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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса:
2. Наименование на курса: Основи но счетоводството.
3. Вид на курса: Задължителен.
4. Цикъл: Втори.
5. Година от обучението: Първа.
6. Семестър: Първи.
7. Брой кредити: 6.
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Студентите следва да се запознаят с принципите на

счетоводството, неговите категории, законодателното му уреждане и начин на
прилагане в Европейския съюз и в България. Освен това следва да добият знания
за основните способи и счетоводната техника.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходими знания по

Макроикономика, Микроикономика, Търговско право, Финанси, Основи на
управлението и Информатика.

12. Съдържание на курса: Разглеждат се въпроси за възникването, развитието и
законодателното уреждане на счетоводството. Също, за имуществото на
предприятието като обект на счетоводството, основните категории и принципи
на счетоводството, текущото счетоводно отчитане и начина на формиране и
обощаване на счетоводната информация при изготвяне на финансовите отчети и
нейното оповестяване.

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

1. Закон за счетоводството – последно издание
2. Национални счетоводни стандарти – последно издание
3. Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за

финансови отчети – последно издание
4. Ръководство по основи на счетоводството, ВСУ, последно издание
5. Градев, Н, Обща теория на счетоводството, ВСУ, последно издание
6. Всички учебници по Основи на счетоводството или Обща теория на

счетоводството, актуални към момента на курса в магистърската
програма

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции - 15 седмици по 3
часа лекции седмично и 15 седмици по 15 часа упражнения седмично с решаване
на задачи, казуси, ситуации от практиката и анализи.

15.Методи за оценка и критерии: Контролни работи, текущо участие в
упражненията и лекциите, тестове, писмен изпит. Провеждане на изпита –
състои се в решаване на тест по основни въпроси от материята, както и на
практически задачи.

16. Език на преподаване: Български.


