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І. А Н О Т А Ц И Я
Дисциплината “Счетоводство на банките и бюджетните предприятия” е специална надграждаща счетоводна дисциплина, която е базирана върху знанията, придобити от студентите
по предходно изучавани счетоводни дисциплини от общ характер. В резултат на изучаване на
дисциплината студентите придобиват специални знания, допълващи тези дисциплини, а това
разширява обхвата на техните умения и дава съществено предимство при последваща реализация в стопанската практика.
Дисциплината “Счетоводство на банките и бюджетните предприятия” тематично е разделена на два модула.
Лекционният модул “Счетоводство на банките” има за цел да запознае студентите с особеностите в отчетността на банковите финансови институции. Разгледани са особеностите
на банковото счетоводство като теория и практика, както и основните принципи, на които се
основава.
В лекционния курс е акцентирано върху формите на безналични плащания, приложими в
страната и в чужбина, етапите и технологията на кредитните сделки и съответстващите им
счетоводни процедури, емисионната дейност на БНБ, счетоводните операции, свързани с движението на парични средства между търговските банки, документирането и отчитането на
касовите и обменните операции в банките, отчитането на влогове и депозити, както и върху
някои особености при отчитане на разходите и приходите на търговските банки, технологията
на годишното приключване и спецификата при изготвяне на финансовите отчети. Разгледани са
и специфичните счетоводни процедури по отчитане на касовото изпълнение на републиканския и
местните бюджети в банковата система.
Вторият лекционен модул “Счетоводство на бюджетните предприятия” има за цел да
запознае студентите с особеностите на публичния сектор, основните принципи на отчетността в тях, технологията за набиране на счетоводна информация, основните отчетни обекти,
специфични за посочените предприятия, както и счетоводните процедури по отразяване на характерните операции с тях.
Лекционният материал е съобразен с всички актуални промени в отчетността на организациите от публичния сектор, като се имат предвид поетапното изграждане на информационната система за финансово управление (ИСФУ) и въвеждането на Международните счетоводни
стандарти за публичния сектор.
Семинарните занятия имат практико-приложна насоченост, като чрез решаването на задачи, тестове и казуси студентите получават възможност за пряка адаптация към действащата практика на организациите от публичния сектор при тяхната последваща реализация след
дипломирането.

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ
Л

СЗ

ЛУ

Лекционен модул 1 Счетоводство на банките

Тема 1. Характеристика на дейността и на счетоводството на банките
1.1.
1.2.

Същност на банковата система. Банковата дейност като обект
на отчитане.
Особености на банковата отчетност. Счетоводна политика на
търговските банки.

1

1

3

Тема 2. Отчитане на безналичните разплащания в
РБългария
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.2.
3.3.
3.4.

4.2.
4.3.

6.1.
6.2.

7.2.

Тема 6. Отчитане на привлечения капитал в
търговските банки

8.2.

5

2

2

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Класификация на привлечения капитал. Общи условия за откриване и закриване на банкови сметки.
Отчитане на привлечените средства по депозитни, спестовни,
разплащателни и други сметки.

Характеристика на разходите като обект на отчитане в банките.
Отчитане на разходите по икономически елементи, финансовите разходи и разходите за бъдещи периоди.

Тема 8. Особености в отчитане на приходите в
банките
8.1.

3

Характеристика на финансовите активи
Видове финансови активи
Отчитане на финансовите активи в банките

Тема 7. Особености в отчитане на разходите в
банките
7.1.

2

Характеристика на кредитната дейност като обект на отчитане. Класификация на предоставените банкови кредити.
Организация и методология на отчитането на кредитите.
Етапи на кредитната дейност на банките и тяхното отчитане.

Тема 5. Отчитане на финансовите активи на
банките
5.1.
5.2.
5.3.

7

Характеристика и специфика при отчитането на презграничните преводи. Изграждане на европейската платежна зона
СЕПА (SEPA).
Организация на разплащателния процес и отчитане на плащанията с презграничен кредитен превод.
Организация на разплащателния процес и отчитане на презграничните плащания с директен дебит.
Организация на разплащателния процес и отчитане на презграничните плащания с акредитиви.

Тема 4. Отчитане на предоставените кредити
4.1.

