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СЪДЪРЖАНИЕ 

(На нова страница)  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

(На нова страница)  

УВОД 

В увода дипломантът описва: 

1. Актуалност и значимост на изследвания проблем  

2. Обект предмет на изследването 

3. Времеви ограничения на изследването 

4. Цели и задачи на изследването 

5. Методи на изследване 

6. Ограничения на изследването (времеви, пространствени и др.) 

(На нова страница)  

ПЪРВА ГЛАВА Теоретични аспекти  на анализирания проблем  

В първа глава дипломантът представя семантиката на основните понятия, 

съдържателната страна на изследвания проблем, класификации и структури, обзор на 

съществуващите в научното познание теории, които обясняват този проблем. В тази 

глава се прави и обзор на публикациите по този проблем към момента на написването 

на дипломната работа. Коректното цитиране под черта или в края на дипломната 

разработка е задължителен елемент с цел защита авторското право на досега 

публикуваните изследвания. 

(На нова страница) 

ВТОРА ГЛАВА Актуални проблеми  

В тази глава дипломантът прави анали на основните тенденции в развитието на 

изследвания проблем, като например: състоянието на пазара на кредити или депозити, 

пазарните дялове на отделните банки или групи банки, структура по валути и носители 

на депозити. 

(На нова страница)  

ТРЕТА ГЛАВА Емпирично изследване 

В тази глава дипломантът представя изследване върху база от емпирични данни 

за банковата система, общата база на данъчни приходи и т.н. като динамика  на 

тримесечна база за периода поне след 2007 г. 

Ако е проведено анкетно проучване на конкретна потребителска група от 

физически или юридически лица се  прилага се текста на анкетата. Обобщените 



резултати от анкетното проучване  се представят таблично и графично за онагледяване 

разпределението на отговорите на респондентите в анкетното проучване. Правят се 

изводи и заключения, които се основават на резултатите от анкетното проучване  и са 

относими към периода на провеждане на изследване 

(На нова страница)  

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В тази част от разработката дипломантът прави генерализирани заключения от 

осъществените изследователски действия, ясно  се формулират самостоятелните  

приноси, които са направени в резултат от тях, както и препоръки за отстраняване на 

ясно дефинирани затруднения, ограничения, пропуски в правно-нормативната уредба 

или порочни техники и политики по предоставяне на финансови услуги или данъчно 

администриране. 

(На нова страница)  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА  ЛИТЕРАТУРА 

В този списък се подреждат по азбучен ред, започвайки с източници на 

кирилица, след това на латиница и накрая са интернет сайтовете,  всички цитирани в 

текста литературни източници, периодични  издания или интернет ресурси. 

(На нова страница)  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложение се изнасят попълнени формуляри, схеми, таблици, които имат 

спомагателно и обяснително значение към основният текст на разработката. 

Приложенията се номерират в съответствие с логическата им последователност в 

текстовото изложение. 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 
……………… ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2015 Г. 

 

УВОД 

Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на 
дипломната работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на 
разработката (какво е разгледано в отделните глави) 

ГЛАВА ПЪРВА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВА 
АВТОНОМНОСТ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

1.1. Фискална децентрализация в България (тук могат да се разгледат същността 
и принципите на фискалната децентрализация, предимствата и недостатъците на 
фискалната децентрализация, значение на фискалната децентрализация за местното 
самоуправление и т.н.) 
 

1.2. Общинските бюджети в системата на консолидирания държавен бюджет на 
Република България (тук може да се разгледа системата на консолидирания държавен 
бюджет в България, нормативната основа на местното самоуправление в нашата 
страна, характеристика и роля на местните власти в България, същност и принципи на 
изграждане на общинския бюджет, основните етапи на бюджетния цикъл и т.н.) 

1.3. Приходи в общинските бюджети (тук могат да се представят накратко 
основните приходи в общинските бюджети, разделени на собствени приходи (от 
местни данъци, такси, приходи от управление на общинската собственост и други 
неданъчни приходи) и държавни трансфери (същност на държавните трансфери, 
видове държавни трансфери, механизъм за разпределяне на държавните трансфери в 
България, видове субсидии, предоставяни на българските общини и т.н.) 

1.4. Разходи в общинските бюджети (основни видове разходи в бюджетите на 
местните власти, като е желателно да се разгледа разпределението на общинските 
разходи по функции и ролята на капиталовите разходи в общинските бюджети) 

1.5. Бюджетен дефицит и дълг на местните власти (теоретични основи на 
бюджетния дефицит/излишък в общинските бюджети, предимства и недостатъци на 
дълговото финансиране на местните власти) 

1.6. Кратко представяне на община ……….. (географско положение, население, 
населени места, основни отрасли и производства, основни икономически показатели и 
т.н.) 

ГЛАВА ВТОРА АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 
………………….. ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2015 Г. 

2.1. Собствени приходи в бюджета на община …… през периода 2010 – 2015 г. 



В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

- относителен дял на собствените приходи (приходи от местни данъци, 
общински такси и неданъчни приходи) от общата сума на приходите в общинския 
бюджет; 

- относителен дял на данъчните приходи първо, от сумата на собствените 
приходи и второ от общата сума на приходите в общинския бюджет; 

- относителен дял на приходите от отделните местни данъци първо, от общата 
сума на данъчните приходи и второ, от общата сума на приходите в общинския 
бюджет; 

- относителен дял на приходите от общински такси първо, от сумата на 
собствените приходи и второ, от общата сума на приходите в общинския бюджет; 

- относителен дял на приходите от отделните видове общински такси от общата 
сума на приходите от такси в общинския бюджет; 

- относителен дял на приходите от управление на общинската собственост от 
сумата на собствените приходи и от общата сума на приходите в общинския бюджет. 

Посочените показатели трябва да се изчислят за всяка година от анализирания 
период и да се представят с помощта на таблици и графики. Анализът се извършва не 
по години, а по показатели, като се анализира изменението на всеки показател през 
целия анализиран период. Точката трябва да съдържа анализ на основните тенденции 
(динамика и структура) при собствените приходи в бюджета на общината за 
анализирания период. 

2.2. Държавни трансфери в бюджета на община ………… през периода 2010 – 
2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

- относителен дял на субсидиите от общата сума на приходите в общинския 
бюджет; 

- вертикален дисбаланс – процентното отношение на субсидиите към общата 
сума на разходите в общинския бюджет (показва какъв процент от разходите на 
общината са финансирани посредством държавна субсидия); 

- относителен дял на различните видове субсидии първо, от общата сума на 
субсидиите в общинския бюджет и второ от общата сума на приходите в бюджета на 
общината; 

Посочените показатели трябва да се изчислят за всяка година от анализирания 
период и да се представят с помощта на таблици и графики. Анализът се извършва не 
по години, а по показатели, като се анализира изменението на всеки показател през 
целия анализиран период. Точката трябва да съдържа анализ на основните тенденции 
(динамика и структура) на постъпленията от държавни трансфери в бюджета на 
общината за анализирания период. 



ГЛАВА ТРЕТА АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 
…………… ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2015 Г. 

