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Примерни теми за дипломни работи към магистърска програма „Счетоводство, 

контрол и корпоративен анализ“ 

 

Примерни теми по „Стандартизация в счетоводството“ 

1. Финансови отчети съгласно МСФО (по примера на Х); 

2. Финансови отчети съгласно НСС (по примера на Х); 

3. Финансови отчети на малки предприятия (по примера на Х); 

4. Финансови отчети на микропредприятия (по примера на Х); 

5. Финансови отчети на предприятия в ликвидация (по примера на Х); 

6. Финансови отчети на предприятия с нестопанска дейност (по примера на Х); 

7. Сравнителен анализ на финансовите отчети съгласно МСФО и НСС; 

8. Сравнителен анализ на последващата оценка на нетекущите активи съгласно 

МСФО и НСС; 

9. Отчитане на лизинга по МСФО и НСС; 

10. Отчитане на приходите по МСФО и НСС; 

11. Отчитане на материалните запаси по МСФО и НСС; 

12. Отчитане на финансовите инструменти по МСФО; 

13. Съставяне на нефинансова декларация; 

14. Проблеми на стандартизацията в счетоводството на малки предприятия; 

15. Проблеми на регулирането на счетоводната професия. 

 

Примерни теми по „Стандартизация в одита“ 

1. Одит на финансовите отчети на търговско предприятие (по примера на Х); 

2. Одит на финансовите отчети на производствено предприятие (по примера на Х); 

3. Одит на финансовите отчети във финансовия сектор (по примера на Х); 

4. Специфични особености на одита на бюджетни предприятия; 

5. Специфични особености на одита на малки и средни предприятия; 

6. Отговорност на одитора относно измами и грешки при одита на финансови 

отчети; 

7. Корпоративни счетоводни скандали и предизвикателства пред съвременния одит; 

8. Икономическа криза и криза на доверието в одита; 

9. Приложение на извадковия подход в одита; 

10. Проблеми на докладването в одита; 

11. Одитни процедури за ангажименти за преглед на финансов отчет; 

12. Одитни процедури за одит на прогнозна финансова информация; 

13. Одитни процедури при данъчен одит; 

14. Проблеми на стандартизацията в одита на малки предприятия; 

15. Проблеми на регулирането на одиторската професия. 

 

Примерни теми по „Корпоративно счетоводство“ 

1. Счетоводно отчитане на бизнескомбинациите; 

2. Счетоводно отчитане на инвестициите; 

3. Счетоводно отчитане на финансовите инструменти; 

4. Годишен финансов отчет и годишно счетоводно приключване; 

5. Консолидирани финансови отчети (по примера на Х). 

 

Примерни теми по „Превенция на финансови измами и изпиране на пари“ 

1. Противодействие на изпиране на пари и оценка на риска от финансови измами; 

2. Основни методи и механизми , използвани в схемите за изпиране на пари. Оценка 

на риска; 
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3. Основни подходи и принципи за идентифициране и проверка на клиента в 

процеса на противодействието на изпиране на пари; 

4. Изпиране на пари и финансиране на тероризма. 

 

Примерни теми по „Анализ на финансовите отчети“ 

1. Анализ на финансовите отчети (по примера на Х); 

2. Финансово-счетоводен анализ на предприятие (по примера на Х); 

3. Анализ на ликвидността и платежоспособността на предприятие (по примера на 

Х); 

4. Анализ на приходите и разходите на предприятие (по примера на Х); 

5. Анализ на капитала на предприятие (по примера на Х); 

6. Анализ на паричните потоци на предприятие (по примера на Х); 

7. Анализ на финансовите резултати на предприятие (по примера на Х); 

8. Анализ на финансовото състояние на предприятие (по примера на Х); 

9. Изготвяне на финансово прогностичен анализ за фирма, работеща в областта 

търговия на дребно 

 

Примерни теми по „Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията“ 

1. Система за вътрешен контрол (по примера на Х); 

2. Разработване на система за вътрешен контрол; 

3. Вътрешен контрол в търговските банки (по примера на Х); 

4. Вътрешен контрол в публичния сектор (по примера на Х); 

5. Система за вътрешен контрол в малки и средни предприятия (по примера на Х); 

6. Предизвикателства пред вътрешния контрол. 

7. Проектирана и изграждане на система за вътрешен контрол в предприятие от .... 

(отрасъл, вид дейност и т.н.). 

