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П   Р   О   Г   Р   А   М   А 

 

за изпит на докторанти  

в катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС  

по дисциплината „Теория и организация на счетоводството“ 

 

Тема № 1. Същност и значение на счетоводството. Характеристика на 

счетоводната информация в системата на икономическата информация. 

Възникване и развитие на счетоводството. Счетоводството в историческото 

развитие на България. 

Тема № 2. Съвременни общометодологични основи на счетоводното познание – 

еволюция на теорията на счетоводството. Принцип на демаркацията и критерии 

на опровергаване в счетоводното знание. Приоритет на дедукцията за истинността 

в счетоводството.  

Тема № 3. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Активите 

като предмет на счетоводството: определение, условия за признаване, 

класификация и оценяване.  

Тема № 4. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Собственият 

капитал като предмет на счетоводството – определение, съдържание, концепции 

за капитала.  

Тема № 5. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Пасивите 

като предмет на счетоводството - определение, условия за признаване, 

класификация и оценяване. 

Тема № 6. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Стопанските 

операции и събития като предмет на счетоводството – определение, съдържание 

и класификация. Разходите като предмет на счетоводството - определение, 

условия за признаване, класификация и оценяване.  

Тема № 7. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Стопанските 

операции и събития като предмет на счетоводството – определение, съдържание 

и класификация. Приходите като предмет на счетоводството - определение, 

условия за признаване, класификация и оценяване. 



 

Тема № 8. Динамично счетоводно моделиране по функционалната зависимост 

между разходи и резултати. Стратегически счетоводен анализ – бюджетиране и 

контролинг. Модели за съпоставяне на приходи и разходи и схеми на тяхното 

двойствено отчитане. 

Тема № 9. Предмет на счетоводството – определение и съдържание. Условните 

активи и условните пасиви като предмет на счетоводството – определение, 

съдържание и класификация. 

Тема № 10. Метод на счетоводството – определение и съдържание. Специфика в 

значението и прилагането на счетоводния метод (счетоводните способи). 

Актуални проблеми на метода на счетоводството. Нормативни и позитивни 

теории за счетоводния метод. 

Тема № 11. Метод на счетоводството – определение и съдържание. Метод на 

балансовото обобщаване. Теоретични основи на двойствеността при балансовото 

обобщаване. Форма, структура и съдържание на счетоводния баланс. Видове 

баланси. Балансови изменения - определения и класификация. Връзки и 

зависимости в счетоводния баланс и финансови модели.  

Тема № 12. Метод на счетоводството – определение и съдържание. Метод на 

счетоводните сметки и двустранното отразяване на стопанските операции по тях 

(двойно записване по сметките). Модели на счетоводните сметки. Сметкоплан на 

предприятието. 

Тема № 13. Метод на счетоводството – определение и съдържание. 

Документирането като метод на счетоводството. Счетоводни документи - 

определение и класификация. Документооборот. Съхраняване и архивиране на 

счетоводните документи.  

Тема № 14. Метод на счетоводството – определение и съдържание. 

Инвентаризирането като метод на счетоводството. Същност и видове 

инвентаризация – определение, класификация и организация на извършване. 

Документиране на инвентаризацията. Оценяване и отчитане на резултатите от 

инвентаризация. 

Тема № 15. Метод на счетоводството – определение и съдържание. Оценяването 

като метод на счетоводството. Оценяване на активите, собствения капитал, 

пасивите, приходите и разходите при тяхното придобиване или възникване 

(видове текущи оценки). Последващо оценяване. Приложими счетоводни 

стандарти. Калкулирането като метод на счетоводството. Видове калкулация. 

Статии на калкулацията. 

Тема № 16. Метод на счетоводството – определение и съдържание. Метод на 

обобщаване (сводиране) на счетоводната информация. Съставяне на периодични 

счетоводни отчети (финансови отчети). Подготовка, организация и етапи на 

годишно счетоводно приключване. Годишен финансов отчет на предприятието. 

Тема № 17. Организация на счетоводството и теорията за управление. 

Регулативен аспект в организацията на счетоводството. Счетоводните правила и 

принципи (концепции, конвенции) и качествата на счетоводната информация – 



 

основни предпоставки за конструиране на счетоводно-теоретичния модел. 

Потребители на счетоводна информация.  

Тема № 18. Нормативна уредба на счетоводството (закони, стандарти, директиви, 

наредби, сметкоплан). Органи и институции за методическо ръководство на 

счетоводството. 

Тема № 19. Счетоводна система на предприятието. Съставители на финансови 

отчети. Изисквания, задължения и отговорности. 

Тема № 20. Функции на счетоводството. Направления (клонове) в единната 

счетоводна наука и практика – финансово счетоводство, управленско 

счетоводство, счетоводен и финансов анализ. 
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