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I. Основна цел на специализиращата практика е студентите да се запознаят с опита на 
българските организации и да изследват отделни аспекти на тяхната дейност. Едновременно с 
това да придобият определени практически умения,необходими за упражняване на бъдещата 
професия. 

II. Продължителност и удостоверяване на провеждането й. 
Специализиращата практика има продължителност не по-малко от 45 дни. Провеждането й се 
удостоверява със служебна бележка издадена от организацията, в която е проведена. Служебната 
бележка трябва да съдържа информация за реалната продължителност на практическото 
обучение. 

IIІ. Изисквания към отчета. 

Отчетът трябва да е с обем до 20 стандартни страници (30 реда на страница, 65 знака на ред). 
Теоретическата част да е описана в много кратка форма. Основното в отчета е проучването на 
възложените аспекти от дейността на конкретната организация. Където е необходимо, могат да се 
прилагат първични документи, отразяващи отделни страни от дейността на организацията. При 
оформянето на отчета да се ползват програмните продукти Word и Excel.  

ІV Структура на отчета. 
За специалност “ФИНАНСИ”  студентите трябва да изберат и разработят една от посочените теми: 
1. Финансовата политика на предприятието в контекста на неговата пазарна стратегия. 
2. Финансов план и финансова стратегия на предприятието. 
3. Взаимоотношения на предприятието с местния и републиканския бюджет. 
4. Застрахователни и презастрахователни проблеми на фирмата. 
5. Кредитни взаимоотношения на фирмата. 
6. Финансова и кредитна задлъжнялост на предприятието. 
7. Анализ на длъжниците по плащанията към фирмата. 
8. Взаимоотношения на фирмата с териториално данъчно управление. 
9. Данъчна нормативна уредба в сила от 01.01.2005 г. 
10. Възможности на фирмата за покупко-продажба на валута но кешовия и на спот пазара. 
11. Пазари, пазарни ниши и търсене на фирмената продукция. 
12. Форми на плащания на предприятието с неговите пазарни контрагенти. 
13. Оценка на рисковите експозиции на банките и формиране на провизии за покриване на риска от 

загуби. 
14. Плащания с банкови кредити. 
15. Организация на документооборота по износ на продукция от спедиторска фирма. 
16. Сделки на финансово-счетоводните къщи с чуждестранна валута. 
17. Организация на облагането с ДДС и възможности за нейното усъвършенстване. 
18. Организация на облагането с акцизи и възможности за нейното усъвършенстване. 
19. Организация на обмитяването на стоките и възможности за нейното усъвършенстване. 
20. Организация на облагането с данък върху печалбата и възможности за нейното 

усъвършенстване. 
21. Организация на облагането на доходите на физическите лица и възможности за нейното 

усъвършенстване. 
22. Форма на баланса на търговската банка според характера на банковите операции. 
23. Насоки и показатели за оценяване на качеството на банковите активи. 
24. Същност, фактори и външни индикатори за ликвидността на банките. 
25. Показатели за оценяване капиталовата адекватност на банките. 
26. Анализ на състава, структурата и прираста на привлечените ресурси в търговската банка. 
27. Анализ на банковите доходи и разходи. 
28. Международни експресни парични трансфери на търговската банка /по примера на конкретна 

търговска банка/. 
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29. Видове валутни курсове и валутни котировки – международна практика и българска 
перспектива. 

30. Митнически контрол – същност, организация и възможности за усъвършенстване. 
31. Видове застрахователни продукти в застрахователното дружество. 
32. Техники на застраховането при сключване на застраховките. 
 

V. Защита на отчета.  

Защитата на практическото обучение се провежда по предварително обявен график в началото на 
следващата учебна година.  
На основата на това се извършва заверка в студентските книжки и в раздел “Учебни практики” се 
попълва: 

- тема на практиката; 
- организацията, в което е проведено обучението; 
- продължителност –от дата до дата. 

 
Успешната защита на отчета ще ви донесе 5 кредита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


