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СЧЕТОВОДСТВОТО – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

Ас. Анелия Галинова

„Счетоводството има за цел да победи времето.
То ни връща към миналото и ни позволява да

надникнем в бъдещето”.
Г. Емерсон

Счетоводството има хилядолетна история. То възниква по емпиричен път
и съществува първоначално като самостоятелна практическа дейност, а на по-
късен етап получава своята теоретична обосновка. Именно благодарение на
осъщественото сполучливо проникване и взаимодействие между емпиричното
и теоретичното, между приложните и фундаменталните изследвания, счетовод-
ството се превръща във важна част от дейността на хората. Намерените през
различните исторически епохи източници свидетелстват, че счетоводството се
развива и усъвършенства на всеки етап от развитието на обществото и произ-
водствените отношения, като влияние върху формирането му са оказали раз-
лични фактори. Сега счетоводството е важна информационна система, която
задоволява информационните потребности на широк кръг от потребители и не
случайно се възприема като „международен език на бизнеса”.

Изследването на историята на счетоводството дава възможност да се
използва историческият опит с цел да се подобри теория и практика на счето-
водството, да се натрупват професионални познания и на тази основа да се
разработват ефективни правила за отразяване на стопанската дейност на пред-
приятията.

С тази статия си поставяме за цел да проследим развитието на счетовод-
ството през различни периоди от време и обособяването на отделните му на-
правления.

Сведенията за възникването и развитието на отчетността са обект на раз-
лични интерпретации и периодизации.1 Според някои автори2 се разграничават
шест етапа, в развитието на счетоводството, а именно:

1. Натуралистичен (4000 г. пр. Хр. – 500 г. пр. Хр.), при който, счетовод-
ството е доста примитивно. Отразява онова, което се случва в стопан-

1 Виж Трифонов, Т. Теория на счетоводството философско-икономически основи и моделиране.
С., Стопанство, 2008, с. 54-59.

2 Соколов, Я. и В. Соколов. История бухгалтерского учета. М., Финансы, 2004, с. 6-12.  Буханцев,
Ю. Учетно-аналитическое обезпечение расчетов с контрагентами. Автореферат, Волгоград, 2010,
с. 11.
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ството. Възниква основна за счетоводството категория – факти за сто-
панския живот. Появяват се първите счетоводни способи: инвентариза-
цията – установяване на наличността от различните видове имущества
и сравнението – установяване кой на кого и колко дължи.

2. Стойностен (500 пр.н.е. до 1300 г.). Появата на парите води до нов начин
на измерване на отчетните обекти, а именно оценяването им в пари.
Стойностният измерител се използва във всички случаи, когато парите
са действали като функция на стойността. Отделните отчетни обекти
започват да се отразяват двуаспектно: в натурален и в паричен измери-
тел. Тогава възниква и въпросът: по какъв начин натуралните измерите-
ли да се превърнат в стойностни, като се използва текуща цена, продаж-
на цена, обективна или субективна стойност и др.? През този период
счетоводството се разделя на патримониално и камерално. Първото се
фокусира върху имуществото, а при второто се акцентира върху отразя-
ването на постъпленията и плащанията на пари. В патримониалното сче-
товодство парите се разглеждат като средство за определяне на стой-
ността, а в камералното счетоводство – като средство за плащане.

3. Диграфически (1300-1850 г.). През този период, необходимостта от ус-
тановяване на финансовия резултат от стопанската дейност води до раз-
делянето на патримониалното счетоводство на просто (униграфическо)
и двойно (диграфическо, системно) счетоводство3. Значителна част от
изследователите приемат, че двойното счетоводство е възникнало от
простото. Въпреки това, има автори, които не без основание считат, че
простото счетоводство се е родило от двойното, а не обратното. Те за-
стъпват тезата, че някой просто е изключил от системата на двойното
счетоводство счетоводните сметки и по този начин е възникнало про-
стото счетоводство. Тези два клона на счетоводството съществуват и
в наши дни, но двустранното счетоводство е получило по-широко прило-
жение, заради своите безспорни предимства.

4. Теоретико-практически (1850-1900 г.), при който двойното счетоводство
се развива в две направления. Според първото, счетоводителите се опит-
ват да свържат фактите за стопанския живот с правото, а според второ-
то – те ги разглеждат в икономически аспект. Това поражда въпроса за
предимство на формата (правото) над съдържанието или на съдържа-
нието (икономиката) над формата? Внимание се обръща на счетовод-
ната процедура, което представлява предпоставка за класифицирането
на сметките, разработват се различни форми на счетоводството, възник-
ват категориите баланс, себестойност и др.

5. Научен (1900-1950 г.). От средата на ХІХ в. са положени основите на счето-
водството като наука, като е формиран и обоснован нейният категориен
апарат. До края на ХІХ в. преобладава юридическата интерпретация на

3 За развитието на простото и двойното счетоводство в България вж. Спасов, Д. Счетоводството
по българските земи. Свищов, 2000, с. 7-40.
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отчетността, а от началото на ХХ в. счетоводството получава икономичес-
ка интерпретация. Първоначално акцентът се поставя върху категорията
баланс. Някои го разбират като следствие от двойното записване (дина-
мична трактовка), а други – като опростяване на инвентаризационния опис
(статистическа трактовка). Развитие получава и начинът на отчитане на
разходите и калкулиране на себестойността на работите и услугите.

