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I. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал” е 

специална надграждаща дисциплина, разработена за целите на обучение на студентите от 

специалност „Счетоводство и финанси” от Икономически университет-Варна. В резултат на 

изучаване на тази избираема дисциплина студентите придобиват специални знания с 

финансов и управленски характер, допълващи получените по отделните счетоводни 

дисциплини, а това разширява обхвата на техните умения и дава съществено предимство при 

последваща реализация в стопанската практика.  

Дисциплината тематично е разделена на два взаимосвързани модула. Модулът 

“Кредитен анализ на клиенти” има за цел да запознае студентите с основните елементи, 

които формират индивидуалният рисков профил на купувача, някои индикации и базисни 

финансово-счетоводни показатели за оценка на риска при избора на контрагент (клиент), 

приложението на техниките на финансовия анализ при определяне кредитния рейтинг на 

клиента на база информация от финансовите отчети, както и на всякаква друга публично 

достъпна информация. Акцентирано е и върху кредитния анализ и оценката на 

платежоспособността на контрагентите на предприятието, като са разгледани 

съответните системи и методи за това. Известно внимание е обърнато и върху елементите 

на кредитната търговска политика, системите за мониторинг и контрол на вземанията, 

както и използването на подходящи кредитни обезпечения. 

Вторият тематичен модул е посветен на управлението на оборотния капитал, но 

приоритетно е разгледан един негов основен компонент-материалните запаси и връзката им с 

останалите компоненти на оборотния капитал-паричните средства и разчетите. В тази 

част на дисциплината са разгледани основните концепции за оборотния капитал и неговото 

управление, стратегиите и моделите за управление на неговите елементи. Съществено 

внимание е обърнато на анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, 

както и на основните финансово-счетоводни показатели за оборотен капитал и 

приложението им в управлението. Акцент е поставен и върху техниките за управление на 

материалните запаси, но в контекста на връзката им с останалите компоненти на 

оборотния капитал. 

 

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

No. 

по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Модул 1. Кредитен анализ на клиенти  
 

Тема 1. Елементи и основни фактори, влияещи 
върху търговския кредитен риск. 

 

 

2 

 

 

2 

 

1.1. 

Основни елементи на индивидуалния рисков профил на 

купувача. Индикации и базисни финансово-счетоводни 

показатели за оценка на риска при избора на контрагент. 

   

1.2. Анализ на секторния риск.    

1.3. 
Макроикономически риск. Влияние на държавния кредитен 

рейтинг. 
   

Тема 2. Финансов анализ на ключови показатели 
при определяне кредитния рейтинг на клиента на 

база информация от финансовите отчети. 

3 2  

2.1. Финансовите отчети като информационна база за целите на    



оценката на кредитния рейтинг на клиента. 

2.2. 
Система от показатели за оценка на кредитния рейтинг на 

клиента. 
   

Тема 3. Анализ на кредитоспособността на клиента 
по методологията на присвояване на кредитен 

рейтинг. Количествени и качествени стандарти за 
определяне кредитоспособността на клиента. 

2 2  

3.1. 

Предимства и недостатъци на методологията за присвояване 

на кредитен рейтинг като основен аналитичен инструмент за 

оценка на кредитоспособността на клиента. 

   

3.2. 
Преглед на основните стандарти за определяне 

кредитоспособността на клиента. 
   

Тема 4. Компоненти на методологията на 
присвояване на кредитен рейтинг. Рейтингови 

скали и рейтингови агенции. 

2 1  

4.1. 
Същност и основни етапи в методологията на присвояване на 

кредитен рейтинг. 
   

4.2. 
Представяне на основните рейтингови агенции и 

разработените и използваните от тях рейтингови скали. 
   

Тема 5. Кредитен анализ и оценка на 
платежоспособността на контрагентите на 

предприятието.  

 

3 

 

3 
 

5.1. 
Системи и методи за оценка на кредитоспособността на 

клиента. 
   

5.2. 

Аналитични модели за прогнозиране на опастността от 

банкрут-метод „6С“, скоринг система (scoring system),  

„Z-score“ система на Е.Алтмън, коефициентен метод на 

Р.Тафлер, модели на Р.Лис, У.Бивер, Г.Спрингейт, 

Дж.Фулмар. 