3.1. Видове разходи по функции в бюджета на община ….. през периода 2010 – 
2015 г. 

- разходи за изпълнителни и законодателни органи 

- разходи за отбрана и сигурност 

- разходи за образование 

- разходи за здравеопазване 

- разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи 

- разходи за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
околна среда 

- разходи за почивно дело, култура и религиозни дейности 

- разходи за икономически дейности и услуги 

3.2. Анализ на структурата на разходите в бюджета на община ……… през 
периода 2010 – 2015 г. 

- относителни дялове на отделните видове разходи от общата сума на разходите 
в общинския бюджет 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ОБЩИНА 
………………… ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2015 Г. 

4.1. Анализ на бюджетното салдо в бюджета на община ………. през периода 
2010 – 2015 г. 

- относителен дял на бюджетния дефицит/излишък от общата сума на разходите 
в общинския бюджет, относителен дял на бюджетния дефицит/излишък от сумата на 
собствените приходи и т.н. 

4.2. Размер и динамика на общинския дълг през периода 2010 – 2015 г. 

- размер на общинския дълг (хил.лв.) 

- размер на общинския дълг (процент от общата сума на разходите в общинския 
бюджет, процент от сумата на собствените приходи в общинския бюджет) 

- предпоставки за увеличаване/намаляване на дълга на общината 

- отражение на общинския дълг върху цялостното финансово състояние на 
общината 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и 
препоръки на база направения анализ) 



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички 
използвани и цитирани в текста на разработката източници на информация, 
включително адресите в Интернет) 

 

  

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

 

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2005-2015 Г.) 

 

УВОД 

Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на 
дипломната работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на 
разработката (какво е разгледано в отделните глави) 

ПЪРВА ГЛАВА СЪЩНОСТ, РОЛЯ И СТРУКТУРА НА 
КОНСОЛИДИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

1.1. Възникване и развитие на бюджета 

1.2. Същност, значение и функции на бюджета 

1.3. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета. 

1.4. Методи на бюджетиране 

1.5. Видове бюджети 

1.6. Структура на консолидирания държавен бюджет 

1.7. Бюджетен процес (съставяне, приемане, изпълнение, приключване и 
отчитане на бюджета) 

1.8. Приходна и разходна част на консолидирания държавен бюджет 

ВТОРА ГЛАВА АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО 
КОНСОЛИДИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПЕРИОДА 2005 - 2015 Г. 

2.1. Анализ на приходната част на консолидирания държавен бюджет през 
периода 2005 - 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи по консолидирания държавен бюджет (данъчни, неданъчни, 
помощи) за периода 2005 – 2015 г. (млн.лв) 

• приходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2005 – 2015 г. 
(% от БВП) 

• данъчни приходи (имуществени данъци, корпоративен данък, данък върху 
доходите на физическите лица, ДДС, мита, акцизи) по консолидирания 
бюджет (млн.лв.) 

• данъчни приходи по консолидирания бюджет (% от БВП) 



• съотношение между приходите от преки данъци и приходите от косвени 
данъци в консолидирания държавен бюджет 

2.2. Анализ на разходната част на консолидирания държавен бюджет през 
периода 2005 - 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• разходи по консолидирания държавен бюджет (млн.лв.) 

• разходи по консолидирания държавен бюджет (% от БВП) 

• капиталови разходи (млн.лв.) 

• капиталови разходи (% от БВП) 

• държавни разходи по функции (млн.лв. и % от БВП) 

2.3. Анализ на тенденциите в бюджетното салдо през периода 2005 - 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• бюджетен дефицит/излишък (млн.лв.) 

• бюджетен дефицит/излишък (% от БВП) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и 
препоръки на база направения анализ) 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички 
използвани и цитирани в текста на разработката източници на информация, 
включително адресите в Интернет) 

 

 

  

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

ДАНЪЧНА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2008-2015 г.) 

 

УВОД 

Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на 
дипломната работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на 
разработката (какво е разгледано в отделните глави) 

ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДАНЪКА И ДАНЪЧНАТА 
ПРАКТИКА 

1.1. Произход, същност и функции на данъка 

1.2. Принципи на данъчното облагане 

1.3. Начини на данъчното облагане и техники за събиране на данъците 

1.4. Видове данъци 

1.5. Същност и характеристика на данъчната система 

1.6. Видове данъчни системи 

ВТОРА ГЛАВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПЕРИОДА 2008 - 2015 Г. 

2.1. Анализ на данъчните приходи в консолидирания държавен бюджет през 
периода 2008 – 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи по консолидирания държавен бюджет (данъчни, неданъчни, 
помощи) за периода 2008 – 2015 г. (млн.лв) 

• приходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2008 – 2015 г. 
(% от БВП) 

• данъчни приходи по консолидирания бюджет (% от БВП) 

• съотношение между приходите от преки данъци и приходите от косвени 
данъци в консолидирания държавен бюджет 

2.2. Приходи от преки данъци в консолидирания държавен бюджет през периода 
2008 – 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи от имуществени данъци, корпоративен данък, данък върху 
доходите на физическите лица (млн.лв.) 



• приходи от имуществени данъци, корпоративен данък, данък върху 
доходите на физическите лица (% от общата сума на данъчните приходи) 

• приходи от имуществени данъци, корпоративен данък, данък върху 
доходите на физическите лица (% от БВП) 

2.3. Приходи от косвени данъци в консолидирания държавен бюджет през 
периода 2008 – 2015 г. 

В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи от ДДС, мита, акцизи (млн.лв.) 

• приходи от ДДС, мита, акцизи (% от общата сума на данъчните приходи) 

• приходи от ДДС, мита, акцизи (% от БВП) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и 
препоръки на база направения анализ) 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички 
използвани и цитирани в текста на разработката източници на информация, 
включително адресите в Интернет) 

 

  

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

ОБЛАГАНЕ С ДДС В БЪЛГАРИЯ (2008 – 2015 г.) 

 

УВОД 

Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на 
дипломната работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на 
разработката (какво е разгледано в отделните глави) 

ПЪРВА ГЛАВА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА ДДС 

1.1. Същност на данъка и видове данъци 

1.2. Произход, същност и роля на ДДС 

1.3. Особености на ДДС 

1.4. Предимства на ДДС пред данъка върху оборота 

ВТОРА ГЛАВА НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ОБЛАГАНЕТО 
С ДДС В БЪЛГАРИЯ 

2.1. Данъчен обект 

2.2. Данъчно задължено лице 

2.3. Данъчна основа 

2.4. Данъчно събитие 

2.5. Регистрация по ЗДДС 

2.6. Дерегистрация 

2.7. Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД) и вътреобщностни придобивания 
на стоки (ВОП) 

2.8. Тристранна операция и дистанционна продажба на стоки 

2.9. Облагаеми и освободени доставки 

2.10. Данъчни размери 

2.11. Определяне и начисляване на ДДС 

2.12. Данъчен кредит 

ТРЕТА ГЛАВА АНАЛИЗ НА РОЛЯТА НА ДДС КАТО ИЗТОЧНИК НА 
ПРИХОДИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ (2008 – 2015 г.) 

