
  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

в системата на висшето образование” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Бургаски свободен университет 

 

Проект № BG051PO001-4.3.04-003 

„Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност 

за учене през целия живот” 

 

Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012 

Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и 

услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот 

Бенефициент: Бургаски свободен университет 

 

Индивидуална учебна програма  

 

Наименование на курса на обучение: Валутни операции и сделки на организирания борсов и 

извънборсов пазар (Over-the-counter - OTC) 

 

Общ хорариум: 30 часа /6 ПО и 24 ДО/ 

 

Ръководител на дейност: доц. д-р Сава Христов Димов 

Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя 

 

Анотация: 

Курсът включва фундаментални, теоретично-методологически и научно-приложни аспекти при 

използването на националните и международните валути, валутния курс,  валутните котировки, 

валутните сделки и операции, международните валутно-финансови и кредитни институции, 

международната валутна система, характерните черти на оригиналните, отличителните белези 

на фалшивите чуждестранни банкноти и други актуални въпроси на валутите и валутния пазар.  

Той основно е насочен към всички преподаватели, които проявават интерес към операциите и 

сделките с валути, реализирането на арбитражни, хеджингови и спекулативни позиции на 

разглежданите пазари, платформите за търговия с чуждестранни валути на глобалния 

междубанков електронен пазар FOREX, срочните и спот валутни сделки и други. 

 

1. Цели на учебната програма/план 

 да се запознаят курсистите с основите на националните и международните валути, системата 

на валутните курсове, валутните котировки и механизмите за функциониране на съвременните 

валутни пазари; 

 свободно и ефективно за тях да боравят с валутните котировки и валутните курсове, вкл. и 

системата на кръстосаните валутни курсове и крос-курсовите котировки; 

 да заемат спекулативни, хеджингови и арбитражни позиции по определена спот и срочна 

валутна сделка, предпазване от валутни рискове и възможностите на валутни трансфери; 

 

Предпоставки 

Курсистите трябва да притежават интерес към валутите и операциите с тях. При своите зад 

гранични командировки да боравят свободно с различните чуждестранни валути и да познават 
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националното законодателство.  

Технически предпоставки: компютърна зала с мултимедиен екран за присъственото обучение; 

за дистанционното обучение всеки курсист трябва да разполага с компютър свързан с интернет.  

 

2.Теоретична подготовка 

Тема 2.1. Валута, валутни девизи и електронни пари. Абревиатури и код на валутите. 

Националните валути като международни валути. Валути, изпълняващи функциите на 

международно сметно, резервно и платежно средство. Икономически и правни предпоставки. 

Продължителност: 2 ч.  

 

Тема 2.2. Възникване и видове международни валути. Национални и нови валути. Използване 

на международната разчетна парична единица Специалните права на тираж (Special Drawing 

Right, SDR) и Европейската парична единица ECU (European Currency Unit ). Основни 

характеристики. Преход към интегрирана валутна система. Реална циркулация на европейската 

колективна валута “EURO”. 

Продължителност: 2 ч.  

 

Тема 2.3. Конвертируемостта като икономическо явление и правна категория. Предпоставки за 

превръщане на една валута в конвертируема. Видове конвертируеми валути - конвертируеми и 

частично (непълно) конвертируеми. Изисквания за конвертируемост. Свободно използваеми и 

свободно обръщаеми валути. “Меки” и “твърди” валути. 

Продължителност: 1 ч. 

 

Тема 2.4. Същност и отличителни особености на глобалния междубанков валутен пазар 

FOREX (Foreign Exchange Market). Конверсионни и дeпозитно-кредитни операции. Маржова 

търговия. Основни понятия. Примери. Основни участници на пазара. Цени “bid rate” и “ask 

rate”. 

Продължителност: 3 ч. 

 

3. Практическа подготовка/изследвания 

Тема 3.1. Практическо използване на спот валутни сделки. Правила и обичаи: при обявяване на 

котировките на валутите (пълно и съкратено изписване).  “Голяма цифра”, “пункт” и “пипс”; 

информация, която се дава от маржа (“благоразположение” и “нежелание” за контакти и 

бизнес) и при сключване на сделката (“кеш-дата” и “спот-дата”). 

Продължителност: 3 ч. 

 

Тема 3.2. Валутна практика на срочните валутни сделки. Премия и отбив по срочните валутни 

сделки. Котировки “аутрайт”. Видове срочни сделки: обикновени (прости) форуърдни сделки, 

фючърсни валутни сделки, опционни сделки и суапови валутни сделки. Валутен трейдинг. 
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Тема 3.3. Валутни позиции на фирмата. Практически компоненти на валутните позиции. 

Счетоводна валутна позиция. Икономическа валутна позиция. “Дълга” и “къса” валутна 

позиция. “Открита” и “закрита” валутна позиция. Валутна платежоспособност. 

Продължителност: 2 ч. 

 

Тема 3.4. Предпазване от валутен риск. Подбор на валута на плащането. Валутни клаузи 

(“златни” клаузи и златно-валутни уговорки). Антиинфлационни мерки: компенсационни 

сделки, индексни клаузи, преразглеждане на цената и срочни валутни сделки. 

Продължителност: 2 ч. 

 

Тема 3.5. Практически аспекти на валутните трансфери. Характеристика на валутното 

законодателство. Преводи и плащания към чужбина. Износ и внос на левове и чуждeстранна 

валута в наличност. Презгранични преводи и плащания над определената от Закона сума. Нови 

промени във валутното законодателство, третиращи валутните трансфери. Деклариране на 

левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали и скъпоценни камъни. 

Времетраене: 2 ч. 

 

Тема 3.6. Практически моменти на използване извънборсовия електронен пазар FOREX Часови 

търговски сесии. Зеландия и Австралия. Токио като крупен финансов център. Финансовите 

пазари в Хонг-Конг и Сингапур. Европейска търговска сесия. Лондон като най-големия 

финансов център в света.  Ню-йоркска фондова борса. Причини, които карат трейдерите от цял 

свят да избират FOREX. 

Времетраене: 3 ч. 

 

Тема 3.7. Характеристика и особености на трейдинга с FOREX. Професионални търговски 

платформи на FOREX. Практика и търгувани групи финансови активи – валути, благородни 

метали, нефт, контракти за разлики и други. FOREXTrader, FOREXTrader.web и 

FOREXTrader.wireless. FOREX графики. 

Продължителност: 4 ч. 

 

Тема 3.8. Основополагаци принципи на построение на техническия анализ на финансовите 

пазари. Концепция на Чарлз Дау. Видове графики и трендове на движение на цените. Японски 

candlestick формации. Линии на тренда. Съпротива и подкрепа. Числа на Фибоначи. Коридори 

на Болинджер. Практически аспекти на вълновия принцип на Ралф Елиът за търговия. Поемане 

на позиции. 

Продължителност: 3 ч. 
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4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) 

Придобитите в курса на обучение теоретико-медодологически и практически знания, умения и 

способности ще способстват за създаване на професионални компетенции на курсистите за: 

 свободно и компетентно търгуване на чуждестранни валути; 

 извършване на най-елементарни валутни операции и сделки; 

 заемане на спекулативни мотиви на валутните пазари,  

 застраховане или хеджиране на своите валутни позиции.  

 

 

Съгласувал: доц. д-р Мария Алексиева 

Длъжност, степен, име и фамилия  

 

Изготвил: доц. д-р Сава Димов 

Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя 

 

 

 

 


