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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ 

 

В Ъ П Р О С Н И К 

 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА 

“МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕ И ФИНАНСИ “ 

 

1. Парите. Произход, еволюция и функции. Дефиниране и измерване на паричната маса. 

Парични агрегати. 

2. Лихвени проценти. Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти. Инфлация 

и лихвени проценти. 

3. Поведение на лихвените проценти. Теория за предпочитането на ликвидност. Теория 

за търсенето и предлагането на кредит. Срочна структура на лихвените проценти. 

Рискова структура на лихвените проценти. 

4. Създаване на пари. Депозитна мултипликация. Парична мултипликация. Пълен модел 

на паричното предлагане. 

5. Централна банка. Поява на ЦБ. Независимост на ЦБ - “за” и “против”. Баланс на ЦБ, 

парична база и резервно уравнение. Предимства и недостатъци на съвременните 

парични съвети. Специфика на паричиня съвет в България. 

6. Европейски икономически и паричен съюз ИПС. Критерии и варианти за 

присъединяване към (ИПС) и еврозоната-предимства и недостатъци. Паричен съвет и 

присъединяване към еврозоната. 

7. Парична политика. Инструменти на паричната политика. Цели и провеждане на 

паричната политика. Дискреционна парична политика и парична политика по правило. 

8. Търсене на пари. Кейнсиански и монетаристки теоретични подходи. Емпирични модели 

и резултати. 

9. Връзка между парите и инфлацията. Монетаристко и кейнсианско становище за 

инфлацията. Видове инфлация. Значение на очакванията за паричната теория и 
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политика. Видове очаквания, рационални очаквания. 

10. Базисни инструменти на кредита. Полици. Определение и основни елементи. Видове 

полици - запис на заповед, менителница. Механизъм на възникване и движение на 

двустранната полица (записа на заповед) и менителницата. Прехвърляне (джиро) на 

полици. Поръчителство по полици (авал). Сконтиране и инкасиране на полици. Регрес. 

Протест. Процедури за уреждане на неизправни полични задължения. Чекове. 

11. Банката като предприятие. Профил на специализация на банката. Универсални и 

специализирани банки. Правни форми на образуване и законови ограничения на 

банковото предприятие. Избор на организационна структура на банката. Банкови 

лицензии. Банкови холдинги (банкова група), дъщерни банки, задгранични 

правителства. Банки off-shore. 

12. Банкови кредити. Общи условия за кредитиране. Ред за кредитиране. Оценка на 

кредитоспособността. Видове обезпечения.Показатели и методи за проверка на на 

обезпечението. Кредит по текуща сметка (контокорентен, овърдрафт). Кредитни линии. 

Сконтови кредити. Кредит срещу залог (ломбардни). Банковите гаранции като форма на 

кредита. Комбинирани кредитно-инкасови схеми. Кредитен риск. 

13. Специални форми на кредитиране. Проектно кредитиране, рисково финансиране 

(venture financing). Франчайзинг. Факторинг и форфетиране. Кредитиране на външната 

търговия. Консорциален кредит. Емитиране на консорциални публични и частни заеми. 

Брокерски кредит - условия, начален и поддържан марж. Потребителски кредит. 

14. Регулиране на банковата система. Теоретични основи на регулирането. Практическо 

осъществяване на банковото регулиране в България. 

15. Външен дълг. Управление на външния дълг. Структура и динамика на външния дълг на 

България. 

16. Платежен баланс. Статистика, структура и динамика на платежния баланс в България. 

Индикатори за състоянието на платежния баланс. 

17. Макроикономически зависимости в отворената икономика. Номинален, реален и 

реален ефективен валутен курс. Производителност, заплати и валутен курс. 
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18. Международна парична и финансова система. Роля и функции на МВФ и Световната 

банка. Стабилизационни програми на МВФ - същност и видове. 

19. Формиране на валутния курс. Абсолютен и относителен паритет на покупателната 

способност. Лихвен арбитраж, лихвен паритет и типове очаквания. 

20. Теоретични основи на данъка. Същност на данъка и видове данъци. Организация на 

данъчното облагане. Избягване на двойното данъчно облагане. 

21. Държавни заеми. Същност на държавните заеми. Организация на държавните заеми. 

Управление на държавния дълг. 

22. Теоретични основи на бюджета. Същност на бюджета и видове бюджети. Звена на 

държавния бюджет. Развитие на бюджета в България. 

23. Корпоративен данък. Определяне на облагаемата печалба. Организация на 

корпоративния данък. Преотстъпване на данъка. 

24. Данък върху общия доход на физическите лица. Обща характеристика на данъка. 

Облагане доходите на населението, получени без трудови взаимоотношения. Патентен 

данък. 

25. Данък върху добавената стойност. Обща характеристика на ДДС. Организация на 

данъка върху добавената стойност. 
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Катедра „Финанси“ 