4

Организация на системата за безналични разплащания.
Форми на безналични плащания.
Организация на разплащателния процес и отчитане на плащанията с кредитен превод в страната.
Организация на разплащателния процес и отчитане на плащанията с директен дебит в страната.
Организация на разплащателния процес и отчитане на
плащанията с банкови карти в страната.
Организация на разплащателния процес и отчитане на
плащанията с акредитиви в страната.

Тема 3. Отчитане на презграничните преводи
3.1.

3

Характеристика на приходите като обект на отчитане в банките.
Отчитане на приходите от продажби, финансовите приходи и
приходите за бъдещи периоди.
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Тема 9. Отчитане на собствения капитал на
търговските банки

1

1

2

1

1

2

Характеристика на собствения капитал като обект на отчитане
Отчитане на основния капитал
Отчитане на резервите
Отчитане на финансовия резултат на търговските банки

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Тема 10. Отчитане на емисионно-касовите
операции
10.1.
10.2.
10.3.

Характеристика на емисионната дейност на БНБ и отчитане
на емисионните операции.
Организация и отчитане движението на парични средства в
банковата система.
Отчитане на касовите операции в банките в левове и валута.

Тема 11. Финансови отчети на банките
11.1.
11.2.

1

Състав и обхват на финансовите отчети на търговските банки.
Етапи на годишното счетоводно приключване
Специфика в изготвяне на отчета за финансовото състояние и
отчета за всеобхватния доход на търговските банки.

Общо за лекционен модул 1:
Лекционен модул 2 Счетоводство на бюджетните предприятия

15

Тема 1. Обща характеристика на държавния
бюджет. Участници в бюжетния цикъл

1

1.1.
1.2.
1.3.

2.2.

3.2.

4.2.

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Отчитане на операциите по изпълнение на централния бюджет в Министерство на финансите.
Особености в отчетността на Министерство на финансите
като бюджетна организация.

Тема 4. Отчитане на операциите по изпълнение на
бюджетите на министерствата и централните ведомства.
4.1.

30

Отчитане касовото изпълнение на централния бюджет в
банките.
Отчитане на операциите по касовото изпълнение на местните
бюджети в банките.

Тема 3. Отчитане на операциите по изпълнение на
централния бюджет в Министерство на финансите.
3.1.

15

Структура на националната бюджетна система
Участници в стандартната бюджетна технология
Основни бюджетни показатели в структурата на държавния
бюджет

Тема 2. Отчитане на операциите по изпълнение на
централния и местните бюджети в банковата
система.
2.1.

1

Отчитане на операциите по изпълнение на бюджетите на министерствата и централните ведомства.
Особености в отчетността на министерствата и централните
ведомства като бюджетни организации.

Тема 5. Отчитане на операциите по изпълнение на

5

местните бюджети в общините и кметствата.
5.1.
5.2.

Отчитане на операциите по изпълнение на местните бюджети
Особености в отчетността на общините като бюджетни
организации

Тема 6. Особености при отчитане на капитала в
бюджетните организации.
6.1.
6.2.

7.2.
7.3.

8.2.
8.3.
8.4.

9.2.
9.3.
9.4.

10.2.

11.2.

12.2.

1

1

2

1

2

3

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Концепция за разходите в отчетността на публичния сектор
Счетоводно отчитане на разходите при бюджетните организации

Тема 12. Особености при отчитане на приходите и
трансферите в бюджетните организации.
12.1.

4

Особености на паричните средства като отчетен обект при
бюджетните организации
Счетоводно отчитане на паричните средства при бюджетните
организации

Тема 11. Особености при отчитане на разходите в
бюджетните организации.
11.1.

2

Отчитане на разчетите с контрагенти по търговски (стокови)
операции
Отчитане на разчетите с персонала
Отчитане на разчетите с подотчетни лица
Отчитане на разчетите с осигурителни организации и за
данъка върху доходите на физическите лица

Тема 10. Особености при отчитане на паричните
средства при бюджетните организации.
10.1.

2

Оценка на материалните запаси
Отчитане на операциите по придобиване на материални запаси
Отчитане на операциите по отписване на материални запаси
Отчитане на преоценката (последващата оценка) на материалните запаси

Тема 9. Особености при отчитане на разчетите при
бюджетните организации.
9.1.

2

Отчитане на основните операции по придобиване на дълготрайни активи
Отчитане на отписването на дълготрайни активи
Отчитане на особени операции с дълготрайни активи

Тема 8. Особености при отчитане на материалните
запаси в бюджетните организации.
8.1.

