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1. Хронологически и систематически  счетоводни 

записвания.   

Отразяването на извършваните стопански операции в най-

класическия  му вид започва с документирането. Промените в 

отчитаните обекти, резултат на извършени стопански операции, 

намират   израз   в първичните носители на информация - документите. 

Извънредно  богатата информация в документите, натрупана без 

определен ред -  реда, в който са възниквали и протичали стопанските 

операции, не може да се използва пряко от органите на управление.    За 

да стане тя използваема, е необходимо да бъде класифицирана. Това  се 

осъществява, като се използва системата на счетоводните сметки. Или 

тук възниква въпросът за изясняване етапите на  отчетния  процес от 

възникване или извършване на стопанската операция  до осигуряване 

на напълно достатъчна и най-важното - съвършено годна за използване 

счетоводна информация. Ако се приеме за първи етап, за първично 

отчитане документирането, по-нататък измененията в стопанските 

средства и източниците  трябва да се отразяват във времето и 

пространството. Кога,  по кое време и къде е извършена дадената 

стопанска операция,  също така e много важно от гледна точка на 

пълнотата на счетоводната информация. Така се стига до 

необходимостта от т.нар. текущо счетоводно отчитане на извършваните 

стопански  операции.  По своята същност то обхваща два етапа:  

а) хронологично отразяване на стопанските операции 

хронологично отчитане;  

б) систематично отразяване  или систематично отчитане.  

Хронологичното счетоводно отчитане включва съставянето на 

първичните документи, тяхната проверка, контировка и записване в 

хронологичните счетоводни регистри. Съставянето на първичните 

документи се изразява в отразяване на протеклата стопанска операция в 

момента на нейното извършване. Контировката включва определянето 
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на кореспондиращите счетоводни сметки, по които се отразява 

документираната стопанска операция. Осъществява се с помощта на 

специална бланка, наречена мемориален ордер.  

 

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № ................................................ 
Да се запише за месец .......................................200.... г. 

Пор. 
номер 

ОСНОВАНИЕ 
(Посочване на документа или 

съдържанието на записването) 

Дебит Кредит 
СУМА 

с/ка карта с/ка карта 

 1 Начислени амортизации  603    241           1 5  4 . 0  5  

                         

                            

                            

                            

                            

                         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

Приложение........................листа    Дата: .............................. 

Съставил:.....................................    Гл. счетоводител:.................... 

 

В него се отразяват: съдържанието на извършената стопанска 

операция, кореспондиращите сметки и сумите по тях.   Синтетичното 

счетоводно отчитане осигурява обобщена информация за отчетните 

обекти, изразена в стойност. Осъществява се посредством откриването, 

завеждането и приключването на синтетични счетоводни сметки, 

сборът от които съставлява Главната книга на счетоводството на 

предприятието. Най  често се използва двустранната форма на 

счетоводната сметка, при която записванията по дебита и кредита се 

правят в двете страни на сметката, съответно лявата и дясната.  
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Откриват се с начално салдо, което, в зависимост от вида на 

сметката, се записва в лявата (при активните счетоводни сметки) или в 

дясната част (при пасивните счетоводни сметки). Откриването може да 

стане и с данните от първата стопанска операция, при възникване на 

отчетния обект.  Връзката с хронологичното счетоводно отчитане се 

осъществява посредством записването на № на счетоводната статия в 

специална колона от таблицата на сметката. Освен това се посочват 

датата, характерът на конкретното изменение и сумата.  Реализирането 

на тези два вида отчитане се осъществява, като се използва, разбира се, 

системата  на  счетоводните сметки. Или още по-точно, то се 

осъществява посредством съставяне на счетоводните статии. За да се 

получи точна и вярна счетоводна информация обаче, и   при  двата 

етапа на текущо отчитане е необходимо да се осъществява строг 

контрол. Затова целият отчетен процес се построява така, че да се 

осигурява такъв контрол, особено в първия етап - при хронологичните 

записвания.  Счетоводните статии единични, за отделни стопански 

операции или обобщени, комбинирани за повече от една операция – се  

регистрират в  дневници или регистри и получават определен 

постоянен номер за дадената година. Под него по-нататък е познатата  

Дебит           с-ка Клиенти           Кредит 

НС 600 

      1800 

      1200 

 