3.1. Видове приходи в консолидирания държавен бюджет на Република 
България през периода 2008-2015 г. 



В тази точка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи по консолидирания държавен бюджет (данъчни, неданъчни, помощи) 
за периода 2008 – 2015 г. (млн.лв.) 

• приходи по консолидирания държавен бюджет за периода 2008 – 2015 г. (% от 
БВП) 

• данъчни приходи по консолидирания бюджет (% от БВП) 

• преки имуществени данъци в консолидирания бюджет (% от общата сума на 
данъчните приходи; % от БВП) 

• преки подоходни данъци в консолидирания бюджет (% от общата сума на 
данъчните приходи; % от БВП) 

• косвени данъци в консолидирания бюджет (% от общата сума на данъчните 
приходи; % от БВП) 

3.2. Анализ на динамиката и съотношението между приходите от преки и 
косвени данъци в държавния бюджет през периода 2008-2015 г. 

• съотношение между приходите от преки данъци и приходите от косвени 
данъци в консолидирания държавен бюджет 

3.3. Анализ на приходите от ДДС през периода 2008-2015 г. 

В тази подточка могат да се анализират следните показатели: 

• приходи от ДДС (млн.лв.) 

• приходи от ДДС (% от общата сума на данъчните приходи) 

• приходи от ДДС (% от БВП) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и 
препоръки на база направения анализ) 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички 
използвани и цитирани в текста на разработката източници на информация, 
включително адресите в Интернет) 

 

 

  

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА ................. ПО 
ДАННИ ОТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

 

 

УВОД 

Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на 
дипломната работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на 
разработката (какво е разгледано в отделните глави) 

ПЪРВА ГЛАВА СЪЩНОСТ И МЕТОДИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 

1.1. Същност и предмет на финансовия анализ 

1.2. Задачи на финансовия анализ 

1.3. Функции на финансовия анализ 

1.4. Етапи на финансовия анализ 

1.5. Методи използвани при финансово-стопанския анализ 

1.6. Видове финансов анализ 

1.7. Информационно осигуряване на финансово-стопанския анализ 

ВТОРА ГЛАВА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 

2.1. Показатели за структура на имуществото и капитала на фирмата 

2.2. Показатели, характеризиращи платежоспособността на фирмата 

2.3. Показатели за рентабилност на фирмата 

2.4. Показатели за ликвидност на фирмата 

2.5. Показатели за обръщаемост на краткотрайните активи 

В глава втора се представят формулите за изчисляване на различните 
показатели, като се описва информацията, която предоставя всеки един показател, 
както и благоприятните им стойности. 

Формулите не се повтарят отново в трета глава!!! 

В глава трета се посочват (с помощта на таблици и графики) конкретните 
стойности на показателите, участващи при анализа на финансовото състояние на 
фирмата за всяка година от анализирания период и се коментират промените във 
финансовото състояние на фирмата на основата на изчислените показатели. 



ТРЕТА ГЛАВА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
".......................’’ ООД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2015 Г. 

3.1. Кратко представяне на фирма „..........................” ООД (година на учредяване, 
съдружници, основен капитал, предмет на дейност, продукти, пазари, доставчици, 
клиенти и т.н.) 

3.2. Анализ на показателите за структура на имуществото и капитала на 
фирмата 

3.3. Анализ на показателите за платежоспособност на фирмата 

3.4. Анализ на рентабилността на фирмата 

3.5. Анализ на ликвидността на фирмата 

3.6. Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи на фирмата 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и 
препоръки на база направения анализ) 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички 
използвани и цитирани в текста на разработката източници на информация, 
включително адресите в Интернет) 

 

  



 

Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

СИЛНИ СТРАНИ И СЛАБОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ 
КАПИТАЛ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ФИРМИ „Х” И „У”  

ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2015 Г. 
 

УВОД (5-10 стр.) 

1. Актуалност на проблема 

Ефективното управление на оборотния капитал е важна предпоставка за успеха 
на всяко предприятие. Добре управляваният работен капитал може да се превърне в 
източник на допълнителна ликвидност, а зле управляваните текущи активи и пасиви – 
в източник на допълнителни разходи за фирмата. Управлението на краткосрочните 
средства трябва е съобразено с особеностите на вътрешната и външната бизнес среда и 
да е в съзвучие с основните правила на финансовия мениджмънт. Съпоставката с 
главните конкуренти може да помогне на предприятието да оптимизира управлението 
на краткосрочните си средства и да вземе връх в конкурентната борба, особено в 
отрасли като търговията, които се характеризират с висока обръщаемост на оборотния 
капитал. Актуалността на проблема се повишава в условия на криза, затруднен достъп 
до финансиране и хронична междуфирмена задлъжнялост. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е управлението на оборотните средства на конкурентите 
Х и У. Предмет на изследване са предимствата и недостатъците в управлението на 
работния капитал на Х и У. 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на това изследване е да установи силните и слабите страни в политиките 
по управление на текущите активи и пасиви на Х и У и да формулира препоръки за 
подобряване на тези политики. 

Целта на изследването е постигната чрез изпълнението на следните задачи: 

 Систематизиране на теоретичните виждания относно управлението на 
отделните съставки на оборотния капитал (глава първа); 

 Анализ на управлението на работния капитал във фирма Х (глава втора); 
 Анализ на управлението на оборотния капитал във фирма У (глава 

трета). 

4. Методи на изследване 

Използваните методи на изследване са наблюдение, систематизиране, 
сравнителен анализ, теоретично обобщаване, извеждане и формулиране на печеливши 
варианти на политики за управление на оборотния капитал на Х и У. 



 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ (20-30 СТР.) 

1.1. Същност и разновидности на оборотния капитал 

1.2. Обръщаемост на оборотния капитал 

1.3. Управление на запасите 

1.4. Управление на вземанията от клиенти 

1.5. Управление на наличните пари 

1.6. Управление на задълженията към доставчици 

 

ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ 
КАПИТАЛ НА ФИРМА Х (20-30 СТР.) 

2.1. Обръщаемост  

2.2. Запаси 

2.3. Налични пари 

2.4. Вземания от клиенти 

2.5. Задължения към доставчици 

2.6. Оценка на управлението на оборотния капитал на фирма Х 

2.6.1. Силни страни (предимства) 

2.6.2. Слаби страни (недостатъци) 

2.3. Препоръки за корекции в управлението на оборотния капитал на фирма Х 

 

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ 
КАПИТАЛ НА ФИРМА У (20-30 СТР.) 

3.1. Обръщаемост  

3.2. Запаси 

3.3. Налични пари 

3.4. Вземания от клиенти 

3.5. Задължения към доставчици 

3.6. Оценка на управлението на оборотния капитал на фирма У 

3.6.1. Силни страни (предимства) 



3.6.2. Слаби страни (недостатъци) 

3.7. Препоръки за корекции в управлението на оборотния капитал на фирма У 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (5-10 СТР.) 