6. Съвременен (1950 г. – до наши дни). През този етап се разработват
динамични и статични тълкувания на баланса и се прави опит за техния
синтез. Установява се, че счетоводството осигурява информация на
различни групи, които участват в стопанските процеси и се проявява в
различни форми: финансово, управленско и данъчно счетоводство.

Изследователите имат различни виждания за историята на счетоводство-
то. Според Л. Родина,4 са възможни четири подхода за нейното изучаване:

1. Философски – поддръжниците му се опитват да разберат процеса на
историческото развитие и да изяснят какви закони управляват това раз-
витие. Най-известни представители на този подход са: Ф. Езерский, Я.
Галперин, A. Хаар и др.

2. Документален – изследователите предпочитат да представят факти-
те. Те публикуват текстове от древните търговски книги, без да интер-
претират фактите и събитията, отразени в тях. Представители са: В.
Широкий, B. Penndorf, Ф. Мелис и др. Техният принос се изразява в
събирането и систематизирането на фактически материал за историята
на счетоводството.

3. Синтетичен – при него се обобщава фактическият материал с помощ-
та на философската концепция. На практика това направление обединя-
ва предходните две. Негови представители са: А. Галаган, Н. Помаз-
ков, А. Лозинский, К. Кейл и др.

4. Аналитичен – при него се представя не само историята на счетовод-
ството, но и отделни негови категории. Представители са: A. Littleton,
B. Yamey, Н. Вейцман и др. Различното в това направление е, че при
него се прави опит да се проследи развитието на идеите, свързани с
двойното счетоводство.

Въпреки, че съществуват различни подходи за периодизация и изследване
на счетоводството, се е наложило становището, че корените на отчетността се
крият още в дълбока древност. Важен фактор за възникване на отчетността в
първобитната община е общественото разделение на труда. Обект на отчитане
са били средствата за производство и предметите за потребление, с които раз-
полага общината като цяло. В отчетността са се използвали най-опростени сред-
ства – рабоши (нарези), бележки по кората на дърветата, записвания на глинени
плочици и др. Пресмятанията са се извършвали с помощта на подръчни мате-
риали: навързване на възли върху връв, пръчки, камъчета и др. Първите призна-

4 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Этапы развития бухгалтерского учета. Тамбов, изд. ТГТУ, 2007, с.
6-7.
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ци за организирана отчетност се наблюдават през периода на разпадане на първо-
битно-общинния строй и появата на първите робовладелски държави около ІV
хилядолетие пр.н.е. Редица учени считат, че появата на писмеността и аритме-
тиката, наличието на подходящи носители за регистриране на стопанските фак-
ти, развитието на търговията и разделението на труда са важни предпоставки,
които водят до възникване на отчетността. Археологическите паметници сви-
детелстват, че идеографската писменост на древните шумери и египтяни се
използва за водене на делови преписки, отчитане на държавните приходи и раз-
ходи или главно за текстове от стопански характер. Затова и първите форми на
отчетност са открити в най-древните държави, които имат своя писменост.
Степента на развитие на древната наука и на производителните сили в тези
държави е различна, а това оказва влияние и върху развитието на отчетността.

В Древен Египет основната счетоводна техника е инвентаризацията. На-
мерените папируси показват, че във вид на таблици са съставяни периодични
инвентарни описи на движимото и недвижимото имущество. По този начин там
възниква натуралистичната концепция за отчетността, чиято задача е по-точно
описване на движението на ценности в стопанството на владетелите, на робите
и на въоръжението. Документите, водени в Египет свидетелстват, че система-
тичното регистриране се появява там по-рано от хронологичното.

Древна Вавилония се приема за родина на отчитането на карти, които са
се правили от мека глина под формата на плочи. Там широко са използвани
таблици за умножение и таблици за изчисляване на сложни проценти. От съхра-
нените документи е видно, че преобладават записи за изпълнение на работа;
отчети, в които заплатите са разпределят по видове работа; използват се еди-
ници като „човеко-ден” за нормиране на определени задачи, в зависимост от
естеството на работа, квалификацията на работника, пола и възрастта. Във
Вавилония хронологичните и систематичните записи се появяват едновремен-
но. Специфичният начин в отчитането на материалните ценности показва, че
там се заражда синтетична и аналитична отчетност.5 Вавилония е първата стра-
на, където има открито законодателство за отчетността – Законите на Хамура-
пи (1790 – 1792 г. пр. Хр.). Те изискват търговците да водят самостоятелна
отчетност, църквите – публична отчетност, а предаването на пари без получа-
ването на разписка се е смятало за недействително.

Историците считат, че в Китай отчетността получава развитие през VІІ-
ХІІІ в. пр. Хр. Там е разработена система за отчитане на материални ценности,
която е получила широко разпространение. Това е т.нар. четириколонна система,
която се изразява чрез следното уравнение: П – Р = Ок – Он, където: П – приход,
Р – разход, Ок – краен баланс, Он – начален баланс. Според изследователите,
това е уравнението за материален баланс. Те считат, че организацията на скла-
довото стопанство в Китай се провежда по метода „първа партида получена –
първа отпусната”, което свидетелства за точно регистриране на стойностите.6

