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1. Роля и място на застрахователните отношения в системата на външната търговия. 

INCOTERMS и тяхното прилагане при определянето на задълженията по 
застраховането.  

2. Застраховане на отговорности в областта на спедиторското и транспортната 
обслужване. Същност на застрахователния интерес. 

3.  Застраховка “отговорност на превозвача” и застраховка “отговорност на спедитора”. 
Общи условия, обсег на покритие, изключени рискове. 

4.  Застраховка “карго” на превозваните продукти. Общи условия. Видове покрития. 
Изключени рискове. 

5.  Повишаване на ефективността на външнотърговската сделка вследствие на 
застрахователните операции. 

6.  Същност на транспортното обслужване на външната търговия. Задължения на 
страните по договора за транспорт по INCOTERMS. Национално законодателство в 
областта на международните товарни превози. 

7.  Договор за превоз в сферата на външната търговия. Форми на договора за превоз. 
Права и задължения на страните по договора. Отговорност на превозвача. 

8.  Комбиниран транспорт. Директен комбиниран транспорт, мултимодален транспорт 
и комбинирани транспортни технологии. 

9.  Правна същност на спедицията. Спедиторът като организатор на международната 
доставка. Възможности за „добавена” стойност при спедиторското обслужване. 

10.  Ефективност от спедиторското обслужване. Оптимизиране на разходите по 
логистичната верига. 

11.  България и международните финансово-кредитни институции (БМП – Базел, МВФ, 
МБВР, МФК и други). 

12.  Структура на международните финансови пазари. Основни пазарни сектори по 
типове финансови активи. Взаимосвързаност между отделните сектори – 
секюритизация. Типове посреднически структури и техните особености. 
Ефективност на пазарите. 

13.  Регулиране и регламентиране на финансовите пазари. Теоретични основи, цели и 
инструменти. Еволюция в практиките на държавно регулиране. Национални и 
междудържавни органи – функции и инструменти. 

14.  Глобален капиталов пазар. Видове международно движение на капитала и 
тенденции в структурата. Предпоставки, фактори и последици. Финансова 
глобализация – характеристика, предпоставки, ефекти. 

15.  Глобален валутен пазар. Валутният пазар в структурата на глобалните финанси. 
Тенденции в структурата на валутния пазар: типове сделки по валути и валутни 



двойки,  по видове участници – клиенти и посредници, основни центрове на пазара. 
Съвременна роля на валутните курсове и на тяхната динамика. 

16.  Финансови кризи. Основни теоретични представи за причините и факторите на 
кризите. Реакции на икономическата политика. Роля на международните финансови 
организации. 

17.  Еволюция на валутната и парична интеграция в Европа. Цели, периоди, действия и 
резултати. Особености за новоприсъединяващите се държави след 1990 г. 

18.  Парична политика в ЕС. Европейски паричен съюз и роля на ЕЦБ. Криза на 
суверенните дългове в ЕС и противодействие на международните финансови 
организации. 
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