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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по Счетоводство и отчетност в туризма, 11А клас
Специалност”Организация на туризма и свободното време”
I.Форма на обучение – самостоятелна
II.Начин на провеждане на изпита – писмен
ІII. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация
2. Предмет и обекти на счетоводството
3. Същност и класификация на активите
4. Същност и класификация на финансовите източници на активите
5. Стопански операции
6. Същност и елементи на счетоводния метод.
7. Счетоводен баланс - същност, строеж, съдържание и форма
8. Типова балансова схема. Видове счетоводни баланси
9. Счетоводен баланс на предприятие в туризма
10. Същност и значение и строеж на счетоводните сметки за създаването на счетоводната
информация
11. Откриване, водене и приключване на активна счетоводна сметка
12. Откриване, водене и приключване на пасивна счетоводна сметка
13. Същност и значение на способа двойно записване по сметките за създаването на
счетоводната информация.
14. Текущо и периодично счетоводно отчитане.
15. Същност и значение на документирането на стопанските операции. Видове счетоводни
документи
16. Изисквания към съдържанието, съставянето и съхранението на счетоводните документи.
Документооборот.
17. Материална отговорност. Материално отговорни (МОЛ) и отчетни лица.
18. Същност, значение и видове инвентаризации.Ред за провеждане на инвентаризацията –
заповед за инвентаризация и декларация на МОЛ , инвентаризационен опис.
19. Отчитане на резултатите от инвентаризацията - сравнителна ведомост, протокол за липси
и излишъци, протокол за липси по вина на МОЛ
20. Същност, значение и видове оценяване. Същност, значение и видове калкулации.
21. Отчитане на потреблението на ДМА - характеристика , счетоводни записвания,
документиране – амортизационен план
22. Счетоводно отчитане на материалните запаси
23. Счетоводно отчитане на разходите
24. Счетоводно отчитане на приходите и формирането и разпределението на финансовия
резултат
25. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет

ІV. Критерии за оценяване
1.Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки
 Дефинира понятията – 10 т.
 Прави съдържателна характеристика на проблеми, тенденции, категории,
взаимовръзки – 10 т.
 Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. -10 т.
2.Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните проблеми, тенденции, категории,
взаимовръзки. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки
3.Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и обосновано. Умее
самостоятелно да интерпретира и анализира същността, проблемите, тенденциите и
взаимовръзките.
V. Оформяне на оценка
Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. добър 5
Отличен 6

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

VI.Препоръчителна литература
1. Счетоводство и отчетност в туризма- Райна Начева,издателство „ФорКом“

Изготвил: Неда Недева-Баракова