5 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Бухгалтерский учет. М., Юнити-Дана, 2005, с. 6.
6 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 8.
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Древна Гърция се приема за родина на първия сметачен инструмент –
сметалото и на линейната (позиционна) бройна система. Тук за първи път се
появяват парите във вид на монети. Те оказват влияние върху отчетността в
следните насоки: парите са използвани първоначално като независим отчетен
обект (във вид на материал или стока), а след това като средство за изчисле-
ния и накрая като мярка на стойността, която се използва за измерване на ин-
вентара. В Древна Гърция се прилага материална отчетност под форма на ин-
вентаризации и отчетност на плащанията – по текуща сметка. Текущата отчет-
ност се осъществява във вид на хронологичен запис. За целите на отчитането в
хронологичния регистър се правят рекапитулации, което представлява систе-
матично разнасяне на всички хронологични записи. Античната отчетност е во-
дена на глинени плочи, колони и др. Древна Гърция се отличава с публичния
характер на отчетността, тъй като стопанските факти са отразявани върху ог-
радите на храмове, върху мраморни и бронзови плочи за държавните организа-
ции и др. В производствената отчетност широко се използват ежедневни норми
за производство на продукти и се определя цена на бройка. В Гърция се развива
и банковата система. В банките са се водили два журнала – един за приходните
и един за разходните операции. Изложеното показва, че в Древна Гърция се
използва проста форма на отчетност, главно с натуралистични оценки.

В Древен Рим съществува взаимно свързана система за отчетност, разра-
ботена въз основа на гръцката отчетност. Записите са правени върху медни
плочи, платно, папирус и др. В системата от документи, които са използвани в
отчетността, първата книга се е наричала Adversaria. Тя е била предназначена
за ежедневно регистриране на фактите от икономическия живот. По-късно по-
лучава наименованието Паметна книга (Мемориал). Тя е свързана с още две
книги-кодекси: Касова книга и Книга за системно регистриране. Данните от
Мемориала не са били преобразувани в пари, а системното записване е разпре-
делено в двете книги, където се е извършвало хронологично записване. Според
изследователите, в Древен Рим възниква и се прилага простото счетоводство.
Развитие получава и бюджетното счетоводство, което е обхващало цялата
държава. В някои отделни провинции се е водила книга Brevarium, където са се
отразявали, както бюджетните кредити, така и тяхното изпълнение. По-късно
този регистър е наречен „Книга на императорските сметки” и се разглежда
като първи баланс на държавния бюджет.7 В Рим се ражда правилото „нищо с
думи”, т.е. позиция за неизменност на документирането на всички факти от
икономическия живот и там, където сделките не са документирани, са съста-
вяни оправдателни бележки. Съхранените данни за промишлената отчетност
показват, че калкулации по това време не е имало. В промишлеността, която се
е занимавала с производство на продукция за пазара, резултатът от стопанска-
та дейност на цялото предприятие се е определял чрез съпоставяне на всички
разходи с всички приходи. Банковата отчетност, според повечето автори, се
основава на прилаганата отчетност в Древна Атина. Важно значение за иконо-
7 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 28-29.
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миката на Древен Рим имат кредитите. За това свидетелства и мястото, което
е отделено на процедурите за възстановяване на дълг в известния закон за XII
таблици (451-450 пр. Хр.). Целта на отчетността е била осъществяване на кон-
трол и опазване на имуществото. Бил е създаден сложен апарат от ревизьори и
контрольори, но измамите и укриването са били често явление. Счетоводители-
те в древния Рим, се възползват от предоставената им още в ерата на републи-
ката възможност, да се обединяват в корпорации – декурии. Така се появяват
първите професионални обединения на счетоводителите.

През ранното средновековие в страните в Западна Европа продължава
прилагането на римското счетоводство. Важна роля за развитието на отчетно-
стта има въвеждането на арабските числа през 1202 г. от италианеца Л. Фибо-
начи в неговата „Liber Abaci”. През ХІІІ в. се развива отчитането на касовите
операции. Отразените постъпления в чуждестранна валута се преизчисляват в
местна валута. Приходно-разходните книги се водят в два екземпляра: един за
касиера и друг за книговодителя, като остатъците по тях се извеждат ежеме-
сечно или за полугодие. Отчетността в тях се води в описателна форма, като в
хронологичен ред са отразявани всички операции, свързани с паричните сред-
ства и имуществено-материалните ценности. Развитието на стопанските дей-
ности изисква определени форми на контрол върху качеството на отчетната
информация. Това води до създаване през ХІІІ в. в Англия на Института на
контрольор-одиторите.

През този период документирането на стопанските факти, възприемани
като водене на търговски книги, се отъждествява със самата отчетност, която
се нарича книговодство. Думата „книговодител” възниква в Германия (в пре-
вод от немски „Buchhalter”). През 1498 г. римският император Максимилиан І
утвърждава „воденето на книги”. Той подписва указ според който „надеждните
и трудолюбиви писари, които водят книги, вече се наричат книговодители”.8 До
появата на двойното счетоводство в страни като Италия, Германия и др. е раз-
пространено ежедневното регистриране на стопанските факти в книгите на търго-
веца. Те имат характер на паметни книги. Носели са наименования, като „Кни-
га на звездата”, „Черна книга на компанията дел Бене” и др. Изпълнявали са
функции на първични документи и на регистри за счетоводни записвания.9 Така
в Европа е господствало простото счетоводство, наречено аплография или униг-
рафия. Характерно за него е, че не се използват счетоводни сметки, а се отра-
зява имуществото, настъпилите в него изменения и дълговете в хронологичен
ред в търговски книги. Не съществуват условия за определяне на финансовия
резултат и няма правила за проверка на правилността на записаните суми. Ус-
поредно с простото счетоводство се прилага и камералното, наричано още сче-
товодство за касовите постъпления и плащания. То се използва широко от църков-
ните и манастирските стопанства, в частните стопанства, предприятията и

8 Булатов, М. Теория бухгалтерского учета. М., Экзамен, 2005, с. 9.
9 Свраков, А., С. Милев и др. Документирането в счетоводството. Годишник на ИУ, том 64, 1992,

с. 142-144.
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държавните финанси. Основният обект на отчитане при него са парите и очак-
ваните касови парични постъпления и плащания. Контролът върху разходите и
приходите на пари е основната му цел.

