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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Счетоводство на предприятието за  Х клас 

Специалност: „Оперативно счетоводство” 

 

І.  Форма на обучение – самостоятелна 

II.Начин на провеждане на изпита   писмен 

III.Изпитни теми: 

1. Обща характеристика на капиталите.Отчитане на собствения капитал. Отчитане на основния 

капитал. 

2. Отчитане на резервите. 

3. Отчитане на получените заеми – краткосрочни и дългосрочни заеми. 

4. Отчитане на облигационните заеми. 

5. Отчитане на финансиранията. 

6. Обща характеристика на дълготрайните активи. 

7. Отчитане на ДМА – увеличение, намаление, ликвидация и амортизация на ДМА. 

8. Отчитане на ДНМА – увеличение, намаление, ликвидация и амортизация на ДМА. 

9. Отчитане на получените и дадени под наем ДМА и НДА. 

10. Отчитане на дългосрочни финансови активи и търговска репутация. 

11. Обща характеристика на СМЗ. 

12. Отчитане на материалите – увеличение и намаление и  отчитане на материалите дадени за 

преработка в други предприятия. 

13. Отчитане на продукцията – увеличение и намаление. 

14. Отчитане на стоките и амбалажа. 

15. Отчитане на животните и животните за угояване. 

 

ІV. Критерии за оценяване 

 

№ Критерии Точки 

1. Характеризира обектите на отчитане  и разбира особеностите на 

текущото счетоводно отчитане в търговското предприятие 

 

 

до 10  

2. Познава и прилага нормативните документи, регламентиращи 

счетоводството на предпритието 

 

до 10  

3. Посочва първичните счетоводни документи до 20  

4. Осъществява счетоводно отчитане на извършени стопански 

операции 

 

до 60 

                                                                        Всичко: 100 

 

 

V.Оформяне на оценка 

Цифровата оценка от изпита се изчислява като се има предвид следната таблица: 

 

mailto:npgdt@mail.bg


От 51 до 58 точки      Среден 3 

От 59 до 74 точки        Добър 4 

От 75 до 91 точки Мн. добър 5 

От 92 до 100 точки    Отличен 6 

 

 

VI.Препоръчителна литература 

1. Счетоводство на предприятието – доц.д-р В.Божков, доц.д-р Г.Илиев,Славка Петрова 

2.Сборник задачи и въпроси част втора и трета по счетоводство -  Д.Раев 

 

 

                                           

  

 

 

 

 

 

 


