
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалности: Финанси и счетоводство
Образователно-квалификационна степен „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: АСС 3118
2. Наименование на учебната дисциплина: Финансово счетоводство
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Симеон Милев, доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Добиване на знания и умения главно в областта на

воденето на текущото счетоводство на стопанско предприятие, независимо от
отрасловата му принадлежност и правна форма.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания по Търговско право,

Макроикономика, Микроикономика, Обща теория на счетоводството.
12. Съдържание на курса: Оценка на обектите на счетоводството–мерни бази в

съвременните финансови отчети. Счетоводно отчитане и представяне във
финансовите отчети на активите, пасивите, капитала, приходите и разходите на
предприятието

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

1.Милев, С., Н.Кънчева, И.Илиев. Учебно ръководство по финансово
счетоводство, Варна, ВСУ, 2005.

2. Г.Тодоров,В.Георгиев,Н.Бакалов,З.Михайлова, Счетоводство на
предприятието, Стено, Варна, 2009

3. С. Дурин и Д. Дурина. Счетоводство на предприятието, София, Форком,
2008.

4. Решовски, М и И. Монева. Сборник от задачи по финансово счетоводство,
Варна, ВСУ, 2005.

5. Закон за счетоводството
6. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
7. Международни счетоводни стандарти

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и
упражнения
15. Методи за оценка и критерии: по време на занятията се преценява активността
на студентите, включително и с контролни тестове и задачи. Финално оценяване -
писмен изпит- тест и решаване на задача
Оценката според постигнатите точки  в изпитния тест е:
Отличен 6 - от 31 до 35 точки      Слаб 2 - при набрани  по-малко от 18 точки
Много добър 5 - от 26 до 30 точки Добър 4 - от 22 до 25 точки
Среден 3 - от 18 до 21 точки
16. Език на преподаване: български.


