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Счетоводството като информационна, контролна и аналитична система. Роля на
счетоводството при управление на транспортното предприятие. Счетоводна политика.
Нормативна рамка на счетоводството в България. Предмет на счетоводството. Активите и
пасивите като обект на счетоводството – същност и класификация.
Счетоводен метод - същност и елементи. Счетоводен баланс – същност, съдържание и
структура, видове, модели балансови изменения. Система на счетоводните сметки –
индивидуален сметкоплан. Класификация на счетоводните сметки. Хронологично и
систематично отчитане на стопанските операции при прилагане на способа на двойното
записване в счетоводството. Обобщаване на данните от текущото отчитане в системата на
счетоводните сметки. Счетоводен баланс и система на счетоводните сметки в процеса на
счетоводното отчитане дейността на предприятието - връзка и зависимости.
Документирането като част от метода на счетоводството. Счетоводни документи и
документооборот – законови изисквания. Инвентаризация – счетоводни документи и
отразяване.
Текущо и периодично стойностно оценяване на отчетните обекти. Калкулиране на
себестойност. Структура на себестойността на извършваните транспортни услуги.
Периодично обобщаване (сводиране) на счетоводната информация.
Капитал. Концепции за поддържане на капитала. Счетоводно отчитане на формирането и
изменението на собствения капитал на предприятието – основен и резервен капитал,
финансов резултат. Отчет за собствения капитал – състав, структура и предназначение.
Счетоводно отчитане на привлечените капитали в предприятието – дългосрочни и
краткосрочни банкови заеми, облигационен заем. Отчитане на правителствените дарения.
СС 20-Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ и
МСС20-Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и
оповестяване на държавна помощ.
Дълготрайни материални активи (ДМА) – същност, характеристика, оценяване.
Счетоводно отчитане придобиването на ДМА в предприятията (в т.ч. и транспортните) –
чрез покупка, безвъзмездно придобиване, апортна вноска, установен излишък, чрез
строителство.
Придобиване на ДМА в транспортното предприятие чрез лизинг – финансов,
експлоатационен. СС17 – Лизинг, МСФО 16 – Лизинг.
Амортизация на ДМА – методи, счетоводен и данъчен амортизационен план. СС 4 –
Отчитане на амортизациите. Счетоводно отчитане на ремонтите на ДМА. Бракуване и
ликвидиране на ДМА. Процедура и необходими документи за бракуване на транспортните
средства. Други начини за изваждане от употреба на ДМА.

10. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси – материали, стоки, продукция,
незавършено производство. СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси и МСС 2 –
Материални запаси.
11. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и във валута в предприятието. Касови
и безкасови операции. СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове. МСС 21 –
Ефекти от промените в обменните курсове.
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12. Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, други кредитори, клиенти и други
дебитори в предприятието.
13. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала, осигурителите и съдружниците в
предприятието.
14. Счетоводно отчитане на разчетите свързани с ДДС в транспортното предприятие.
Счетоводно отчитане на местните данъци и такси и разчетите със застрахователните
институции.
15. Разходи – същност и видове. Счетоводно отчитане на разходите по тяхната икономическа
същност и по видове дейности. Отчитане на финансовите разходи и разходите за бъдещи
периоди.
16. Приходи – същност и видове. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на: стоки,
продукция, услуги, материали, ДМА. Финансови приходи и приходи за бъдещи периоди –
характеристика и отчитане.
17. Счетоводно отчитане на формирането, разпределението или покриването на крайния
финансов резултат на предприятието.
18. Същност и съдържание на годишния финансов отчет (ГФО) в предприятието. Съставители
на ГФО. Срокове за неговото изготвяне и представяне. СС 1 – Представяне на финансови
отчети. МСС 1 – Представяне на финансови отчети. Финансовият отчет като
информационен източник на анализа и диагностиката на стопанската организация.
Същност, цели, логика и видове анализ на финансови отчети. Потребители и сфери на
приложение на резултатите от анализа.
19. Инструменти, използвани при анализа на финансовите отчети. Методи за анализ на
финансовите отчети. Динамичен и структурен анализ на финансовите отчети. Показатели
за анализ на финансовите отчети. Конструкция и интерпретация на показателите.
