
Факултет: Международна икономика и администрация 
Катедра: Международна икономика и политика 
Професионално направление: 3.8 „Икономика” 
Специалност: „Финанси и счетоводство” 
Образователно-квалификационна степен: магистър 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
1. Наименование на курса: Банково счетоводство 
2. Код на курса:  ACC 3137 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване:  втора 
6. Семестър:  трети 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: гл.ас. д-р Борис Решовски 
9. Резултати от обучението за дисциплината.  Придобиват са знания за същността и 
особеностите на банковото счетоводство, произтичащи от спецификата на обекта на 
отчитане. Придобиват се практически умения за счетоводно отразяване на 
разнообразните банкови операции и сделки при действащата нормативна база . 
10.Начин на преподаване : директно в аудитория 
11.Предварителни изисквания: Дисциплината се основава главно на базисни данни, 
получени от Обща теория на счетоводството и финансово счетоводство, а също така и 
на знания от изучаваните дисциплини Публични финанси, Пари и банки и Финансови 
отчет.,  
12. Съдържание на курса - По време на курса се акцентира върху характера на обектите 
и отчитането на активните, пасивните и комисионните банкови операции. Изучава се 
спецификата на касовите и безкасовите разплащания в страната, осъществявани от 
банкитге и отчитане на разплащанията при уреждане на сметните отношения с 
чужбина.  
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 

 Основна литература: 
1. Б. Решовски, Счетоводство на банките ,ВСУ, Университетско издателство, 2010    
2. Стоянов  Ст., Пожаревска Р.,Рангелова  Л., Счетоводство на банките, ФорКом, 2009 ; 
3. Б. Решовски, Ива Монева, Сборник  от задачи по банково сетоводство / предстоящо 
издание – 2012 г./ Ползва се до издаването в електронен вариант/ 
4. Закон за кредитните институции, ДВ. Бр.59 от 2006 г., посл. измен. бр.77 от 2011 г.; 
Закон за платежните услуги и платежните системи, ДВ бр. 23 от 2009 г.посл. изм. 
бр.101 от 2010 г.; Наредба № 3 на БНБ, ДВ. Бр.62 от 2009 г., посл. измен. бр.48 от 2011 
г.; Наредба № 9 на БНБ, ДВ. Бр. 38 от 2008 г., посл. изм. бр. 48 от 2011 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: 15 седмици по 2 часа лекции 
и по 2 часа упражнения с решаване на задачи и казуси   и изготвяне на доклади по 
избрани теми. 
15. Методи и критерии на оценяване:  

Оценката според постигнатите точки  в изпитния тест е:  
Отличен 6           -   от 31 до 35 точки      Слаб 2  -  при набрани  по-малко от 18 точки 
Много добър 5    -  от 26 до 30 точки        Добър 4                -  от 22 до 25 точки 
Среден 3              -  от 18 до 21 точки     
При разработване на курсова работа възложена и приета от преподавателя се 
добавят 5 точки към получените при провеждане на семестриалния изпит. 
16. Език на преподаване: български 

 17. Практика: не се предижда 



 