В заключението се прави цялостна систематизация на получените в дипломната 
работа резултати. Изводите са насочени най-вече към установяване на слабостите в 
управлението на оборотния капитал на въпросните фирми и към формулиране на 
препоръки за преодоляване на тази слабости. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

„СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ В ПОЛИТИКАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА 
ФИРМА „….” ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 г. 

 

УВОД (5-10 стр.) 

1. Актуалност на проблема 

Решенията за финансиране са ключови за успеха на всяко предприятие. 
Политиката по управлението на пасивите на фирмата трябва да отчита спецификите на 
вътрешната и външната бизнес среда и да се съобразява с основните принципи на 
финансовия мениджмънт. Актуалността на проблема се повишава в условия на криза, 
затруднен достъп до финансиране и хронична междуфирмена задлъжнялост. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е политиката на финансиране на фирма „….”. 

Предмет на изследване са предимствата и недостатъците в решенията за 
финансиране на фирма „….”. 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на това изследване е да установи силните и слабите страни в политиката 
на финансиране на фирма „….” и да формулира препоръки за подобряване на тази 
политика. 

Целта на изследването е постигната чрез изпълнението на следните задачи: 

 Систематизиране на теоретичните виждания относно предимствата, 
недостатъците и начина на използване на отделните източници (глава 
първа); 

 Систематизиране на резултатите от емпирични проучвания и достигане 
до изводи дали те се покриват с теоретичните предписания (глава втора); 

 Извършване на собствено емпирично изследване върху политиката на 
финансиране на фирма „….” и съпоставка на резултатите от него с 
теоретичните постулати и резултатите от други емпирични проучвания 
(глава трета). 

4. Методи на изследване 

Използваните методи на изследване са наблюдение, систематизиране, 
сравнителен анализ, теоретично обобщаване, извеждане и формулиране на печеливши 
варианти на политика на финансиране за фирма „…”. 

ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕГЛЕД НА ТЕОРЕТИЧНАТА ЛИТЕРАТУРА ПО 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ (20-30 СТР.) 

1.1. Класификация на източниците на финансиране на предприятието 



1.1.1. Според произхода на финансовите средства 

1.1.1.1. Вътрешни източници 

1.1.1.2. Външни източници  

1.1.2. Според характера на задълженията, които пораждат 

1.1.2.1. Собствен капитал 

1.1.2.2. Привлечен капитал 

1.1.3. Специфични източници на финансиране 

1.2.Специфики на отделните източници на финансиране 

1.2.1. Предимства на отделните източници 

1.2.2. Недостатъци на отделните източници 

1.2.3. Ситуации, в които теорията препоръчва използване на определени 
източници 

1.2.4. Ситуации, в които използването на определени източници се определя 
като нежелателно 

1.3. Изводи от прегледа на теоретичната литература 

ГЛАВА ВТОРА. ПРЕГЛЕД НА ЕМПИРИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ (20-30 СТР.) 

2.1. Систематизация според резултатите 

2.2. Изводи от прегледа на емпиричните изследвания – дали емпиричните 
резултати съвпадат с теоретичните постулати 

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА 
ФИРМА „….” ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 г. (15-20 СТР.) 

3.1. Използвани източници на финансиране от фирма „………” през 
разглеждания период 

3.2. Структурата на пасивите на фирма „………” и нейната динамика през 
разглеждания период 

3.2.1. Динамика на съотношението собствен-привлечен капитал 

3.2.2. Динамика на съотношението „краткосрочни-дългосрочни пасиви” 

3.3. Оценка на политиката на финансиране на фирма „……….” 

3.3.1. Силни страни (предимства) 

3.3.2. Слаби страни (недостатъци) 

3.4. Препоръки за корекции в политиката на финансиране на фирма „……….” 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (5-10 СТР.) 



В заключението се прави цялостна систематизация на получените в дипломната 
работа резултати. Изводите са насочени най-вече към установяване на слабостите в 
политиката на финансиране на въпросната фирма и към формулиране на препоръки за 
преодоляване на тази слабости. 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

„СИЛНИ СТРАНИ И СЛАБОСТИ В ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА НА 
ФИРМА „….” ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 г. 

 

УВОД (5-10 стр.) 

1. Актуалност на проблема 

Дивидентната политика определя дела от печалбата, който собствениците на 
фирмата периодично получават под формата на дивиденти. Решенията относно 
плащането или неплащането на дивиденти могат да повлияят на пазарната цена на 
акциите, на финансовата и инвестиционната политика на предприятието. 
Разпределението на чистата печалба може да породи конфликти между собствениците 
и мениджърите на компанията. Поради огромната си важност дивидентната политика 
трябва да бъде съобразена със спецификата на вътрешната и външната бизнес среда и 
да бъде подчинена на основната цел на компанията – дългосрочното максимизиране на 
богатството на акционерите.  

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е дивидентната политика на фирма „….” за периода 
2007-2015 г. 

Предмет на изследване са предимствата и недостатъците в дивидентната 
политика на фирма „….”. 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на това изследване е да установи силните и слабите страни в 
дивидентната политика на фирма „….” за периода 2007-2015 г. и да формулира 
препоръки за подобряване на тази политика. 

Целта на изследването е постигната чрез изпълнението на следните задачи: 

 Систематизиране на теоретичните виждания относно формулирането и 
провеждането на дивидентната политика (глава първа); 

 Систематизиране на резултатите от емпирични проучвания върху 
дивидентната политика и достигане до изводи дали те се покриват с 
теоретичните предписания (глава втора); 

 Извършване на собствено емпирично изследване върху дивидентната 
политика фирма „….” и съпоставка на резултатите от него с 
теоретичните постулати и резултатите от други емпирични проучвания 
(глава трета). 

4. Методи на изследване 



Използваните методи на изследване са наблюдение, систематизиране, 
сравнителен анализ, теоретично обобщаване, извеждане и формулиране на печеливши 
варианти на дивидентна политика за фирма „…”. 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА (20-30 СТР.) 

1.1. Същност на дивидентната политика 

1.2. Начини и форми за изплащане на дивиденти 

1.3. Определяне на размера на дивидентите 

1.4. Влияние на дивидентната политика върху цената на акциите 

1.5. Въздействие на данъчното облагане върху дивидентната политика 

1.6. Дивидентите като остатък 

1.7. Ефекти на модела на потребление (клиентелски ефекти) върху дивидентната 
политика 

1.8. Информационно значение на дивидентната политика 

1.9. Отношенията „собственици - мениджъри” и дивидентната политика 

1.10. Изводи към глава първа 

ГЛАВА ВТОРА. ПРЕГЛЕД НА ЕМПИРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ 
ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА (20-30 СТР.) 

2.1. Систематизация според резултатите 

2.2. Изводи от прегледа на емпиричните изследвания – дали емпиричните 
резултати съвпадат с теоретичните постулати 

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМА 
„….” ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 г. (15-20 СТР.) 

3.1. Силни страни (предимства) 

3.2. Слаби страни (недостатъци) 

3.3. Препоръки за корекции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (5-10 СТР.) 

