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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И 

ДИГИТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК“ 

 

 

 Въпросникът за държавен изпит е утвърден с Протокол №4/21.02.2023 г.  

на Факултетния съвет на Стопанския факултет  

и влиза в сила за випуск 2022/2023 г. и всички следващи. 

 

ЧАСТ ПЪРВА: ФИНАНСИ 

 

1. СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 

1.1. Оценяване на еднократни парични потоци – бъдеща стойност (просто и сложно 

олихвяване) и настояща стойност – същност и формули. Номинален годишен 

лихвен процент, капитализация на дохода и ефективен годишен лихвен процент.  

1.2. Оценяване на множествени парични потоци – бъдеща и настояща стойност 

(същност и формули). Анюитети и перпетюитети (обикновени и дължими). 

Растящ обикновен анюитет и перпетюитет (същност и формули). Приложение на 

концепциите при оценяване на стойността на финансови инструменти. 

1.3. Финансови пазари – функция и видове (първичен и вторичен пазар; организирани 

борсови и извънборсови пазари). Конфликт от типа „принципал-агент“ (същност 

и видове разходи). 

1.4. Първично публично предлагане и частно пласиране на ценни книжа – същност, 

предимства и недостатъци. Инвестиционни посредници (брокери и дилъри). 

Инвестиционно банкиране. 

 

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ 

2.1. Дългови (краткосрочни и дългосрочни) и капиталови финансови инструменти –

същност, видове, емитенти и предоставени права на притежателите им. 

2.2. Оценяване на стойността на облигации – изисквана норма на възвращаемост и 

присъща стойност. Видове доходност (купон, текуща доходност, доходност до 

падежа). „Чиста“ и „мръсна“ цена на облигация. Особености на котировките на 

облигациите на финансовите пазари. 
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2.3. Оценяване на стойността на акции – модел на дисконтираните дивиденти 

(видове), модел на пазарните множители, модел на дисконтираните парични 

потоци, модел на съвкупните изплащания (същност на моделите, формула за 

изчисление, предимства и недостатъци). 

2.4. Цена на капитала. Среднопретеглена цена на капитала (WACC) и 

среднопретеглени емисионни разходи – същност, формула, компоненти на 

показателите и методи за тяхното изчисляване. Дефиниция за емисионни разходи. 

 

3. ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗА НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

3.1. Финансови отчети (отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния 

доход, отчет за паричните потоци) – същност и структура. Методи за 

стандартизация на отчетите: отчети в общ размер, в обща база и комбиниран 

вариант. 

3.2. Анализ на свободните парични потоци: оперативен паричен поток, нетни 

капиталови разходи, промяна в нетния оборотен капитал, паричен поток от 

активи, паричен поток към кредитори, паричен поток към акционерите (същност 

на показателите и начин за изчисляване). Разлики между счетоводната и 

финансовата наука. 

3.3. Финансови съотношения – същност, видове и формули (показатели за 

ликвидността, за обращаемостта, за финансовата задлъжнялост, за 

рентабилността и за пазарната оценка на стопанската единица). Анализ на Дюпон 

– същност и интерпретация на трите компонента на рентабилността на собствения 

капитал. Финансово планиране: метод процент от продажбите, външно 

финансиране и растеж, вътрешна норма на растеж, темп на устойчив растеж, 

детерминанти на растежа. 

3.4. Оперативен и паричен цикъл – дефиниция, компоненти, начин на изчисляване и 

фактори, които оказват влияние. Краткосрочни заеми – необезпечени заеми 

(обвързващи и необвързващи кредитни линии, компенсационен баланс), 

финансиране на сметките по сумите за получаване (факторинг), стокови кредити, 

обезпечени заеми и търговски ценни книжа. 

 

4. ОТЧИТАНЕ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ПРИ 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ 

4.1. Същност на риска. Видове показатели за отчитане на риска – стандартно 

отклонение и дисперсия (формули при боравене с исторически и прогнозни 

данни). Видове риск – общ риск, специфичен и систематичен риск (примери и 

показатели за измерване). Бета- коефициент. Портфейл от активи. 

Диверсификация и портфейлен риск. 

