
 

 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  

Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов” №60 
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СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ФИНАНСИ И ОТЧЕТНОСТ“ 

 

 

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

Специалност „Счетоводство и контрол“ 

Магистърска програма  „ОДИТ“ 

 

Доц. д-р Елена Ставрова 

1. Граници на регулирането и надзора по нормативно съответствие 
2. Одиторска отговорност 
3. Одиторски рискове 
4.  Характерологични аспекти и одиторска компетентност 
5.  Корпоративната  социална отговорност  и ролята на одита 
6. Изкуствен интелект и  ефективност на комплайънс процедурите 
 

Доц. д-р Десислава Стоилова 

1. Обществени поръчки - същност, начин на възлагане и правно регламентиране 
2. Същност и особености на одитните процедури по възлагане на обществени поръчки 

3. Публикуване и прозрачност на обществените поръчки 

4. Основни изисквания при планирането, документирането, възлагането и изпълнението 

на обществените поръчки 

5. Мониторинг и контрол на обществените поръчки 

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

7. Анализ и оценка на ликвидността, платежоспособността и рентабилността на 
фирмата (изследване на примера на фирма ......) 



8. Обществени поръчки по проекти, финансирани от европейските структурни и 

инвестиционни фондове 
 

Гл. ас. д-р Мария Паскалева 

1. Проблеми на докладването в одита 
2. Одитни процедури за ангажименти за преглед на финансов отчет 
3. Одитни процедури за одит на прогнозна финансова информация 
4. Одитни процедури при данъчен одит 
 

Гл. ас. д-р Миглена Тренчева 

1. Възникване и развитие на финансовия одит 
2. Оценка на риска и отговор на оценените рискове съгласно МОС 

3. Международни стандарти за ангажименти за преглед 

4.  Международни стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност 
5. Одитни процедури във финансовия сектор 
6. Одитни процедури в публичния сектор 
 

Гл. ас. д-р Николай Патонов 
1. Одит на изпълнението на бюджета на Община .... (с позоваване на доклад от одит на 
изпълнението за същата община); 
2. Приложение на одитната технология при оценяването на програми (на примера на 
оперативните програми или стратегически планове за развитие); 
3. Международносравнителен анализ на мандатите за извършване на държавен 

одит/одит на изпълнението; 

4. Сравнителен анализ между методологията на финансовия одит и методологията на 
одита на изпълнението, извършвани от върховната одитна институция; 
5. Държавни вземания от глоби по повод на наказателни постановления, издадени от 
директора на АДФИ; 

6. Изпълнение на държавни вземания от глоби и имуществени санкции, наложени от 
органите на приходната администрация;  
7. Одитна дейност на Европейската сметна палата; 
8. Одитиране на проекти, финансирани по линия на централизираното финансиране 
(H2020, Justice Programme и др.);  
 