В заключението се прави цялостна систематизация на получените в дипломната 
работа резултати. Изводите са насочени най-вече към установяване на слабостите в 
дивидентната политика на въпросната фирма и към формулиране на препоръки за 
преодоляване на тази слабости. 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

ФАКТОРИ НА ТЪРСЕНЕТО: СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ РАСТЕЖА В БЪЛГАРИЯ ПРИ ПАРИЧЕН СЪВЕТ 

 

УВОД (5-10 стр.) 

1. Актуалност на проблема 

Въвеждането на паричния съвет през 1997 г. маркира началото на нов етап в 
най-новата стопанска история на България. Този етап се характеризира с постепенно 
икономическо възстановяване от срива в началото на 90-те години на XX век и с 
неустойчив и неравномерен икономически растеж. След период на сравнително висок 
стопански ръст от 6-7% годишно в годините преди глобалната криза, в кризисните 
условия българската икономика първо се сви с 5.5% през 2009 г., а след това бележи 
слаб растеж от под 2% годишно. Ниският стопански ръст се съчета с тенденции на 
намаляване на общото ценово равнище (дефлация) през 2013 г., което до голяма степен 
усложнява задачата на българското макроикономическо управление за намиране на 
изход от тежката кризисна ситуация. 

В икономическата теория традиционно се обособяват три групи фактори на 
растежа: фактори на търсенето, фактори на предлагането и фактори на 
разпределението. Изследването на влиянието на трите групи фактори върху растежа в 
България би било твърде амбициозна задача, надхвърляща силите и възможностите на 
един студент. Актуалността на настоящето изследване се обуславя от необходимостта 
да се анализира въздействието на факторите на търсенето върху растежа в България в 
условията на валутен борд и въз основа на този анализ да се формулират варианти и 
стратегии на макроикономическа политика, които да решат проблемите с растежа на 
българската икономика. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването са факторите от страната на търсенето в България в 
условията на валутен борд (за периода 1997 - 2015 г.). 

Предмет на изследване е въздействието на факторите на търсенето върху 
икономическия растеж в България при паричен съвет за (периода 1997 – 2015 г.). 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на магистърската теза е да представи теоретичните основи на факторите 
на търсенето, да анализира техните специфики в България и да изследва емпирично 
влиянието им върху растежа в периода на паричния съвет. 

Целта на изследването е постигната чрез изпълнението на следните задачи: 

 Разкриване на същността на факторите на търсенето и проследяване на 
тяхното представяне в отделните концепции и модели на растежа (глава 
първа); 



 Систематизиране на мерките за въздействие върху съвкупното търсене 
(глава първа); 

 Анализ на спецификите на факторите на търсенето и на паричния съвет в 
България (глава втора); 

 Емпирично изследване на въздействието на факторите на търсенето 
върху растежа в България в периода на паричен съвет (глава трета). 

 Формулиране на препоръки за стимулиране на икономическия растеж в 
България чрез мерки, ориентиране към съвкупното търсене. 

4. Методи на изследване 

В магистърската теза са използвани методите наблюдение, сравнителен анализ, 
систематизиране, теоретично обобщаване и регресионен анализ с кейнсиански и 
неокейнсиански модели. 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФАКТОРИТЕ НА 
ТЪРСЕНЕТО 

1.1. Същност на факторите на търсенето 

1.2. Представяне на факторите на търсенето в отделните теории и модели на 
растежа 

1.3. Мерки за въздействие върху съвкупното търсене 

ГЛАВА ВТОРА. СПЕЦИФИКИ НА ФАКТОРИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО И НА 
ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ 

2.1. Характеристика на факторите на търсенето в България 

2.1.1. Разходи за лично потребление 

2.1.2. Брутни вътрешни частни инвестиции 

2.1.3. Правителствени покупки 

2.1.4. Нетен износ 

2.2. Особености на българския паричен съвет 

2.2.1. Правна и организационна уредба 

2.2.2. Макроикономически инструментариум 

2.3. Ефективност на мерките за стимулиране на съвкупното търсене в условията 
на българския паричен съвет 

ГЛАВА ТРЕТА. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО 
ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ 

3.1. Преглед на емпиричните изследвания по изследвания проблем 

3.2. Собствен емпиричен анализ 



3.3. Препоръки за стимулиране на икономическия растеж чрез мерки, насочени 
към съвкупното търсене 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението се прави цялостна систематизация на получените в дипломната 
работа резултати. Изводите са насочени най-вече към установяване основните 
детерминанти на растежа в България в условията на паричен съвет от страната на 
търсенето и към формулиране на такива макроикономически политики, които в най-
пълна степен създават условия за разгръщане на действието на факторите на растежа 
от страната на търсенето. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

ФАКТОРИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО: СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ РАСТЕЖА В БЪЛГАРИЯ ПРИ ПАРИЧЕН СЪВЕТ 

 

УВОД (5-10 стр.) 

1. Актуалност на проблема 

Въвеждането на паричния съвет през 1997 г. маркира началото на нов етап в 
най-новата стопанска история на България. Този етап се характеризира с постепенно 
икономическо възстановяване от срива в началото на 90-те години на XX век и с 
неустойчив и неравномерен икономически растеж. След период на сравнително висок 
стопански ръст от 6-7% годишно в годините преди глобалната криза, в кризисните 
условия българската икономика първо се сви с 5.5% през 2009 г., а след това бележи 
слаб растеж от под 2% годишно. Ниският стопански ръст се съчета с тенденции на 
намаляване на общото ценово равнище (дефлация) през 2013 г., което до голяма степен 
усложнява задачата на българското макроикономическо управление за намиране на 
изход от тежката кризисна ситуация. 

В икономическата теория традиционно се обособяват три групи фактори на 
растежа: фактори на търсенето, фактори на предлагането и фактори на 
разпределението. Изследването на влиянието на трите групи фактори върху растежа в 
България би било твърде амбициозна задача, надхвърляща силите и възможностите на 
един студент. Актуалността на настоящето изследване се обуславя от необходимостта 
да се анализира въздействието на факторите на предлагането върху растежа в България 
в условията на валутен борд и въз основа на този анализ да се формулират варианти и 
стратегии на макроикономическа политика, които да решат проблемите с растежа на 
българската икономика. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването са факторите от страната на предлагането в България в 
условията на валутен борд (за периода 1997 - 2015 г.). 

Предмет на изследване е въздействието на факторите на предлагането върху 
икономическия растеж в България при паричен съвет за (периода 1997 – 2015 г.). 

3. Цел и задачи на изследването 

Целта на магистърската теза е да представи теоретичните основи на факторите 
на предлагането, да анализира техните специфики в България и да изследва емпирично 
влиянието им върху растежа в периода на паричния съвет. 

Целта на изследването е постигната чрез изпълнението на следните задачи: 

 Разкриване на същността на факторите на предлагането и проследяване 
на тяхното представяне в отделните концепции и модели на растежа 
(глава първа); 



 Систематизиране на мерките за въздействие върху съвкупното 
предлагане (глава първа); 

 Анализ на спецификите на факторите на предлагането и на паричния 
съвет в България (глава втора); 

 Емпирично изследване на въздействието на факторите на предлагането 
върху растежа в България в периода на паричен съвет (глава трета). 

