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В изданието се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетовод-
ството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са 
подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с измене-
ния и допълнения до 30.12.2012 г.

Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти на 
счетоводството. Използва се система от счетоводни сметки, които са посочени като приложение към 
изданието. Тази система е разработена по начин да удовлетворява всички изисквания за счетоводно 
представяне на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.

Активите и пасивите като обекти на отчитане са разгледани в две основни групи – като текущи 
и като нетекущи. Този подход ще осигури възможност чрез текущото счетоводно отчитане да се 
подготви счетоводната информация за съставяне на годишните финансови отчети.

Приложен е системен подход и при представяне на основните въпроси на формата и съдържа-
нието на годишните финансови отчети. Разгледани са и въпроси, които се отнасят до междинното 
финансово отчитане, до оповестяването на свързаните лица, до финансовите отчети по сегменти, 
както и до анализа на финансовото състояние на предприятието.

Книгата е предназначена за счетоводителите и за бизнес-ръководителите. Тя може да се ползва 
и от учащите се и от всички други лица, които изучават счетоводството с цел придобиване на профе-
сионални знания. Изданието може да се ползва и от всички, които се интересуват от проблемите на 
счетоводството.

Участието на авторите е съвместно.
Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и предложения.
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Предговор от издателството
В ръцете на нашите читатели е седемнадесето издание на Счетоводство на пред-

приятието. Разглеждайки седемнадесетте книги, видели бял свят за периода от 1992 
година досега, неизбежно съзираме развитието през годините – както на счетовод-
ството, така и на издателските и полиграфически възможности.

Какво се случи след 1989 г.?
1989 – 1991 – политическите промени доведоха до създаването и развитието на 

пазарното стопанство в България. Активната законо творческа дейност по време на 
работата и след промяната на Конституцията доведе до създаването на Търговския 
закон и целия комплекс от закони и други нормативни актове, формиращи голямата 
промяна. Съвсем естествено се извърши огромна работа и по изграждане на нор-
мативната основа на счетоводството, което трябваше да отговори на измененията 
в характера на отделните стопански субекти и в собствеността. През този период 
Министерство на финансите регулираше неизбежните и неотложните въпроси с при-
същите си лостове и поднормативни актове – Наредби, Инструкции, окръжни писма. 
Това очевидно не беше достатъчно; работата по новия Закон за счетоводството за-
почна още през 1990 г. – веднага започна работата по новата Конституция, която 
беше обнародвана в ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г. и влезе в сила от 13.07.1991 г.

В работната група под методичното ръководство на проф. д-р Стоян Дурин (тогава 
доцент), ръководител на управление Национално счетоводство в Министерството на 
финансиите, дадоха своя принос много специалисти, главно сътрудници на управление 
Национално стопанство.

През 1991 г. излязоха новите Закон за счетоводство1 (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 
г., в сила от 1.04.1991 г.), Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан, 
Албум на първичните счетоводни документи (първо издание). Това бяха първите счето-
водни нормативни актове, произлeзли от големите промени в икономиката на държавата 
и възстановяването на пазарното стопанство. Тогава у автора и издателството, с неиз-
менното участие на редактора Нина Мишева, възникна идеята за написването на книга с 
работното име „Счетоводство на предприятието”.

“Счетоводство на предприятието” претърпя много издания от 1992 г. То се явя-
ваше основно помагало на счетоводителите и на учащите се по счетоводство. Много 
от нашите читатели разполагат с всички издания на тази книга. „Счетоводство на 
предприятието” е живата история на развитието на счетоводството в предприятията 
след 1991 г. То изпълняваше една основна функция – да бъде главното методическо 
помагало на прилагащите счетоводната система в предприятията.

1 Закон за счетоводството – Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г., в сила от 1.04.1991 г., изм. и доп., 
бр. 26 от 31.03.1992 г., в сила от 31.03.1992 г., доп., бр. 55 от 26.06.1993 г., в сила от 1.01.1993 г., 
изм. и доп., бр. 21 от 12.03.1996 г., изм., бр. 33 от 19.04.1996 г., бр. 59 от 12.07.1996 г., в сила 
от 1.07.1996 г., изм. и доп., бр. 52 от 1.07.1997 г., в сила от 1.07.1997 г., бр. 21 от 20.02.1998 г., в 
сила от 1.01.1998 г., бр. 57 от 25.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., бр. 83 
от 21.09.1999 г., доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в 
сила от 1.01.2001 г., отм., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.
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Хронология на изданията на „Счетоводство на предприятието” 

Първо издание 1992 г. Десето издание 2001 г.

