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I. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Счетоводство на бюджетните предприятия” е специална 

надграждаща счетоводна дисциплина, която е базирана върху знанията, придобити от 

студентите в специалност „Счетоводство и одит” от Икономически университет-Варна по 

предходно изучавани счетоводни дисциплини от общ характер. В резултат на изучаване на 

дисциплината студентите придобиват специални знания, допълващи тези дисциплини, а това 

разширява обхвата на техните умения и дава съществено предимство при последваща 

реализация в стопанската практика на бюджетните организации.  

Дисциплината има за цел да запознае студентите с особеностите на публичния сектор, 

основните принципи на отчетността в тях, технологията за набиране на счетоводна 

информация, основните отчетни обекти, специфични за посочените предприятия, както и 

счетоводните процедури по отразяване на характерните операции с тях.  

Лекционният материал е съобразен с всички актуални промени в отчетността на 

организациите от публичния сектор, като се имат предвид поетапното изграждане на 

информационната система за финансово управление (ИСФУ) и въвеждането на 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.  

Семинарните занятия имат практико-приложна насоченост, като чрез решаването на 

задачи, тестове и казуси студентите получават възможност за пряка адаптация към 

действащата практика на организациите от публичния сектор при тяхната последваща 

реализация след дипломирането. 

 

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Обща характеристика на държавния 
бюджет. Участници в бюжетния цикъл 

 

 

1 

 

 

1 

 

1.1. Структура на националната бюджетна система     

1.2. Участници в стандартната бюджетна технология    

1.3. 
Основни бюджетни показатели в структурата на държавния 

бюджет  
   

Тема 2. Отчитане на операциите по изпълнение на 

централния и местните бюджети в банковата  

система. 

2 4  

2.1. 
Отчитане касовото изпълнение на централния бюджет в 

банките. 
   

2.2. 
Отчитане на операциите по касовото изпълнение на местните 

бюджети в банките. 
   

Тема 3. Отчитане на операциите по изпълнение на 

централния бюджет в Министерство на финансите. 
3 4  

3.1. 
Отчитане на операциите по изпълнение на централния 

бюджет в Министерство на финансите. 
   

3.2. 
Особености в отчетността на Министерство на финансите 

като бюджетна организация. 
   

Тема 4. Отчитане на операциите по изпълнение на 

бюджетите на министерствата и централните  

ведомства. 

3 4  

4.1. 
Отчитане на операциите по изпълнение на бюджетите на  

министерствата и централните ведомства. 
   



4.2. 
Особености в отчетността на министерствата и централните 

ведомства като бюджетни организации. 
   

Тема 5. Отчитане на операциите по изпълнение на 

местните бюджети в общините и кметствата. 
3 4  

5.1. Отчитане на операциите по изпълнение на местните бюджети    

5.2. 
Особености в отчетността на общините като бюджетни 

организации 
   

Тема 6. Особености при отчитане на капитала в 

бюджетните организации. 
1 2  

6.1. Концепция за капитала в бюджетните организации    

6.2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните организации    

Тема 7. Особености при отчитане на основните 

операции по придобиване и изваждане от употреба 

на дълготрайни активи в бюджетните организации. 

Отчитане на особени операции с дълготрайни 

активи. 

3 5  

7.1. 
Отчитане на основните операции по придобиване на 

дълготрайни активи 
   

7.2. Отчитане на отписването на дълготрайни активи    

7.3. Отчитане на особени операции с дълготрайни активи    

Тема 8. Особености при отчитане на материалните 

запаси в бюджетните организации. 
2 3  

8.1. Оценка на материалните запаси     

8.2. 
Отчитане на операциите по придобиване на материални 

запаси 
   

8.3. Отчитане на операциите по отписване на материални запаси    

8.4. 
Отчитане на преоценката (последващата оценка) на 

материалните запаси 
   

Тема 9. Особености при отчитане на разчетите при 

бюджетните организации. 
2 4  

9.1. 
Отчитане на разчетите с контрагенти по търговски (стокови) 

операции 
   

9.2. Отчитане на разчетите с персонала    

9.3. Отчитане на разчетите с подотчетни лица    

9.4. 
Отчитане на разчетите с осигурителни организации и за 

данъка върху доходите на физическите лица 
   

Тема 10. Особености при отчитане на паричните 

средства при бюджетните организации. 
2 3  

10.1. 
Особености на паричните средства като отчетен обект при 

бюджетните организации 
   

10.2. 
Счетоводно отчитане на паричните средства при бюджетните 

организации 
   

Тема 11. Особености при отчитане на разходите в 

бюджетните организации. 
2 3  

11.1. Концепция за разходите в отчетността на публичния сектор    

11.2. 
Счетоводно отчитане на разходите при бюджетните 

организации 
   

Тема 12. Особености при отчитане на приходите и 

трансферите в бюджетните организации. 
2 3  

12.1. Характеристика на приходите и трансферите като обект на    



счетоводно отчитане 

12.2. 
Особености при отчитането на приходите и трансферите в 

бюджетните организации 
   

Тема 13. Особености при отчитането и данъчното 

облагане на стопанската дейност в бюджетните 

организации. 

2 3  

13.1. 
Проявни форми на стопанска дейност и аспекти на данъчното 

й облагане 
   

13.2. 
Счетоводно отчитане на стопанската дейност и на данъка 

върху приходите от нея 
   

Тема 14. Годишно счетоводно приключване в 

бюджетните организации. Ред за съставяне и 

представяне на годишния финансов отчет 

2 2  

14.1. 
Годишно счетоводно приключване на отчетността в 

бюджетните организации 
   

14.2. 
Съдържание и ред за съставяне и представяне на годишния 

финансов отчет 
   

14.3. Консолидация на отчетните данни в публичния сектор    

 Общо: 30 45  

 

III.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

 

No. 

по 

 ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Домашна работа - писмена по зададена задача 1 30 

1.2. Контролна работа - писмена по зададена конкретна задача 2 40 

Общо за семестриален контрол: 3 70 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит - класически писмен с 2 изтеглени на лотариен принцип 

въпроса и решаване на задача 
1 95 

 Общо за сесиен контрол: 1 95 

 Общо за всички форми на контрол: 4 165 
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