите пазари. Този
курс ще представи кратко описание на съществуващите технологии и бизнес модели, използвани от
утвърдените фирми за финансови услуги и регулаторната рамка, която се отнася за тях, преди да проучи
как новите технологии и новите бизнес модели трансформират финансовите услуги по света. Ще бъдат
оценявани различни стратегии за правна реформа, приети от регулаторите в различни страни, както и
бизнес стратегиите на регулираните фирми за ускоряване на техния темп на иновации.
Съдържание на учебната дисциплина:
Регулиране и надзор в банковата индустрия. Национално и международно регулиране и надзор. RegTech
като екосистема. Основни характеристики: бързина, скорост, интеграция, аналитика. RegTech
Екосистема: Финансови институции. RegTech Eкосистема: Start-up. RegTech Eкосистема – регулаторни
институции. Изкуствен интелект, Smart-регулиране и разкриване на престъпления. По-добро регулиране
и ново управление. Re-дизайн на усъвършенствана финансова инфраструктура. Възход на интелигентни
машини. Решаване на проблеми, основано на доказателства. "RegTech" е новият FinTech. По-бързи
плащания / незабавни плащания. Compliance и отчетност. Биткойн, блокчейн, разпределителен
протокол. Глобална хармонизация на банковото регулиране. Регулация на FinTech в ЕС. Роля на
регулаторните органи – регулиране на кибер рисковете. Базисни принципи на регулирането на FinTech.
Регулация на FinTech в Съединените щати; Обединеното кралство, Китай; и Индия. Fintech и
финансовите престъпления. Ефективност и ефикасност на регулаторно съответствие.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ДИГИТАЛНА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ECTS кредити: 2
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината „Дигитална публична администрация” има за задача да представи на студентите
изчерпателна информация за същността на електронното правителство, единен модел за заявяване,
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както и функционалностите на
портала за електронни административни услуги в Република България. Ще бъде отделено специално
внимание на електронните обществени поръчки.
Съдържание на учебната дисциплина:
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Концепция за електронно правителство. Дигитализация на административните услуги и модели на
предоставяне. Електронен документ и електронен подпис. Стратегия за развитие на електронното
управление в Република България. Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги. Добри практики: Естонски модел на електронно правителство и електронно
правителство в Грузия. Електронни услуги, предоставяни от приходната администрация на Република
България. Електронни услуги, предоставяни от Търговския регистър на Република България. Електронни
услуги, предоставяни от общинските администрации. Електронни обществени поръчки.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината „Защита на потребителя на дигитални финансови услуги” има за задача да запознае
студентите с възможностите, правилата, способите за осигуряване на защита при ползване на
„отдалечени” финансови услуги. Ето защо, в лекциите се поставя акцент върху тенденциите на развитие
на дигиталните финансови услуги и рисковете, които те пораждат за потребителите, регламентите и
правилата за осигуряване на защита на потребителите, които са изправени срещи тези рискове.
Разглеждат се националните и европейските регламенти, които третират защитата на потребителя, който
използва електронно банкиране, платежни услуги, предоставяни от небанкови финансови институции,
както и от институции-оператори на електронни пари. Разглеждат се възможностите за защита при
ползване на услугите на инвестиционен посредник при търговия с финансови инструменти на борсовия и
извънборсовия пазар. Като актуална тенденция, разгледани са и възможностите за защита на потребителя
на блок-чейн услуги, които са свързани с операции с дигитални валути.
Съдържание на учебната дисциплина:
Рискове при ползване на дигитални финансови услуги. Защита на потребителя: национално и европейско
законодателство. Защита на личните данни на физически лица в интернет. Защита на потребителите на
електронни удостоверителни услуги. Защита на потребителя на електронни банкови услуги. Защита на
потребителя на електронни платежни услуги. Защита на потребителя на услуги, свързани с електронни
пари. Защита на потребителя на блок-чейн услуги. Защита на потребителя на услуги на финансов
посредник. Защита на потребителя при ползване на финансови услуги, чиито доставчик е извън
Европейския съюз.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ECTS кредити: 2
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина „Информационна сигурност” е студентите да получат задълбочени
знания в областите на теорията на информацията, управлението на информационните процеси,
изграждането, управлението и поддържането на устойчива система за сигурност на финансовата
информация. За тази цел те се запознават с процедурите по анализ на финансовата информационна
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система, по определяне на заплахите, уязвимостите и рисковете за финансовата информация и по
изграждане на ефективна система за сигурност на информацията.
Съдържание на учебната дисциплина:
Общи понятия за курса. Понятия и термини. Съвременно състояние на информационната сигурност във
финансовата сфера. Обща юридическа и административна рамки на информационната сигурност.
Информация. Системно-процесен подход към информационната сигурност. Заплахи
за
информационната сигурност и уязвимости на системата за сигурност на информацията. Рискове за
сигурността на финансовата информация. Изграждане на система за сигурност на информацията във
финансовата сфера. Управление на непрекъснатостта на финансовата дейност.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВИ МРЕЖИ
ECTS кредити: 2
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Финансови мрежи” е студентите да получат задълбочени знания в
областта на мрежовия анализ, изграждане на мрежа чрез графи, уеб мрежи, финансови зарази, системен
риск, бази данни и прилагане на мрежови модели при работа с масиви от информациа, както и да
оценяват социални последици от мрежовия трафик.
Съдържание на учебната дисциплина:
Мрежа за финансова сигурност. Графите като базови мрежови модели. Теория на игрите и равновесие на
Наш. Моделиране на мрежовия трафик чрез Теория на игрите. Теоретични аспекти при разработване на
информационни мрежи. Финансова зараза и мрежови модели. Глобална мрежа за финансови иновации.
Mрежови модел на база данни. Структура на Web мрежа. Зависимост между финансови, социални мрежи
и риск. Фактори, влияещи върху формиране на мрежи за споделяне на риск. Анализ на връзки (Link
Analysis) и търсене в мрежа. Електронни пари и мрежови ефекти. Мрежа за решаване на финансови
спорове FIN-NET. Мрежова дифузия.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ECTS кредити: 2
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Финансови технологии и данъчно облагане в електронна среда” е
студентите да получат задълбочени знания в областта на данъците, организацията на данъчното облагане
и предоставените възможности за изчисление и плащане на задължения към държавния бюджет по
дигителен път, като за целта се използват ПИК за физически лица и Електронен подпис-КЕП за
юридически лица.
Съдържание на учебната дисциплина:
Консолидиран държавен бюджет. Данъци. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци.
Косвени данъци. Акцизи. Мита и митническа политика. Данък върху добавената стойност-ДДС.
Неданъчни приходи в държавния бюджет. Данъчна система- структура и видове. Електронен портал на
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НАП. Плащане на данъци с електронен подпис - КЕП. Плащане на данъци с персонален
идентификационен код – ПИК.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФИНАНСОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
ECTS кредити: 2
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Финанси и отчетност
Стопански факултет
Анотация:
Целта на учебната дисциплина “Финансови технологии и финансова стабилност” е студентите да
получат задълбочени знания в областта на финансовите инфраструктури, финансовите технологии и
правната рамка, интернет финансите, електронни системи за разплащане, финансова информираност,
финансови иновации и структурни продукти.
Съдържание на учебната дисциплина:
Правна рамка. Електронни пари. Платежни системи. Платежен надзор. Системи за електронни
разплащания. Надзор над операторите на платежни системи. Надзор над доставчици на платежни услуги
и издатели на електронни пари. Криптовалутни технологии. Интернет финанси. Финансови иновации.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
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