20. Основни направления на анализа на финансовите отчети с помощта на абсолютни и
относителни показатели. Анализ на активите и пасивите на баланса. Анализ на приходите
и разходите.
21. Анализ на паричния поток. Ликвидност. Коефициенти на ликвидност и тяхната
интерпретация. Платежоспособност. Финансова устойчивост. Коефициенти на
финансовата устойчивост и тяхната интерпретация.
22. Рентабилност и ефективност. Видове финансов резултат от счетоводна и данъчна гледна
точка. Коефициенти за рентабилност и тяхната интерпретация. Коефициенти за
ефективност.
23. Предмет на управленското счетоводство като самостоятелна научна дисциплина и фази в
историческото му развитие. Връзка и различия между управленското счетоводство и
финансовото счетоводство.
24. Видове разходи и управленско-счетоводни критерии за тяхната класификация.
Класификация на разходите според: връзката им с обема на дейността, участието им в
производствения процес и калкулирането на себестойността и връзката им с финансовите
отчети.
25. Същност, съдържание, цели и задачи на финансовия контрол. Видове контрол. Форми на
контрола. Способи на контрола. Институционална характеристика на контрола.
26. Външен финансов контрол. Агенция за държавна финансова инспекция. Реализация на
резултатите от финансовата инспекция.
27. Вътрешен финансов контрол. Вътрешен одит в публичния сектор. Финансово управление
и контрол в публичния сектор.
28. Общи принципи за осъществяване на одита. Обхват и основни фази (етапи) на одита.
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29. Основни положения от анализа „Разходи – обем – печалба“. Понятие за критична точка и
методи за нейното определяне и измерване. Показатели за сигурност в дейността на
предприятието.
30. Понятие за сетълмент при междубанковите разплащания. Видове сетълмент. Система за
брутен сетълмент в реално време и връзка със системните оператори в националната
банкова платежна система – счетоводни аспекти.
31. Счетоводно отчитане на междубанковите и вътрешнобанковите разчети при извършване
на разплащанията в централните управления и клоновете на търговските банки.
Счетоводно отразяване в Централната банка (агента по сетълмента). Значение и връзка с
използването на кореспондентски смети (ностро и лоро).
32. Емисионна политика на Централната банка (ЦБ) – счетоводни аспекти и счетоводно
отразяване в ЦБ, клоновете на ЦБ и в самостоятелните търговски банки.
33. Разходи-класификация, определяне и калкулиране в автомобилния и железопътния
транспорт. Себестойност на транспортната услуга-особености в структурата и динамиката.
Определяне на себестойността на превозите в автомобилния и железопътния транспорт.
34. Особености на цените в транспорта. Елементи и структура на цената на транспортната
услуга (продукция). Основни фактори, влияещи върху цените в транспорта. Приложими
методи и подходи на ценообразуване в транспорта. Етапи на ценообразуването в
транспорта. Ценова политика и ценови стратегии.
35. Тарифна политика. Транспортни тарифи – обхват и структура. Приложение на тарифа
ТЕА.
36. Транспортен пазар – същност, особености, търсене, предлагане и конюнктура.
37. Устойчиво развитие на транспорта. Индикатори за измерване на устойчивостта.
38. Регистриране, преобразуване и ликвидация на транспортното предприятие. Правни и
счетоводни изисквания.
39. Транспортни организации и основни регламенти в международния транспорт.
Железопътен транспорт, конвенция COTIF, СМГС – обхват, структура и съдържание.
Автомобилен транспорт – CMR, ADR, ATER, TIR.
40. Договор за международен превоз на товари – същност, особености, елементи. Сключване
на договор за превоз на железопътен, автомобилен, въздушен и воден транспорт
(товарителници, коносаменти и чартъри). Отговорност на превозвача.
41. Заплащане на преводните цени (франкировка). Международни търговско-транспортни
термини „ИНКОТЕРМС”
42. Превоз на опасни товари в международно съобщение. Политика на ЕС. Основни
регламенти (ADR и RID). Класификация на опасните товари. Изисквания към опаковките.
Табели, знаци, етикети.
43. Видове митнически режими в Република България
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