
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 
Факултет по икономически и социални науки 

 

КОНСПЕКТ 
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КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 

 
1. Организация на корпоративното счетоводство. Нормативна уредба. Принципи 

на счетоводството и тяхното значение за съдържанието на счетоводната 
информация. Специфики в организацията на счетоводството в корпоративните 
структури. 

 
2. Счетоводно отчитане на дълготрайните активи и на стопанските операции с тях 

счетоводния баланс 
 

3. Отчитане на нематериалните активи 
 

4. Отчитане на дългосрочните финансови активи 
 

5. Отчитане на краткотрайните материални активи 
 

6. Калкулиране на разходите и формиране себестойността на продукцията и 
услугите. 

 
7. Отчитане на приходите от  продажбата на продукция, стоки, услуги и на другите 

приходи на дружеството 
 

8. Отчитане на доходите на персонала и на разчетите на дружеството  
 

9. Отчитане на финансовите ресурси и на операциите с тях 
 

10. Отчитане на капиталите на дружеството  
 

11. Отчитане на резултатите от дейността на дружеството 
 

 
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО 

 
1. Характеристика на дейността и на счетоводството на банките 

 
2. Отчитане на пасивните банкови операции 

 



3. Отчитане на емисионно-касовите операции 
 

4. Отчитане на финансовите активи в банките 
 

5. Отчитане на банковите кредити 
 

6. Отчитане на безналичните плащания в страната 
 

7. Отчитане на плащанията, свързани с уреждане на сметни отношения с чужбина 
 

8. Отчитане на разходите в банките 
 

9. Отчитане на приходите в банките 
 

10. Отчитане финансовия резултат на банката 
 

11. Годишно счетоводно приключване и финансови /счетоводни/ отчети на банките 
 

12. Отчетност по наредбите на БНБ 
 
 

СЧЕТОВОДСТВО НА БЮДЖЕТНИЯ СЕКТОР 
 

1. Организация на счетоводството в бюджетните предприятия. Приложимост на 
счетоводните стандарти в публичния сектор. Сметкоплан на бюджетните 
предприятия. 

 
2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия 

 
3. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните 

предприятия 
 

4. Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните 
предприятия 

 
5. Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетните предприятия  

 
6. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия 

 
7. Счетоводно отчитане на разчетните отношения в бюджетните предприятия 

 
8. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия 

 
9. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия  

 
10. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия  

 
11. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия 

 
 



СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 
 
1. Въведение в счетоводните стандарти 

Причини за възникване на счетоводните стандарти. Еволюция в развитието на 
счетоводните стандарти - национални и международни счетоводни стандарти. 
Потребители на отчетна информация и ориентация на регламентите в 
счетоводните стандарти. Състав и класификация на действащите Международни 
счетоводни стандарти (МСС)/Международните стандарти за финансови отчети 
(МСФО) и на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия (НСФО МСП) 

 
2. Прилагане на счетоводните стандарти 

Условия за прилагане на МСС и НСФО МСП съгласно действащата 
нормативнауредба в България. Структура и съдържание на МСС. Основни 
термини и понятия 

 
3. Изисквания за представяне на финансови отчети с общо предназначение. 

Подходи и основни изисквания при изготвяне на финансовите отчети. Елементи 
на годишния финансов отчет (ГФО). Прилики и отлики между ГФО и годишния 
отчет за дейността 

 
4. Характеристика, структура, съдържание и специфични условия при изготвяне 

на счетоводния баланс 
 
5. Характеристика, структура, съдържание и специфични условия при изготвяне на 

отчета за приходите и разходите. 
Разходи за придобиване на активи по стопански начин, изменения на запасите 
отпродукция и незавършено производство. Компоненти на друг всеобхватен 
доход 

 
6. Характеристика, структура, съдържание и специфични условия при изготвяне на  

отчета за собствения капитал 
 
7. Характеристика, структура, съдържание и специфични условия при изготвяне на 

отчета за паричните потоци (ОПП) 
Основна дейност, инвестиционна дейност, финансова дейност, вътрешни 
обороти. Методи за изготвяне на ОПП 

 
8. Изготвяне на междинни отчети 

 
9. Проблеми в отчитането на дълготрайните материални активи 

Признаване на ДМА. Оценка на ДМА при първоначално признаване. Модели за 
оценка след първоначално признаване: модел на цената на придобиване и модел 
на преоценката. Амортизация на ДМА 

 
10. Проблеми в отчитане на нематериалните активи 

Признаване на нематериални активи. Оценка на нематериални активи. Вътрешна 
репутация. Модели на оценка след първоначално признаване. Полезен живот, 
остатъчна стойност и амортизация на нематериални активи 

 



11. Обезценка на активи и отчитане на загубата от обезценка 
Проблеми в определянето на възстановимата стойност. Възникване и 
възстановяване на загуба от обезценка 

 
12. Проблеми в отчитане на биологичните активи 

Характеристика на биологичните активи и селскостопанската продукция. 
Оценка на биологичните активи и селскостопанската продукция и нейното 
представяне във финансовите отчети 

 
13. Отчитане на материалните запаси 
 
14. Признаване на приходите 

Оценяване на приходите. Признаване на приходите от продажба на стоки, 
услуги и на финансови приходи 
 
 

СЧЕТОВОДСТВО НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

1. Икономически и правни дефиниции за нестопанска организация  
 

2. Законови предписания за счетоводното отразяване на дейността на 
нестопанските субекти и обобщаването на счетоводната информация  
 
 

3. Разработване на собствена счетоводна политика в нестопанската организация 
  

4. Модели на индивидуален сметкоплан, предвид съчетаването на стопански и 
нестопански дейности  
 
 

5. Счетоводно отразяване на собствения капитал в нестопанското дружество  
 

6. Счетоводно отразяване на членския внос и на даренията, необвързани с условие 
 
 

7. Особености на даренията под условие и тяхното отчитане по реда на СС 20 
 

8. Счетоводно отчитане и анализ на разходите за нестопанска дейност 
 
 

9. Отчитане на амортизируемите активи, участващи паралелно в нестопанската и 
стопанската дейност на дружеството  
 

10. Особености при отчитането на разпределяемите разходи между нестопанската и 
стопанската дейност на дружеството  



 
 

11.  Особености при отчитането на финансовия резултат от стопанска дейност в 
нестопанските организации 
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Държавният изпит ще включва два 
компонента за проверка на знанията: 

 



1. Затворен тест с въпроси съдържащи по един верен отговор. 
Въпросите в теста обхващат материала, предвиден в конспекта. 

 
2. Счетоводни казуси, симулиращи действащо предприятие   

/отразяване на  стопански операции със счетоводни статии/. 
 
КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН В 
ДЕНЯ НА ИЗПИТА 


	КОНСПЕКТ