         400 

         800 

         900 

 

ДО 3000 КО 2100 

СУ 1500 

ДС 3600 КС 3600 

Кр.С. 1500 
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счетоводната статия за конкретната стопанска операция, когато  се 

извършва цялостна обработка на счетоводната информация, 

хронологичните записвания счетоводните статии получават номеpa по 

реда, по който са съставени, и на съответната дата, тези номера се   

наричат контролни. Това е форма на идентифициране  на счетоводните 

статии. В класическия им вид хронологичните  записвания се 

осъществяват в специални дневници журнали. До не много отдавна 

както в теорията, така и в практиката тези дневници, макар и в 

различни модификации, са  били доста  усложнени, като са съдържали 

и информация за счетоводните  сметки, които се дебитират и 

кредитират. След хронологичните записвания следва етапът на 

систематичните записвания.   

Според  Богдана Джорджева в „Обща теория на 

счетоводната отчетност” -  систематичното счетоводно отчитане 

включва отразяването на стопанските операции по сметките. Изразява 

се в завеждането на синтетични и аналитични счетоводни сметки в 

съответните книги - главна книга за синтетичните сметки и 

спомагателни книги за аналитичните сметки. От тази гледна точка 

систематичното счетоводно отчитане бива  синтетично и аналитично.   

При  систематичното счетоводно отчитане  информацията, която  

характеризира  извършваните стопански операции, се дава в определен  

синтезиран вид, а наред с това и възможно най-детайлирано в 

зависимост от изискванията на органите на управление. При това тази 

детайлизация на информацията за един и същи обект може да се  

получава в повече от един разрез, когато такава информация е  

необходима  и полезна. В това отношение не се създават затруднения, 

особено при използване на съвременна електронна техника.  

Според  Т. Тотев и  Д . Спасов в тяхната книга  „Обща 

теория на счетоводството”,  целта на хронологичните счетоводни 

записвания е създаването на информация главно за времето и 
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пространството на протеклите стопански  операции: на упражняване на 

контрол върху цялостното и пълно  отразяване на тези операции в 

системата на счетоводните сметки с оглед по-нататъшното им 

управление. От систематичните счетоводни записвания се получават 

пробни показатели, с които може да се характеризира стопанската  

дейност.   По същество това е групировка на информацията  за 

извършените стопански операции и настъпилите в резултат на тях 

изменения по еднородни признаци.  Целта е да се получи информация, 

която да разкрива вътрешни връзки в управляваната система;  

ефективността от взетите управленски решения необходимостта от 

корекции или подмяна някои от тези решения, крайните 

производствени и финансови  резултати. Всичко това става възможно 

благодарение на системата  от счетоводни сметки или по-точно на 

нейната еластичност, която я  прави по същество с големи 

информационни възможности. 

 

 2. Синтетично  и аналитично  счетоводно отчитане  

 

Счетоводният баланс дава информация за състоянието на 

активите, капиталите и правните взаимоотношения от стопански 

характер към определен момент, към определена дата. Чрез системата 

на счетоводните сметки се осигурява информация както за състоянието 

на отделните обекти на отчитането -  салдо, остатък в началото; салдо, 

остатък в края на периода, така и за движението, изменението на тези 

обекти през периода. За нуждите на управлението на предприятието е 

необходима информация не само за състоянието и изменението на 

всеки конкретен обект на отчитането и не само в обобщен, паричен 

израз, но и информация, изразена в натурални и трудови измерители. 

Потребно е да се знае например не само общата величина на 

материалите в предприятието, а и тяхната наличност по отделни 
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видове, размери, количества и пр. Освен общата сума на задълженията 

на предприятието към различни финансови институти, доставчици и 

други кредитори необходимо е да се знае поотделно за всеки ползван 

кредит от коя банка е, в какъв стойностен размер е, при какъв лихвен 

процент и при какви други икономически условия е отпуснат. В този 

смисъл счетоводството на предприятието трябва да осигури данни за 

величината на задълженията на всеки дебитор, конкретния състав и 

стойностен размер на дълготрайните активи, на задълженията към 

персонала, бюджета и пр.  Тези и редица още други необходими, на 

ръководството на предприятието, данни счетоводството може да 

осигури чрез синтетичното и аналитичното отчитане на обектите. 

