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1. Правен статут на БНБ
• Основен капитал и резерви
• Структура и управление
• Взаимоотношения с банките
• Отношения между БНБ и държавата
• Надзор върху банковата дейност. Основен капитал и резерви
2. Банкова система
• Характеристика на банковата система
• Същност, видове и структура на банковата система
• Видове банки и банкови операции
• Банкова система в Република България
3. Търговската банка като субект на банковото право
• Същност на търговската банка
• Учредяване на търговска банка
• Получаване на лиценз за банкова дейност
• Понятие и видове банкови сделки
4. Банката и обкръжаващата среда
• Макросреда и микросреда
• Влияние на факторите на обкръжаващата среда
• Видове рискове за банката
5. Финанси и финансова система
• Същност на финансите
• Видове публични и непублични финанси
• Финансовата система като съвкупност от институции

6. Пазари
• Същност на пазара
• Класификация на пазарите
• Валутен пазар
7. Собствен капитал на Търговска банка (ТБ)
• Източници на собствен капитал
• Изисквания за формиране на собствения капитал
• Състав и структура на собствения капитал
8. Привлечен капитал на търговската банка (ТБ)
• Източници на привлечен капитал
• Състав на привлечения капитал
• Структура и качество на привлечения капитал
9. Банков маркетинг
• Същност на банковия маркетинг
• Видове
• Маркетингова политика
10. Кредити на Търговска банка (ТБ)
• Същност и видове кредити
• Условия за отпускане на кредит
• Анализ на кредитоспособността
11. Начини и форми на плащане
• Банкова сметка – условия за откриване на банкови сметки.
• Видове банкови сметки
• Форми на плащания – кредитен превод, директен дебит, акредитив, чекове,
електронни форми на плащане
12. Управление на персонала и мотивация
• Планиране, набиране и подбор на кадрите
• Същност и значение на мотивацията
• Теории за мотивацията
13. Данъчни задължения на фирмата. Видове данъци
• Формиране на облагаема печалба по ЗКПО
• Данъчен кредит по ЗДДС
• Облагаеми доходи по ЗДДФЛ
14. Взаимоотношения на предприятието със застрахователните
дружества и осигурителните институции
• Характеристика на застрахователните предприятия
• Характеристика на осигурителните институции

• Видове рискове
• Видове застрахователни и осигурителни дейности

15. Банков мениджмънт
• Същност, основни понятия и функции на банковия мениджмънт
• Целеполагане и планиране
• Анализ и контрол на дейността на банката
16. Приходи и разходи на Търговска банка (ТБ)
• Същност на приходите в ТБ
• Същност на разходите в ТБ
• Класификация на приходите и разходите
• Управление на финансовия резултат в ТБ
17. Статистическо изучаване на влогонабирателната и
депозитната дейност на банковите институции
• Същност на влогонабирателната дейност
• Същност на депозитната дейност
• Показатели за статистическо изучаване на влогонабирателната дейност
• Показатели за статистическо изучаване на депозитната дейност
18. Взаимоотношенията на предприятието с бюджетните
организации.
• Характеристика на бюджетната система в Република България
• Същност и видове бюджетни предприятия
• Специфика в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия
• Специфики в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета
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