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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Акцент на учебната дисциплина е прилагането на вече усвоените по съответните счето-

водни дисциплини теоретични знания в симулирани практически условия, чрез използване на сче-

товоден софтуер, електронни таблици (Excel) и текстообработващи програми (Word). 

Целта е максимално доближаване до практиката посредством решаване на счетоводен ка-

зус, обхващащ един или част от отчетен период. За учебни цели избраният отчетен период мо-

же и да не съвпада със законово определения отчетен период. Решаването на един всеобхватен 

и практически ориентиран казус изисква от студентите самостоятелна работа при попълване 

на първични, вторични счетоводни документи и регистри, тяхното сортиране, групиране и об-

работване посредством счетоводен програмен продукт, както и изготвяне на: 

1. Счетоводна политика на предприятието, съобразно спецификата на дейността му;  

2. Индивидуален сметкоплан със съответните нива на аналитичност, съобразно избраната 

счетоводна политика, обектите на отчитане и калкулиране в предприятието и нуждите от 

информация на неговото ръководство;  

3. Правилник или План за документооборота.  

Поредността на разглеждане на изброените счетоводни обекти не е задължителна. 

Дисциплината позволява на студентите да организират учебното си време в условия, близки 

до практиката, да мислят творчески, като прилагат счетоводното и данъчното законодател-

ство при решаване на възникващите в практиката казуси, да работят в условията на автома-

тизирана обработка на информация и да придобият представа за цялостния отчетен процес в 

предприятието. 

Предвиденият хорариум по дисциплината не е достатъчен за пълно практическо решаване на 

цялостен казус в часовете за упражнения. По тази причина част от времето за решаването на 

казуса следва да бъде извършено като домашна работа. За това са предвидени съответните ча-

сове в програмата. 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

    

2.1 

ТЕМА 1 

Документ, документиране, документооборот – същност, за-

конови изисквания и ограничения 

 3  

1.1. 

Видове документи според различни счетоводни критерии зна-

чение за практиката (първични, вторични, документи за счето-

водно оформяне, регистри; вътрешни и външни и др. (ТЗ, ЗСч., 

ЗДДС, ЗЕДЕП и др.)). Специфични случаи на документиране 

на стопанските операции при изгубени, повредени, унищожени 

документи, както и при наличието на копия на оригинални до-

кументи, факсове или имейл-документи и др. 

   

1.2. 
Изготвяне на Правилник и План за документооборота, съобра-

зена с казуса. 
   

1.3. 

Изграждане на счетоводна политика на основата на индивиду-

алните особености на предприятието в казуса и прилагане на 

действащите счетоводни стандарти. В нея следва да се включи 

избор на конкретни оценъчни бази, методи за оценка и аморти-
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зация и конкретни методики за отчитане на отделните отчетни 

обекти. 

1.4. 

Разработване на индивидуален сметкоплан, съобразен с казуса 

и особеностите на дейностите в предприятието, счетоводната 

политика, както и с изискванията на неговото ръководство. 

   

    

2 
ТЕМА 2 

Информационни технологии в счетоводството 
 3  

2.1. 
Особености на счетоводството в условията на електронна об-

работка на информацията 
   

2.2. 

Същност и видове програмни продукти за обработка на счето-

водната информация. Системи за единно планиране на ресур-

сите на предприятието (ERP) 

   

2.3. 
Критерии за избор на счетоводен софтуер и етапи на внедрява-

нето му 
   

2.4. 

Извършване на начални настройки на системата и въвеждане 

на индивидуален сметкоплан и начални салда за предприятие-

то от казуса  

   

    

3 
ТЕМА 3 

Дълготрайни активи (ДА) 
 3  

3.1. 

Документиране на придобиването и на изваждането от употре-

ба (по различни причини) на ДА. Документи, съпътстващи 

придобиването на ДА и изваждането на ДА от състава на акти-

вите. 

   

3.2. 
Изготвяне на САП и ДАП според условията на казуса и възп-

риетата счетоводна политика. 
   