Второ издание 1993 г. Единадесето издание (тв. корица) 2002 г.

Трето издание 1994 г. Единадесето издание (мека корица) 2002 г.

Четвърто издание 1995 г. Дванадесето издание (тв. корица – с диск) 2003 г.

Пето издание 1995 г. Дванадесето издание (факсимилно, мека 
корица)

2004 г.

Шесто издание 1996 г. Четиринадесето издание 2006 г.

Седмо издание 1996 г. Петнадесето издание 2007 г.

Осмо издание 1997 г. Шестнадесето издание 2011 г.

Девето издание 1998 г. Седемнадесето издание 2013 г.
През 1999 г. издателството съвместно с Института на дипломираните експерт-сче-

товодители (ИДЕС) издаде Международни счетоводни стандарти, 1999 г. Следващото 
издание на МСС е през 2001 г.

В края на 2001 г. бе обнародван новият Закон за счетоводството2.
През 2003 г. Министерският съвет прие Международните счетоводни стандарти и 

те станаха основа на организацията на счетоводството за голяма част от предприя-
тията на Република България.

На 28 октомври 2004 г. излезе от печат дванадесетото издание на книгата. Към 
него бе приложен диск с електронна версия. За първи път в нашата страна бе изда-
дена книга по счетоводство на компакдиск с електронна версия, в която е включен 
текстът и графиките на книгата. Няколко хиляди счетоводители се ползват от удоб-
ствата на компютърния прочит, на лесното търсене, бързата справка в интернет за 
различни нормативни актове. Изданието е с твърди корици, дипляната се използва 
като вложка, прикачена с ласе към тялото. 

Надяваме се, че и това издание на „Счетоводство на предприятието” ще подпо-
мага счетоводителите в поддържането и повишаването на техните професионални 
знания. А учащите се от средните и висшите училища ще имат незаменима настолна 
книга при усвояването на счетоводните знания и при подготовката им като бъдещи 
специалисти в областта на счетоводството. 

от издателството, май 2013

2 Закон за счетоводството – Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 
25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 
2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 
30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., 
изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. 
бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декем-
ври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 
2013г.

ДЯЛ ПЪРВИ  
ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

ГЛАВА ПЪРВА  
ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

НА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Общи изисквания
Организацията на счетоводството зависи от изискванията на нор-

мативните актове, от технологичната и организационната структура 
на предприятието, от професионалната подготовка на лицата, заети 
със счетоводна дейност, от равнището на функциониране на пазарна-
та икономика. Всяко от тези изисквания (условия) има решаващо зна-
чение и винаги може да има конкретни измерения за доброто функ-
циониране на счетоводната система в предприятието.

Нормативните актове, които засягат дейността на предприятието, 
имат основополагащо значение за организацията на счетоводството. 
Те могат да се третират като специфични и общи.

Специфични нормативни актове са Законът за счетоводството3 и 
приложимите счетоводни стандарти под формата на Национални стан-
дарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) 
и Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Законът за 
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти са основополага-
щи при създаването на организацията на счетоводно-отчетния процес.

В Закона за счетоводството се определят основните изисквания на 
организацията и методологията на счетоводството в предприятията с 
основна цел изготвяне на годишните финансови отчети. В Закона са ре-
гламентирани: принципите на счетоводството и основните счетоводни 
обекти; счетоводните документи; финансови отчети (приложими счето-
водни стандарти, съдържание, съставители, независим финансов одит и 
публичност); основните въпроси на инвентаризацията и съхраняването 
на счетоводната информация. В Закона за счетоводството са посочени 
и административно-наказателните разпоредби за предприятията и ли-
цата, които не спазват неговите постановки. Международните стандар-

3 вижте бележката под линия на стр 14.
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