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СЪДЕБНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

 
 

ПРОФ. Д-Р МИЛЕН БАЛТОВ 
 

1. Анализ на многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. и възможностите за 
икономиката на България. 

2. Структуриране на големи инфраструктурни проекти. 
3. Анализ на финансовите инструменти на ЕС за периода 2021 -2027 г. 
4. Еврозоната: съвременно състояние и шансовете на България за членство в 

нея. 
5. „Кръговата икономика” и «Синята икономика». 

 
ПРОФ. Д-Р САВА ДИМОВ 

 
1. Методика за прогнозиране на вероятностните сценарии за банкрут и дефолт на 

предприятия. 
2. Методика за експертна оценка на финансова устойчивост на предприятие. 
3. Методика на финансово-икономическата експертиза на ликвидността и 

рентабилността на фирмата. 
4. Методика за експертен анализ на парични потоци (cash flow). 
5. Методика за експертна оценка на платежоспособността на фирмата. 
6. Методика за експертна оценка на активи под формата на акции. 
7. Методика за финансово-икономическа експертиза на финансови активи под 

формата на дългови инструменти. 

 
ДОЦ. Д - Р ГЕРГАНА НИКОЛОВА 
 

1. Същност и значение на вещите лица в процеса по съдебно-счетоводните 
експертизи. 

2. Методика на съдебно-счетоводните експертизи на касовите и на банковите 
операции в предприятието. 

3. Методика на съдебно-счетоводните експертизи на взаимоотношенията с 
подотчетните лица и формирането на средствата за работна заплата в 
предприятието. 

4. Методика на съдебно-счетоводните експертизи на операциите с активи 
(дълготрайни и краткотрайни) в предприятието. 

5. Методика на съдебно-счетоводните експертизи на операции при счетоводно 
отчитане на разходите и калкулирането на себестойността на продукцията, 
респ. на услугите в предприятието. 

6. Методика на съдебно-счетоводните експертизи на разчетите с физически и с 
юридически лица в предприятието. 

 
 
 
 



Д-Р ГАЛИНА СТОЯНОВА 
 

1.  Превенция на измамите в застраховането 
2. Развитие на застрахователният пазар в България и модели за възникване и 
противодействие на измами 
3. Видове измами при разпространението на застрахователни продукти 
4. Системата за вътрешен контрол в застрахователно дружество / банка , като 
начин за превенция на застрахователните измами 
5. Стратегия за противодействие на риска от застрахователни измами 

 

 
       ПРОГРАМЕН КООРДИНАТОР: 
            проф. д-р Сава Димов 
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