ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ”НЕОФИТ РИЛСКИ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Благоевград 2700, ул. Крали Марко, 2
Tel. + 359 /73/ 88 59 52, 83 08 35
E-mail: stopfak@swu.bg

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
за специалност “Счетоводство и контрол”

Научен ръководител: доц. д-р Камелия Савова
kameliq_sav@abv.bg

„СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“
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„ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ“
1. ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
2. ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МСС/МСФО
4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
5. СПЕЦИФИКИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПРИ СВРЪХИНФЛАЦИОННА
ИКОНОМИКА
6. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
7. ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАПИТАЛИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ И НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ
ОТЧЕТИ
10. СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКИ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Научен ръководител: д-р Радка Андасарова
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„БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО“
1.СЧЕТОВОДНО – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
СВЪРЗАН С КРЕДИТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
2.СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И НАДЗОР НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА
БАНКИТЕ
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИЯ КАПИТАЛ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО
ОТЧИТАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И НАДЗОР
4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
5.СЧЕТОВОДНО – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
СВЪРЗАН С ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

„БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“
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2.МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
3.ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШНИ ФНАНСОВИ ОТЧЕТИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
4.НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР
5.ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
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ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
по „Счетоводство на предприятието“, „Счетоводни стандарти“, „Годишни
финансови отчети“
Увод
-

характеризира се тезисно темата на дипломната работа;

-

конкретизира се обекта и предмета на дипломната работа;

-

посочва се целта на дипломната работа и отделните задачи за постигането й;

-

определят се очакваните резултати от изследването в дипломната работа.
Глава първа

-

Теоретична същност на обекта и предмета на изследване чрез представяне на
определения и тяхното тълкуване;

-

Представяне на критерии за класификация на предмета на изследването;

-

Характеризиране на съставните елементи на предмета на изследването
Глава втора

-

Приложна същност на обекта и предмета на изследването чрез характеристика на
тяхната счетоводна организация;

-

Представяне на основните стопански операции за отчитане/представяне на
изследвания предмет и създаването на адекватна счетоводна информация и
представяне във финансовите отчети;

-

Характеристика на прилаганите счетоводни методи.
Глава трета

-

Предназначение на счетоводната информация за изследвания предмет;
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-

Изисквания за качествени характеристики на счетоводната информация за
изследвания предмет;

-

Значение и роля на счетоводната информация за изследвания предмет за целите на
анализа и управлението.
Заключение

-

Определя се дали са изпълнени дефинираните в увода задачи и дали е постигната
целта;

-

Правят се изводи от представеното изследване и се оформят като резултати от
разработената дипломна работа.
Използвана литература
Приложения
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Примерна структура на дипломна работа на тема

СЧЕТОВОДНО – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА СВЪРЗАН С КРЕДИТНИТЕ
ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
УВОД
Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на дипломната
работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на разработката (какво е
разгледано в отделните глави).
ГЛАВА ПЪРВА
ПРОЯВЛЕНИЕ НА РИСКА В КОНТЕКСТА НА СЪЩНОСТТА, РОЛЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
1.1. Проявление на риска в контекста на същността, ролята и дейността на
търговските банки (в тази точка могат да се разгледат същността, видовете риск и
проблемите, свързани със специфичното проявление на риска в търговските банки като
икономическа категория и като обект на отчитане, анализиране и надзор и т.н.).
1.2. Теоретико-методологични аспекти на кредитния риск (в тази точка може да се
направи теоретично интерпретиране на кредитния риск, като основен риск за търговските
банки, да се представи голямото многообразие от подвидове кредитен риск и причините
за тяхното възникване, да се изследват моделите за измерване и оценяване на кредитния
риск както на ниво индивидуален кредит, така и на ниво клиентска група, на ниво
обезпечение и на ниво кредитен портфейл и т.н.).
1.3. Капиталови изисквания за кредитен риск по силата на регулаторната рамка (в
тази точка може да се направи ретроспективен анализ на капиталовите изисквания за
кредитен риск и да се изведат проекциите и насоките на потенциално влияние на
въвеждането на мащабния проект за банкова регулация (Базел III), да се направи
сравнителна характеристика на стандартизирания и вътрешно-рейтинговия подход за
оценка на кредитния риск по смисъла на Базелските споразумения, и т.н.).
ГЛАВА ВТОРА
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК В
БАНКИТЕ
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2.1. Счетоводно-информационноосигуряваненауправлениетонакредитнияриск(в
тази точка могат да се разгледат важни организационни и методологични аспекти на
счетоводството в търговските банки, да се систематизират проблемите, съпътстващи
прилагането на глобалните счетоводни стандарти за финансово отчитане от страна на
търговските банки и т.н.).
2.2. Моделизапризнаване, отчитане и оценяваненакредитнитеекспозиции и
рискапотях (в тази точка може да се направи теоретична интерпретация на банковите
кредитни експозиции, да се представят моделите за първоначално и последващо отчитане
и оценяване на категорията финансови активи „кредити и вземания“ в условията на
прилагане на глобални стандарти за финансово отчитане, да се изследват подходите и
критериите (моделите) за формиране на обезценки за кредитни експозиции съгласно
приложимите счетоводни стандарти и т.н.).
2.3. Предстоящи промени в счетоводното третиране на финансовите активи
съгласно разпоредбите на МСФО 9 Финансови инструменти (в тази точка може да се
направи преглед на очакваните промени в счетоводното третиране на финансовите активи,
теоретично да се осветли въпросът, свързан с въвеждането на двата критерия за финансови
активи – „бизнес модел“ и „характеристика на актива“, да се направи проспективен анализ
на предстоящото въвеждане на нов подход за признаване на обезценки за кредитни загуби
– моделът „очаквана загуба“ и т.н.).
ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БАНКОВИЯ
КРЕДИТЕН РИСК
3.1. Управлениенакредитнияриск в банките в Българиязапериода 2007-2013 г. –
емпиричноизследване
Изследванията в тази точка могат се представят в следната последователност:
- анализ и оценка на динамиката на капиталовите изисквания по рискове през
периода 2010-2016 г.;
- изменение на общата капиталова адекватност и адекватността на капитала от
първи ред на банковата система в България за периода 2010-2016 г.;
- качество на кредитния портфейл на банковата система в България за периода 20102016 г.
- динамика на обезценките за загуби по кредити за периода 2010-2016 г.;
- и т.н.
3.2. Проучване на практиката на българските банки за готовността на банките за
предстоящите промени във връзка с прилагането на МСФО 9 Финансови инструменти (в
тази точка би могло да се обоснове необходимостта от усъвършенстване на надзора и
управлението на кредитния риск чрез въвеждане на по-строги регулации за качеството на
активите като база за ефективна оценка на банковите рискове, да се очертаят насоките за
8