4.2. Хипотеза за ефективните пазари – същност и форми. Нормално разпределение на 

историческата възвращаемост – същност, характеристики и z-статистика. 
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4.3. Модел за оценка на капиталови активи – същност, формула, безрискова норма на 

възвращаемост, пазарен портфейл, линия на пазара на финансовите инструменти, 

възможности за арбитраж (подценени и надценени активи). 

4.4. Капиталово бюджетиране. Методи за капиталово бюджетиране – нетна настояща 

стойност, вътрешна норма на възвращаемост, срок на откупуване, индекс на 

рентабилността, средна счетоводна възвращаемост (същност, начин за 

изчисление, предимства и недостатъци). Прогнозни  парични потоци: релевантни 

парични потоци, принципът на самостоятелността, нарастващи парични потоци 

(потънали разходи, алтернативни разходи, странични ефекти, нетен оборотен 

капитал, разходи по финансирането). Проформа финансов отчет и планиран 

паричен поток. Риск при прогнозирането. Сценариен анализ, анализ на 

чувствителността и симулационен анализ. Break-Even анализ. Оперативни 

парични потоци, обем на продажбите и break-even. Оперативен ливъридж. 

Капиталово разпределение.   

 

5. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 

5.1. Теория на Милър и Модилияни за капиталовата структура (случаят без и случаят 

с данъци: теорема I за стойността на компания и теорема II за цената на капитала 

– същност, формули и графично представяне). 

5.2. Преки и косвени фалитни разходи. Теории за капиталовата структура – статична 

теория (същност и графично представяне) и йерархична теория за източниците на 

финансиране (pecking order theory). 

5.3. Същност на дивидентната политика. Форми на дивидентите. Процес по 

изплащане на парични дивиденти (хронология). Фактори от действителността, 

благоприятстващи ниските и високите дивиденти. Информационно съдържание 

на дивидентите. Ефект на клиентелата. 

5.4. Обратното изкупуване на акции като алтернатива на паричните дивиденти – 

същност и начини. Дивидент под формата на акции, сток-сплитове и обратни 

сток-сплитове (същност и въздействие върху компанията). 

 

6. МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА 

6.1. История на Международната валутна система – Златен стандарт; Междувоенен 

период и Втора световна война (1914–1944); Бретънуудска валутна система. 

6.2. Фиксирани и плаващи валутни курсове. 

6.3. Класификация на валутните режими – отказ от собствена парична единица; 

режим в условията на паричен съвет; пълзящо интервално обвързан валутен курс; 

пълзящ валутен курс; регулирано плаващ валутен курс; режим на свободно 

плаващ валутен курс. 

 

7.  ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 

7.1. Методология за съставяне на платежния баланс. 
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7.2. Структура на платежния баланс – текуща сметка; капиталова сметка; финансова 

сметка; грешки и пропуски; резерви и друго финансиране (Резервни активи на 

БНБ). 

7.3. Влияние на платежния баланс върху основни макроикономически променливи – 

валутен курс, лихвени проценти и инфлация.  

7.4. Взаимовръзка между търговския баланс и валутния курс.  

 

8.  ВАЛУТЕН ПАЗАР 

8.1. Валутен пазар – същност, структура и пазарни участници.  

8.2. Видове валутни сделки – валутни сделки спот, валутен форуърд и валутен суап. 

8.3. Начини на изразяване на валутните курсове – „пряко“ и „косвено“ котиране; 

кръстосани (крос) курсове; спред „купува—продава“. 

 

9. МЕЖДУНАРОДНИ УСЛОВИЯ ЗА ПАРИТЕТ 

9.1. Паритет на покупателната способност и Закон за единната цена. 

9.2. Ефект на Фишър. 

9.3. Лихвен паритет. 

 

10.  ВАЛУТНИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ: ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ 

10.1. Характеристика на валутните фючърсни контракти. Същност на 

фючърсните пазари – клирингова къща; маржин сметка и ежедневно уреждане на 

печалбите и загубите от фючърсния контракт; парична спрямо реална доставка. 

10.2. Валутни опции – кол и пут опции. Определяне на печалбата и загубата от 

опцията. Американски и европейски тип опции.  

10.3. Оценяване на опции. Фактори, влияещи върху цената на валутните опции. 

Биномен модел за оценяване на опции. Модел Блек-Шоулс за оценяване на опции. 