1

Концепция за капитала в бюджетните организации
Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните организации

Тема 7. Особености при отчитане на основните
операции по придобиване и изваждане от употреба
на дълготрайни активи в бюджетните организации.
Отчитане на особени операции с дълготрайни
активи.
7.1.

1

Характеристика на приходите и трансферите като обект на
счетоводно отчитане
Особености при отчитането на приходите и трансферите в

6

бюджетните организации

Тема 13. Особености при отчитането и данъчното
облагане на стопанската дейност в бюджетните
организации.
13.1.
13.2.

14.2.
14.3.

1

2

1

1

2

15
30

15
30

30
60

Проявни форми на стопанска дейност и аспекти на данъчното
й облагане
Счетоводно отчитане на стопанската дейност и на данъка
върху приходите от нея

Тема 14. Годишно счетоводно приключване в
бюджетните организации. Ред за съставяне и
представяне на годишния финансов отчет
14.1.

1

Годишно счетоводно приключване на отчетността в бюджетните организации
Съдържание и ред за съставяне и представяне на годишния
финансов отчет
Консолидация на отчетните данни в публичния сектор

Общо за лекционен модул 2:
Общо:
ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по ред

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

Брой

ИАЗ ч.

Семестриален (текущ) контрол
Курсова работа по избрана тема
Домашна работа - писмена по зададена задача
Контролна работа – решаване на задача/тест
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол

1
1
1
3

60
30
30
120

3

120

Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:
ІV. ЛИТЕРАТУРА
По модул 1 “Счетоводство на банките”

