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АНОТАЦИЯ 

Учебният курс по Програмни продукти в счетоводството е ориентиран към 

професионалната подготовка на счетоводители. Като такъв той има характер на практикум.  

Преподаването е чрез демонстриране, усвояването чрез правене, а изпитването чрез оценяване 

на демонстрираните знания, опит и умения. Работи се в симулирана,чрез  възможностите на 

„AJURJ 7” и „Плюс-минус”, реална среда на счетоводството на производствено предприятие. 

Използват се последните (актуални) версии към момента на провеждането на занятията, за което 

БСУ изказва своята благодарност на „Бонев Софт” ООД и на „Плюс Минус” ООД. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Чрез учебното съдържание и начина на поднасянето му в учебнир курс по Програмни 

продукти в счетоводство титулярът цели да подготви студентите:  

 Да се ориентират бързо и работят рационално със счетоводен универсален софтуер;  

 Да натрупат знания и умения по проектиране на счетоводна база данни при 

конкретно поставени ограничителни условия.  

 Да схванат логиката на проектирането на калкулационни системи при  

производствено счетоводство;  

 Да схванат как параметрите на изхода определят организацията на входящите данни 

в една управленска информационна система; 

 Не-само за успешна кариера на оперативни счетоводители, но най-вече за 

организатори на счетоводно-информационни системи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ  

Учебният курс е специализиращ най-вече за студентите от специалност "Счетоводство и 

контрол", което предполага те да  имат натрупвания от знания по Теория на счетоводството. 

Усвоилите материята по курса  могат адекватно да работят като оперативни счетоводители. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Лекционно-практическо занимание № 1: Общ интерфейс, движения между менютата и 
използване на помощна информация в AjurJ. 7. 

Лекционно-практическо занимание № 2: Изграждане на синтетичната и аналитичната 
отчетност и зареждане на началните салда по сметките за собствения капитал и резервите. 

Лекционно-практическо  занимание  №  3:  Проектиране  на  тип  аналитична  сметка, 
информационните полета в нея и връзките с номенклатури. 

Лекционно-практическо занимание № 4: Проектиране ма сметките за банкови краткосрочни 
и дългосрочни заеми и зареждане на салдата по тях. 

Лекционно-практическо занимание № 5: Проектиране на сметките за задължения към 
доставчици и клиенти по аванси, с падеж и без падеж. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 6: Проектиране на синтетичната и аналитичната 
отчетност по сметките за задълженията към персонала и осигурителните фондове. Зареждане на 
салда. Работа с модули „Личен състав” и „ТРЗ”. 

Лекционно-практическо занимание № 7: Проектиране на сметките за задължения по 
корпоративни данъци, данъци върху дохода и мита. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 8:, Проектиране на синтетичната и аналитичната 
отчетност по сметките за отчитане на вземанията от клиенти и доставчици по аванс  без и с падеж. 

Лекционно-практическо занимание №: 9: Проектиране на синтетичната и аналитичната 
отчетност на сметките за материали, стоки и готова продукция. Принципи на изграждане на 
номенклатури. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 10: Проектиране на синтетичната и аналитичната 
отчетност по сметки за отчитане на финансовите активи. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 11. Проектиране на синтетична отчетност и транзитни 

характеристики по сметките за разходи по икономически елементи. 

Лекционно-практическо занимание № 12: Методи на калкулиране на производствена и 
пълна себестойност. Калкулационни обекти, центрове на калкулацията, калкулационни единици,  
калкулационен период.    Дефиниране при зададена производствена, продуктова и   управленска 
структура на предприятието. 

Лекционно-практическо занимание № 13: Изграждане на система от синтетични и 
аналитични сметки  за  отчитане  на  производствените и  извънпроизводствените  разходи по 
направление с цел калкулиране на себестойност по преработковия и поръчковия метод на 
калкулиране. Зареждане на остатъци от незавършено производство. 

Лекционно-практическо занимание № 14: Проектиране на система от синтетични и 
аналитични сметки за отчитане на амортизациите по амортизуеми активи. Робота с модул: 
„Нетекущи активи”. Зареждане на салда 

Лекционно-практическо занимание № 15: Проектиране на система от синтетични и 
аналитични сметки за отчитане на амортизуемите активи с насочване на амортизациите по тях към 
съответните сметки за разходи по направление. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 16: Проектиране на синтетичната и аналитичната 
отчетност на задбалансовите активи и пасиви. Зареждане на салда. 

