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Проф. Д-р Ганчо Ганчев 
1. Сравнение между стейбълкойни и необезпечени криптовалути. 

2. Проблеми на финансовия надзор на криптовалутните пазари 
3. Финансови рискове на криптовалутните пазари 

4. Криптовалути и смартконтракти 
5. Разлика между proof of work и proof of stake 

6.  Доларизация и криптоизация 
7. Централизирани и децентрализирани криптоборси 

 
Доц.д-р Елена Ставрова 

 
1. Анализ  структурата и  развитието на пазара на дигитални услуги в..(страна) 
2. Взаимодействие и партньорство между банки и  FINTECH-компаниите за  развитие 
на финансовите иновации. 

3. Регулиране на дейността на FINTECH-компаниите в Р. България 
4. Анализ продуктовата структура, предлагана от FINTECH-компания 
5. Финансови иновации – генезис, регулиране, рискове. 
6. Анализ на рисковете в инвестиции в  дигитални активи 

 
Доц.д-р Десислава Стоилова 



1. Анализ на финансовото състояние на фирма ............. по данни от годишните 
финансови отчети 

2. Анализ и оценка на ликвидността, платежоспособността и рентабилността на 
фирмата (изследване на примера на фирма ......) 
3. Анализ и оценка на ефективността на управлението на оборотния капитал (на 
примера на фирма .....) 
4. Прилагане на метода "Нетна настояща стойност" за оценка ефективността на 
инвестиционен проект (на примера на фирма .......) 
5. Разработване, анализ и оценка на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 
6. Разработване, анализ и оценка на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
7. Разработване, анализ и оценка на проект по Програмата за развитие на селските 
райони 

8. Анализ на ефективността на финансирането от структурните и инвестиционни 

фондове на ЕС в България 
 

Доц.д-р Владимир Ценков 
1. Дигитално застраховане – същност, перспективи за развитие и предизвикателства 
пред традиционния бизнес модел. 
2. Дигитално застраховане в практиката на компанията @@@ - case study; 

3. Дигитално финансово включване (Financial Inclusion) – същност, перспективи за 
развитие и предизвикателства; 
4. Блокчейн технология и застраховане – същност и възможности за синергия; 
5.Пиър-то-пиър (P2P) застраховане – същност, практическа приложимост и въздействие 
върху традиционния застрахователен бизнес модел 
6. Финансиране на бизнеса чрез рисков капитал (Venture capital) – същност и глобални 
тенденции; 

7. Рисков капитал (Venture capital) в контекста на Европейския съюз – перспективи 

политика на насърчаване; 
 

Доц.д-р Иван Тодоров 
1. Въздействие на дигитализацията върху устойчивостта на финансовия сектор; 
2. Ефекти на финансовите иновации върху устойчивото развитие. 

 

Доц. д-р Стоян Танчев 



1. Способи, техники и начини за внасяне на приходи от ДДС в бюджета по електронен 
път. 
2. Способи, техники и начини за внасяне на приходи от акцизи в бюджета по 
електронен път. 
3. Способи, техники и начини за внасяне на приходи в бюджета от облагане доходите 
на физически по електронен път. 
4. Способи, техники и начини за внасяне на приходи в бюджета от корпоративен данък 
по електронен път. 
5. Предимства и недостатъци при облагане на доходите и потреблението в онлайн 
среда. 
 

Гл. ас. д-р Ани Стойкова 

1. FinTech компаниите и дигиталната трансформация на финансовите услуги в 
Европейски контекст 
2. Анализ на въздействието на FinTech върху сферата на финансовите услуги 

3. Влиянието на FinTech върху финансовите услуги в България 
 

Гл. ас. д-р Мария Паскалева 

1. START-UP финансиране 
2. Проблеми и тенденции в развитието на търговията с криптовалути 

3. Криптовалутна мрежа без такси 

4. Еволюция на парите в контекста на на конкуренция между средствата за размяна 
5. Умните договори и технологията блокчейн- същност, характеристики и приложение 
6. Инвестиционни възможности на търговията с борсово търгувани фондове (ETFs) и 

контракти за разлика (CFDs) 

7. Предимства и ограничения на блокчейн технологията 
8. Прилагане на FINTECH и блокчейн технологии при работа със Start-up компании 

9. Практическо приложение на блокчейн и неговото правно третиране 
10. Приложение на блокчейн в образованието 

 

Гл.ас. д-р Николай Патонов 
1. Тенденции в навлизането на Изкуствен интелект във Финтек индустрията 
(предимството е, че не е необходимо да се познава техническата имплементация на 
самите алгоритми на машинно самообучение); 



2. Количествени аспекти на измами, загуби, хакерски атаки и др. пробиви в сигурността 
на работата с крипто портфейли, криптовалути и др. подобни; 

3. Възможности и изводи от опитите за създаване на обезпечени пари чрез блок-чейн 

технологията (Един от известните опити е емитираната от венецуелското 
правителство крипто единица Петро, но има и други опити); 

4. Ефективност на алгоритмите за автоматизиране на високочестотна търговия на 
фондовите пазари и най-вече форекс пазара; 
5. Регулаторни и контролни аспекти на електронните пари; 
6. Сравнение между банковите и небанковите безналични плащания - скорост, 
регулация, сигурност, техническа имплементация (бакалавърската ми дипломна работа 
беше посветена на безналичните разплащания); 
7. Развитие на регулациите на финтек услугите и трансферите, базирани на 
блокчейн  продукти, за да се избегне заобикаляне на финансовоконтролни процедури и 

надзор, на запори и други обезпечителни мерки на данъчната администрация. 
 

 


