
КАТЕДРА  „ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ" Магистри

проф. д-р Станислав Димитров (ръководител на 
катедрата)

Сравнение между лизинг и банков кредит като форми на финансиране на 
дейността на предприятие

Емитиране на обикновени акции за финансиране дейността на предприятие (по 
примера на.....)

Емитиране на привилегировани акции за финансиране дейността на предприятие 
(по примера на ....) 

Емитиране на облигации за финансиране дейността на предприятие (по примера 
на ....)

Емитиране на конвертируеми облигации за финансиране на дейността на 
предприятие (по примера на ....)
Сливания и придобивания в практиката в България

Оценка на ефектите от вливане на едно предприятие в друго (по примера на ....)
Сравнителен финансов анализ на две предприятия
Оценка на цяло предприятие (теория и практика в България)
Прилагане метода на дисконтираните парични потоци при оценка на цяло 
предприятие (по примера  на .....)
Прилагане подхода на активите при оценка на цяло предприятие (по примера 
на....)
Прилагане метода на пазарните множители при оценка на цяло предприятие (по 
примера  на .....)
Анализ на пазара на животозастраховане в България
Анализ на пазара на общозастраховане в България
Анализ на пазара на допълнително пенсионно осигуряване в България
Сравнителен анализ на продукти за дългосрочно спестяване в България
Развитие на рисковото и дяловото инвестиране в България
Фондове за рисково и дялово инвестиране
Рисково и дялово инвестиране във финтех компании
Финансиране на финтех компания
Оценяване на финтех компания

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова

Криптовалутите като платежно средство при международните плащания.
Анализ на платежния баланс на България- тенденции и ограничения за 
икономически растеж.
Анализ на платежния баланс на България- тенденции и ограничения за 
икономически растеж.
Брекзит и последствията от него върху международните финансови пазари.
Динамиката на търговията на валутна двойка EUR/USD по време на пандемията 
от Ковид 19.

проф. д-р Юлия Добрева

Устойчиво развитие на съвременните икономики - фактори, показатели, основни 
аспекти  
Финансови и административни аспекти при докладването на устойчивото 
развитите на ниво фирма
Приносът на иновациите и кръговата икономика за устойчиво равитие през 21 век
Принципи на поведенческата икономика при изследване на .......
Стратегически планове и механизми за усточиво развитие
Анализ на приложимостта на поведенческата икономика при изготвяне на 
държавни политики 

доц. д-р Джеймс Йоловски

Програмното бюджетиране като съвременна бюджетна методика. Приложение в 
България
Бюджетни мерки за преодоляване на икономическите шокове в периода 2020-
2023 г.
Въздействие на високата инфлация върху държавния бюджет
Мерки за подобряване на събираемостта на данъците в България
Роля на независимите фискални институции за фискалния мениджмънт в Европа

доц. д-р Валентина Григорова

Въздействието на пандемията от Ковид 19 върху сделките с благородни метали
Благородните метали като буфер на инвестиционните портфейли в условия на 
инфлация
Златните инвестиционни монети - инвестиционен клас с непреходно значение
Динамика на търговията с благородни метали по време на форсмажорни 
обстоятелства и рецесия
История и съвременни тенденции на инвестициите в благородни метали


