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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Обща теория на счетоводството 
2. Код на курса: АСС 1010 
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 Aнтон Свраков, гл. ас. д-р Борис Решовски 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Целта на курса е студентите, 

изучававщи различните икономически специалности, да се запознаят с 
възможностите на счетоводството като информационна система и ползуване на 
информацията при вземане на конкретни управленски решения. Особено 
внимание се отделя на мястото на общата теория на счетоводството при набора 
от икономически знания на студентите.  

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Необходими знания на студентите са свързани с 

предварително запознаване с Макроикономика, Микроикономика, 
Икономически теории, Основи на правото и Основи на управлението  

12. Съдържание на курса: В Основи на счетоводството се разглеждат в позитивен 
стил такива въпроси като: Стопанската отчетност като система за информация; 
Имуществото на предприятието като обект на счетоводството; Предмет и метод 
на счетоводството; Текущото счетоводно отчитане; Начина на формиране и 
обощаване на счетоводната информация при изготвяне на финансовите отчети.  

13. Библиография:  
1. Дочев, М. Счетоводство, Абагар, В. Търново,2004. 
2. Градев, Н, Обща теория на счетоводството, Варна, 2006 

 3. Петров, Л. Основи на счетоводството, Мартилен, София, 2005. 
 4. Международни счетоводни стандарти, изд. Форком, София 2006. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции -15 седмици по 2 

часа и 15 часа  упражнения с решаване на задачи, казуси и анализи. 
15. Методи и критерии на оценяване: Контролни работи, текущо участие в 

упражненията, тестове, писмен изпит. Провеждане на изпита – състои се в 
решаване на тест по основни въпроси от материята, както и на практическа 
задача по водене и приключване на счетоводните сметки. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда 

 
 