Гръцки букви – Delta (делта), Theta (тета), Lambda (ламбда), Rho (ро) и Phi (фи). 

10.4. Алтернативни инвестиции. Същност и особености на инвестирането в  

хедж фондове. Инвестиране във фондове за недвижими имоти. Инвестиции в 

суровини. Фондове за частни капиталови инвестиции. 

10.5. Същност на опциите и фактори, влияещи върху цената на опцията. Пазари 

на опции и ценообразуване. Видове опции. 

 

11. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ 

11.1. Характеристика на капиталовите пазари. 

11.2. Растеж и развитие. 

11.3. Инструменти на капиталовите пазари. 

11.4. Участници на капиталовите пазари. 

11.5. Регулация на капиталовите пазари. 
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12. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР 

12.1.  Характеристики на първичния пазар. 

12.2.  Методи и начини за емитиране на ценни книжа. 

12.3.  Листване и поемане на емисия ценни книжа. 

12.4.  Първично публично предлагане – етапи и основни характеристики. 

 

13. ФОНДОВА БОРСА 

13.1.  Характеристики и принципи. 

13.2.  Функциониране на фондовата борса. 

13.3.  Механизми на търговия на фондовата борса. 

13.4.  Регулация на фондовата борса. 

 

14. ДЕРИВАТНИ ЦЕННИ КНИЖА 

14.1. Определение и видове дериватни ценни книжа. 

14.2. Характеристики на опции, фючърси, форуърди, суап, варанти. 

14.3. Механизми за търговия с дериватни ценни книжа. 

14.4. Методи за оценка и анализ. 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

15.1. Характеристики и принципи на управление на риска. 

15.2. Оценяване на различните видове риск. 

15.3. Риск и възвращаемост. 

15.4. Риск и управление на портфейли. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. Jonathan Berk & Peter DeMarzo, Corporate Finance, Pearson Global Edition, 4th 

Edition, 2016 or any new edition 

2. David K. Eitman, Arthur I. Stonehill and Michael H. Moffett, Multinational Business 

Finance, Pearson Global Edition, 2019 (15th ed.) 

Допълнителна: 

1. Richard Вгеаlеу. апd Stewart Муегs, "Ргinciples оf Согрогаtе Finапсе", МсGraw-Hill, 

2016 or or any newest edition. 

2. Rоss, S., Westerfield, R. and J. Jaffe, B. Jordan "Соrрогаtе Finaпсе", Twelfth Edition 

Irwin, 2018. 

3. Siddhartha Dastidar, Capital Markets and Investments: Essential Insights and Concepts 

for Professionals, 1st Edition, Reading Lights Publication, 2017 

4. Scott B. Smart; Lawrence J. Gitman; Michael D. Joehnk, „Fundamentals of Investing“, 

Thirteenth Edition, 2017, Pearson Education, Inc. 
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ЧАСТ ВТОРА: СЧЕТОВОДСТВО 

 

І. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО 

1. ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО 

1.1. Видове предприятия. Цел на финансовите отчети. Основни финансови отчети. 

Потребители на финансова информация и техните информационни потребности. 

1.2. Регулиране на счетоводството. Счетоводни стандарти на Великобритания (UK 

GAAP). Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). 

1.3. Капиталови разходи и текущи разходи. Приходи от основна дейност и други доходи.  

1.4. Качествени характеристики на полезната счетоводна информация – фундаментални 

и допълнителни. 

1.5. Счетоводни концепции и конвенции.  

 

2. ОСНОВНО БАЛАНСОВО РАВЕНСТВО 

2.1. Активи и пасиви. Дефиниции. Видове активи и пасиви. Предприятието като 

самостоятелна отчетна единица.  

2.2. Основно балансово равенство. Печалби и загуби, доходи и разходи. Суми, 

предоставени на собственика.  

2.3. Покупки и продажби на кредит. Кредитори и дебитори. Търговски вземания и 

задължения.  

2.4. Отчет за финансовото състояние и отчет за печалбата или загубата. Структура и 

съдържание. 

 

3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Първични документи за отчитане на финансовите операции. Системи на продажбите 

и на покупките. Фактури и кредитни известия. Данък върху добавената стойност 

(ДДС). 