Лекционно-практическо занимание № 17: Текущо счетоводно отчитане на стопански 
операции. 

Лекционно-практическо занимание № 18. Калкулиране на производствена и пълна 
себестойност по преработковия и по поръчковия метод на калкулиране. 

Лекционно-практическо занимание № 19: Извеждане на екранни справки по хронология, по 

систематика и обобщени финансови отчети. 

Лекционно-практическо занимание № 20: Дискусия върху предимствата и недостатъците на 

използвания счетоводен софтуер. 

Лекционно-практически занимания от № 20 до № 40: Изпълнение на същите задачи при 

използване на възможностите на счетоводния модул на „Плюс-минус”. 

 

 



 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

лекционно-практически занимания. 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Работата на студентите по време на лекционно-практическите занимания се наблюдава от 

титуляря на дисциплината. Така се формира у последния представа, както за натрупваните у 

студента знания при обучаването му при предходните счетоводни дисциплини, така и за 

способността за справянето му в процеса на работата. Изпитът се насрочва непосредствено след 

завършване на лекционно-практически занимания. При него студентите показват резултата и 

начина на решението на практическата задача, и демонстрират умението си да се справят с 

задавани в момента казуси от екзаминатора. 
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1 Общ интерфейс, движения между менютата и използване на помощна информация в 
AjurJ. 7. 

2. Изграждане на синтетичната и аналитичната отчетност и зареждане на началните салда 
по сметките за собствения капитал и резервите. 

3. Проектиране  на  тип  аналитична  сметка, информационните полета в нея и връзките с 
номенклатури. 

4. Проектиране ма сметките за банкови краткосрочни и дългосрочни заеми и зареждане на 
салдата по тях. 

5. Проектиране на сметките за задължения към доставчици и клиенти по аванси, с падеж и 
без падеж. Зареждане на салда. 

6. Проектиране на синтетичната и аналитичната отчетност по сметките за задълженията 
към персонала и осигурителните фондове. Зареждане на салда. Работа с модули „Личен състав” и 
„ТРЗ”. 

7. Проектиране на сметките за задължения по корпоративни данъци, данъци върху дохода 
и мита. Зареждане на салда. 

8. Проектиране на синтетичната и аналитичната отчетност по сметките за отчитане на 
вземанията от клиенти и доставчици по аванс  без и с падеж. 

9. Проектиране на синтетичната и аналитичната отчетност на сметките за материали, стоки 
и готова продукция. Принципи на изграждане на номенклатури. Зареждане на салда. 

10. Проектиране на синтетичната и аналитичната отчетност по сметки за отчитане на 
финансовите активи. Зареждане на салда. 

11. Проектиране на синтетична отчетност и транзитни характеристики по сметките за 

разходи по икономически елементи. 

12. Методи на калкулиране на производствена и пълна себестойност. Калкулационни 
обекти, центрове на калкулацията, калкулационни единици,  калкулационен период.    Дефиниране 
при зададена производствена, продуктова и   управленска структура на предприятието. 

13. Изграждане на система от синтетични и аналитични сметки  за  отчитане  на  
производствените и  извънпроизводствените  разходи по направление с цел калкулиране на 
себестойност по преработковия и поръчковия метод на калкулиране. Зареждане на остатъци от 
незавършено производство. 

14. Проектиране на система от синтетични и аналитични сметки за отчитане на 
амортизациите по амортизуеми активи. Робота с модул: „Нетекущи активи”. Зареждане на салда 

15. Проектиране на система от синтетични и аналитични сметки за отчитане на 
амортизуемите активи с насочване на амортизациите по тях към съответните сметки за разходи по 
направление. Зареждане на салда. 

16. Проектиране на синтетичната и аналитичната отчетност на задбалансовите активи и 
пасиви. Зареждане на салда. 

17. Текущо счетоводно отчитане на стопански операции. 



 

18. Калкулиране на производствена и пълна себестойност по преработковия и по 
поръчковия метод на калкулиране. 

19. Извеждане на екранни справки по хронология, по систематика и обобщени финансови 

отчети. 

20. Дискусия върху предимствата и недостатъците на използвания счетоводен софтуер. 

21. Изпълнение на същите задачи при използване на възможностите на счетоводния модул 

на „Плюс-минус”. 
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