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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Учебна практика по „Комплексна практика по 

счетоводство на предприятието” за XII клас 

 
 

 

 

I. Форма на обучение: самостоятелна 

II. Начин на провеждане на изпита – писмен и се провежда под формата 

на тест. 

III. Изпитни теми. 
Изпитът по Учебна практика по „Комплексна практика по счетоводство на 

предприятието“ се изразява в решаване на тест, който включва счетоводни задачи и 

казуси от изброените  раздели и теми, изучавани по „Счетоводство на предприятието” 

(посочване на верни счетоводни статии и изчисления на стойности при прилагане на 

правилата на счетоводната теория).  

При решаването на теста учениците могат да ползват син (черен) химикал 

сметкоплан и електронен калкулатор. 

 
 

1. Счетоводството като информационна и контролна система 

2. Обекти на счетоводството  

3. Способ на балансовото обобщаване  

4. Система на счетоводните сметки  

5. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводните статии  

6. Документиране на стопанските операции  

7. Инвентаризация 

 8. Оценка, калкулация и сводка  

9. Текущо счетоводно отчитане  

10. Класификация на счетоводните сметки  
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11. Организация на счетоводния процес в предприятието  

12. Отчитане на капиталите: собствен и привлечен  

13. Отчитане на дълготрайните активи  

14. Отчитане на стоково-материалните запаси  

15. Отчитане на разчетите  

16. Отчитане на финансовите средства 

17. Отчитане на разходите 

18. Отчитане на приходите 
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IV. Критерии за оценяване  

  
Всеки въпрос в теста има само по един верен отговор, който носи определен брой 

точки ( посочени са в работната карта) 

Максимален брой точки - 60 
   

        

V. Оформяне на оценка 

 
 

VI. Препоръчителна литература: 
 

1. Закон за счетоводството 

2. Национални счетоводни стандарти 

3. Международни счетоводни стандарти 

4. Учебник по „Основи на счетоводството”, Любен Петров, изд. Мартилен;  

5. Учебник по „Счетоводство на предприятието”, доц. д-р Васил Божков, доц. д-р 

Георги Илиев, Славка Петрова, ГорексПрес;  

6. Сборник задачи и въпроси по счетоводство, част първа, втора, трета и четвърта, 

Димитър Раев и колектив; Павлова Св.  

7. Счетоводство на предприятието – примерни задания и решени задачи. Изд. 

Мартилен. 2013 

 

 

                                                                              Изготвил: Марияна Попова 
 

оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 34 

Добър 4 От 35 до 44 

Мн. Добър 5 От 45 до 54 

Отличен 6 От 55 до 60 