3.2. Счетоводно отчитане на банковите операции. Електронно банкиране. Счетоводни 

сметки за отчитане на касовите наличности и разплащателните сметки в банка. 

3.3. Касова книга. Система за управление на касовите разплащания. 

3.4. Отчитане на разчетните отношения с персонала. Документиране. 

 

4. СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ДВОЙНО ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

4.1. Система на счетоводните сметки. Формат на счетоводната сметка. Счетоводни 

регистри на доставчици и клиенти. 

4.2. Двойно отчитане на операциите. Двойно отчитане на касовите операции, операциите 

на кредит и на дребните разплащания. Счетоводни статии. 

4.3. Счетоводно отчитане на отстъпките – търговски отстъпки и отстъпки при по-ранно 

плащане  
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4.4. Счетоводно отчитане на ДДС. ДДС при покупки и при продажби. Регистрирани и 

нерегистрирани търговци. Данъчен кредит. Третиране на ДДС при отстъпки.. 

Невъзстановим ДДС.  

4.5. Оборотна ведомост. Приключване на счетоводните сметки. Използване на 

оборотната ведомост при съставянето на финансовите отчети. 

 

5. ГРЕШКИ И КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКИ В СЧЕТОВОДНИТЕ РЕГИСТРИ И 

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ  

5.1. Потвърждаване на суми на базата на външни документи. Потвърждаване на суми на 

базата на банкови извлечения и потвърдителни писма от доставчици. 

5.2. Видове грешки в счетоводството – грешки в осчетоводените суми, пропуснати 

операции, грешки по същество, неправилно използване на счетоводна сметка и 

взаимно компенсиращи се грешки.  

5.3. Корекции на грешки. Счетоводна сметка за отчитане на суми с неизяснен произход. 

Корекции на печалбите при грешки.  

5.4.Корекции на оборотната ведомост при грешки.  

 

6. СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ И МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

6.1. Себестойност на продажбите. Разходи по придобиване. Определяне на 

себестойността чрез маржа на печалбата.  

6.2. Счетоводно отчитане на наличностите от материални запаси в началото и края на 

отчетния период. Счетоводни сметки за отчитане на материалните запаси. Корекции 

в оборотната ведомост. 

6.3. Определяне на наличностите от материални запаси. Измерване на стойността на 

материалните запаси. Оценъчни методи за определяне на наличностите от 

материални запаси – „първа входяща, първа изходяща“ (FIFO), „последна входяща, 

първа изходяща” (LIFO) и „метод на среднопретеглената цена” (AVCO). Влияние на 

оценъчния метод върху печалбата. 

6.4. Отписване и обезценка на материални запаси. Материални запаси, предоставени на 

собственика.  

 

7. НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ И ОБЕЗЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ 

7.1. Несъбираеми вземания. Отписване на несъбираеми вземания. Отхвърлени плащания 

на клиенти. 

7.2. Обезценка на вземания.  

7.3. Счетоводно отчитане на несъбираеми вземания и на обезценка на вземания. 

7.4. Корекции в оборотната ведомост във връзка с несъбираемите вземания и на 

обезценката на вземания. 

 

8. НАЧИСЛЕНИЯ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ  

8.1. Принцип на текущото начисляване. 
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8.2. Начисления за разходи и разходи за бъдещи периоди (предплатени суми). 

Счетоводно отчитане на начисления за разходи и разходи за бъдещи периоди. 

Сторниране на начисления за разходи и разходи за бъдещи периоди в следващия 

отчетен период. 

8.3. Принцип на текущото начисляване и приходи. Приходи за бъдещи периоди и 

начисления на приходи.  

8.4. Отразяване на начисленията за разходи, разходите за бъдещи периоди, начисленията 

на приходи и приходите за бъдещи периоди в оборотната ведомост. 

 

9. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 

9.1. Имоти, машини и оборудване (ИМО). Цена на придобиване на ИМО. Разходи след 

първоначалното придобиване. Полезен живот. Остатъчна стойност. 

9.2. Цел на амортизацията. Определяне размера на амортизацията. Методи на 

амортизация – линеен метод и метод на снижавашия се остатък. Промени в метода 

на амортизация, полезния живот и остатъчната стойност. Счетоводно отчитане на 

амортизацията на ИМО. 

