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      Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” гр. Гоце Делчев 
                                                                               

                                                                                                      

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

                                                                                          Директор /Мария Георгиева/ 

 

 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  

за  XI клас, специалност: „Оперативно счетоводство” 

   

 

І.    Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение 

ІІ.   Начин на провеждане на изпита: Теоретичен  изпит 

ІІІ. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

                                                  

1. Кредитни институти и техните операции. 

2. Използване средствата на кредитните институти. 

3. Необходимост от застраховане. Риск и рискова политика.  

4. Правни основи на застраховането – застрахователен договор и надзор. 

5. Застрахователни институти и видове застраховки. 

6. Социално осигуряване и социална политика. 

7. Осигурителен риск. 

8. Стратегическо и оперативно планиране. 

9. Организация на структурата на управление. 

10. Организация на работата.  

11. Неформална организация. 

12. Характеристика и принципи на контрола.  

13. Техники на контрол.  

14. Характеристика на контролинга. 

15. Задачи на контролинга. 

16. Предприятието и околната среда. 

17. Предприятието в условията на Европейския съюз. 

18. Материално и стоково стопанство 

19. Индустриално предприятие 
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20. Селскостопанско предприятие 

21. Занаятчийство 

22. Строителни предприятия 

23. Транспортно предприятие 

24. Предприятия  за търговия на едро и търговия на дребно 

25. Туристически предприятия 

26. Международна търговска дейност 

 

IV. KРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

-    Дефинира понятията до 10 точки; 

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и 

взаимоотношения./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува 

закономерностите/. до 10 точки 

-Анализира и изяснява факторите, взаимодействието м/у тях и влиянието им. /Ползва 

съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/ до 10 точки 

 2.Точност на изложението 

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

подчинено на зададената тема.                            до 10 точки 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията 

до 20 точки 

 

Оценяване според брой точки: 

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 

 

                                                                         Изготвил: ……………….. 

                                                                                           /Катя Бойкова/ 