Използваните методи при простото и камералноточетоводство имат ре-
дица недостатъци. Тяхното преодоляване води до възникването на двойното
(системно) счетоводство,известно още като диплография. Изследователите
считат, че двойното счетоводство се заражда през периода 1250-1400 г. в Ита-
лия (Флоренция и Венеция).10 Ю. Бабаев посочва, че „ двойното записване се
прилага във флорентинска търговска фирма (1299-1300г.), а така също и във
фирма, която търгува в провинцията Шампан (Франция)!”11

Според едни специалисти, двойното счетоводство възниква в резултат на
икономическия растеж в Европа и появата на капиталистическите отношения, а
други свързват двойното счетоводство с развитието на кредитните отноше-
ния.12 Според A. Littleton,13 съществуват седем предпоставки за появата и раз-
витието на двойното счетоводство, а именно: писането, аритметиката, частна-
та собственост, парите, кредитът, търговията и капиталът. Специфичното за
двойното счетоводство е, че в отчитането започват да се прилагат двойните
записвания, като се използва системата на счетоводните сметки. Оттук и от-
четността получава наименованието си счетоводна отчетност. Обект на отчи-
тане при диплографията е движението на индивидуалния капитал и реализира-
ната стойност, т.е. създаването на принадената стойност.14 Във Флоренция ос-
новно внимание се отделя на финансовия резултат, а във Венеция се акцентира
върху контрола на движението на ценностите.15

Италианците използват отчетни регистри, които наричат Паметни книги,
Мемориал и Главна книга, като въвеждат и паричния измерител. Използването
на паричен измерител, позволява привеждането на данните за множеството
предмети и различните валути към един измерител. Това води до значителното
голяма условност на икономическата информация, отколкото е била преди това.
Но точно тази условност създава възможност за изграждане на системата на
счетоводните сметки и за измерване и оценяване на цялата съвкупност от цен-
ности, права и задължения, съдържащи се в предмета на счетоводството. Счи-
та се, че когато в Главната книга се въвежда сметката за капитала, тогава се
поставя началото на двойното счетоводство.

Изключителен принос за развитието на двойното счетоводство има Лука
Пачиоли. Той е математик, францискански монах и близък приятел на Леонар-
до да Винчи, което силно повлиява на вътрешния му мироглед и на възгледите

1 0 Филипова, Ф., Г. Генов и др. Теория на счетоводството. Варна, Стено, 2005, с. 12.
1 1 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 6.
1 2 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 11.
1 3 Littleton, A. C. The antecedents of double-entry. The Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 1927, pр. 140-

145.
1 4 Тотев, Т., М. Динев и др. Основи на счетоводната отчетност и анализ на баланса на вътрешно-

търговските организации. Наука и изкуство, С., 1982, с. 14.
1 5 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 47-48.
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му за счетоводството. Именно той е считан за автор на първата публикувана
книга по счетоводство „Съвкупност от всички аритметики, геометрии, учение
за пропорциите и отношенията”(1494 г.). В нея има отделен специален трактат,
посветен на счетоводството „ХІ трактат за сметките и записванията” В него е
описана прилаганата венецианска система за водене на търговските книги.
Според Л. Пачиоли основна цел на отчетността е „водене на дейността по под-
ходящ начин, за да може да се получи своевременно всякакъв вид информация,
както по отношение на дълговете, така и на вземанията”.16 Всеки специалист в
областта на счетоводството, проучвал трудът на Пачиоли, открива в него раз-
лични важни моменти, които са давали тласък в развитието на счетоводството.
Затова той е получил прозвището „баща на счетоводството”, а трудът му се
счита за уникален. Основните приноси на Л. Пачиоли за счетоводното знание
могат да се обобщят в следните аспекти:

 Първи дава определение на предмета на счетоводната отчетност. Спо-
ред него, предмет на счетоводното отчитане е всичко онова, което по
мнението на самия търговец му принадлежи като движими и недвижи-
ми имоти, в които се включват жилището, покъщнината и другите лични
имущества.17 Тогава не е съществувала граница между имуществото
на собственика и предприятието.

 Повдига темата за визуализацията, нагледността на счетоводната ин-
формация чрез прилагането на геометрията: баланса като геометрично
изображение на една обективна пропорция; счетоводните сметки като
геометрична визуализация на двупосочно протичащи изменения, поро-
дени от стопанските операции; създава образа на „съвършения счето-
водител”, който съчетава в себе си математика, историка и призвания
да служи на истината.18

 Свързва математическите си знания с потребностите на практиката и
по-конкретно с изчисленията, които се правят при осъществяване на то-
гавашните основни стопански операции; формулира съдържанието на
способа „Двойно записване по счетоводните сметки”, който позволява
да се откриват и отстраняват веднага допуснатите грешки и се създа-
ват предпоставки за упражняване на така необходимия предварителен и
текущ контрол върху верността и основателността им.19

 Документира метод за периодично и обективно пресмятане на печалба-
та (или загубата) на предприятието. Това той постига, като извежда
фундаменталното за счетоводството равенство: Активи = Пасиви + Чисто
имущество. Така той описва процесите на бизнеса, известни днес като
„двойно счетоводство”. В основата на това равенство лежи счетовод-
ният баланс.

