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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по Учебна практика по „Застрахователно и осигурително 

счетоводство” за XII клас 

 
 

 

 

I. Форма на обучение: самостоятелна 

II. Начин на провеждане на изпита – писмен. 

III. Изпитни теми. 
Изпитът по Учебна практика по „Застрахователно и осигурително 

счетоводство“ се изразява в решаване на практическо задание, което включва основни 

стопански операции от дейността на застрахователните дружества и осигурителните 

организации. Счетоводно отчитане – приходи, разходи в застрахователните дружества, 

приключване и установяване на финансов резултат. Счетоводно отчитане на капитала, 

ДА, КМА, разчети и финансови активи в застрахователните дружества и 

осигурителните организации. Необходимо е да се съставят счетоводните статии за 

извършените в конкретните дружества стопански операции, да се открият, заведат и 

приключат характерните счетоводни сметки, да се попълнят първични счетоводни 

документи, които са основание за счетоводните записвания. 

  Практическото задание се разработва въз основа на предвидените в учебната 

програма по Учебна практика по „Застрахователно и осигурително счетоводство“ теми. 
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО 

 

Тема 1. Нормативни документи в областта на застраховането. 

 

Тема 2.  Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала. 

2.1. Счетоводни документи при отчитане на капитала. 

2.2. Задачи за счетоводно отчитане на капитала. 

 

Тема 3. Документи и счетоводни записвания при отчитане на дълготрайните активи. 

3.1. Документи при придобиване и намаление на дълготрайните активи. 

3.2. Задачи за счетоводно отчитане на дълготрайните активи. 

 



Тема 4.  Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните запаси. 

4.1. Документи при отчитане на материалните запаси.  

4.2. Задачи за счетоводно отчитане на материалните запаси. 

 

Тема 5.  Документи и счетоводни записвания при отчитане на разчетите. 

5.1. Видове разчети в застрахователното дружество и особености на счетоводното 

отчитане. 

5.2. Документи при отчитане на разчетите. 

5.3. Задачи за счетоводно отчитане на разчети в застрахователно дружество. 

 

Тема 6.  Документи и счетоводни записвания при отчитане на финансовите средства. 

6.1. Документи при отчитане на финансовите и паричните средства. 

6.2. Задачи за счетоводно отчитане на финансовите и паричните средства. 

 

Тема 7.  Документи и счетоводни записвания при отчитане на разходите в 

застрахователните дружества. 

7.1. Видове разходи в застрахователното дружество и особености на счетоводното 

отчитане. 

7.2. Документи за застрахователни плащания по пряко застраховане, по 

презастраховане, разходи за дейността, финансови и извънредни разходи. 

7.3. Задачи за счетоводно отчитане на разходите. 

 

Тема 8. Документи и счетоводни записвания при отчитане на приходите в 

застрахователните дружества. 

8.1. Видове приходи в застрахователното дружество и особености на счетоводното 

отчитане. 

 8.2. Документи за приходи по пряко застраховане, от презастраховане и други приходи 

в застрахователното дружество. 

8.3. Задачи за счетоводно отчитане на приходите. 

 

Тема 9. Документи и счетоводни записвания при отчитане на застрахователно – 

техническите резерви. 

9.1. Видове застрахователно – технически резерви и тяхното образуване в 

застрахователното дружество. 

9.2. Документи и счетоводно отчитане на резервите. 

9.3. Задачи за счетоводно отчитане на резервите. 
 

ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО 

Тема 1. Нормативни документи в областта на осигурителната система . 

 

Тема 2. Документи и счетоводни записвания при отчитане на дълготрайните активи. 

2.1. Документи при отчитане на дълготрайните активи. 

2.2. Задачи за счетоводно отчитане на дълготрайните активи. 

 

Тема 3. Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните запаси. 

3.1. Документи при отчитане на материалните запаси. 

3.2. Задачи за счетоводно отчитане на материалните запаси. 

 

Тема 4. Документи и счетоводни записвания при отчитане на приходите и разходите в 

системата на осигурителния институт. 

4.1. Документи при отчитане на приходите и разходите в системата на осигурителния 

институт. 



4.2. Задачи за счетоводно отчитане на приходите и разходите. 

4.3. Задачи за счетоводно отчитане на пенсиите. 

4.4. Задачи за счетоводно отчитане намалението на нетните активи от  други събития. 

 

Тема 5. Документи и счетоводни записвания при отчитане на привлечените средства от 

участници в осигурителни фондове. 

5.1. Документи, които се използват в пенсионноосигурителните дружества, дружества 

за здравно осигуряване и други осигурителни фондове. 

5.2. Задачи за счетоводно отчитане на привлечените средства на участници в 

пенсионното осигуряване, здравното осигуряване и други осигурителни фондове. 

 

 

IV. Критерии за оценяване 
  Оценяването на практическото задание се извършва по следния начин:  

- за всяка правилно съставена проста счетоводна статия се дава по 1 точка; 

- за всяка правилно открита, заведена и приключена синтетична счетоводна 

сметка – 2 точки; 

- за правилно попълнен и осчетоводен първичен счетоводен документ – 4 

точки. 
 

 
 

 

V. Оформяне на оценка 
  

От 0 до 50 % Слаб (2) 

От 51 до 58% Среден (3) 

От 59 до 74% Добър (4) 

От 75 до 91 % Мн. добър (5) 

От 92 до 100 % Отличен (6) 

 

 

VI. Препоръчителна литература: 
 

1. Закон за счетоводството 

2. Национални счетоводни стандарти 

3. Международни счетоводни стандарти 

4. “Застрахователно и осигурително счетоводство” – М. Нейков, С. Изд.Университетско 

издателство “Стопанство” 2003 г. 

5. 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 

6. Албум на първичните счетоводни документи, изд. “Форком”, 2003 г. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Изготвил: Марияна Попова 


