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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО 

2. Код на курса: 24.2.2.0.10 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: доц. д-р Теодора Рупска 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

    Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания, свързани 

със същността на управленското счетоводство като научна и практико-приложна дейност. 

Представени са основните постановки от теорията на управленското счетоводство, като се 

акцентира на специфични знания, необходими за работата на обучаемите като лица, 

занимаващи се с управлението на услуги. 

    Основни знания за: основни различия между управленското и финансовото счетоводство; 

възможности за приложението на управленски счетоводни модели в дейността на 

предприятия в сферата на услугите; особености на приложение на отделните управленски 

счетоводни модели; видове разходи и приходи от гледна точка на управленското 

счетоводство; методи на калкулиране, подходящи за сферата на услугите; анализа на 

зависимостта “Разходи-Обем-Печалба”; същността и целите на счетоводно бюджетиране. 

     Получените теоретични знания водят до практически умения за да: обосновават 

необходимостта от приложението на управленски счетоводни модели в дейността на 

предприятията; анализират отделните разходи и приходи и да вземат ефективни 

управленски решения; прилагат в практиката на предприятията в сферата на услугите 

различни методи за калкулиране; прилагат в практиката на предприятията в сферата на 

услугите за анализ на зависимостта “Разходи-Обем-Печалба”; да прилагат в практиката 

счетоводното бюджетиране. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва 

да са усвоили компетенции за приложение на управленски счетоводни модели за повишаване 

на ефективността при управлението на предприятие от сферата на услугите. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна форма, решаване на практически задачи. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на иконометрията, 

операционния мениджмънт, маркетинга, предприемачеството, счетоводството. От значение 

са знанията придобити по дисциплините иконометрия, операционен мениджмънт, маркетинг 

на услуги, предприемачество и малък бизнес, иновационен мениджмънт, счетоводство на 

предприятието. 

 



12. Съдържание на курса: 

     Същност на управленското счетоводство като теория и практическа дейност. 

Класификация на разходите. Приходите от гледна точка на управленското счетоводство. 

Методи на калкулиране. Калкулиране по поръчки. Калкулиране по отделни операции 

(дейности). Калкулиране в съответствие с постановките на стандартите от 

финансовото счетоводство. Анализ на зависимостта “разходи–обем–печалба”. Критичен и 

реален обем дейност и показатели за сигурност в дейността на предприятие в сферата на 

услугите. Оперативен ливъридж. Анализ на зависимостта “Обем-Печалба”. Решения за 

приемането на допълнителни поръчки при специална цена. Решения за закриване на носещ 

загуба сегмент. Счетоводно бюджетиране – същност и значение за управлението. Етапи в 

бюджетния процес. 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с текуща оценка. Крайната оценка се формира от резултатите на 

студента през семестъра (отговор на тестови теоретични въпроси и решаване на практически 

ориентирани казуси), както и от участието на студента по време на лекциите и семинарните 

упражнения. Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система 

като максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100 (Таблица 1.). Те се 

формират от следните дейности: активно участие в семинарните упражнения – 20 точки; 

успешно решаване на писмени тестове – 80 точки; 

     Тестовете се състоят от 15 въпроса от типа „вярно–невярно”, 1 отворен въпрос, и няколко 

различни практически казуса (задачи) с различна степен на трудност. 

     Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в следващата таблица: 

 

                                                                                                        Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

15. Език на преподаване: български 