 Формулиране на препоръки за стимулиране на икономическия растеж в 
България чрез мерки, ориентиране към съвкупното предлагане. 

4. Методи на изследване 

В магистърската теза са използвани методите наблюдение, сравнителен анализ, 
систематизиране, теоретично обобщаване и регресионен анализ с производствени 
функции. 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФАКТОРИТЕ НА 
ПРЕДЛАГАНЕТО 

1.1. Същност на факторите на предлагането 

1.2. Представяне на факторите на предлагането в отделните теории и модели на 
растежа 

1.3. Мерки за въздействие върху съвкупното предлагане 

ГЛАВА ВТОРА. СПЕЦИФИКИ НА ФАКТОРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И 
НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ 

2.1. Характеристика на факторите на предлагането в България 

2.1.1. Природни ресурси 

2.1.2. Труд 

2.1.3. Капитал 

2.1.4. Технически прогрес 

2.2. Особености на българския паричен съвет 

2.2.1. Правна и организационна уредба 

2.2.2. Макроикономически инструментариум 

2.3. Ефективност на мерките за стимулиране на съвкупното предлагане в 
условията на българския паричен съвет 

ГЛАВА ТРЕТА. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ПРЕДЛАНЕТО 
ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ 

3.1. Преглед на емпиричните изследвания по изследвания проблем 

3.2. Собствен емпиричен анализ 



3.3. Препоръки за стимулиране на икономическия растеж чрез мерки, насочени 
към съвкупното предлагане 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението се прави цялостна систематизация на получените в дипломната 
работа резултати. Изводите са насочени най-вече към установяване основните 
детерминанти на растежа в България в условията на паричен съвет от страната на 
предлагането и към формулиране на такива макроикономически политики, които в 
най-пълна степен създават условия за разгръщане на действието на факторите на 
растежа от страната на предлагането. 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

 

СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКОТО МАКРОФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ В 
РЕЖИМ НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ 

 

 

Увод  

Глава първа. Организационни и структурни специфики на България в 
режим на Паричен съвет  

1.1. Валутни режими  

1.1.1. Същност, етапи и критерии за избор  

1.1.2. Видове валутни режими  

1.1.3. Валутен режим в България  

1.2. Паричен съвет  

1.2.1. Възникване, развитие и същност  

1.2.2. Предимства и недостатъци на Паричния съвет  

1.2.3. Паричен съвет в България  

Глава втора. Българската макрофинансова политика в период на 
икономически растеж (2003 г. – 2008 г.)  

2.1. Динамика на компонентите на БВП на България за периода (2003 г. – 2008 
г.)  

2.2. Парична политика в България по време на икономически растеж (2003 г. – 
2008 г.)  

2.2.1. Задължителни минимални резерви  

2.2.2. Лихвена политика  

2.2.3. Платежен баланс  

2.2.4. Операции на открития пазар  

2.2.5. Кредитор от последна инстанция  

2.3. Фискална политика на България за периода 2003 г. – 2008 г.  

Глава трета. Българската макрофинансова политика в период на 
икономическа криза (2009 г. – 2013 г.) 

3.1. Динамика на компонентите на БВП на България за периода 2009 г. – 2013 г.  



3.2. Парична политика в България по време на икономическа криза (2009 г. – 
2013 г.)  

3.2.1. Платежен баланс  

3.2.2. Лихвена политика и банков сектор  

3.3. Фискална политика в България по време на икономическа криза (2009 г. – 
2013 г.)  

Заключение  

Използвана литература  

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

 

АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 2007 – 2015 Г. 

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „………………“ 

 

 

УВОД 

ГЛАВА  ПЪРВА Организация на застрахователната дейност в България  

1.1. Исторически преглед на застрахователната дейност 

1.2. Действаща правна уредба и застрахователен надзор  

ГЛАВА ВТОРА Организация и динамика на развитие на застрахователния 

пазар за периода 2007 – 2015 г. 

2.1. Структура на застрахователния пазар  

 2.1.1. Застрахователни дружества 

 2.1.2. Потребители на застрахователни услуги 

 2.1.3. Застрахователни брокери и агенти – организация, дейност и 

функции; 

 2.1.4. Застрахователни услуги – структура, динамика и пазарен дял; 

2.2. Анализ на структурата и състоянието на общозастрахователния пазар  

2.3. Анализ на структурата и състоянието на животозастрахователния пазар  

2.4. Презастраховане 

 2.4.1. Същност, функции и значение на презастраховането 

 2.4.2. Обем и динамика на презастрахователната дейност  

ГЛАВА ТРЕТА Анализ на състоянието и пазарните позиции на  

застрахователно дружество „……………………“ 

3.1. Анализ на финансовите показатели на компанията за изследвания период   

(Премиен приход, изплатени обезщетения и финансов резултат за периода) 

3.2. Пазарен дял на компанията ( Анализ на динамиката на пазарния дял на 

компанията по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователна дейност)  

3.3. Инвестиционна политика, рискова активност и перспективи за развитие  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ (ETF) – СЪЩНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ  И ПАЗАРНА ДИНАМИКА 

 

УВОД 

Първа глава Същност и организация на търговията с Борсово търгувани 

фондове (ETF) 

1.1. Същност и структура на борсово търгуваните фондове 

1.2. Историческо развитие 

1.3. Юридическа форма и основни изисквания към ETF 

1.4. Инвестиционна полза от борсово търгуваните фондове 

1.5. Видове борсово търгувани фондове 

1.6. Съпоставка на борсово търгуваните фондове и взаимните фондове 

1.7. Положителни страни и недостатъци на борсово търгуваните фондове 

 

Втора глава  Пазарна динамика на търговията с Борсово търгувани 

фондове (ETF) за периода 2007 - 2015 г. 

2.1. Пазарен дял и инвестиционна активност в ETF в глобален мащаб   

2.2. Активи на борсово търгуваните фондове в глобален мащаб 

2.3. Инвестиции в ETF в България 

2.4. Перспективи за развитие   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

 

ДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  - ИНВЕСТИЦИОННИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПАЗАРНА ДИНАМИКА 

 

 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА  ПАЗАРИ НА ДЕРИВАТИНИ ЦЕННИ КНИЖА  

1.1. Същност и развитие на пазара на дериватини ценни книжа.  

1.2. Водещи в глобален мащаб борсови и извънборсови пазари (Over-the-counter 

markets)  

ГЛАВА ВТОРА  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТНИ 

ЦЕННИ КНИЖА 

2.1. Суапи – същност, видове, ползи и рискове 

2.2. Опции - същност, ползи и рискове 

        - Поява и развитие на опционните  контракти  

        - Същностна характеристика на опциите  

        - Механизъм на търговия 

        - Видове опции - Валутна опция (Currency Option), Опции  за  акции (Equity 

Options), Индексни опции (Index Options) и Лихвени опции (Interest Rate Options) 

2.3. Фючърси  – същност, видове, ползи и рискове 

        - Поява и развитие на фючърсните контракти  

        - Същностна характеристика на фючърсите  

        - Механизъм на търговия 

        - Видове финансовите фючърси  

        - Борсови стратегии с фючърси  

2.4. Форуърди – същност, видове, ползи и рискове 

        - Същностна характеристика на форуърдите  

        - Механизъм на търговия и пазарен дял 

ГЛАВА ТРЕТА  ГЛОБАЛЕН ПАЗАР НА ДЕРИВАТНИ ЦЕННИ КНИЖА В 

ПЕРИОДА 2007 - 2015 Г. ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ. 



