НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0751/60151 e-mail: npgdt@mail.bg,www.npg-gd.com

УТВЪРДИЛ:..................................
Директор /Мария Георгиева/

ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по ФИНАНСИ
за XI клас, специалност: „Малък и среден бизнес”
І.

Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение

ІІ. Начин на провеждане на изпита: Писмен изпит
ІІІ. ИЗПИТНИ ТЕМИ:
1. Теоретични основи на финансите.
2. Публично стопанство и публични блага.
3. Теоретични основи на държавния бюджет.
4. Закон за държавния бюджет.
5. Бюджетна технология и бюджетен процес.
6. Държавни разходи.
7. Приходна система на публичните финанси.
8. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
9. Национална агенция за приходите.
10. Същност на финансите на фирмата.
11. Активи и пасиви на фирмата.
12. Приходи и разходи на фирмата.
13. Стойност на парите във времета и цена на дълготрайните активи.
14. Формиране на капитала на фирмата.
15. Емисия и пласмент на акции.
16. Вътрешни източници на капитали на фирмата- амортизационни отчисления, нетна
печалба, резервен капитал.
17. Заемен капитал.
18. Нетрадиционни източници на финансиране – лизинг, гаранции и конвертируеми
облигации.
19. Цена на капитала.
20. Финансова и капиталова структура.
21. Инвестиране на капитала.
22. Сливания и изкупуване на фирми.
23. Международни финанси.
ІV. Критерии за оценяване:
1. Комплексност и пълнота на изложението:
 Дефинира понятията

- 10 точки



Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува
закономерностите/
- 10 точки
 Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им.
- 10 точки
2. Точност на изложението:
- Изложението е изцяло подчинено на зададената тема
- 10 точки
3. Логичност и последователност:
- Изложението е логично структурирано, обосновано. Ученикът умее самостоятелно
да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията
- 20 точки
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от
точките за верен и пълен отговор.
V. Оформяне на оценка:
Оценка
Слаб (2)
Среден (3)
Добър (4)
Много добър (5)
Отличен (6)

Брой точки
До 29
От 30 до 34
От 35 до 44
От 45 до 54
От 55 до 60

Препоръчителна литература:
1. Финанси - Цветан Коцев и колектив, изд. „Мартилен”

Изготвил: ст. учител Златка Пейчева

