
Факултет: „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика”.. 
Професионално направление: 3.8 Икономика 
Специалност: Финанси и счетоводство 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Бизнескомбинации, инвестиции и  
консолидирани отчети        
2. Код на курса: FIN 3229 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: втора 
6. Семестър: трети 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц.д-р Антон Свраков 
9. Цели на курса: да се придобият знания по теоретичните, нормативните и практически 
въпроси на инвестициите, бизнескомбинациите и изготвянето на консолидирани 
отчети. 
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
11. Предварителни изисквания: познания по Организация на финансовата отчетност, 
Финансово счетоводство, финансови отчети  и търговско право 
12. Съдържание на курса: Разглеждат се финансово-счетоводните аспекти на 
инвестициите,признаване и оценка на финансови инструменти, бизнескомбинации и 
основни въпроси  по изготвянето на консолидираните финансови отчети. 
13.  Библиография: 

 1.  Закон за счетоводството,ДВ бр. 98 от 2001 г., посл. Изм. бр.99 от 2011 г.  
 2.. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприяти,  
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 3.. Международни счетоводни стандарти 2010. 

      4. Спис. Счетоводна политика 2005 - 2010  
4. Йордан Георгиев, Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне и 
преобразуване на предприятия, В-к Делова седмица, бр. 25/2004 и доклад на 
международна научна конференция в СА Свищов, май, 2004 г. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  
      Лекции :3 часа на седмица, 15 седмици , Консултации:  2 часа на седмица, 10 седм. 
      Групови семинари: 3 часа седмично 5 седмици 
15. Методи на оценяване: писмен изпит 
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 - няма 
 


