
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Финанси
Магистърска програма: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - FIN3258
2. Наименование на учебната дисциплина - Банково счетоводство
3. Вид – избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2,3
7. Брой кредити – 4,5
8. Име на лектора – доц.д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението - целта на курса е студентите да придобият основни знания

за организацията и методологията на счетоводството в търговските банки и
централната банка в България.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - Дисциплината е

продължение и се основава на базисни данни, получени от Общата теария на
счетоводството и Финансовото счетоводство.

12. Съдържание на курса - Обща характеристика на дейността на банките и на
организацията на банковото счетоводство; Организация на разплащанията при
използване различни форми на плащания; Отчитане на банковите кредити;
Отчитане на разходите и приходите в банките и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

Б. Решовски, Счетоводство на банките ,ВСУ, Университетско издателство, 2006    г.
Б. Решовски, Ива Монева, Сборник  от задачи по банково сетоводство / предстоящо

издание – 2012 г./ Ползва се до издаването в електронен вариант/
Закон за кредитните институции, ДВ. Бр.59 от 2006 г., посл. измен. бр.77 от 2011 г.;

Закон за платежните услуги и платежните системи, ДВ бр. 23 от 2009 г.посл. изм. бр.101 от
2010 г.

Стоянов  Ст., Пожаревска Р.,Рангелова  Л., Счетоводство на банките, ФорКом, 2009 .
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции, задачи,

казуси.
15. Методи за оценка и критерии - Заданието за изпита се състои от 10 тестови въпроси

и пет стопански операци . Оценката според постигнатите точки е:
Отличен 6 - при набрани  от 31 до 35 точки
Много добър 5 - при набрани  от 26 до 30 точки
Добър 4 - при набрани  от 22 до 25 точки
Среден 3 - при набрани  от 18 до 21 точки
Слаб 2 - при набрани  по-малко от 18 точки
16. Език на преподаване – български.