Според   проф. Васил Янков  синтетичното счетоводно отчитане на 

обектите в предприятието се води по окрупнени показатели. За целта се 

използват т. нар. синтетични (от думата "синтез" - обобщение) сметки. 

Синтетичните сметки са предназначени за получаване на обобщена 

информация в парично изражение за обектите на отчитането. Такива 

сметки са например с/ка Материали, с/ка Продукция, с/ка Транспортни 

средства, с/ка Доставчици, с/ка Получени краткосрочни заеми и др. 

Аналитичното счетоводно отчитане в предприятието бива най 

разнообразно. Аналитичните сметки са част от синтетичните сметки. 

Чрез тях се осигурява подробна информация за състоянието и 

изменението на конкретните отчетни обекти в парично изражение, а за 

някои, като материали, продукция, стоки и др. - и в натурални 

измерители.  Към една синтетична сметка могат да се открият различен 

брой аналитични сметки. Така например към с/ка Материали може да 

има аналитична  с/ка Основни материали, аналитична с/ка 

Спомагателни материали, аналитична с/ка Горивни материали и т.н. 

Всяка синтетична сметка обединява всички открити към нея 

аналитични сметки. Доколкото аналитичните сметки са част от 

съответните синтетични сметки, то очевидно те са взаимно и 
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неразривно свързани помежду си. Тази взаимовръзка между 

синтетичните и аналитичните сметки може да се изрази по следния 

начин: 

Първо. По своя икономически характер и природа аналитичните 

сметки имат пълно сходство със синтетичните сметки, към които се 

отнасят. Записването на стойностния размер на всяка стопанска 

операция по синтетичната сметка в обобщен вид се записва 

детайлизирано по съответните аналитични сметки към същата сметка. 

Второ. Сборът от началните остатъци (салда) по всички 

аналитични сметки трябва да бъде равен на началния остатък по 

синтетичната сметка, към която се отнасят те. 

Трето. Сборът от дебитните записвания (дебитния оборот) по 

аналитичните сметки трябва да бъде равен на дебитните записвания 

(дебитния оборот) по съответната синтетична сметка. 

Четвърто. Сборът от кредитните записвания (кредитния оборот) 

по аналитичните сметки трябва да бъде равен на кредитните записвания 

(кредитния оборот) по съответната систематична сметка. 

Пето. Сборът от крайните остатъци по всички аналитични 

сметки трябва да бъде равен на крайния остатък по съответната 

синтетична сметка. 

В „ Обща  теория на счетоводната отчетност”   Т. Тотев и Д. 

Спасов  разглеждат  подробно  какво представлява  всеки един от  тези 

два вида счетоводни сметки  и как те се използват в счетоводната 

отчетност.  

Посредством синтетичните сметки се извършва по-нататъшна   

детайлизация на информацията за общата маса на средствата и  

източниците, като се прилагат квалификационни признаци.  Това 

предполага отчитаните обекти - както средствата, така източниците - да 

се квалифицират, като се държи сметка  за тяхното участие във 

възпроизводствения процес.  Приложеният  квалификационен  признак  
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по нататък осигурява систематизацията   на  информацията, която 

характеризира  постоянните изменения на отделните обекти.  Или тук 

става  дума за  класификационни обекти, които се отчитат. 

Синтетичните сметки  могат да се  определят като способ за 

класификация и систематизация  на средствата   и източните на 

средства  в различните стадии на кръгооборота.  Посредством 

аналитичните сметки се  получава информация за отделните съставки, 

най-малките елементи, включени в дадената група средства, обхванати  

от синтетична сметка.  Обхващането  чрез аналитичните   сметки се 

осъществява чрез групировъчен признак, тъй като вече става дума за 

групиране  на еднородни обекти, за да се получи счетоводна 

информация за тях.   

