
КАТЕДРА  „СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ“ Магистри

проф. д-р Али Вейсел (ръководител на катедрата)

Финансови отчети съгласно МСФО (по примера на Х)
Финансови отчети съгласно НСС (по примера на Х)
Финансови отчети на малки предприятия (по примера на Х)
Финансови отчети на микропредприятия (по примера на Х)
Финансови отчети на предприятия в ликвидация (по примера на Х)
Финансови отчети на предприятия с нестопанска дейност (по примера на Х)
Сравнителен анализ на финансовите отчети съгласно МСФО и НСС
Сравнителен анализ на последващата оценка на нетекущите активи съгласно МСФО и НСС
Отчитане на лизинга по МСФО и НСС
Отчитане на приходите по МСФО и НСС
Отчитане на материалните запаси по МСФО и НСС
Отчитане на финансовите инструменти по МСФО
Съставяне на нефинансова декларация
Проблеми на стандартизацията в счетоводството на малки предприятия
Проблеми на регулирането на счетоводната професия
Одит на финансовите отчети на търговско предприятие (по примера на Х)
Одит на финансовите отчети на търговско предприятие (по примера на Х)
Одит на финансовите отчети във финансовия сектор (по примера на Х)
Специфични особености на одита на бюджетни предприятия
Специфични особености на одита на малки и средни предприятия
Отговорност на одитора относно измами и грешки при одита на финансови отчети
Корпоративни счетоводни скандали и предизвикателства пред съвременния одит
Икономическа криза и криза на доверието в одита
Приложение на извадковия подход в одита
Проблеми на докладването в одита
Одитни процедури за ангажименти за преглед на финансов отчет
Одитни процедури за одит на прогнозна финансова информация
Одитни процедури при данъчен одит
Проблеми на стандартизацията в одита на малки предприятия
Проблеми на регулирането на одиторската професия.

проф. д.н. Красимир Тодоров

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

проф. д-р Емилия Миланова

Противодействие на изпиране на пари и оценка на риска от финансови измами
Основни методи и механизми, използвани в схемите за изпиране на пари. Оценка на риска.
Основни подходи и принципи за идентифициране и проверка на клиента в процеса на 
противодействието на изпиране на пари
Изпиране на пари и финансиране на тероризма – превенция и контрол
Способи за предотвратяване изпирането на пари и финансовите измами, предвидени в 
законодателството на България и на ЕС
Правомощия на държавните органите в борбата срещу изпирането на пари и финансови измами.
Най-често срещаните финансови измами и прането на пари
Счетоводно отчитане на разходите в банките (в предприятията от финансовия сектор)
Счетоводно отчитане на приходите в банките (в предприятията от финансовия сектор
Финансово-счетоводен анализ на ликвидността на банките (на инвестиционните посредници)
Финансово-счетоводен анализ на кредитния риск и риска от концентрация в банките
Финансово-счетоводен анализ на пазарния риск (лихвен, валутен, ценови) в банките
Финансово-счетоводни аспекти на анализа на операционния риск в банките
Финансово-счетоводен анализ на капиталовата адекватност на банките. Базел III (Финансово-
счетоводен анализ на капиталовата адекватност на инвестиционните посредници
Финансово-счетоводен анализ на доходността на банковата дейност
Финансово-счетоводен анализ на банковата печалба и рентабилност
Оценка, класификация и счетоводно отчитане на рисковите експозиции и обезценките в банките. 
Счетоводни модели за очаквани кредитни загуби
Финансови отчети на банките – изготвяне, одитиране и представяне
Счетоводни аспекти на признаване и оценяване на финансовите инструменти
Счетоводни аспекти на оповестяването на финансовите инструменти
Счетоводно отчитане на собствения капитал в банките. Капиталова адекватност на банките - 
счетоводни аспекти
Счетоводно отчитане на предоставените кредити от търговските банки
Финансови отчети и оценка на риска в застрахователното предприятие (в пенсионно осигурителното 
предприятие, в пенсионния фонд)

проф. д.н. Мариела Деливерска

Трансгранични плащания в рамките на Европейския съюз – правни аспекти
Установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски
Противодействие на корупцията и конфликт на интереси – правни аспекти
Принципът за равенство при облагането на субектите на данъчни задължения
Равнопоставеност при реализиране на застрахователна дейност
Защита на данни и застрахователна дейност
Предоставяне на застрахователни услуги от разстояние – правни аспекти
Равно третиране при достъп до стоки и услуги
Защита от дискриминация при упражняване право на труд
Правни аспекти на социалното и здравно осигуряване

доц. д-р Христина Атанасова

Трудови и осигурителни права на лицата с намалена трудоспособност.
Разлика между трудов договор и договор за изработка
Специфика на производството по несъстоятелност на застраховател
Уредба и специфика на банковите сделки
Съпоставителна характеристика между договора за наем и договора за лизинг


