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                                                                                                  УТВЪРДИЛ:.................................. 

                                                                                                       Директор /Мария Георгиева/ 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по ФИНАНСОВ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ 

за XII клас, специалност: „Оперативно счетоводство”  
 

   

 

І.    Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение 

II.   Начин на провеждане на изпита: Писмен изпит 

III. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 
 

1. Същност, елементи и принципи на контрола. 

2. Видове и форми на контрола. 

3. Средства и методи на контрола. 

4. Органи на контрола. 

5. Външен контрол. 

6. Вътрешен контрол. 

7. Данъчен контрол – същност и организация. 

8. Данъчно производство. 

9. Контрол върху корпоративното подоходно облагане. 

10. Контрол върху облагане доходите на физическите лица. 

11. Контрол върху облагане с ДДС и акцизи. 

12. Контрол върху облагане с местни данъци и такси. 

13. Закон за ДВФК. 

14. Закон за Сметната палата. 

15. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 

16. Закон за корпоративното подоходно облагане. 

17. Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 

18. Закон за данъка върху добавената стойност. 

19. Закон за местните данъци и такси. 

20. Закон за акцизите. 
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IV. 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: 

 - Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е 

изцяло подчинено на зададената тема.                                                 – 10 точки 

 

3. Логичност и последователност: 

 - Изложението е логично структурирано, обосновано. 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 оценката: 

 
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 

                        

                       

                                                               

 

Препоръчителна литература: 

 

1. Финансов и данъчен контрол – Й. Томов, изд. „Люрен” 

2.   Нормативни документи 

 

 

 

 
       Изготвил: ст. учител Златка Пейчева 