Аналитичните   сметки трябва   да се разглеждат  като способ  за 

по нататъшно  разширяване  и задълбочаване  детайлирането  на 

информацията, която се съдържа  в дадена синтетична сметка.  За  по 

лесното изучаване  на синтетичното и аналитичното отчитане  трябва 

да бъдат разгледани  и някои техни особености.   Характерно за  

синтетичните сметки е, че получаваната от тях информация  може да 

бъде само в стойностно изражение.  Обектите включени  за отчитане в 

дадена синтетична сметка, колкото  и да са еднородни, не могат да 

бъдат обобщавани  в други измерители  освен чрез универсалния – 

стойностния.  При синтетичното отчитане    обектите се обхващат само  

по един  квалификационен признак. Затова  и за всеки обект се използва 

само една синтетична сметка. Информацията от счетоводството трябва 

да отговаря на  изискването за гъвкавост,  която се проявява в две 

посоки: от малките единични обекти да се обобщава за по-големи 

групи,  докато се стигне до обобщена информация за всички средства и 

източници. Или детайлирането тук върви от частното към общото.  

Необходимо е да се осигурява и обратна възможност - от общото към 

частното. Това изискване предполага от синтетичните   сметки   по-
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нататък чрез аналитичните да се получава възможно   най-детайлирана 

информация. А това вече показва, че съществуват  тесни, 

непосредствени връзки между синтетичното и аналитично отчитане.  

Характерно за аналитичното отчитане е това, че една част от обектите 

могат да се обхващат не само в стойностни измерители, но  и  в 

натурални или трудови. Така например за различните видове 

материали, за готовата продукция, за трудовото участие на отделните 

работници могат да се използват и се използват въпросните  

измерители, разбира се, наред със стойностните. Ако натурални и 

трудови измерители не се приложат и използват, разбира  се, там, 

където това е възможно, информацията от аналитичните  сметки губи в 

голяма степен своите познавателни възможности.  Така например не 

може да се приеме аналитичното отчитане  на  различните видове 

материали само по стойност. При влагането на  материалите в 

производството трябва да се знае тяхното количество и единична цена, 

за да се установява общата им стойностна  оценка. Това е необходимо и 

за да се осъществява контрол   върху работата на 

материалноотговорните лица, за преценка на пестеливото използване на 

материалите и др. Това е една много характерна черта на аналитичното 

отчитане и на използваните аналитични сметки.  Друго нещо много 

съществено за аналитичните сметки е моделите за тях могат да се 

построяват така, че да се получава   информация за обектите в повече 

от един разрез, т.е. детайлиране  в повече от един аспект. Досега като 

правило аналитична информация се създаваше  само   за видове изделия 

и по статии на калкулацията.  Сега вече е крайно необходимо 

производствените разходи да се  обхващат паралелно и в други разрези.  

Използването на повече от една система аналитични сметки  към 

дадена синтетична сметка у нас все още не е намерило място  в 

практическите решения. При ръчните способи за създаване на   

счетоводна информация, а дори и при използване на по-елементарната 
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техника, това въздържане можеше да намери известно оправдание. Сега 

обаче, при съвременните модерни и високопроизводителни   

електронни машини, този въпрос трябва да намери не теоретическа 

разработка със съответните обосновки и обяснения  но и пълна 

практическа реализация. Много често е необходимо информацията от 

аналитични  сметки на свой ред да се обобщава, но не до степен на 

тази, която  се дава от съответната синтетична сметка. Налага се едно   

междинно звено между синтетичните и аналитични  сметки, или 

използване на т. нар. подсметки. Това са аналитични сметки към една и 

съща синтетична сметка, информацията от които има също така много 

голямо значение. Да вземем за пример информацията за 

производствените разходи по вид изделия. Посредством аналитичните 

сметки разходите се обобщават  по статии на калкулацията. Но тези  

разходи трябва да се получават обобщено и за конкретните видове 

изделия за да може да се установява колко струва всеки вид. А това 

изисква производствените разходи, отразени в аналитичните сметки  по   

статии на калкулацията, да се групират и по отделни видове изделия.    