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:
1. Костова, Н., Атанасова, А., Захариев, П. и Попова, Н. Счетоводство на банките,
Актив-К, Варна, 2010 г.
2. Атанасова, А. и колектив. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на банките,
Актив-К, Варна, 2010 г
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:
А. Статии и научни доклади
1. Попова-Йосифова, Н. Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и
резултати. МОНОГРАФИЯ – в съавторство, Издателство „Наука и икономика“,
Икономически университет – Варна, 2013 г., с.235 – 270; с.363 - 371
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2. Попова-Йосифова, Н. Информационна полезност на оповестяванията относно
справедливата стойност във финансовите отчети на банките. ДОКЛАД.
МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ТЕНДЕНЦИИ
И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”, ИУ-ВАРНА, 10-11
май, 2012 г. Отпечатан в сборник с доклади, с.389-395
3. Попова-Йосифова, Н. Прозрачност на оповестяванията относно обезценката на
предоставени кредити във финансовите отчети на банките. ДОКЛАД. Научна
конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводната информация”, Варна, 2829/09/2012, Отпечатан в сборник с доклади, с. 214 - 224
4. Попова-Йосифова, Н. Обезценката на кредити като управленски инструмент за
публичните банки. ДОКЛАД. Международной научно-практической конференции
„Украина – Болгария – Европейский союз: современное состояние и перспективы”, Варна,
17/09/2013, Отпечатан в сборник с доклади, с. 397 – 402
5. Попова-Йосифова, Н. Счетоводно третиране на предплатените карти като вид
иновативен банков продукт. ДОКЛАД. Десета международна научно-приложна
конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите – съвременни теории и
практики”, Варна, 02-05/07/2014, Отпечатан в сборник с доклади, с. 238 – 243
6. Попова-Йосифова, Н. Применимость МСФО 13 “Оценка по справедливой
стоимости” в отчетности публичных банков Болгарии, ДОКЛАД. III Международна
научна конференция УКРАЙНА – БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ, 16 септември 2014 г. Отпечатан в сборник с доклади, с.
306-310
Б. Нормативни актове:
1. Валутен закон, ДВ, бр. 83/21.09.1999 г.
2. Закон за банковата несъстоятелност, ДВ, бр. 92/27.09.2002 г.
3. Закон за БНБ, ДВ, бр. 46/10.06.1997 г.
4. Закон за гарантиране на влоговете в банките, ДВ, бр. 49/29.04.1998 г.
5. Закон за държавния дълг, ДВ, бр. 93/01.10.2002 г.
6. Закон за ипотечните облигации, ДВ, бр. 83/10.10.2000 г.
7. Закон за кредитните институции, ДВ, бр. 59/21.07.2006 г.
8. Закон за мерките срещу изпирането на пари, ДВ, бр. 85/24.07.1998 г.
9. Закон за ограничаване на плащанията в брой, ДВ, бр. 16/22.02.2011 г.
10. Закон за пазарите на финансови инструменти, ДВ, бр. 52/29.06.2007 г.
11. Закон за платежните услуги и платежните системи, ДВ, бр. 23/27.03.2009 г.
12. Закон за потребителския кредит, ДВ, бр. 18/05.03.2010 г.
13. Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, ДВ, бр.
105/22.12.2006г.
14. Закон за статистиката, ДВ, бр. 57/25.06.1999 г.
15. Закон за счетоводството, ДВ, бр. 98/16.11.2001 г.
16. Търговски закон, ДВ, бр. 48/18.06.1991 г.
17. Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежните операции и за използване на платежни инструменти, ДВ, бр. 62/04.08.2009 г.
18. Наредба № 7 за организацията и управлението на рисковете в банките, ДВ, бр.
40/13.05.2014 г.
19. Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките, ДВ, бр. 40/13.05.2014 г.
20. Наредба № 13 за прилагане на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, ДВ, бр. 62/04.08.2009 г.
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21. Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за
електронни пари и операторите на платежни системи, ДВ, бр.62/04.08.2009 г.
22. Указания на БНБ.
По модул 2 “Счетоводство на бюджетните предприятия”
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:
1. Захариев, П. и к-в, Бюджетно счетоводство, първо издание, изд. “Гея Принт”, Варна, 2015г.
2. Захариев, П. и к-в, Сборник от задачи и тестове по бюджетно счетоводство, първо
издание, изд. “Гея Принт”, Варна, 2015г.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:
А. Книги, монографии, статии и научни доклади
1. Баташки, Г., Стандарти за одит в публичния сектор, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г.
2. Баташки, Г., Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в
бюджетните предприятия, Юбилейна международна научно-практическа конференция
„Счетоводството - наука, практика, независимост”, София, 2010г.
3. Баташки, Г. и к-в, Приложни аспекти на счетоводството на предприятията от
публичния сектор, списание „Диалог”, ИНИ, Извънреден тематичен I, август 2012г.
4. Билбилева, Ел., Наръчник на бюджетния счетоводител 2014г., изд. „Ада софт”,
София, 2014г.
5. Георгиева, Д., „Приложимата база на отчетността в публичния сектор”, сп.
„Икономическа мисъл”, бр. 5/2016 г.
6. Георгиева, Д., „Обезценка на нетекущи активи в организациите от публичния
сектор”, сп. „Бизнес управление”, бр. 1/ 2016
7. Захариев, П. Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годиния финансов
отчет на бюджетните предприятия за 2008г., статия, “Наръчник на счетоводителя”,
бр.1/2009г., изд. “Плутон-1”, Пловдив, с.26-40
8. Захариев, П. Бюджетно счетоводство, трето издание, изд. “Гея Принт”, Варна,
2008г.
9. Иванова Зв., Бюджетно счетоводство, изд.”Нова звезда”, София, 2009г.
10. Маринова, Р. Особености на организацията на годишното счетоводно
