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Наименование на учебната дисциплина 

Въведение в счетоводството 
Титуляри на курса: доц. д-р Марселен Йовоган 
 
Характер на дисциплината 
Изборна 

Образователно-квалификационна степен 
Бакалавър 

Година 
І –ва 

Семестър 
ІІ- ри 

Кредити -2 Часове  
30 часа лекции 

Характер на обучението 
Редовно обучение 

Език на обучението 
Френски 

 
Цели на курса 
С изучаването на дисциплината “Въведение в счетоводството», студентите 
получават знания, главно по френски модел на счетовдна оттчетност.Студентите 
придобиват знания и умения за анализ, интерпретация и обобщаване на  
счетоводната и финансова информация. Акцентът се поставя в сравнителния 
анализ на международния, българския и френския подход. 
      
Методи на преподаван 
Практически задачи и казуси, разработени на базата на примери от действителните 
условия, в които се развиват фирмите. 
Методи на оценяване – 
Домашни и участието в клас се оценява по двайсетобалната система с коефициент 
1 
Първо контролно с коефициент 1 
Второ контролно с коефициент 2 
Текущата оценка се получава като сумарта оценка от предишните се дели на 4. 
 
 
Анотация на дисциплината  
Придобитите знания ще улеснят студентите при изучаването на дисциплини като: 
управление на разходите на фирмата, управленско счетоводство, стратегическо 
планиране, корпоративни финанси  и др.   
 
 
 
 
 



СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
 
Лекции 
Тема: Бр.часове 
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 

Предмет и метод на счетоводството  
Класификация на обектите на счетоводно отчитане. Метод на 
счетоводството. Характеристика на елементите на метода на 
счетоводството. 

2 

Счетоводен баланс. Същност и предназначение, строеж и форма. 
Съдържание и структура на счетоводния баланс. Отражение на 
стопанските операции върху счетоводния баланс. Видове балансови 
изменения.  

2 

Счетоводни сметки – същност и предназначение. Показатели, 
получавани от счетоводните сметки. Строеж и форма на счетоводните 
сметки. Понятия за дебит и кредит.  

2 

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 

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                            

Текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически 
счетоводни записвания. Обобщаване и проверка на счетоводните 
записвания. Връзка между хронологическите и систематически 
записвания. 

2                           

Документиране. Същност на документирането. Съдържание и форма 
на счетоводните документи. Класификация на счетоводните документи. 
Документооборот.  

2                            

Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията. Видове 
инвентаризации. Начин на организиране и провеждане на 
инвентаризациите и оформяне на резултатите от тях. 

2 

Сводка на отчетната информация. Същност, съдържание и ред на 
извършване на периодичните счетоводни приключвания. Периодични 
счетоводни отчети, структура, съдържание. 

2                            

Счетоводни регистри – същност и значение. Видове счетоводни 
регистри. Ред и техника на счетоводните записвания. Грешки при 
счетоводните записвания и начини за коригирането им.  

2                            

Счетоводни отчети. Анализ на счетоводния баланс, отчета за приходи 
и разходи, приложения. Начин за изготвяне и предоставяне на 
счетоводните отчети.  

2                            

 
 



Основна литература  
 
G. LANGLOIS, M. FRIEDERICH, « Comptabilité générale », Editions Foucher, Paris,  2002 
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Допълнителна литература 
C. HORNGREN, W. HARRISON, L. BAMBER,  “Accounting” , Sith Edition, Pearson Prentice Hall, 2005 

Ив. ДУШАНОВ, М. ДИМИТРОВ, «Курс по счетоводство ва предприятието», Ромина, 2003 г или 

най-новото издание. 

 
 
 
Съставил: гл. ас. д-р. Марселен Мегбе Йовоган  