3.3. 
Отчитане на разчетите по ЗМДТ – документиране и счетоводно 

отчитане. 
   

    

4 
ТЕМА 4 

Материални запаси (МЗ) 
 3  

4.1. 
Документиране на придобиването, влагането в употреба, про-

дажбата, изразходването, брака, липсите и др. на МЗ 
   

4.2. 

Попълване и осчетоводяване на първични счетоводни доку-

менти според казуса (складова /стокова разписка, искане, ли-

митна карта, нареждане за експедиция и др.). 

   

    

5 
ТЕМА 5 

Отчитане на касовите операции 
 2  

5.1. 

Изготвяне на първични счетоводни документи за документира-

не на касовите постъпления и плащания (ПКО, РКО, нарежда-

не разписка, вносна бележка и др.). 

   

5.2. 
Изготвяне на касова книга за конкретни дати и осчетоводяване 

на касовите операции. 
   

    

6 
ТЕМА 6 

Отчитане на разчетите с подотчетни лица 
 2  

6.1. 
Документиране на възникването и уреждането на разчетите с 

подотчетните лица. 
   

6.2. 
Осчетоводяване на първичните счетоводни документи за раз-

четите с подотчетни лица. 
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7 
ТЕМА 7 

Работни заплати, социално и здравно осигуряване 
 3  

7.1. 

Документи, свързани с начисляване, изчисляване, осчетоводя-

ване и превеждане на работните заплати, социални и здравни 

осигуровки и данък върху доходите. 

   

7.2. 

Изготвяне на разчетно-платежна ведомост (РПВ), осчетоводя-

ване на разчетите по заплати, социално и здравно осигуряване. 

Попълване на банкови документи за превод на задълженията 

по ЗДДФЛ, социално и здравно осигуряване. 

   

     

8 
ТЕМА 8 

Счетоводни приходи и разходи 
 2  

8.1. 

Документиране на разходите и приходите в предприятието – 

специфика при оформянето на документите и осчетоводяване-

то. 

   

8.2. 

Инвентаризация и нейното документиране – инвентаризацио-

нен опис, сравнителна ведомост и др. Осчетоводяване на ре-

зултатите от инвентаризацията. 

   

     

9 
ТЕМА 9 

Данъци 
 3  

9.1. 

Отчитане на разчетите по ЗДДС – първично документиране, 

дневник за покупките, дневник за продажбите, справка-

декларация по ЗДДС, VIES декларация. Изготвяне на дискети 

(или др. технически носител) и тяхната проверка по ЗДДС. 

   

9.2. 

Данъци при източника – документиране и счетоводно отчита-

не. Данък върху разходите -  документиране и счетоводно от-

читане. 

   

     

 
ТЕМА 10 

Годишно счетоводно приключване (ГСП) 
 6  

10.1. 
Етапи на ГСП. Установяване на счетоводния финансов резул-

тат (ГФР). 
   

10.2. 

Отчитане на разходите по ЗКПО. Счетоводни и данъчни при-

ходи и разходи – установяване на данъчните постоянни  и вре-

менни разлики и на сумите, участващи при определяне на да-

нъчния финансов резултат. Попълване на данъчна декларация 

и осчетоводяване на разчетите по ЗКПО. Установяване на ба-

лансовия финансов резултат. 

   

10.3. 

Изготвяне на базата на решения до момента казус на Счетово-

ден баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния 

поток, Отчет за собствения капитал и по преценка на препода-

вателя – елементите на приложенията (пояснителни сведения). 

   

10.4. 
Обобщаване на резултатите от работата по дисциплината. Пре-

зентация на изготвените курсови проекти. 
   

 Общо:  30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Защита на курсов проект 1 30 

1.2. Домашна работа 2 50 

Общо за семестриален контрол: 3 80 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 40 

 Общо за сесиен контрол: 1 40 

 Общо за всички форми на контрол: 4 120 
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