Тогава се явява  едно междинно звено  между синтетичните и 

аналитичните  сметки.  Става въпрос за използването на т.нар. 

подсметки – групи аналитични сметки.  Обясненията за характера, 

същността и използването на аналитичните сметки няма да бъдат 

пълни, ако не добавим,   че те с  еднаква  възможност и необходимост 

могат да се използват и към небалансовите синтетични сметки. 

Аналитичните сметки имат много  голямо значение за получаване на 

информация и за наетите активи, за наемодателите, вида и 

количеството на приетите материали за преработка и техните 

собственици, също за стоките на  консигнация и др. Синтетичните 

сметки, групите аналитични сметки, подсметките  и аналитичните 

сметки се изграждат по едни и същи общи показатели за активните и 

пасивните сметки. По-нататък това предполага, че и техните елементи и 
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изискванията към тях са еднакви.  През отчетния период се правят 

многобройни записвания по синтетичните и аналитичните счетоводни 

сметки. В края на периода се налага информацията по тях да бъде 

обобщена. Получават се обобщени показатели за дейността на 

предприятието, необходими за съставянето на отчети, анализи и 

прогнози за развитие. Освен това се дава възможност за проверка на 

направените счетоводни записвания по сметките.  Обобщаването на 

данните се осъществява посредством съставянето на оборотни 

ведомости. В зависимост от вида на счетоводните сметки, за които се 

прави обобщението, оборотните ведомости биват: 

- оборотни ведомости на синтетични сметки; 

- оборотни ведомости на аналитичните сметки към дадена 

синтетична сметка. 

Оборотната ведомост на синтетичните сметки представлява 

таблица, в която са обобщени всички счетоводни сметки, заведени през 

отчетния период, по следните три показатели: начални салда, обороти 

по дебита и кредита и крайни салда. В оборотната ведомост се 

включват всички синтетични сметки, които са били откривани и 

завеждани през отчетния период, независимо от това дали приключват 

с крайни салда. Целта, която се преследва със съставянето на тези 

ведомости, е обобщаване на данните от текущото счетоводно отчитане 

и проверка на правилността на записванията, правени по синтетичните 

счетоводни сметки.   

Оборотна ведомост на синтетичните сметки на предприятие 

„X", гр.............към 31.03.... г. 

Наименование на сметките Салда към 

1.03.... г. 

Обороти за 

месеца 

Салда към 

31.03.... г. 

 

 

п

Д-т 

 

К-т 

п

Д-T 

ю

 К-т 

п

Д-т 

п

К-т 

Сгради Материали 

Разплащателна сметка и т.н. 
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Всичко X X Y Y Z Z 

 

31.03.....г.      Съставил: (п)............       Гл. счетоводител: (п) 

 

Като резултат, по съставената ведомост трябва да се получат 

три двойки равенства: X, Y и Z, където: 

- двойката X изразява равенството на началните салда, т.е. 

сборът от началните дебитни салда е равен на сбора от началните 

кредитни салда. В основата на това равенство е заложено балансовото 

равенство на активите и пасивите на предприятието. Тъй като сметките 

се откриват със салда, чиито суми се вземат от началния баланс, при 

правилно записване сборът от началните салда на активните сметки, 

които са дебитни, ще бъде равен на сбора от началните салда на 

пасивните сметки, които са кредитни; 

- двойката Y изразява равенството на оборотите по сметките, 

т.е. сборът от дебитните обороти на сметките е равен на сбора от 

кредитните обороти. Основание за търсенето и получаването на това 

равенство е приложение на способа на двойното записване по сметките, 

който се изразява в това, че всяка стопанска операция се записва 

едновременно с една и съща сума по дебита на една сметка и по 

кредита на друга счетоводна сметка. В резултат на това, ако е приложен 

правилно счетоводният способ, равенството на дебита и кредита на 

сметките ще се запази и след записване на измененията; 

- двойката Z изразява равенство на дебитните и кредитите 

крайни салда по сметките. То се обуславя също от балансовото 

равенство на активите и пасивите и от изискванията на способа за 

двойното записване по сметките. 