1 6 Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 13.
1 7 Тотев, Т., М. Динев и др. Цит. източник, с. 33.
1 8 Филипова, Ф., Г. Генов и др. Цит. източник, с. 15.
1 9 Пергелов, К., Икономически, социални и културни влияния върху счетоводното знание. Българ-

ски счетоводител, № 19, 2001, с. 4-5.
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 Създава основния информационен модел за стопанската дейност, пред-
ставен във вид на два постулата: сумата на дебитните салда е винаги
идентична със сумата на кредитните салда; сумата на дебитните обо-
роти винаги е равна на сумата на кредитните обороти.20

 Полага основите на счетоводните принципи – „отчетен период”, „дей-
стващо предприятие”, „т.нар. принцип на историческата цена”, макар и
в неявен вид.

 „Пръв поставя фундамента за едно научно и системно изграждане на
отчетностьта и контрольността.”21

През същия период системата на двойното счетоводство е описана в от-
делен труд и от Бенедикт Контругли. Произведението е написано в Неапол през
1458 г., но е отпечатано 100 години по-късно под заглавие „За търговията и
съвършения търговец”. В него има специален раздел „За търговското счето-
водство”. През 1525 г. А. Таленте публикува книгата „Святата аритметика”,
където популяризира идеите на двойното счетоводство и първи въвежда това
название. По-късно то получава широко разпространение, благодарение на П.
Скали (1755 г.).

Последователите на Л. Пачиоли разширяват използването на систематич-
ното отчитане в различните отрасли: А. Казанова (1558 г.) – в корабостроенето,
А. ди Пиетро (1586 г.) – в манастирските стопанства и банките, Д. Москети
(1610 г.) – в промишлеността, Л. Флори (1636 г.) – в болниците и обществените
организации, Б. Венури (1655 г.) – в селското стопанство. През 1581 г. във Вене-
ция е създадено първото в историята общество на счетоводителите.22

Виден венециански счетоводител през ХV в. имащ принос в развитието на
счетоводството е В. Швайкер. През 1549 г. той публикува книгата „Двойно
счетоводство”. Той формулира целта на счетоводството; определя „двойното
записване” като метод на счетоводството; въвежда правилото да не се правят
счетоводни записвания без документи, което се спазва и до днес; съставя про-
тотип на съвременния сметкоплан. Първи издава речник на счетоводните тер-
мини. В. Менгр (1550 г.) и А. ди Пиетро (1586 г.) предлагат при счетоводното
отчитане да се прилагат сложни статии: ако една сметка се дебитира, няколко
сметки да се кредитират или няколко сметки да се дебитират и една сметка да
се кредитира. Така до края на ХVІІ в. в Италия е създадена староиталианската
(венецианска) форма на отчетност. През 1688 г. Ф. Гарати я усъвършенства,
като разделя сметките на синтетични и аналитични, и въвежда специални спо-
магателни книги. Създадената форма на счетоводството е наречена нова ита-
лианска.23

От втората половина на ХVІІ в. в Европа доминира френското счетовод-
ство. Важен принос има Ж. Савари, който през 1675 г. въвежда постоянната

2 0 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 50.
2 1 Добрев, Д. Учение за отделното стопанство. С., 1941, с.15.
2 2 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 7-9.
2 3 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 59-64.
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инвентаризация; разделя счетоводните сметки и регистрите на синтетични и
аналитични; създава система за регистрация на данните, която е наречена „съпо-
ставяне на сметки”; разработва принципите на оценка и методите на калкула-
ция за търговците. Братята В. ван Гезел (1681 г.) и К. ван Гезел (1698 г.) полагат
основите на теорията за двустранните сметки (активни и пасивни).24 През 1712
г. М. Де ла Порт описва френската счетоводна форма, при която освен касов
журнал и Мемориал, се използват и други журнали, предназначени за всякакъв
вид основни операции. М. Батайл описва белгийската счетоводна форма, която
се основава на деление на журнала на четири самостоятелни регистъра: за по-
купки, за продажби, каса и финансови резултати, чиито обороти в края на месе-
ца се прехвърлят в Главната книга. През 1794 г. Е. де Гранж описва счетовод-
ната форма Дневник – Главна книга, която става известна като американската
форма на счетоводството. Приносът му е, че обединява хронологичното и сис-
тематичното записване в един регистър. Записванията в него позволяват: да се
установи състоянието на сметките по всяко време; да се определи стойността
на капитала на собственика; да се съкратят с 1/3 счетоводните записвания и
др. Поради своите предимства тази форма съществува и до днес, но е приложи-
ма само за малките предприятия. През 1758 г. Ларю въвежда правило за каси-
ерите „първо запишете, след това платете; първо получете, след това го напи-
шете”25, което се използва и сега при водене на касовата книга.

