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АНОТАЦИЯ
Дисциплината е предназначена за студентите от спец. Счетоводство и контрол, редовна
и задочна форма на обучение. Учебното съдържание обхваща основни теми на организацията на
счетоводството на предприятия със стопанска дейност. Теоретичните постановки се илюстрират с
цялостното решаване на обобщаваща задача, изискваща съставянето на първични и вторични
счетоводни документи, откриване и водене на счетоводни регистри и съставянето на Годишен
финансов отчет.
Учебното съдържане на дисциплината включва и основни теми, затвърждаващи и
надграждащи знания и умения по банково счетоводство и счетоводство на бюджетните
предприятия . Задълбочава и обогатява знанията по данъчен, валутен и митнически контрол.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Основна цел на дисциплината е студентите:
- да затвърдят знанията си по организацията на счетоводството на предприятие със
стопанска дейност;
- да разширят уменията си по съставянето на първични и вторични счетоводни
документи, откриване и водене на счетоводни регистри;
- да разработят счетоводна политика на предприятие със стопанска дейност, в т.ч. на
примерен индивидуален сметкоплан, план на документооборота, амортизационен план;
- да могат да съставят Годишен финансов отчет на предприятие със стопанска дейност;
- да затвърдят и надградят знанията си за счетоводното отчитане на операциите на
банките на кредитния, капиталовия и паричния пазари, както и специфичните счетоводни
особености на операциите за банковото платежно посредничество;
- да обогатят

знанията си за счетоводното отчитане на дейността в бюджетните

предприятия и за провеждане на отчетно – информационното осигуряване на бюджетния процес ;
- в теоретико-приложен аспект : да познават основните принципи и техники на данъчния,
валутния и митнически контрол и счетоводните и финансовите аспекти на международните
разплащания и контрола на средствата от ЕС ;
- в практико-приложен аспект : да осъществяват различни видове данъчен, валутен и
митнически контрол и да владеят съвременните информационни и комуникационни системи и
технологии в областта на данъчната, валутна и митническа дейности.

ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината има входни и изходни връзки с други дисциплини: Счетоводство I част
(Основи на счетоводството), Счетоводство II част (Счетоводство на предприятието), Финансово
счетоводство,
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Организация на счетоводството. Общи и специфични изисквания. Форма на
организация на финансово-счетоводната дейност на предприятие със стопанска дейност.
Тема 2. Нормативна регламентация на организацията на счетоводството.
Тема 3. Разработване на счетоводна политика на предприятие със стопанска дейност.
Примерен

индивидуален

сметкоплан,

План

за

документооборота,

Амортизационен

план,

възможности за преоценка и обезценка на активи и задължения, правила и изисквания при
провеждане на инвентаризация.
Тема 4. Текущо счетоводно отчитане и Годишен финансов отчет. Анализиране на обороти и
възможни салда. Съставяне на предварителна оборотна ведомост за синтетичните сметки, на
оборотни ведомости за аналитичните сметки към съответна синтетична сметка, съставяне на ГДД и
на окончателна оборотна ведомост.
Тема 5. ГФО – изисквания, които трябва да се спазват при съставянето на ГФО. Съставяне
на Счетоводен баланс, ОПР и ОПП.
Тема 6. Организация и нормативна регламентация на счетоводството на банките.
Счетоводно отчитане на емисионно – касовите операции в банките. Активни, пасивни и
посреднически банкови операции . Счетоводно

отчитане на приходите и разходите в банките.

Банкови документи и финансови отчети на банките .
Тема 7. Организация и нормативна регламентация на счетоводството в бюджетните
предприятия. Счетоводни операции по акумулиране на бюджетни приходи , разходи за дейността и
отчитане на резултата от изпълнението на бюджета . Счетоводно отчитане на местните бюджети в
общините. Годишно счетоводно приключване.
Тема 8. Данъчен, валутен и митнически контрол.