   

Тема 6. Елементи на кредитната търговска 
политика.  

2 2  

6.1. 
Определяне на условията на кредитните търговски сделки на 

предприятието. 
   

6.2. 
Специални договорни клаузи. Политики на фактуриране и 

плащане. 
   

Тема 7. Основни подходи за набюдение и контрол 
на вземанията. 

2 2  

7.1. Системи за мониторинг и контрол на вземанията.    

7.2. Методи и техники за стимулиране на плащанията от клиенти.    

Всичко по модул 1:  16 14  

Модул 2. Управление на оборотния капитал в контекста на  

управлението на материалните запаси. 

 

Тема 1. Концепции за оборотния капитал и 
неговото управление.  

1 1  

1.1. 
Счетоводна интерпретация на компонентите на оборотния 

капитал (балансова концепция). 
   

1.2. Финансова концепция и концепция, базирана върху    



оперативния и паричния цикъл. 

Тема 2. Връзка между на управлението на 
оборотния капитал и финансовото състояние на 

предприятието.  

1 1  

2.1. 
Цели на управлението на оборотния капитал за оптимизиране 

на финансовото състояние на предприятието. 
   

2.2. Решение на дилемата: ликвидност или рентабилност.    

Тема 3. Зависимост на оборотния капитал от обема 
и естеството на дейността на предприятието. 

1 1  

3.1. 
Критерии за дефиниране на оптимално ниво на оборотния 

капитал спрямо обема и естеството на дейността. 
   

3.2. 
Избор между краткосрочно и дългосрочно финансиране и 

възможни финансови източници. 
   

Тема 4. Подходи за управление на елементите на 
оборотния капитал. 

 

1 

 

1 
 

4.1. 
Стратегии и модели за управление на елементите на 

оборотния капитал. 
   

4.2. 
Видове управленски политики спрямо компонентите на 

оборотния капитал-агресивна, умерена и консервативна.  
   

Тема 5. Изследване на вързката между 
краткотрайните активи и краткосрочните 

задължения на предприятието.  

2 3  

5.1. 

Анализът на краткотрайните активи и краткосрочните 

задължения-основа за оценка на равнището на оборотния 

капитал. 

   

5.2. 
Основни финансово-счетоводни показатели за оборотен 

капитал и приложението им в управлението. 
   

Тема 6. Управление на материалните запаси 
(Inventory Management). 

4 3  

6.1. Видове материални запаси. Класификация.    

6.2. 

Системи за отчитане и оценка на материалните запаси 

(Inventory Costing and Valuation). Информационна база за 

целите на анализа. 

   

6.3. 
Показатели за анализ на обръщаемостта на материалните 

запаси (Inventory Turnover Ratio). 
   

6.4. 

Техники за управление на материалните запаси. Политики на 

поръчки и доставки, нива на складови запаси и буфери, 

система „Just-in-time”. 

   

Тема 7. Връзка между управление на вземанията 
(Receivables Management) и управлението на 

материалните запаси (Inventory Management). 

2 3  

7.1. 

Дефиниране на оптимални нива на складови наличности и 

буфери и връзка със съответното ниво на вземанията на 

предприятието. 

   

7.2. 

Управление на дебиторската задлъжнялост чрез 

приложението на съответни техники и политики за 

управление на материалните запаси. 

   

Тема 8. Възможности за оптимизиране на връзката 
между управление на вземанията (Receivables 

2 3  



Management) и управлението на паричните 
средства (Cash Management). 

8.1. 

Цикъл на възникване и събиране на вземания и цикъл на 

паричните потоци. Съотношение на продължителността им и 

възможности за оптимизиране. 

   

8.2. 
Модели за определяне оптималното ниво на парични средства 

на предприятието и съответното ниво на вземанията му. 
   

Всичко по модул 2:  14 16  

 Общо: 30 30  

 

III.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

 

No. 

по  

ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Домашна работа - писмена по зададена задача 1 20 

1.2. Контролна работа - писмена по зададена конкретна задача 2 30 

Общо за семестриален контрол: 3 50 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит - класически писмен с 2 изтеглени на лотариен принцип 

въпроса и решаване на задача или тест 
1 70 

 Общо за сесиен контрол: 1 70 

 Общо за всички форми на контрол: 4 120 
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