3.1. Пазарна динамика на търгуваните дериватни ценни книжа – анализ на 

борсовите и извънборсовите пазари в периода 2007 - 2015 г. – тенденции и 

перспективи на развитие. 

3.2. Въздействие на дериватните ценни книжа върху икономическия растеж- 

същност и канали на въздействие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА  

                                            

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

ДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ФИНАНСОВИЯ РИСК 

 

 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ 

РИСК 

1.1. Риск и видове риск. 

1.2. Измерване на финансовия риск – променливост и нейното иконометрично 

моделиране 

1.3. Value At Risk като техника за управление на финансовите рискове – 

същност, възможности и приложение 

1.4. Хеджиране 

 

ГЛАВА ВТОРА ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ 

РИСКОВЕТЕ ЧРЕЗ ДЕРИВАТНИ ЦЕННИ КНИЖА 

2.1. Хеджингови стратегии базирани на използването на опции 

2.2.Хеджингови стратегии базирани на използването на фючърси 

2.3. Хеджингови стратегии базирани на използването на суапи 

 

ГЛАВА ТРЕТА ГЛОБАЛЕН ПАЗАР НА ДЕРИВАТНИ ЦЕННИ КНИЖА В 

ПЕРИОДА 2007 - 2015 Г. 

3.1. Пазарна динамика на търгувани дериватни ценни книжа – анализ на 

борсовите и извънборсовите пазари на даден финансов дериват в периода 2007 - 2015 г. 

– тенденции и перспективи на развитие. 

3.2. Перспективи за развитие на глобалния пазар на дериватни ценни книжа – 

като цяло. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема: 

 

 

ФЮЧЪРСЕН ПАЗАР – СЪЩНОСТ, ПРОДУКТИ И ХЕДЖИНГОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА ВЪЗНИКВАНЕ НА ФЮЧЪРСНИТЕ ПАЗАРИ. 

ФЮЧЪРСНИ БОРСИ 

1.1. Кратка история на фючърсните пазари 

1.2. Фючърсни борси (Същност и възникване, Основни фючърсни борси в САЩ 

и Европа)  

ГЛАВА ВТОРА СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕХАНИЗЪМ НА 

ТЪРГОВИЯ ФЮЧЪРСНИТЕ КОНТРАКТИ 

2.1. Фючърси и форуърди – същност 

2.2. Спецификации на фючърсния контракт 

2.3. Класификация на фючърсните контракти  

2.3.1. Видове стокови фючърси 

2.3.2. Видове финансови фючърси 

2.3.3. Мини фючърсни контракти 

2.3.4. Екзотични фючърсни контракти  

2.4. Механизъм на търговия с фючърси 

2.4.1. Участници в търговията 

2.4.2. Откриване на позиция 

2.4.3. Видове поръчки  

2.4.4. Маржин  

2.4.5. Привеждане към пазара  

2.4.6. Изпълнение и доставка   

2.4.7. Клирингова система  

ГЛАВА ТРЕТА ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 3.1. Инвестиционни стратегии с фючърсни контракти 

3.1.1. Хеджингови стратегии 

3.1. 2. Спекулативни стратегии 



3.2. Инвестиции в фючърсни фондове – същност и пазарна динамика 

3.2.1. Същност на фючърсните фондове 

3.2.2. Борсово търгувани фондове (ETFs) и фючърсите върху тях  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

                                 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ 

 

 

УВОД  

В уводната част на дипломната работа се поставя акцент върху значимостта на 

разглежданата тема. Изясняват се обектът, предметът и целите на изследването. Залага 

се работна хипотеза и ограничителни условия.    

ГЛАВА ПЪРВА Възникване на Европейския бюджет 

Разглежда се идеята за възникването на европейския бюджет.  Изяснява се 

същността и значението на бюджета, неговото място и роля.   

1.1. Нормативни тенденции на приходите в Европейския бюджет 

Тук се поставя акцент върху нормативния базис върху който изграден 

Европейския бюджет. Необходимо е да се  направи аналитична ретроспекция на 

нормативните промени от създаването на бюджета. Съществуват ли механизми за 

регулации в периоди на криза. 

1.2. Теоретични постановки за формиране на Европейския бюджет 

Представят се основните теории за формиране на бюджетни приходи. Извеждат 

се доводи защо е добре или защо не е добре, видовете приходи да са увеличават или да 

се понижават. Коментират се последствията от тази динамика. 

1.3. Начини за формиране на приходи в Европейския бюджет 

Разглеждат се и се представят четирите начина за набиране на приходите в 

Европейския бюджет. Представят се нормативно и теоретично.  

ГЛАВА ВТОРА Емпиричен анализ на приходите в Европейския бюджет 

2.1. Анализ на приходите от вноските на страните членки в ЕС 

Подлагат се на количествен анализ приходите от вноските на страните-членки 

като дял от БВП. Прилага се статистически анализ за периода 2000–2014 г. 

Установяват се резултати кои страни имат най-голям принос за формирането на 

приходите в бюджета.  

2.2. Анализ на приходите от общата митническа политика 

Подлагат се на количествен анализ приходите от мита на страните-членки. 

Прилага се статистически анализ за периода 2000 – 2014 г. Установяват се резултати за 

приходите от мита. Търсят се доказателства дали събираемостта се покачва или се 



понижава. Може да се разгледат два подпериода, като например 2000-2007 г. 

приходите преди икономическата криза, а за периода 2008 – 2014 г. приходите от мита 

във време на криза. 

2.3. Анализ на приходите от ДДС 

В тази част на анализа се представят приходите от ДДС в бюджета на ЕС. Тук 

също се осъществява количествен анализ. Тук също се разглеждат два под периода 

2000-2007 г. преди икономическата криза и 2008-2014 г. във време на криза. 

Установява се дали приходите се покачват или се понижават. 

2.4. Анализ на приходите от данъците върху доходите на европейските 

служители 

Разглежда се въпросът за приходите от данъците на европейските служители. 

Анализираният период е 2000-2014 г. Търсят се доказателства за повишаване или 

понижаване на  приходите от това облагане. Основна детерминанта може да се вземе 

темпа на нарастване на дохода.  

ГЛАВА ТРЕТА Емпиричен анализ на видовете разходи на Р. България в 

приходната част на европейския бюджет 

3.1. Анализ на вноската като страна-член от БВП на Р. България в европейския 

бюджет 

Подлага се на анализ вноската от страна на Р. България в бюджета на ЕС. 

