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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Организация на счетоводството в осигурителните и застрахователните 

дружества” се изучава от студентите в образователна квалификационна степен „ Магистър ” от 

специалност „Счетоводство и контрол” . Тя предоставя знания и умения за отчитането на 

основните обекти на осигурителната и застрахователната дейност.  

В структурно отношение дисциплината обхваща основни теми за отчитането на 

средствата и източниците на средства в осигурителните и застрахователните дружества и 

съставянето на годишния финансов отчет. В хода на лекциите теоретичните постановки се 

илюстрират с решаване на примери и казуси към отделните методични единици и на обобщаващи 

задачи за застрахователното дружество, ЦУ на НОИ, териториалните поделения на НОИ, 

осигурителните фондове и НЗОК. Студентите се запознават и с организацията на отчетността и 

документацията в застрахователните и осигурителните дружества. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Основната цел на дисциплината е да формира знания за отчитането на основните 

обекти на счетоводството в застрахователните и осигурителните дружества. По-конкретно 

студентите трябва:  

1. Да разберат същността на основните счетоводни проблеми в застрахователните и 

осигурителните дружества;  

2. Да познават методиката на отчитане на отделните обекти в застрахователните и 

осигурителните дружества;  

3. Да придобият знания за съставянето на счетоводните записвания за извършваните 

основни застрахователно-технически и осигурителни операции в застрахователните и 

осигурителните дружества;  

4. Да могат да съставят годишен финансов отчет в застрахователните и осигурителните 

дружества.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината се изучава в магистърската образователно-квалификационна степен, 

затова има изисквания за предварително придобити икономически знания. Входните и изходни 

връзки с други дисциплини са : Счетоводство I част (Основи на счетоводството), Счетоводство II 
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част (Счетоводство на предприятието), Финанси, Финансово счетоводство, Програмни продукти в 

счетоводството, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство и др. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                    статут Кредити редовно и дистанционно 
обучение 

задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Счетоводство и контрол Задължителна 
 

Задължителна 6 30  30 60 30   30 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
ЧАСТ І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО  

Тема 1. Обща характеристика на счетоводството на застрахователното дружество  

Тема 2. Организация на счетоводното отчитане на приходите в застрахователните 

дружества.  

Тема 3. Организация на счетоводното отчитане на разходите в застрахователните 

дружества . 

Тема 4. Организация на счетоводното отчитане на приходите и разходите по 

презастраховане. 

Тема 5. Организация на счетоводното отчитане на разчетите  в застраховането . 

Тема 6. Организация на счетоводното отчитане на финансовите ресурси . 

Тема 7. Организация на счетоводното отчитане на капитала . 

Тема 8. Организация на счетоводното отчитане на техническите резерви. 

Тема 9. Организация на счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи . 

Тема 10. Организация на счетоводното отчитане на материалните запаси . 

Тема 11. Годишно приключване и годишен финансов отчет на застрахователното 

дружество. 

ЧАСТ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ОСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО  

Тема 13. Осигурителната система като обект на отчитане  

Тема 14. Организация на счетоводното отчитане на приходите на осигурителните фондове 

в системата на НОИ.  

Тема 15. Организация на счетоводното отчитане на разходите на осигурителните фондове 

в системата на НОИ.  

Тема 12. Организация на счетоводното отчитане на привлечените средства от участници в 

осигурителни фондове.  

Тема 16. Организация на счетоводното отчитане на пенсиите . 

Тема 17. Организация на счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайни) активи.  

Тема 18. Организация на счетоводното отчитане на материалните запаси.  

Тема 19. Годишно счетоводно приключване на сметките пенсионно-осигурителните 

дружества. 

Тема 20. Организация на счетоводното отчитане на средствата по задължителното здравно 

осигуряване . 
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ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Задочно обучение  

За студентите в задочна форма на обучение  задочна форма на обучение, планираните 

дейности са: присъствени лекции, мултимедийни презентации по отделни теми, подпомагащо 

електронно обучение (електронните платформи МOODLЕ, Teams), проучване на специализирана 

литература и нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет ресурси, попълване на 

счетоводни документи и др. 

2. Дистанционно обучение  

Учебното съдържание на дисциплината е обособено в тематични, самостоятелно 

разработени модулни единици в Мооdle , които изграждат общата архитектура на курса за 

обучение. Всяка модулна единица е представена чрез теоретична част и допълнителни ресурси , 

които доразвиват , обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на студентите. 

Допълнителните ресурси са разписани под формата на презентации , уроци ,URL връзки към 

информационни източници, въпроси и задачи за упражнение и самоподготовка след дадена тема . 

Планираните дейности включват още задания за самостоятелна работа  в Moodle, разработване на 

речник на основните понятия . 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Задочно обучение  

За студентите в  задочна форма на обучение са подложени на текущ контрол. Формира се 

от оценка на индивидуално задание за самостоятелна работа, разпределено от титуляра на 

дисциплината и два броя оценки от изпитване с тест от въпроси и казуси ситуации. 

Самостоятелната задача се представя 10 дни преди датата на изпита и се проверява от 

преподавателя и се оценява. Семестриалният изпит е изпитен тест. Крайната оценка на студент, 

явил се на семестриален изпит се формира от резултата от текущата оценка и оценката от 

семестриалния изпит. От изпит се освобождават студенти с текущи оценки Много добър 5,00  и 

Отличен  6,00 . 