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
Учебната дисциплина се изучава от студенти в: редовна и в задочна форма на обучение. За
студентите в редовна и 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
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нормативна уредба, решаване на казуси и задачи, интернет ресурси, попълване на счетоводни
документи, консултации и др.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
За студентите в редовна и в задочна форма на обучение, текущата оценка се формира от
индивидуално задание за самостоятелна работа, разпределено от титуляра на дисциплината.
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.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
1. Николова, Г., Теоретични и практико-приложни аспекти на ГФО, Габрово, 2015г.
2. Лекции и записки по банково и бюджетно счетоводство и ДВМК .
2. Закон за счетоводството.
3. НСС.
4. МСС/ МСФО, приети за прилагане в ЕС.
5. Сметкоплан на бюджетните организации 2020г.
6. Примерен сметкоплан на търговска банка
7. Списък с кодове, сметки и обслужващи банки за 2022г.
8. Единна бюджетна класификация за 2022г.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Душанов, И., М. Димитров. Курс по счетоводство, С., 2010 г.
2. Свраков, А. Счетоводство. С. 2009 г.
3. Счетоводна политика в България и Русия – Теория и практика. Свищов, 2006. Примерен
национален сметкоплан.
4. Ималова, Д., Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните предприятия. Вземания и
задължения., РС Издателство и бизнес консултации , 2020 г..
5. Колев, Н. , Записки и тестове по данъчен, митнически и валутен контрол, изд.“Жажда“
гр.Сливен, 2017 г..
6. Колев, Н. Бюджетно счетоводство. изд. „Жажада" гр. Сливен,2010 г..
7. Колев, Н., Банково счетоводство , изд. „Жажда“ гр.Сливен, 2009 г..
8. Филипова, Ат. , Финансови отчети на банките – регламенти и анализи, С., 2018 г.
9. Албум на счетоводните документи.
10. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (Обн. ДВ. Бр. 105 от 29.12.2005 г., посл.изм.и
доп. ДВ.бл.56 от 19.07.2022 г.)
11. Валутен закон (Обн.ДВ бр.83 от 21.09.1999г., посл.изм. и доп.ДВ бр.14 от18.02.2020г.)
12. Закон за кредитните институции (Обн Дв бр.59 от 21.07.2006 г., посл.изм. и доп. Дв.бр.51
от 2022г.)
13. Закон за митниците (ДВ бр. 15/1998 г.)
14. www.ides.bg; https://www.ides.bg/e-journal
15. Сп. Български счетоводител.
16. Сп. Счетоводна политика
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Тема 1. Организация на счетоводството. Общи и специфични изисквания. Форма
на организация на финансово-счетоводната дейност на предприятие със стопанска
дейност.
Тема 2. Нормативна регламентация на организацията на счетоводството.
Тема 3. Разработване на счетоводна политика на предприятие със стопанска
дейност.

Примерен

индивидуален

сметкоплан,

План

за

документооборота,

Амортизационен план, възможности за преоценка и обезценка на активи и задължения,
правила и изисквания при провеждане на инвентаризация.
Тема 4. Текущо счетоводно отчитане и Годишен финансов отчет. Анализиране
на обороти и възможни салда. Съставяне на предварителна оборотна ведомост за
синтетичните сметки, на оборотни ведомости за аналитичните сметки към съответна
синтетична сметка, съставяне на ГДД и на окончателна оборотна ведомост.
Тема 5. ГФО – изисквания, които трябва да се спазват при съставянето на ГФО.
Съставяне на Счетоводен баланс, ОПР и ОПП.
Тема 6. Организация и нормативна регламентация на счетоводството на
банките. Счетоводно отчитане на емисионно – касовите операции в банките. Активни,
пасивни и посреднически банкови операции . Счетоводно

отчитане на приходите и

разходите в банките. Банкови документи и финансови отчети на банките .
Тема 7. Организация и нормативна регламентация на счетоводството в
бюджетните предприятия. Счетоводни операции по акумулиране на бюджетни приходи ,
разходи за дейността и отчитане на резултата от изпълнението на бюджета .
Счетоводно отчитане на местните бюджети в общините. Годишно счетоводно
приключване.
Тема 8. Данъчен, валутен и митнически контрол.
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