Изследва се периода 2007-2014 г. Формират се изводи за динамиката на приходите с 

оглед на динамиката на БВП, като основна детерминанта.   

3.2. Анализ на приходите от мита на Р. България в европейския бюджет 

Анализира се събираемостта от мита за периода 2007-2014 г. Разглежда се 

динамиката на приходите от мита, каква част от тях според законовите регламенти 

формират приходите в европейския бюджет.  

3.3. Роля и място на приходите от ДДС  на Р. България като дял в европейския 

бюджет 

Разглежда се ДДС като приходоизточник в европейския бюджет. Анализира се 

периода 2007-2014 г.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключителната част в дипломната работа фокусира внимание върху 

осъществения от автора емпиричен анализ. Обобщават се и се интерпретират 

получените резултати. Дипломантът дава отговор дали са постигнати заложените цели 

в дипломната работа.  



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

Използваната литература се цитира коректно от дипломанта. Посочват се 

използваните литературни източници, в т.ч. учебници, научни публикации в списания, 

електронни сайтове.  

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

 

АНАЛИЗ НА РАЗХОДНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ 

 

 

УВОД 

В уводната част на дипломната работа се изяснява значимостта на 

разглежданата тема, обектът, предметът и целите на изследването. Залагат се работна 

хипотеза и ограничителни условия. 

ГЛАВА ПЪРВА Възникване на Европейския бюджет  

1.1. Нормативни регулации на разходите в Европейския бюджет; 

Разглежда се причината за възникването на европейския бюджет. Изясняват се 

нормативните регулации, относно разходната политика.  

1.2. Теоретични постановки на връзката разходи-ползи; 

Разглежда се теоретичното представяне на връзката разходи-ползи. Същност, 

особености и характеристика. 

1.3. Структурни фондове на ЕС; 

В тази част на дипломната работа се  извежда ролята, мястото и значимостта на 

структурните фондове на ЕС. Извеждат се приоритетните разходните политики. 

Разглежда се рамковият период 2007-2013 година.  

1.4. Кохезионна политика в ЕС; 

Обяснява се какво е кохезионна политика. Какви са ползите и какви са 

приоритетите. Разглеждат се разходите по кохезионните фондове на ЕС. Проследяват  

се страните които получават средства по този фонд. Разглежда се рамковият период 

2003-2014 година. 

1.5. Новата финансова рамка 2014-2020 г. 

Разглежда се новата финансова рамка за периода 2014-2020 г. Извеждат се 

приоритетните области. Съпоставят се двата рамкови периода 2007-2013 г. и 2014-2020 

г., открояват разликите между тях.  

ГЛАВА ВТОРА Емпиричен анализ на разходната политика в Европейския 

бюджет 

2.1. Анализ на страните бенефициенти на европейски средства в ЕС; 



Провежда количествен анализ със статистически данни на финансовите средства които 

получават страните-членки на ЕС. Анализира се периода е 2007-2015 г. Установява се 

кои страни получават най-много европейски средства, като дял от БВП и БВП на глава 

от населението.  

2.2. Анализ на видовете разходи в страните от ЕС; 

Осъществява се анализ със статистически данни за периода 2007-2015 г. 

Анализират се видовете разходи от европейския бюджет в следните направления: 

селскостопанска политика, структурна и кохезионна политика. Извежда динамиката на 

тези разходи за изследвания период.    

2.3. Анализ на европейските средства в Р. България, като фактор за 

икономически растеж; 

Със статистически данни се анализират получените финансови средства от ЕС  

за периода 2007-2015 г. Установява се кои са приоритетните сфери за България и какви 

средства е получила за изминалия период. Следователно дали усвояемостта се покачва 

или намалява. Търсят се доказателства дали получените средства стимулират 

икономическия  растеж на България.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключителната част в дипломната работа фокусира внимание върху 

осъществения от автора емпиричен анализ. Обобщават се и се интерпретират 

получените резултати. Дипломантът дава отговор дали са постигнати заложените цели 

в дипломната работа.  

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

Използваната литература се цитира коректно от дипломанта. Посочват се 

използваните литературни източници, в т.ч. учебници, научни публикации в списания, 

електронни сайтове. 

 

 

  



Примерна структура на дипломна работа на тема 

 

ФИНАНСОВИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В ЕС 

 

 

УВОД 

В уводната част на дипломната работа се изяснява значимостта на 

разглежданата тема, обектът, предметът и заложените цели в изследването. Формират 

се работна хипотеза и се поставят ограничителни условия. 

ГЛАВА ПЪРВА Контролни органи на финансовите средства в ЕС 

1.1. Европейска сметна палата 

Прави се ретроспекция за необходимостта от контрол на финансовите средства 

в ЕС и нуждата за създаването на контролни органи. Установява се каква е дейността 

по отношение на контролната функция на ЕСП. Очертава се структурата на 

управление. Извеждат се функциите и правомощията.   

1.2. ОЛАФ 

Прави се преглед на дейността на ОЛАФ, като контролен орган на финансовите 

средства в ЕС. Установява се каква е дейността на контролната функция на ОЛАФ. 

Очертава се структурата на управление. Разглеждат се функциите и правомощията.  

Съпоставят се дейностите на контрол между ЕСП и ОЛАФ. 

1.3. Национални финансови контролни органи – АФКОС 

Прави се преглед на дейността на АФКОС като контролен орган на 

финансовите средства в България. Установява се каква е дейността на контролната 

функция на АФКОС. Очертава се структурата на управление. Установяват се 

функциите и правомощията на агенцията. Извежда са кои са европейските служби с 

които си партнира АФКОС. 

ГЛАВА ВТОРА Анализ на злоупотребите с финансови средства в ЕС 

2.1. Анализ на разкриваемостта на финансови средства от Европейската сметна 

палата 

В тази част на дипломната работа се осъществява количествен анализ на 

ефективността на ЕСП. За периода 2007-2015 г. се изследва разкриваемостта на 

злоупотреби с финансови средства. Извежда се в кои политики се наблюдават най-

много злоупотреби и най-много разкрития. 

2.2. Анализ на разкриваемостта на финансови средства ОЛАФ 



Осъществява се емпиричен анализ на ефективността на ОЛАФ. За периода 2007-

2015 г. се изследва разкриваемостта на злоупотреби с финансови средства. Извежда се 

в кои политики се наблюдават най-много злоупотреби и най-много разкрития. 

2.3. Анализ на разкриваемостта на финансови средства от АФКОС 

Провежда се емпиричен анализ за ефективността на АФКОС. За периода 2007-

2015 г. се изследва разкриваемостта на злоупотреби с финансови средства. Извежда се 

в кои политики се наблюдават най-много злоупотреби и най-много разкрития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключителната част в дипломната работа фокусира внимание върху 

осъществения от автора емпиричен анализ. Обобщават се и се интерпретират 

получените резултати. Дипломантът дава отговор дали са постигнати заложените цели 

в дипломната работа.  

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

Използваната литература се цитира коректно от дипломанта. Посочват се 

използваните литературни източници, в т.ч. учебници, научни публикации в списания, 

електронни сайтове. 

 

  



 