Наличието на трите двойки равенства в оборотната ведомост е 

свидетелство за правилността, на счетоводното отразяване на 

извършените стопански операции през отчетния период. Особено 

важно значение има равенството на дебитните и кредитните обороти на 



 14 

сметките. По тях може да се правят изводи не само за правилността, но 

и за пълнотата при отразяването на записванията. Чрез тяхното 

съблюдаване се осъществяват и част от контролните функции на 

счетоводството. Несъвпадението на дебитните и кредитните обороти по 

сметките означава, че са допуснати грешки при записванията (грешно 

съставени счетоводни статии или погрешно разнесени суми) или 

грешки при аритметичните действия, които трябва да бъдат 

своевременно отстранени.  Оборотните ведомости на синтетичните 

сметки биват: обикновени,  и шахматни. Те се различават по начина на 

тяхното изграждане. При обикновената оборотна ведомост се ползват 

данни за дебитните и кредитните изменения по сметките, без да се 

показва кореспонденцията между тях. При шахматната оборотна 

ведомост това се онагледява посредством изписването на сметките 

както във вертикал, така и по хоризонтал.   Оборотната ведомост на 

аналитичните сметки към дадена синтетична сметка е най-доброто 

средство за установяване верността на оборотната ведомост на 

синтетичните сметки. Тези ведомости може да  бъдат различни  в 

зависимост от характера на отчетния  обект,  за който е заведена  

синтетичната сметка.  По оборотната ведомост  на аналитичните сметки 

към дадена   синтетична сметка  не се търсят  двойки равенства, тъй  

като  тук не става въпрос за   отразяване  на  цялото имуществено 

състояние  на предприятието, което се характеризира  с равенство  на 

стойностните размери  на неговите средства  и техните източници, 

активите и пасивите.  Всички аналитични сметки,  които се откриват  

към дадена синтетична   сметка, може да бъдат само активни  или само 

пасивни  в зависимост от вида на  синтетичната сметка.  Поради това 

сборът   на началните  салда  може да бъде само дебитиран или само 

кредитиран.   Това е причината в оборотната ведомост на аналитичните 

сметки   да има само една колона за началното салдо.  Същото се отнася 

и за крайните салда.  При   оборотите за месеца  не се търси равенство  
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на дебитните и кредитните обороти, тъй като тук  не се проверява  

правилността  на приложението  на способа  на двойното записване по  

сметките, а само записванията  по дебита и кредита на една счетоводна 

сметка. Правят се съпоставки  на получените сборове  по оборотната 

ведомост на аналитичните сметки  със  записванията по съответната  

синтетична сметка. При това е необходимо  да се спазват следните 

зависимости:  

- сборът на началните ( крайните)  салда по аналитичните 

сметки е равен на началното ( крайното) салдо на синтетичната сметка; 

-  сборът на  дебитните обороти на аналитичните сметки е 

равен на дебитния оборот  на синтетичната сметка;  

- сборът на  кредитните обороти на аналитичните сметки е 

равен на кредитния оборот на синтетичната сметка.  

Воденето на синтетично и аналитично счетоводно отчитане има 

голямо значение за ръководството на предприятието. Чрез 

синтетичното счетоводно отчитане се получава обобщена информация 

за състоянието на предприятието, установява се взаимовръзката при 

измененията на активите и капиталите, на разходите и приходите през 

отчетния период от време. Данните, получени от синтетичните сметки, 

се използват за съставяне на счетоводния баланс, отчета за приходите и 

разходите и други отчетни форми. Чрез аналитичното счетоводно 

отчитане се получават детайлизирани данни за състоянието и 

изменението  на отделни видове активи и капитали, може да се 

установи равнището на себестойността за отделни видове продукция 

или извършена услуга, получените приходи, печалбата, загубата от 

отделна реализация на продукция или извършена услуга, стойностните 

размери на всяко отделно задължение и др. Данните, получени по пътя 

на аналитичното счетоводно отчитане в предприятието, имат значение 

не само за оперативното ръководство на дейността, но и за 
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извършването на последващ контрол и анализ по отношение на 

осъществени стопански операции и процеси. 
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