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СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ФИНАНСИ И ОТЧЕТНОСТ“ 

 

 

 

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  

Специалност „Счетоводство и контрол“ 

Магистърска програма  „СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“ 

 

Доц. д-р Елена Ставрова 

1. Теоретични аспекти на посредническата роля на финансовите институции. 

2. Мрежата за финансова сигурност и нейната роля за устойчивото поведение на 
финансовия сектор 

3. Анализ  на финансовите показатели на банковата система през периода ……..на 
основа  финансови отчети. 

4.  Анализ на финансовото състояние на банка…. На основа  финансовите отчети. 

5. Система от етични взаимоотношения между банката и клиентите й и тяхното  правно 

осигуряване. 
6.  Възможности за прилагане на изкуствен интелект в счетоводната работа 

 

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 
 

Гл. ас. д-р Ани Стойкова 

1. Актуални тенденции в прилагането на метода ABC (калкулиране на база дейности) 

2. Разходното счетоводство – източник на информация за ефективно управление на 
малките и средни предприятия (по примера на предприятие Х) 

3. Разходното счетоводство в условията на икономическа криза и несигурност 
4. Отчитане на временни разлики (по примера на предприятие Х) 

 

Гл. ас. д-р Калина Дурова 

1.Пътят на България към Еврозоната. 
2.Отражение на кризата с коронавирус върху българската икономика. 
3. Инвестиционните фондове в България – състояние и перспективи за развитие 
4. Счетоводно годишно приключване на фирма на примера на фирма "Х" 

5. Ефектът от членството в ЕС за малките страни (България и т.н.). 

 