2.  Дистанционно обучение  

Студентите в дистанционна форма на обучение се оценяват чрез текущ контрол и 

семестриален изпит. Знанията оценени с текуща оценка , включват тестове с теоретични въпроси и 

казусни ситуации и индивидуално задание за самостоятелна работа, разпределено от титуляра на 

дисциплината. Самостоятената работа се предава от студента минимум 10 дни преди 

семестриалния изпитен  тест и се проверява от преподавателя. Семестриалният изпит е изпитен 

тест. Крайната оценка на студент, явил се на семестриален изпит се формира от резултата от 

текущата оценка и оценката от семестриалния изпит. От изпит се освобождава студент, който през 

семестъра има крайна текуща оценка Много добър 5,00 и Отличен 6,00. 

   

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Лекции по Организация на осигурителното и застрахователното счетоводство. 

2. Примерен сметкоплан на застрахователно дружество и осигурително дружество. 

3. Стоянова , Г. , Счетоводни модели за управление на аквизиционната дейност в 

животозастраховането. Застраховка „Живот“, свързана с инвестицонни фондове, Бургаски 

свободен университет, Бургас, 2022 г. , ISBN 978-619-253-013-6. 
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4. Стоянова, Г.,  Интелигентната специализация в корпоративната отчетност на 

застрахователите в началото на третото десетилетие на 21 век, Бургаски свободен 

университет , Международна научна конференция „Съвременни управленски практики XI – 

интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията „ 4-5 

юни 2021г., ISSN 1313-8758. 

5. Закон за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1 януари 2016 г.) 

6.   НСС 

7.   МСС/ МСФО, приети за прилагане в ЕС. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Нейков, М. Застрахователно и осигурително счетоводство. С., Университетско 

издателство „Стопанство”, 2003.  

2. Стоянова, Г., Предимства на паневропейския личен пенсионен продукт за българските 

граждани , Русенски университет 60-та Международна научна конференция 28-30 

октомври 2021 г. „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на 

бъдещето IV", Сборник научни трудове 2021г., Том 60 , Серия 5.1. Икономика и 

мениджмънт, Русе, 2021г., ISSN 1311-3321 , ISSN 2603-4123 / on – line /. 

3. Стоянова Г., Особености на счетоводното отчитане на разходите в застрахователното 

предприятие. Народностопански архив, Свищов, СА „Ценов”, кн. 4, 1996. 

4. Стоянов, С., Михайлова, М., Начкова, М. Счетоводсдтво на застрахователите. УИ 

„Стопанство”, С., 2009 г.. 

5.  Йотова, Й., Кънева, К., Василев, В. Счетоводство на застрахователните предприятия”, 

Свищов, 2006 г.. 

6.  Тодоров, Р., Счетоводство на застрахователните предприятия , Абагар, В. Търново,2012г.  

7.  Янков В., Николова Г., Основи на счетоводството, Изд.Екс-прес, Габрово, 2017. 

8.  Закон за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 115 от 2006 г.) . 

9.  Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) (Обн. в ДВ, бр. 86 от 2010 г. ). 

10.  Закон за Комисията за финансов надзор (Обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.)  

11.  Закон за бюджета на ДОО. 

12.  Закон за бюджета на НЗОК.  

13.  Наредба № 5 от 15 октомври 2003 г. за извършване на дейност като застрахователен 

брокер и застрахователен агент, издадена от КФН, (Обн., ДВ, бр. 96 от 31 Октомври 

2003г.)  

14.  Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и 

съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на 

застрахователите и презастрахователите, (загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.и бр. 66 от 2013 

г.), приета с Решение № 61- Н от 19.07.2006 г. на КФН, (Обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г., посл. 

изм. и доп. ДВ, бр. 2 и 66 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г.)  

15. Кодекс за застраховането. (Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) 

16. Кодекс за социално осигуряване. (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г) 

 
 
 
 



   5 
 

 

 

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

 ВА524 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В 
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА  
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ЧАСТ І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО  

Тема 1. Обща характеристика на счетоводството на застрахователното дружество  

Тема 2. Организация на счетоводното отчитане на приходите в застрахователните 

дружества.  

Тема 3. Организация на счетоводното отчитане на разходите в застрахователните 

дружества . 

Тема 4. Организация на счетоводното отчитане на приходите и разходите по 

презастраховане. 

Тема 5. Организация на счетоводното отчитане на разчетите  в застраховането . 

Тема 6. Организация на счетоводното отчитане на финансовите ресурси . 

Тема 7. Организация на счетоводното отчитане на капитала . 

Тема 8. Организация на счетоводното отчитане на техническите резерви. 

Тема 9. Организация на счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи . 

Тема 10. Организация на счетоводното отчитане на материалните запаси . 

Тема 11. Годишно приключване и годишен финансов отчет на застрахователното 

дружество. 

ЧАСТ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ОСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО  

Тема 13. Осигурителната система като обект на отчитане  

Тема 14. Организация на счетоводното отчитане на приходите на осигурителните фондове 

в системата на НОИ.  

Тема 15. Организация на счетоводното отчитане на разходите на осигурителните фондове 

в системата на НОИ.  

Тема 12. Организация на счетоводното отчитане на привлечените средства от участници в 

осигурителни фондове.  

Тема 16. Организация на счетоводното отчитане на пенсиите . 

Тема 17. Организация на счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайни) активи.  

Тема 18. Организация на счетоводното отчитане на материалните запаси.  

Тема 19. Годишно счетоводно приключване на сметките пенсионно-осигурителните 

дружества. 

Тема 20. Организация на счетоводното отчитане на средствата по задължителното здравно 

осигуряване . 
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брокер и застрахователен агент, издадена от КФН, (Обн., ДВ, бр. 96 от 31 Октомври 

2003г.)  

14.  Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и 

съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на 
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застрахователите и презастрахователите, (загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.и бр. 66 от 

2013 г.), приета с Решение № 61- Н от 19.07.2006 г. на КФН, (Обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр. 2 и 66 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г.)  

15. Кодекс за застраховането. (Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) 

16. Кодекс за социално осигуряване. (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г) 

 


