
 

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  
 BA 421 

 БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 
 Приета: прот. № 14/26.05.2016 г. 

 Лектор:  Проф.д-р Николай Колев 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Учебният курс по бюджетно счетоводство формира знания, умения и опит в отчетно-

информационното осигуряване на бюджетния процес. Учебното съдържание е съобразено с 

бъдещата професионална кариера на завършилите във финансовия сектор на икономиката. 

Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното 

бюджетиране да бъде поднесена по един достъпен начин на студентите. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Чрез учебното съдържание и начина на поднасянето му в учебния курс по Бюджетно 

счетоводство титулярът цели: 

■ Да обогати студентите със знания за значенията на използваните в бюджетната практика 

специфични понятия; 

■ Да ги запознае с операциите на бюджетните организации; 

■ Да формира у тях умения за счетоводна интерпретация на операциите по изпълнение на 

бюджети;     

■ Да ги направи способни да четат бюджетните документи и отчети. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебният курс по Бюджетно счетоводство е предназначен най-вече за студентите от 

специалност "Счетоводство и контрол", което предполага те да имат натрупвания от знания по 

Икономикс, Теория на счетоводството, Публични финанси, Корпоративни финанси и Търговско 

право.  
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

 л с у общ Л с у      общ 

Счетоводство и контрол Задължителна 6 30                30  60 30  3
0 
       30 

Финанси Избираема 6 30                 30  60 30          30 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Бюджетен процес. 

Темата интерпретира практиката на планиране и отчитане на бюджети. Нормативните 
рамки и препоръчителни методики. 

 



Тема 2. Основни обекти на управление и отчитане в бюджетната сфера. 

Акцентира се на отчетно-обособените групи. Групирането на обособимите активи, пасиви, 
приходи и разходи съобразно тях. 

 

Тема 3. Особености на счетоводното отразяване на активите в публичния сектор. 

Акцентира се на счетоводното отразяване на трансферите извън бюджетната сфера, 
прехвърлянето на активи от една бюджетна организация в друга със и без смяна на отчетно-
обособената група. 

Тема 4. Особености при счетоводното отразяване на пасивите в публичния сектор. 

Разглеждат се методите за оценка на пасивите. Специфичните пасиви и тяхното 

прехвърляне. 

 

Тема 5. Отчитане на бюджетните и извънбюджетните приходи и разходи. 

Разглежда се организацията на аналитичната и синтетичната отчетност при отчитането на 
касовите и фактическите приходи и разходи в публичния сектор. Групирането им и счетоводното 
отразяване на операциите. 

Тема 6. Приписани приходи и разходи. 

Коментира се характера и счетоводната интерпретация на този специфичен обект. 

 Тема 7. Отчитане на измененията в нетната стойност на активите . 

Акцентира се на влиянието на бюджетния резултат върху капитала на бюджетното 
предприятие и счетоводното отразяване на тези операции. 

 

Тема 8. Бюджетно приключване. 

В рамките на темата се коментират процедурите и счетоводните записвания при 

приключване изпълнението на бюджети. 

Тема 9. Периодични отчети в публичния сектор. 
Акцентира се на съдържанието, съставянето и  информационните  качества на 

периодичните отчети. 

Тема 10. Консолидационни техники и процедури. 

 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
класически лекции и семинари, интерактивни методи на обучение: мултимедийни презентации, е-

мейл консултации, конферентни дискусии. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмена работа по система от казуси проверяваща цялостната 

подготовка по материята на учебния курс . 
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Тема 1. Бюджетен процес. 

Темата интерпретира практиката на планиране и отчитане на бюджети. Нормативните 
рамки и препоръчителни методики. 

 

Тема 2. Основни обекти на управление и отчитане в бюджетната сфера. 
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