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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по „Застрахователно и осигурително счетоводство”
за XII клас

I. Форма на обучение: самостоятелна
II. Начин на провеждане на изпита.
Предварително са подготвени от преподавателя изпитни варианти, в които са включени
две или три теми от конспекта. Ученикът изтегля вариант и разработва в писмена
форма съответните въпроси.

III. Изпитни теми.
1. Обща характеристика на счетоводството на застрахователните дружества.
2. Отчитане на капитала в застрахователните дружества – характеристика , счетоводни
сметки, стопански операции.
3. Отчитане на ДМА в застрахователните дружества – характеристика , счетоводни
сметки, стопански операции
4. Отчитане на материалните запаси в застрахователните дружества – характеристика,
счетоводни сметки, стопански операции
5. Характеристика на разходите като обект на отчитане в застрахователните дружества.
6. Отчитане на разходите за застрахователни плащания по пряко застраховане.
7. Отчитане на разходите за застрахователни плащания по презастраховане.
8. Същност и обхват на приходите като обект на отчитане в застрахователното
предприятие.
9. Отчитане на приходите по пряко застраховане.
10. Отчитане на приходите по презастраховане
11. Обща характеристика на осигурителната система и счетоводното отчитане в нея.
12. Отчитане на ДМА в осигурителните организации.
13. Отчитане на МЗ в осигурителните организации
14. Отчитане на приходите на осигурителните организации.
15. Отчитане на разходите на осигурителните организации.
16. Отчитане на пенсиите
17.Отчитане на привлечените средства от участниците в осигурителните фондове.

IV. Критерии за оценяване
1. Комплексност и яснота на изложението:
- Дефинира понятията
10 точки
- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения. Правилно тълкува закономерностите
10 точки
- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и
влиянието им
10 точки
2. Точност на изложението
Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло
подчинено на зададената тема
10 точки
3. Логиност и последователност
Изложението е логично структурирано и обосновано. Умее самостоятелно да
интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията
20 точки
Максимален брой – 60 точки

V. Оформяне на оценка
Цифровата оценка се определя по следната формула:
Оценката = точки / 10

VI. Препоръчителна литература:
1. “Застрахователно и осигурително счетоводство” – М. Нейков, С. Изд.
Университетско издателство “Стопанство” 2003 г.
2. Нормативни документи в областта на застраховането и социалното осигуряване:
Кодекс за социално осигуряване , Закон за застраховането, Закон за здравното
осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закон за
закрила при безработица и насърчаване на заетостта, Наредби, Правилници и други

Изготвил: Марияна Попова

