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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна заетост Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60  

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

2.  Решаване на казуси 30% 

3.  Изпит 50% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът обхващ съществените аспекти и спецификите на френския модел на счетоводна 

отчетност. Студентите получават знания, които могат да използват при усвояването на 

дисциплини като: управление на фирмените разходи, държавни и корпоративни финанси, 

финансов анализ на фирмата 

 

Предварителни изисквания: 

Няма специфични 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И 0 5 3 



 2 

 

Очаквани резултати: 

Преминавайки курса студентите научават  френски модел на счетоводна отчетност и могат 

да извършат сравнетелен анализ на различни подходи в счетоводната отчетност. 

Придобиват знания и умения за анализ, интерпретация и обобщаване на  счетоводна и 

финансова информация 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Същност, съдържание и задачи на счетоводството. Отчетни 

измерители. Място и роля на отчетната информация в управлението на 

фирмата. Нормативна база за счетоводството у нас. Национално и 

международно законодателство. 

2 

2 Предмет и метод на счетоводството. Класификация на обектите на 

счетоводно отчитане. Метод на счетоводството. Характеристика на 

елементите на метода на счетоводството. 

2 

3 Счетоводен баланс. Същност и предназначение, строеж и форма. 

Съдържание и структура на счетоводния баланс. Отражение на 

стопанските операции върху счетоводния баланс. Видове балансови 

изменения.  

4 

4. Счетоводни сметки – същност и предназначение. Показатели, 

получавани от счетоводните сметки. Строеж и форма на счетоводните 

сметки. Понятия за дебит и кредит.  

2 

5. Счетоводни сметки и счетоводен баланс. Отразяване на стопанските 

операции в системата от счетоводни сметки. Връзка между 

счетоводните сметки и счетоводния баланс. Счетоводни статии. 

Принцип на двойното записване. 

2 

6 Класификация на счетоводните сметки – същност и принципи. 

Класификация на счетоводните сметки според връзката им със 

счетоводния баланс, степен на обобщаване, икономическо съдържание 

на отчитаните обекти, структура и функционално предназначение. 

2 

7 Текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически 

счетоводни записвания. Обобщаване и проверка на счетоводните 

записвания. Връзка между хронологическите и систематически 

записвания. 

4 

8 Документиране. Същност на документирането. Съдържание и форма 

на счетоводните документи. Класификация на счетоводните документи. 

Документооборот.  

2 

9 Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията. Видове 

инвентаризации. Начин на организиране и провеждане на 

инвентаризациите и оформяне на резултатите от тях. 

2 

10 Сводка на отчетната информация. Същност, съдържание и ред на 

извършване на периодичните счетоводни приключвания. Периодични 

счетоводни отчети, структура, съдържание. 

2 

11 Счетоводни регистри – същност и значение. Видове счетоводни 

регистри. Ред и техника на счетоводните записвания. Грешки при 

счетоводните записвания и начини за коригирането им.  

2 

12 Счетоводни отчети. Анализ на счетоводния баланс, отчета за приходи 

и разходи, приложения. Начин за изготвяне и предоставяне на 
4 
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счетоводните отчети.  

Конспект за изпит 

Както по учебното съдържание 

 

№ Въпрос 

1 Същност, съдържание и задачи на счетоводството.  

2 Предмет и метод на счетоводството.  

3 Счетоводен баланс.  

4. Счетоводни сметки – същност и предназначение.  

5. Счетоводни сметки и счетоводен баланс.  

6 Класификация на счетоводните сметки – същност и принципи.  

7 Текущо счетоводно отчитане.  

8 Документиране.  

9 Инвентаризация.  

10 Сводка на отчетната информация.  

11 Счетоводни регистри – същност и значение.  

12 Счетоводни отчети.  
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