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АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината се преподава от учебната 2012/2013 година, в летен семестър пред 

студенти от магистърска програма на специалност “Счетоводство и контрол”. Акцентира се 

върху същността, съдържанието и предназначението на счетоводната политика на 

стопанското предприятие, а също и върху същността, състава и значението на финансовите 

отчети, изготвени от стопанското предприятие. 

 

 

СНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Дисциплината има за цел да представи на студентите знания, свързани със 

същността, съдържанието и значението на счетоводната политика за нуждите на 

управлението на стопанското предприятие, същността, видовете и предназначението на 

финансовите отчети, изготвяни от стопанското предприятие. Учебният материал е 

структуриран в теми, като за повечето от тях се разработват практически казуси и въпроси. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 

Дисциплината има определени методически входни и изходни връзки с други учебни 

дисциплини: Основи на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Финансово 

счетоводство, Анализ на финансовите отчети, Спецкурс по счетоводство, Национални 

счетоводни стандарти, Международни счетоводни стандарти и други. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Тема 1. Счетоводна политика на стопанското предприятие. Предприятието като 

основна единица за разработване и прилагане на счетоводна политика. Същност на 

счетоводната политика. Основни принципи при разработването на счетоводната политика. 

Изисквания за разработване на счетоводната политика. Оповестяване на счетоводната 

политика.  

Тема 2. Представяне на счетоводната политика на стопанското предприятие и 

на промените в нея. Етапи на разработването на счетоводната политика. Промени в 

счетоводната политика. Примерен модел за оповестяване на счетоводната политика на 

стопанското предприятие.   

Тема 3. Годишно счетоводно приключване. Същност и значение. Нормативна 

регламентация на годишното счетоводно приключване. Срокове за съставяне и публикуване 

на ГФО на стопанското предприятие. Етапи на ГСП. 

Тема 4. Финансови отчети. Същност и предназначение. Съставни части на 

финансовите отчети. Потребители на информацията от финансовите отчети. Строеж, 

структура, съдържание и основни изисквания при съставяне на финансовите отчети на 

стопанското предприятие. (Пълен комплект на финансовите отчети, в т.ч. приложението 

към финансовите отчети. Годишни и Междинни финансови отчети, индивидуален и 

консолидиран ФО).  

Тема 5. Оценка и представяне на активите в Годишния финансов отчет на 

стопанското предприятие. Същност и значение на оценката на активите. Оценка след 

първоначално признаване на видовете активи. Оценка и представяне след първоначално 

признаване на условните активи.   

Тема 6. Оценка и представяне на пасивите в Годишния финансов отчет на 

стопанското предприятие. Същност и значение на оценката на пасивите. Оценка след 

първоначално признаване на видовете пасиви. Оценка и представяне след първоначално 

признаване на условните пасиви.   

Тема 7. Представяне и оценка на приходите и разходите в Годишния финансов 

отчет на стопанското предприятие. Признаване на приходите във финансовите отчети. 

Представяне на разходите по заеми във финансовия отчет на предприятието. Представяне 

на строителните договори, договори по лизинг и на даренията във финансовия отчет на 

предприятието. Представяне на събития, настъпили след датата на баланса. Данъци върху 

дохода. Данъчни разлики. Схема и определяне на облагаемата печалба.    

   



 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Учебната дисциплина се изучава от студенти в: задочна и в дистанционна форма на 

обучение. За студентите в 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, консултации и др. 

 За студентите в дистанционна форма на обучение, се планира подпомагащо 

електронно обучение в електронните платформи МOODLЕ и Teams, както и проучване на 

специализирана литература и нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет 

ресурси, попълване на счетоводни документи, консултации и др. 

 

  

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

За студентите в задочна и в дистанционна форма на обучение, работата на всеки 

студент през семестъра се оценява с текуща оценка въз основа на резултата, от две 

индивидуално разпределени му от титуляра на дисциплината, задания. 

 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. 
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Тема 1. Счетоводна политика на стопанското предприятие. Предприятието като 

основна единица за разработване и прилагане на счетоводна политика. Същност на 

счетоводната политика. Основни принципи при разработването на счетоводната политика. 

Изисквания за разработване на счетоводната политика. Оповестяване на счетоводната 

политика.           

Тема 2. Представяне на счетоводната политика на стопанското предприятие и 

на промените в нея. Етапи на разработването на счетоводната политика. Промени в 

счетоводната политика. Примерен модел за оповестяване на счетоводната политика на 

стопанското предприятие.         

Тема 3. Годишно счетоводно приключване. Същност и значение. Нормативна 

регламентация на годишното счетоводно приключване. Срокове за съставяне и публикуване 

на ГФО на стопанското предприятие. Етапи на ГСП.      

Тема 4. Финансови отчети. Същност и предназначение. Съставни части на 

финансовите отчети. Потребители на информацията от финансовите отчети. Строеж, 

структура, съдържание и основни изисквания при съставяне на финансовите отчети на 

стопанското предприятие. (Пълен комплект на финансовите отчети, в т.ч. приложението 

към финансовите отчети. Годишни и Междинни финансови отчети, индивидуален и 

консолидиран ФО).           

Тема 5. Оценка и представяне на активите в Годишния финансов отчет на 

стопанското предприятие. Същност и значение на оценката на активите. Оценка след 

първоначално признаване на видовете активи. Оценка и представяне след първоначално 

признаване на условните активи.   

Тема 6. Оценка и представяне на пасивите в Годишния финансов отчет на 

стопанското предприятие. Същност и значение на оценката на пасивите. Оценка след 

първоначално признаване на видовете пасиви. Оценка и представяне след първоначално 

признаване на условните пасиви.   

Тема 7. Представяне и оценка на приходите и разходите в Годишния финансов 

отчет на стопанското предприятие. Признаване на приходите във финансовите отчети. 

Представяне на разходите по заеми във финансовия отчет на предприятието. Представяне 

на строителните договори, договори по лизинг и на даренията във финансовия отчет на 

предприятието. Представяне на събития, настъпили след датата на баланса. Данъци върху 

дохода. Данъчни разлики. Схема и определяне на облагаемата печалба.    
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