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КОНСПЕКТ 

 

1. Собствен капитал.  

Характеристика на собствения капитал – основен капитал, резерви, финансов резултат. 

Особености на собствения капитал в банките, бюджетните, застрахователните и осигурителните 

предприятия. Отчитане на собствения капитал – документи, счетоводни сметки, стопански 

операции и счетоводни записвания.  

 

2. Привлечен капитал.  

Характеристика на привлечения капитал – дългосрочни, краткосрочни заеми, търговски 

кредит, лизинг, облигационен заем. Отчитане на привлечения капитал – документи, 

счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.  

 

3. Нетекущи активи. Дълготрайни материални активи – придобиване и ремонт.  

Характеристика на дълготрайните материални активи, видове, оценка, признаване съгласно 

счетоводен стандарт. Отчитане на придобиването и ремонта на дълготрайните материални 

активи – документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания . 

 

4. Дълготрайни материални активи – амортизация и намаление.  

Същност на амортизацията на дълготрайните материални активи. Методи за амортизация. 

Счетоводни стандарти за амортизация и преоценка. Отчитане на амортизацията, преоценката 

и намалението на дълготрайните материални активи – документи, счетоводни сметки, 

стопански операции и счетоводни записвания. 

 

5. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.  

Характеристика на дълготрайните нематериални активи, видове, оценка, признаване. 

Счетоводен стандарт. Отчитане на придобиването, амортизацията и намалението на 

дълготрайните нематериални активи – документи, счетоводни сметки, стопански операции и 

счетоводни записвания. 

 

6. Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка, трансформация и 

намаление.  

Характеристика на дълготрайните финансови активи, видове, оценка, признаване. 

Предоставяне на дългосрочни заеми от банките. Счетоводни стандарти за правилата при 



отчитане на дългосрочните финансови активи – документи, счетоводни сметки, стопански 

операции и счетоводни записвания. 

 

7. Стоково–материални запаси – увеличения и намаления.  

Характеристика на стоково–материалните запаси, видове, признаване, оценка. Счетоводен 

стандарт. Методи за намаление на стоково–материалните запаси. Отчитане на увеличенията 

и намаленията на стоково–материалните запаси – документи, счетоводни сметки, стопански 

операции и счетоводни записвания.  

 

8. Разчети с доставчици, клиенти, подотчетни лица, рекламации, липси, начети, съдебни 

спорове, дебитори и кредитори в предприятието.  

Характеристика на разчетите. Възникване и закриване на разчети с доставчици и клиенти от 

страната и чужбина. Разчети с подотчетни лица в левове и валута. Възникване и закриване на 

разчети по рекламации, липси, начети и съдебни спорове. Възникване и закриване на разчети 

с дебитори и кредитори, разчети по лихви и застраховки в предприятието. Отчитане на 

разчетите – документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания. 

 

9. Разчети с персонала и съдружниците, данъчно облагане на доходите, разчети с ДОО, 

здравното осигуряване и други, свързани с персонала и съдружниците.  

Характеристика на разчетите с персонала и съдружниците, ДОО, здравно осигуряване и 

други, свързани с доходите им. Нормативна уредба. Отчитане на разчетите – документи, 

счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.  

 

10. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, Закон за акцизите.  

Характеристика на нормативните документи за данъчно облагане. Отчитане на разчетите по 

ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ и Закона за акцизите – документи, счетоводни сметки, стопански 

операции и счетоводни записвания.  

 

11. Краткотрайни (текущи) финансови средства – парични средства и финансови активи в 

предприятието и банките.  

Характеристика на краткотрайните финансови средства в предприятието и в банките. 

Парични средства в левове и валута. Финансови активи – ценни книжа, скъпоценни камъни и 

благородни метали. Отчитане на краткотрайните финансови средства – документи, 

счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания. 

 

12. Разходи по икономически елементи в предприятието, банките и бюджетните 

организации. Калкулация. Разходи за бъдещи периоди.  

Характеристика и видове разходи по икономически елементи в предприятието, банките и 

бюджетните организации. Калкулация – метод на счетоводната отчетност. Разграничаване на 

разходите за текущ и за бъдещи периоди. Отчитане на разходите по икономически елементи 

– документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.  

 

13. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи в предприятието, банките и 

бюджетните организации.  

Характеристика на разходите за дейността, финансовите и извънредните разходи в 

предприятието, банките и бюджетните организации. Видове разходи. Отчитане на разходите 

за дейността, финансовите и извънредните разходи – документи, счетоводни сметки, 

стопански операции и счетоводни записвания.  

 



14. Приходи от дейността, финансови и извънредни приходи в предприятието, банките и 

бюджетните организации.  

Характеристика на приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи в 

предприятието, банките и бюджетните организации. Видове приходи. Отчитане на приходите 

от дейността, финансовите и извънредните приходи – документи, счетоводни сметки, 

стопански операции и счетоводни записвания.  

 

15. Годишен финансов отчет.  

Същност и етапи на годишното счетоводно приключване. Счетоводен стандарт за 

представяне на годишни финансови отчети. Съдържание и общи изисквания към годишния 

финансов отчет – отчетни форми.  

 

16. Привлечен капитал в банките. 

Характеристика на привлечения капитал в банките по разплащателни, текущи и специални 

сметки в левове и валута. Отчитане на привлечения капитал в банките – документи, 

счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания. 

 

17. Безналични разплащания в страната и чужбина.  

Организация на разплащателния процес в страната. Отчитане на разплащанията в страната и 

в чужбина чрез директен трансфер, акредитивна форма, незабавно инкасо и чекове - 

документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.  

 

18. Разходи и приходи в застрахователните и осигурителните организации.  

Характеристика на разходите в застрахователните и осигурителните организации. Същност и 

обхват на приходите в застрахователните и осигурителните организации. Отчитане на 

разходите и приходите при пряко застраховане и при презастраховане – документи, 

счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ:...........................                                  

                                        (Й. Стамберова-Стоянова) 
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(Ася Бояджиева-Пенкова) 