Към края на ХVІІ в. се поставя началото на правното регламентиране на
счетоводството. Във Франция през 1603 г. се публикува първият търговски за-
кон, в който се формулират правилата за водене на счетоводните документи.
Счетоводството получава нов импулс с приемането на кодекса на Наполеон.
През 1808 г. той въвежда в Италия Търговски закон, който изисква всички търгов-
ци да водят регистър на стопанските операции, които да се съхраняват в търгов-
ските съдилища. Вторият търговски закон в Италия (1882 г.) регламентира, че
основен принцип на счетоводството е „вярното и честно представяне” на фи-
нансовото състояние и на резултатите от дейността на дружеството.

Първият професионален счетоводител се появява през втората половина
на ХVІІІ в., не по-късно от възникването на промишленото производство. През
1880 г. в Обединеното кралство се появява първата организация, която обеди-
нява професионалните счетоводители. Там е създаден Институтът на дипло-
мираните експерт счетоводители.

Развитието на капитализма във всички страни е свързано с ново, по-на-
татъшно развитие и усъвършенстване на отчетността. Появата и разрастване-
то на капиталистическите предприятия, усъвършенстването на свободната па-
зарна търговия и търсенето на различни форми за придобиване на капитал, оказ-
ват силно влияние върху развитието на счетоводството в края на ХVІІ и особе-
но през ХІХ в. Според В. Зомбард,26 не двойното записване произлиза от капи-

2 4 Булатов, М. Цит. източник, с. 9-10.
2 5 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 69.
2 6 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 46.
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талистическите отношения, а обратното – капитализмът от двойното счето-
водство. Според него, двойното счетоводство притежава четири основни функ-
ции, които допринасят за появата и развитието на капитализма, а именно: само
системата на счетоводните сметки позволява да се покаже кръгооборотът на
капитала; счетоводството дава възможност да се управляват стопанските про-
цеси, не пряко по пътя на тяхното наблюдение, а косвено, чрез тяхното инфор-
мационно отразяване в системата на счетоводните сметки; с помощта на сис-
темата на счетоводните сметки може да се организира стопанската дейност
на всяко предприятие; счетоводството позволява разделянето на домакинство-
то на собственика от имуществото, което той е инвестирал в предприятието.

Това показва, че през този период счетоводството претърпява значителни
изменения. Появяват се компаниите отделно от собственика, формира се соб-
ственият капитал, съществува разделение на капитала и печалбите, възниква
идеята за „действащо предприятие”, започват да работят фондовите борси, по-
нататъшно развитие получават промишлеността и търговията. Важно за всеки
капиталист е извличането на максимална печалба, но и запазване в тайна на
действителния резултат от дейността на предприятието, основно заради силна-
та конкуренция. Възниква необходимост от защита на финансовите интереси на
вложителите и осъществяването на контрол върху дейността им, с цел избягва-
не на злоупотреби с натрупаните капитали. Пред счетоводството се поставя
нова задача да осигури информация за протеклите, изминали събития и да ги
обобщи в отчети за имущественото и финансовото състояние на дружеството.
Така счетоводството навлиза в нов етап на развитие – възниква „Финансово-
то счетоводство”. Силно влияние върху формирането му оказва класическа-
та (трудова) теория за стойността. При него на преден план излиза съставянето
на счетоводен баланс, като основен информационен източник за дейността на
предприятието.27 Впоследствие институции, като Комисията по ценни книжа,
Съветът за финансово-счетоводни стандарти и др. създават нормативни пред-
писания относно изготвянето и представянето на информацията в ГФО, която
се използва от различни външни потребители. В резултат работата на счетово-
дителя се отделя като самостоятелна професия. Голям принос за развитието на
счетоводството имат изработените разпоредби за професионална етика в САЩ.
За първи път този въпрос е повдигнат от Р. Монтгомъри, а за основател на
съвременната етика на счетоводителите се счита Д. Кери. През 1967 г. Амери-
канската асоциация на експерт счетоводителите разработва кодекс за морал-
ните правила на счетоводството, което укрепва статута на счетоводителите и
увеличава търсенето на труда им от страна на работодателите. Нарастващата
роля на счетоводството в американското общество е свързана с появата на
специална длъжност – контрольор.

Нов етап в счетоводството се поставя в началото на ХІХ век, когато за-
почва неговият научен период. Създават се националните счетоводни школи,
водещи сред които са:
2 7 Павлова, М. Управленско счетоводство. Ромина, С., 2001, с. 6-9.



117
Статии

Италианската, в която се оформят две направления: юридическо и ико-
номическо. Под влияние на съперничеството между тези две направления са
създадени три счетоводни школи: Ломбардска, с основател Ф. Била (1801-1884
г.); Тосканска, чийто основоположник е Ф. Марчи и Венецианска, чиито създа-
тел е Ф. Беста (1845-1923 г.). Ф. Била разделя двойното записване и информа-
цията, която се получава на правна и икономическа. Ф. Марчи е привърженик
на персонализацията. Неговият последовател Дж. Чербони е създател на ло-
гисмографията (учение за счетоводните сметки). Приносът на Ф. Беста е, че
разглежда счетоводната система независимо от нейната форма и създава тео-
рия за фонда.

