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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ACC 3135
2. Наименование на учебната дисциплина: Бюджетно счетоводство
3. Вид на курса: факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Цел на дисциплината е формирането на основни знания и
умения у студентите по теоретичните и практикоприложните аспекти и проблеми на
организацията и методологията на счетоводството в бюджетните предприятия;
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Микроикономика, Финанси, Основи на
счетоводството, Организация на финансовата отчетност и Финансово счетоводство.
12. Съдържание на курса: “Бюджетно сцетоводство” дава знания за приликите и
разликите на бюджетното счетоводсто и финансовото счетоводсто, специфични
процедури при осчетоводяване на някои счетоводни обекти и отчитане реултатите от
дейността на бюджетното предприятие.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:

Основна литература:
1. Косев, Д., Курс по счетоводство на бюджетното предприятие, Ромина, 2008 г.
2. Звезделина Иванова, Бюджетно счетоводство, Нова звезда, С., 2009
3. Закон за устройството на държавния бюджет, Закон за публичните финанси
4. Дирекция «Държавно съкровище», ДДС 20
5. Сметкоплан на бюджетното предприятие
6. Монева, И., Ръководство по банково и бюджетно счетоводство, Е-ЛИТЕРА,

2015
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и упражнения
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит – тест  и решаване на задача

Резултатите от теста се оценяват както следва: За решение на първите 9 въпроса
се дават по 2 точки, а за решение на четирите стопански операции по 3 точки или общо
20 точки

Оценка              брой верни отговори
6                           17 – 20  точки
5                           15 - 16 точки
4                           13 – 14 точки
3                           11 – 12 точки
2 под 10 точки

16. Език на преподаване: български