 

 

 

Примерни теми по „Спецкурс по управленско счетоводство“ 

1. Възможности за подобряване на счетоводната отчетност във фирма за 

осъществяване на услуги, с цел създаване на възможност за осъществяване на 

анализ „Разходи-Обем-Печалба (по примера на Х); 

2. Анализ на разходите (по примера на Х); 

3. Калкулиране на себестойността (по примера на Х); 

4. Бюджетиране и бюджетен контрол (по примера на Х); 

5. Стратегии за управление на материалните запаси. 

 

Примерни теми по „Счетоводно отчитане и контрол на проекти“ 

1. Финансово-счетоводни аспекти при управлението на проект с европейско 

финансиране 

2. Счетоводно отчитане на финансиранията (по примера на Х); 

3. Счетоводно отчитане на проекти (по примера на Х); 

4. Съставяне на финансови отчети на проекти (по примера на Х); 

5. Процедури за одит на проекти. 

 

Други примерни теми 

1. Счетоводно отчитане на разходите в банките (в предприятията от финансовия 

сектор); 
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2. Счетоводно отчитане на приходите в банките (в предприятията от финансовия 

сектор); 

3. Финансово-счетоводен анализ на ликвидността на банките (на инвестиционните 

посредници).; 

4. Финансово-счетоводен анализ на кредитния риск и риска от концентрация в 

банките; 

5. Финансово-счетоводен анализ на пазарния риск (лихвен, валутен, ценови) в 

банките; 

6. Финансово-счетоводни аспекти на анализа на операционния риск в банките; 

7. Финансово-счетоводен анализ на капиталовата адекватност на банките. Базел III 

(Финансово-счетоводен анализ на капиталовата адекватност на инвестиционните 

посредници); 

8. Финансово-счетоводен анализ на доходността на банковата дейност; 

9. Финансово-счетоводен анализ на банковата печалба и рентабилност; 

10. Оценка, класификация и счетоводно отчитане на рисковите експозиции и 

обезценките в банките; 

11. Финансови отчети на банките – изготвяне, одитиране и представяне; 

12. Характеристика на Отчета за финансовото състояние на ТБ като обект на 

счетоводен анализ. 

13. Счетоводни аспекти на признаване и оценяване на финансовите инструменти 

(МСФО 9 – Финансови инструменти); 

14. Счетоводни аспекти на оповестяването на финансовите инструменти (МСФО 7); 

15. Счетоводни аспекти на организацията на националната сетълмент система.  

16. Счетоводни аспекти на междубанковите и вътрешнобанковите разчети.  

17.  Счетоводно отчитане на разплащателните операции при различните форми на 

безналични плащания в банките. 

18.  Счетоводни аспекти при разплащания с електронните платежни 

инструменти в банките / Счетоводно отчитане на картовите разплащания. 

19.  Счетоводно отчитане на елементите на собствения капитал и счетоводни 

аспекти при установявне на капиталовата адекватност в търговските банки. 

20. Счетоводно отчитане на емисионно-касовите операции в БНБ и в търговските 

банки. 

21.  Счетоводно отчитане на предоставените дългосрочни кредити в 

търговските банки. 

22.  Счетоводно отчитане на предоставените краткосрочни кредити в 

търговските банки. 

23. Счетоводно отчитане на овърдрафта в банките като специфичен краткосрочен 

кредит. 

24. Изследване на фирмената задлъжнялост 

25. Финансови отчети и оценка на риска в застрахователното предприятие (в 

пенсионно осигурителното предприятие, в пенсионния фонд); 

26. Методологически проблеми при извършване/осъществяване на данъчния контрол 

в България 

27. Фискален контрол върху движението на стоки; 
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28. Методологически подходи при данъчно-осигурителния контрол. 

29. Роля на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на 

територията на Република България в превенцията на данъчни измами 

30. Анализ на финансовите отчети на предприятие от сферата на услугите по примера 

на предприятие "Х"  

31. Данъчен контрол при администрирането и събираемостта на данък добавена 

стойност в Р.България / ЕС 

32. Изготвяне на интегриран отчет за дейността;  

33. Изследване на влиянието на счетоводната амортизационна политика върху 

годишното данъчно облагане на предприятието. 

34.  Изследване на влиянието на данъчните постоянни и временни разлики върху 

финансовия резултат и годишното данъчно облагане на предприятието. 

 

 

 