Френската, с представители: А. Гилбо, П. Гарние и др. Важен принос
има Ж. Дюмарше, който въвежда т.нар. принцип на потенциалната оценка (на-
пример: стоките да се показват по цена на дребно и по себестойност); определя
отчетите на три вида: първичен, статистически и икономически; разработва
нова интегрална форма на счетоводството, която има голямо значение за раз-
работването на журнално-ордерната форма; автор е на емблемата на счетово-
дителите.28 Е. Леоте и А. Гилбо въвеждат регулиращите пера в баланса, като
създават „брутен” баланс – съдържащ регулиращи статии и „нетен” баланс –
без тях. Приносът на Ж. Курсел-Сенел се изразява в развитие на учението за
отчитане на разходите и себестойността; на теорията за широките и тесните
амортизации. Във Франция голямо внимание се отделя на разработването на
различни форми на счетоводството. През 1810 г. Ислер създава швейцарската
форма на счетоводство. Ж. Гвиней предлага специална форма на счетовод-
ството, която неговите последователи наричат Журнал-Контрол. Под влияние
на тези идеи в Италия П. Филипини създава своя форма на простото бюджетно
счетоводство. А. Жили предлага метод за централизация, при който воденето
на аналитичните книги да се извършва по място на възникване на стопанските
факти, а в счетоводството да се използват само обобщени записи от аналитич-
ното отчитане. Целта на счетоводителите е била да се унифицира счетовод-
ството, но опитът показал, че не е възможно да се приложи единна счетоводна
форма.

Немската, с представители: Ф. Скубиц, И. Шер и др. Ф. Скубиц обяснява
двойното записване въз основа на теорията за обмяна на ценностите. Счита, че
резултатите от стопанската дейност трябва да се представят не само за пред-
приятието като цяло, а и по отделни негови части: цехове, магазини и др. В
германската счетоводна теория фундаменталният въпрос е методът за оцен-
ката. На Ф. Ляйтнер принадлежи класификацията на методите за оценка, спо-
ред която цените се делят на абсолютни (текущи и продажни) и относителни
(отчетни, номинални, калкулационни и по себестойност). Друг подход предлага
И. Коверо, който, позовавайки се на теорията за ликвидационните оценки, опре-
деля следните оценки: покупна цена, продажна цена към датата на баланса,
продажна цена в случай на ликвидация, обикновени продажни цени и минимална
2 8 Бабаев, Ю., В. Бородин и др. Цит. източник, с. 8-9.
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цена. В теорията на немската школа се различават: динамичен баланс, който
отразява правилно финансовите резултати, и статистически баланс, чиято цел е
точно отразяване на стойността на имуществото. На практика се прави разгра-
ничение между два баланса: данъчен и търговски. Основоположник на балан-
совата теория е И. Шер. Той извежда учението за смесените сметки; разделя
стопанските операции на обменни, резултатни и смесени; първи въвежда сче-
товодния анализ и др. Голямо постижение на немската школа е преходът от
идеи, свързани с изграждането и тълкуването на баланса, към неговия анализ.29

Руската, в която се оформят две школи: Петербурската, със създател Е.
Сиверс и последователи А. Гуляев, Н. Дитмар и др., които споделят обменната
теория и Московската, с основатели Н. Лунский, Г. Бахчисарайцев, Ф. Белмер и
др., които наричат своето учение балансова теория. Е. Сиверс е автор на об-
менната теория, според която в основата на двойното записване стои обменът
на благата; предлага подробна класификация на сметките; разделя теорията на
счетоводството на теория в общ смисъл и теория на книгите. Н. Лунский е
създател на балансовата теория; извежда дефиницията: „баланс се нарича таб-
лицата, в която се съпоставят имуществото на предприятието с неговите из-
точници; този баланс представя икономическото и правното положение на пред-
приятието в даден момент”30. Г. Бахчисарайцев разделя стопански операции, в
зависимост от тяхното влияние върху баланса, на четири типа. Ф. Белмер по-
казва, че в баланса няма сметки, а има статии; приема, че хронологичните
записвания са в основата на счетоводството и др.

Това показва, че всяка школа има различни виждания за теорията на сче-
товодството и има свои приноси за нейното развитие. Разрастването на произ-
водствените и търговските предприятия изисква увеличаване на информацион-
ните възможности на счетоводните отчети. Вниманието се насочва към създа-
ване на информация за приходите и разходите на предприятието, за произвеж-
даната продукция и продаваните стоки. Така възниква ново направление – „Сче-
товодство на разходите”. Създадено в епохата на индустриалния капита-
лизъм, върху неговото изграждане оказва влияние неокласическата (маржи-
нална) теория за стойността. Една от основните му цели е изчисляване на себе-
стойността на произвежданата продукция и избор на най-подходящия за дадено
предприятие метод за калкулиране. Затова то е известно още като калкулаци-
онно счетоводство. Периодът от 1870 г. до 1930 г.31 се характеризира с преход
от разходно към управленско счетоводство, като първо се разработва „Произ-
водственото счетоводство”, с цел осъществяване на контрол върху дейнос-
тта. Икономическият прогрес в САЩ води до възникването на нови обекти на
изследване и извеждане на базови закономерности, като анализ на зависимост-
та „Разходи – Обем – Печалба”. От средата на ХІХ в. разпространението на
АД, както и промените в данъчното облагане водят до рязко увеличаване на

2 9 Виж Родина, Л. и Л. Пархоменко. Цит. източник, с. 14-23.
3 0 Соколов, Я. и В. Соколов. Цит. източник, с. 135-136.
3 1 Трифонов, Т. Счетоводна оптимизация на активи и пасиви. Тракия-М, С., 2003, с. 47-52.
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данъчните закони. В страни като Германия, Франция и др. се въвежда строго и
детайлно регулиране на счетоводството, което създава условия за възникване
на ново направление – данъчното.

