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ПРОФ.Д-Р ВАСИЛ ЯНКОВ
Организация на счетоводството в предприятието
Проблеми при отчитането на производствените разходи и калкулирането на
себестойността на продукцията и услугите …
Организация на отчитането и контрола по използване на материалите …
Отчитане на лизинговите договори …
Теоретико-методологически и практически аспекти на одиторския контрол
Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с
персонала, НОИ и НЗК
Организация, отчитане и анализ на работната заплата …
Амортизационна политика и счетоводно отчитане на амортизацията …
Счетоводно отчитане на валутата и на валутните операции …
Организация, отчитане и контрол на наемните договори …
Организация, отчитане и контрол на получените заеми …
Годишно счетоводно приключване …
Проблеми при отчитането на биологичните активи…
Проблеми при отчитането на финансовите активи и инструменти ...

ПРОФ.Д-Р НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Информационно осигуряване на кредитния процес в ТБ ..., възможности за
усъвършенстване.
2. Отчитане на изпълнението на бюджета на (І-ва, ІІ-ра степн РБК). Проблеми и
перспективи.
3. Проектиране на система за информационно осигуряване на оперативния
мениджмънт в ...
4. Проектиране на система за информационно осигуряване на стратегическото
управление в ...
5. Качества на използваната система за калкулиране в ... , възможности за
усъвършенстване.
6. Проектиране на системата за диференциране на променливите от постоянните
разходи в ...
7. Проектиране на нормативна система за отчитане на разходите и приходите в ...
8. Възможности и насоки за изграждане на сегментирана отчетност в ...
9. Възможности за оптимизиране на управлението на стоково-материалните
запаси в ... , вариант на информационна система за рационалното им
управление.
10. Счетоводни аспекти на управлението на активите и пасивите в ...
11. Диагностика на счетоводно-информационната система на .... Възможности за
оптимизиране.
12. Диагностика на системата за отчитане на бюджетните и извънбюджетните
приходи и разходи в ... (І-ва, ІІ-ра степн РБК)
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13. Процедури, записвания и отчети при годишното приключване изпълнението на
бюджета на … (І-ва, ІІ-ра степн РБК)
14. Отчетно-информационно осигуряване дейностите на организациите с
нестопанска цел (по примера на …).
15. Техники и процедури при консолидацията на годишните счетоводни отчети на
дружествата от “ … Холдинг” АД.
16. Отчитане на операциите с класически и екзотични финансови инструменти.
17. Изследване на адекватността на прилаганите методи за оценка при
първоначалното признаване и последващи преоценки на активите и пасивите в
...
18. Признаване, оценка, счетоводното отразяване и оповестяване на
нематериалните активи.
19. Текуща и периодична отчетност в инвестиционното дружество “…” АД
20. Отчетност при прилагането на хеджингови стратегии в ТБ (ИД, ФБК, ИП,
Холдинг)
21. Организация, управление и отчитане на касовата дейност (лв и валута) в ТБ ...
22. Финансова и (или) управленска отчетност в туристическия бизнес. По примера
на хотелски комплекс (туроператор).
23. Особености на отчетността в транспортното предприятие (сухопътен, морски и
въздушен транспорт).
24. Имат ли отношение МСФО и МСС към глобалната финансова криза –
аналитичен обзор на литературните дискусии.
25. Изследване на границите на отговорност на съставителя на финансови
отчети.
26. Проектиране, внедряване и експлоатиране на АВС в ...
27. Информационно осигуряване на разпределението на отговорностите в
предприятието.
28. Системи за стимулиране на персонала – информационно осигуряване.
29. Признаване и оповестяване на активите по справедлива стойност –
изследване на приложимостта.
30. Нефинансови модели за оценка на представянето и потенциала на
предприятието.
31. Управленският
контрол
в
туристическия
бизнес
–
подходи
и
предизвикателства.
32. Възможности на стопанския анализ в туристическият бизнес – практическо
приложение.
ЕВАНГЕЛИЙ АНДРОНОВ
1. Счетоводно отчитане на разходите за качеството на продукта.
2. Системи за управление на наличностите (осигуряване на счетоводни данни за
тяхното функциониране)
ПРОФ.Д-Р

ПРОГРАМЕН КООРДИНАТОР:
проф.д-р Васил Янков