приключване в бюджетните организации. – Известия на Съюза на учените – Варна, бр.2,
2016 г., с. 166-179. – статия
11. Попова-Йосифова, Н. Приложимост на принципа текущо начисляване в
счетоводната отчетност на предприятията от публичния сектор. СТАТИЯ. сп.”Экономика,
социология и право” №1-2, Москва, 2012, с.73-74
12. Попова-Йосифова, Н. Годишното счетоводно приключване в бюджетните
организации за 2014 г. СТАТИЯ. Наръчник на икономиста, №1/2015 г., Издателство
„Плутон-1”-Пловдив, с 61-73
13. Попова-Йосифова, Н. Новости в счетоводната отчетност на бюджетните
организации, ДОКЛАД, Научна конференция с международно участие „Хоризонти в
развитието на човешките ресурси и знанието“, 12-14/06/2015, Бургас, Отпечатан в сборник
с доклади, том І, с. 504-510
14. Стоянов, Ст., Фесчиян, Д., Проблеми и насоки за развитие на счетоводната
система на предприятията от публичния сектор в процеса на интегриране на България е
ЕС, НС УНСС, 13.12.2012г.
15. Стоянов, Ст., Фесчиян, Д., Савова К., Счетоводство в публичния сектор,
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Университетско издателство УНСС, София, 2009г.
16. Цветанова, М., Бакърджиева, Т., Промени в счетоводното отчитане на
бюджетните организации през 2014г., изд. „Интеринтелект”, София, 2014г.
17. Фесчиян, Д., Отклонения от фундаменталните счетоводни принципи в
счетоводната система на предприятията от публичния сектор, доклад пред международна
конференция на ФСФ при УНСС, София, октомври, 2012г.
18. Фесчиян, Д., Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните
материални активи в предприятията от публичния сектор, списание „Диалог”, ИНИ, бр.4,
2013г.
Б. Нормативни актове:
1. Закон за публичните финанси, ДВ, бр. 15/15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.
2. Закон за държавния дълг, ДВ, бр. 93/01.10.2002г.
3. Закон за общинския дълг, ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.
4. Закон за платежните услуги и платежните системи, ДВ, бр.23/27.03.2009г., в сила
от 01.11.2009г.
5. Наредба №3/16.07.2009г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции
и за използването на платежни инструменти, ДВ, бр.62/04.08.2009г., в сила от 01.11.2009г.
6. Закон за местните данъци и такси, ДВ, бр. 117/10.12.1997г.
7. БДС 91-00-0292 (0401-1397)/01.09.2000г., МФ, БНБ, относно прилагане на системата “Единна сметка”
8. БДС № 07/09.02.2001г. за утвърждаване сметкоплан на бюджетните предприятия и
ръководство за неговото приложение, Министерство на финансите, Дирекция “Бюджет и
държавно съкровище”
9. БДС №5/19.03.2002г. относно годишното счетоводно приключване на бюджетните
предприятия за 2001г., отчитане на определени операции през 2002г. и промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия
10. ДДС № 01/23.06.2003г. относно въвеждането и прилагането от 01.07.2003г. на
схема за централизирано разплащане на осигурителни вноски за бюджетните предприятия
съгласно §§ 25 и 26 от ЗДБРБ за 2003г., Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище”
11. ДДС № 01/11.01.2010г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията
на бюджетните предприятия през 2010г.
12. ДДС № 20/14.12.2004г. относно прилагането на Националните счетоводни
стандарти от бюджетните предприятия
13. ДДС №14/30.12.2013г. относно приемане на сметкоплан на бюджетните
организации
14. ДДС №8/16.09.2014г. Допълнителни пояснения относно отчитането на
определeни операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на
бюджетните организации
15. ДДС №17/18.12.2014г. относно Единната бюджетна класификация за 2015г.
16. ДДС №5/14.04.2015г. относно промени в наименованията на някои сметки от
сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции
17. Заповед № 81/29.01.2002г. на МФ за утвърждаване елементите на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия, ДВ бр. 13/05.02.2002 г.
18. Приложение 1 към Указание на БНБ и МФ 03-13009 “Централизация на бюджетни средства към БНБ
19. Приложение 2 към Указание на БНБ и МФ 03-13009 “Достъп до СЕБРА и обмен
на данни по бюджетни плащания”
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20. Указание на БНБ и МФ 03-13006 “Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания”, към ДДС №2/02.02.2006г. “Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006г.”
21. Указание на БНБ 03-2014 относно съставяне на платежни документи, април
2014г.
22. Указание ДР № 2/24.01.2014 г. относно съдържанието, реда и сроковете за
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2015
г., Министерство на финансите, Дирекция „Държавни разходи
23. Вътрешни правила за организация на документооборота и общи изисквания и
процедури за касовото изпълнение на централния бюджет, утвърдени със заповед на
министъра на финансите № ЗМФ 175/25.02.2014 г.
24. Указания на МОНМ до ДВУ относно Текуща отчетност на начислена и на касова
основа на отделни отчетни обекти и често срещани стопански операции в ДВУ, декември,
2012г.
25. Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, ИФАК, 2001-2009г.
26. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Приложение към ПМС №46/21.03.2005г., ДВ, бр.30/07.04.2005г.
27. Примерен сметкоплан на банките, приложение към учебник “Счетоводство на
банките”, к-в. изд.“Актив”, 2010г.
28. Manual on sources and methods for the compilation of COFOG. Statistics Classification of the Functions of Government (COFOG), European Commission, EUROSTAT, Methodologies and workingpapers, 2007 edition

