
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕНИДЖМЪНТ
НА ТУРИЗМА
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Счетоводство
2. Код на курса: ACC 1034
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Симеон Милев
9. Резултати от обучението по дисциплината: Добиване на основни знания и

умения, насочени предимно в практико-приложните аспекти на
счетоводството на предприятието и разбиране на неговите финансови отчети.

10. Начини на преподаване – директно.
11. Предварителни изисквания: Познания по право, Макроикономика,

Микроикономика.
12. Съдържание на курса: Съдържанието е ориентирано към основните елементи

на счетоводната методология с цел усвояване на мислене, което дава
възможност за разбиране на финансовите отчети.

13. Библиография: Динев, М. и К.Златарева. Теоретични основи на
счетоводството изд. на ВУЗФ, София 2011; Косев, Д. Счетоводство –
теоретични и нормативни основи, София, СОФТТРЕЙД, 2007; 3. Градев, Н.
Обща теория на счетоводството – второ преработено и допълнено издание,
Варна, ВСУ «Ч.Храбър», 2003.

14. Методи на обучение: Лекции – 30 часа.
Консултации – 6 часа на седмица 15 седмици.
Групови семинари и работни срещи – 1 часа на седмица 15 седмици.
Методи за неприсъствено обучение – текуща подготовка и проучване на

финансов отчет на преидприятие – 1 час на седмица 15 седмици.
15. Методи и критерии на оценяване: Тест от около 20 въпроса, затворени и

отворени. Въпросите получават максимален брой точки и с различа тежест от
2 до 6 точки според трудността на въпросите. При частично верен отговор на
даден въпрос се поставя по-малко точки от максимално възможните. Сборът
от точките на решен тест се изчислява в процент спрямо максималния брой
точки на теста. Оценките са: за решен тест 50 % - 55 % - среден 3; 56 % - 65
% добър 4; 66 % - 80 % - много добър 5; 80 – 100 % - отличен 6.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика – няма предвидена.


