
 
 

 
 

“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на „ИНТЕР 
КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ” и “EXPERT EVENTS”, организира  

Практически курс на тема: 
 
 
 

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. 
КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. 

ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И 
РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА” 

 
 

29 и 30 септември 2016 г., гр. София 
х-л „Arena di Serdica”, ул. “Будапеща” 2 

 
 

Лектор: РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси 
   

 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 

 
29 септември 2016 г. - четвъртък: 

 
 
09.00 – 09.20 ч. - Регистрация на участниците 
 
 
 
09.20 – 09.30 ч. - ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
 
 
09.30 - 10.40 ч. - Тема 1 – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ (РАБОТНИЯ) 
КАПИТАЛ НА ФИРМАТА: 
 

 
 Оборотния капитал или метаморфозите на парите в бизнеса 

 Компоненти на оборотния капитал: 

o Краткотрайни активи: пари; материални запаси; вземания; инвестиции в 
краткосрочни ценни книжа; разходи за бъдещи периоди 

o Краткосрочни задължения: задължения към доставчици; задължения към 
персонала; задължения по търговски ценни книги; задължения за данъци и 



осигурителни вноски; получени аванси и приходи за бъдещи периоди; платими 
лихви 

 Цели на управлението на оборотния капитал 

 Ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата 
функция на фирмата 

 Дискусия по тема 1 
 

 
10.40 – 11.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
 
11.00 - 12.30 ч. - Тема 2 - АНАЛИЗ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ И 
КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ: 
 

 
 Цели на анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения 

 Чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен 
капитал 

 Основни финансови коефициенти за оборотния капитал: 

o Коефициент за обща ликвидност (Current Ratio) 

o Коефициент за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio) 

o Коефициент за парична ликвидност (Cash Ratio) 

o Обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio) 

o Обороти на материалните запаси (Inventory Turnover Ratio) 

o Обороти на вземанията (Receivables Turnover Ratio) 

o Обороти на задълженията (Payables Turnover Ratio) 

 Приложение на финансовите коефициенти в управлението 

 Примери и дискусия по тема 2 

 
 
12.30 – 13.00 ч. – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН ПРИМЕР: ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
 
 
 
13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Arena di Serdica” 
 
 



 
14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 - ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИЯ 
ОБОРОТЕН КАПИТАЛ: 
 

 
 Основи на краткосрочното финансово планиране 

 Оперативен цикъл (Operating Cycle) и цикъл на паричните потоци (Cash Cycle): 

o Период на вземанията 

o Период на материалните запаси 

o Период на задълженията 

o Оперативен цикъл и цикъл на паричните потоци 

 Възможности за финансиране на оборотния капитал 

 Възможности за оптимизиране на оперативния цикъл на фирмата 

 Анализ и управление на размера на инвестициите на фирмата в краткосрочни 
активи. Оптимизиране  

 Техники за съставяне и изпълнение на парични бюджети (Cash Budgets) 

 Примери и дискусия по тема 3 

 
 
15.30 – 16.00 ч. – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН ПРИМЕР: ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПАРИЧЕН БЮДЖЕТ (Cash Budget) 
 

 
 
16.00 – 16.20 ч. - Кафе пауза 
 

 
 
16.20 – 17.30 ч. – Тема 4 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ (Cash Management): 
 

 
 Управление на постъпленията, контрол върху постъпленията 

 Управление на плащанията, контрол върху плащанията 

 Финансиране на паричен недостиг във фирмата 

 Инвестиране на парични излишъци 

 Източници и решения на проблемите с ликвидността 

 Примери и дискусия по тема 4 

 



 
30 септември 2016 г. - петък: 

 
 
 
09.00 - 10.40 ч. - Тема 5 - УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (Inventory 
Management): 
 

 
 Ключовото значение на управлението на материалните запаси за 

краткосрочната фирмена рентабилност 

 Видове материални запаси. Класификация  

 Влияние на материалните запаси върху печалбата 

 Системи за отчитане и оценка на материалните запаси (Inventory Costing and 
Valuation) 

o Първа входяща – първа изходяща (FIFO) 

o Последна входяща – първа изходяща (LIFO) 

o Средна претеглена (WA) 

o Специфична 

o Стандартна 

 Анализ на оборота на материалните запаси (Inventory Turnover Ratio) 

 Техники за управление на материалните запаси  

o Оптимално количество на заявките (EOQ) 

o Статистическо управление на запаса 

o Just-in-Time и Kanban 

 Примери и дискусия по тема 5 

 
 
10.40 – 11.00 ч. - Кафе пауза 
 

 
 
11.00 - 13.00 ч. - Тема 6 - УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ (Receivables 
Management): 
 

 
 Видове вземания 

 Оценка и отчитане на вземанията 



 Кредитната политика на фирмата като ключов инструмент за управлението на 
вземанията  

 Компоненти на кредитната политика на фирмата. Оптималната кредитна 
политика – същност и начини за постигането и: 

o Определяне на условията на кредитните сделки на фирмата. Кредитни 
обезпечения – видове, предимства и ефективност  

o Кредитен анализ. Оценка на платежоспособността на контрагентите на 
фирмата 

o Системи за мониторинг на вземанията. Методи за стимулиране на плащания 

 Анализ на фирмените вземания. Размер на вземанията, възрастова структура, 
анализ на коефициента за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover 
Ratio) 

 Управление на риска и финансиране: 

o Факторинг 

o Застраховка търговски риск 

o Дисконтиране на фактури 

o Условия и фактори при управлението на риска 

 Примери и дискусия по тема 6 

 
 

13.00 – 13.20 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ 
ЗА УЧАСТИЕ 

 
 