През ХХ в. възникват условия за засилване на конкуренцията между пред-
приятията в следните направления: качество на произвежданите продукти и
услуги, своевременност на доставките и др. Това поражда необходимост всяко
предприятие да има разработена ефективна вътрешна система за управление
на разходите. Така в началото на ХХ в. възниква теория за калкулиране на се-
бестойността, която представлява изчисляване на пълната себестойност, в ко-
ято се включват, както преките, така и непреките разходи. Под влияние на ка-
мералното счетоводство се създава системата „стандарт кост”, която пред-
ставлява предварително калкулиране и строго нормиране на предстоящите раз-
ходи. До средата на 30-те г. развитие получава системата „директ - кост”, при
която в състава на себестойността се включват само преките разходи, което
позволява да се изчисли частичната себестойност. В началото на 50-те г. на ХХ
в. е създаден метод за отчитане на разходите по центрове на отговорност. В
края на ХХ в. възниква методът „АВС” – изчисление на разходите по функция
на управление. Това показва, че голяма част от предприятията се стремят да
усъвършенстват системите си за калкулиране на разходите, за да могат да си
осигурят точна информация за себестойността на произвежданата продукция и
услуги. Това води до обособяване на ново направление, наречено „Управлен-
ското счетоводство”. То възниква в началото на 50-те г. на ХХ в. в САЩ и е
създадено от инженери и технолози. Получава съвременната си форма благо-
дарение на дейността на Р. Антъни. При него се акцентира върху обслужващи-
те управлението и осигуряване на информация, полезна за мениджърите, свърза-
на с вземане на решения, планиране и контрол.

Историческият анализ на счетоводството показва, че то възниква от по-
требността на хората от информация и се формира под влиянието на различни
фактори. Дори и сега то продължава да се развива, за да отговори на динамич-
но променящите се потребности на обществото и да бъде в съответствие с
постиженията на съвременната наука и технологии. За целта се обособяват
следните направления:

 В средата на ХХ век се създава „Бюджетно счетоводство”, което е
свързано с данъците, с планирането и управлението на държавните при-
ходи и разходи32.

 От средата на ХХ в. в развитите страни се оформя „Финансово сче-
товодство на публичните дружества”, по-известно като Корпора-
тивно счетоводство33. То разглежда въпросите, свързани с отчитането
при акционерна форма на собственост.

3 2 Димитрова, И. Възможности за реализиране на социално-икономическата същност на счетовод-
ството. Български счетоводител, № 10, 2002, с. 13.

3 3 Трифонов, Т. Теория на счетоводството философско-икономически основи и моделиране. С.,
2008, с. 53-54.
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 В края на ХХ век възниква „Управленско счетоводство за стратеги-
чески решения”. То се дефинира като „предоставяне и анализиране на
финансовата информация за продуктите на фирмата на пазара и цените на
конкурентите, за структурата на разходите и мониторинга на стратегията
на предприятието и тази на техните конкуренти в тези пазари за няколко
периода”.34 Свързва се със системи като калкулиране по стадий на „жиз-
нения цикъл” на продукта, всеобщо управление на качеството и др.

 „Социално счетоводство”, което има за предмет осигуряване на ин-
формация за социалния ефект от стопанската дейност на конкретната
единица. Като конкретни обекти, за които се създава счетоводна ин-
формация могат да се обособят опазването на околната среда, вложе-
нията и икономическият ефект от тях за подобряване на социалния кли-
мат в предприятията и др.35

 „Управленско счетоводство за околната среда”, което се дефини-
ра като „идентификация, събиране, оценка, анализ, вътрешно отчитане и
използване на физическия поток от информация за околната среда, а
също така и информация за разходите и друга парична информация, за
стандартните разходи и за околната среда, за вземане на решения в
рамките на организацията.”36

Изложеното показва, че счетоводството изминава дълъг път, за да се
превърне в сложна, добре изградена и функционираща информационна и кон-
тролна система. Пътят на развитие на счетоводството е важен, защото, според
Я. Соколов, само „човек, който познава историята на счетоводството, може да
мисли в дълбочина, да намира в ежедневната си работа оптимално решение, да
предвиди начина на развитие на организацията и нещо, което е особено важно,
да обича своята професия и да се гордее с нея.”

ACCOUNTING  –  FROM  ANTIQUITY  TILL  PRESENT  DAY

Assist.  Prof.  Anelia  Galinova

Abstract

In the article there is discussed the development of accounting from its beginnings till
present day and the separation of its individual areas. There is outlined the evolution of
accounting registers and forms, the various theories and ideas of the leading national schools,
the methods of calculating the cost price of production and services and the setting up of
accounting as an important information and control system.

3 4 Bromwich, M. The Case for Strategic Management Accounting: The Role of Accounting Information
for Strategy in Competitive Markets, Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, 1990, p. 27.

3 5 Павлова, М. Цит. източник, с. 8.
3 6 Savage, D. & P. Ligon. Environmental Management Accounting: Policies and Linkages, New York,

2001, p. 12.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  –  ОТ  ДРЕВНОСТИ  ДО  НАШИХ  ДНЕЙ

Асс.  Анелия  Галинова

Резюме

В статье рассматриваются развитие бухгалтерского учета со времени его возникно-
вения до наших дней и обособление отдельных его направлений. Представлены ход эво-
люции учетных регистров и форм, различные теории и идеи ведущих национальных школ,
методы калькуляции себестоимости продукции и услуг и становление бухгалтерского
учета, важной системы информации и контроля.