хармонизиране на капиталовите изисквания за кредитен риск с изискванията на МСС, с
оглед подобряване качеството на счетоводната информация и използването й за контрол
и управление на кредитния риск).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и препоръки на
база направения анализ).
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (коректно изброяване и описание на всички използвани
и цитирани в текста на разработката източницина информация, включително адресите в
Интернет).
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Примерна структура на дипломна работа на тема

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И НАДЗОР НА КАПИТАЛОВАТА
АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ
Увод
Уводът съдържа обосновка на актуалността на темата, цел и задачи на дипломната
работа, кратко представяне на структурата и съдържанието на разработката (какво е
разгледано в отделните глави)
ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА НА КАПИТАЛА
КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И НАДЗОР
1.1. Икономическахарактеристика и нормативно регламентиране на капитала
(в тази точка могат да се разгледат икономическите теории и концепции за капитала, да се
направи преглед на икономическите теории и школи с цел разкриване на същността и
проявлението на капитала в исторически аспект, теоретично интерпретиране на понятието
капитал като предмет и елемент от предмета на счетоводството на предприятието и т.н.).
1.2.Структура и формиране на капитала (в тази точка могат да се разгледат
основните теоретични модели за капиталовата структура, а именно: класическите,
традиционните, неокласическите и неоинституционалните модели, теоретично да се
осветли въпросът за определяне на оптималната капиталова структура и т.н.).
1.3.Основинаметодологиятаприопределяненакапиталоватаадекватност
(в тази точка може да се направи ретроспективен анализ на международните
споразумения за капитала – Базел I и Базел II, и преглед на очакваните промени, свързани
с приложението на новото капиталово споразумение – Базел III в България и т.н.)
ГЛАВА ВТОРА
СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗ И НАДЗОР НА
КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ
2.1.Възникване, развитие и специфики на счетоводството в банките
(в тази точка могат да се направи исторически преглед за възникването на банковото
счетоводство, да се характеризират особеностите на активите, пасивите, приходите,
разходите и задбалансовите обекти на отчитане, да се интерпретират счетоводната
политика и приложимите счетоводни стандарти, индивидуалния сметкоплан,
документооборота, текущото и периодичното отчитане в банките и т.н.).
2.2.Счетоводството като източник на информация за анализ и оценка на капитала
на банките (в тази точка може да се очертае рамката за отчитане на надзорната финансова
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информация, включваща рамката за финансова отчетност по МСФО (FINREP) и рамката за
отчитане на собствения капитал и капиталовите изисквания (COREP), да се представи
същността и приложния аспект на създаваната счетоводна информация за отделните
елементи на собствения капитал и т.н.).
2.3.Финансово-счетоводен анализ на капитала и капиталовата адекватност на
банките (в тази точка би могло да се интерпретира оценката на банковия капитал по
системите CAMELOS и CAEL).
2.4. Повишаване на качеството и устойчивостта на капиталовата база съгласно
Базел III
ГЛАВА ТРЕТА
ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА
КАПИТАЛА И НИВАТА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА В
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008-2016 Г.
(Изследванията в тази глава могат се представят в следната последователност:
изследване на структурата и рисковия профил на българската банкова система,
динамиката на капитала, нивата на капиталова адекватност и да се направят
предложения за подобряване на счетоводния анализ и надзор на капиталовата
адекватност на търговските банки).
Заключение (ясно формулирани и добре аргументирани изводи и препоръки на
база направения анализ)
Използвана литература (коректно изброяване и описание на всички използвани и
цитирани в текста на разработката източници на информация, включително адресите в
Интернет).
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