
Катедра "Счетоводство и одит"
Научни ръковдители Примерни теми за студенти в ОКС "магистър"

доц. д.ик.н. Красимир Тодоров

1. Корпоративна стратегия на предприятие функциониращо в динамична 
конкурентна среда
2. Секторни бизнес стратегии - единство и различия
3. Печеливши бизнес модели на известни "старт-ъпи"
4. Необходим икономически анализ за нуждите на формулиране на стратегии
5. Стратегическото управление като форма на развитие на успешен бизнес

проф. д-р Али Вейсел 

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
16. Одит на финансовите отчети на търговско предприятие (по примера на Х)
17. Одит на финансовите отчети на търговско предприятие (по примера на Х)
18. Одит на финансовите отчети във финансовия сектор (по примера на Х)
19. Специфични особености на одита на бюджетни предприятия
20. Специфични особености на одита на малки и средни предприятия
21. Отговорност на одитора относно измами и грешки при одита на 
финансови отчети
22. Корпоративни счетоводни скандали и предизвикателства пред 
съвременния одит
23. Икономическа криза и криза на доверието в одита
24. Приложение на извадковия подход в одита
25. Проблеми на докладването в одита
26. Одитни процедури за ангажименти за преглед на финансов отчет
27. Одитни процедури за одит на прогнозна финансова информация
28. Одитни процедури при данъчен одит
29. Проблеми на стандартизацията в одита на малки предприятия

30. Проблеми на регулирането на одиторската професия.

проф. д-р Емилия Миланова

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.
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



д-р Христина Атанасова

1. Трудови и осигурителни права на лицата с намалена трудоспособност.
2. Разлика между осигурителните права и задължения на мъжете и жените
3. Трудов договор- същност и разлика между трудов договор и договор за 
изработка
4. Същност и елементи на здравноосигурителните системи. Предимства и 
недостатъци.
5. Трудови и осигурителни права на жените. Способи за тяхната закрила.