9.3. Обезценка на активи. Измерване и счетоводно отчитане на загубите от обезценка. 

Индикатори за обезценка. 

9.4. Отписване на нетекущи активи. Определяне на печалбата или загубата при 

отписване. Счетоводно отчитане на отписването на нетекущи активи.  

9.5. Нематериални активи. Репутация. Счетоводно отчитане на репутацията при 

придобиване. Разходи за развойна дейност.   

 

10. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

10.1. Акционерен капитал и собственици на предприятието. Обикновени и 

привилегировани акции. Емитиран и поискан акционерен капитал. Преференциални 

акции, подлежащи и неподлежащи на обратно изкупуване. Неразпределени печалби 

и други резерви. Дивиденти. Емисии на права и премийни емисии.  

10.2. Нетекущи пасиви. Счетоводно отчитане на нетекущите пасиви.   

10.3. Провизии. Счетоводно отчитане на провизиите.    

10.4. Данъчно облагане. Счетоводно отчитане на разчетите по данъци. Приходи. МСФО 

15 Приходи от договори с клиенти. 

 

ІІ. УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО 

1. ПОНЯТИЕ ЗА РАЗХОД – СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ. КОНЦЕПЦИИ И 

КЛАСИФИКАЦИИ НА РАЗХОДИТЕ 

1.1. Класифициране на разходите като преки и непреки. 

1.2. Класифициране на разходите като постоянни и променливи. 

1.3. Класифициране на разходите като завършени и незавършени разходи и като 

разходи за продукта и разходи за периода. 
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1.4. Класифициране на разходите като уместни и неуместни. Алтернативни разходи. 

Окончателни разходи. 

 

2. КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА (ЧАСТ ПЪРВА) 

2.1. Основи на калкулирането на себестойност. Практическо приложение на 

калкулирането – модели на калкулиране на себестойност. 

2.2. Общопроизводствени разходи. Класификация. Коефициент за разпределение на 

общопроизводствените разходи.  

2.3. Значение на избора на база за разпределение на общопроизводствените разходи. 

2.4. Оценъчни методи за калкулиране на себестойността. 

2.5. Избор на подход към измерване на разходите, включвани в себестойността – 

специфики.  

2.6. Проблеми – подценени и надценени общопроизводствени разходи 

 

3. КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА (ЧАСТ ВТОРА) 

3.1. Калкулиране на себестойността по поръчки. Калкулационна карта. 

3.2. Калкулиране по процеси. Загуби при калкулирането по процеси. 

3.3. Оценъчните методи – среднопретеглена оценка, „първа влязла – първа излязла“ 

оценка и „последна влязла – последна излязла“ оценка. 

3.4. Определяне на целеви цени и целеви разходи. 

3.5. Ползи и особеностите на калкулиране по поръчки. 

 

4. МАРГИНАЛНИ И ПЪЛНИ РАЗХОДИ 

4.1. Калкулиране на маргинални разходи. 

4.2. Сравнение на маргинални и пълни разходи.  

4.3. Спецификите на калкулиране на пълна себестойност и на себестойност от 

променливи разходи. 

4.4. Корекция на печалбите и загубите по методите на маргиналните разходи и метода на 

пълните разходи. 

 

5. ВЗАИМОВРЪЗКА РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА 

5.1. Поведение на разходите при промени в обема на дейността – постоянни, променливи, 

смесени, стъпаловидни разходи.  

5.2. Критичен обем на продажбите, Ограничения. Уместен диапазон 

5.3. Марж на приноса. Коефициент на маржа на приноса. Взаимовръзка между 

коефициента на маржа на приноса и печалбата  

5.4. Взаимовръзката разходи-обем-печалба и нейното приложение за целите на вземане 

на управленски решения, маржа на сигурност и целевата печалба.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Accounting, Workbook. 
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1. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Accounting, Question bank. 

2. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Management Information, 

Workbook. 

3. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Management Information, 

Question bank. 

Допълнителна: 

4. Garrison, R., E. Noreen, Managerial Accounting for Managers, McGraw- Hill, 4 e, 2017 

5. Hilton,R., D. Platt. Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business 

Environment. McGraw- Hill, 11 e., 2017 

6. Horngren, Ch., S. M. Datar, M. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice 

Hall, 15 e., 2015 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 

• До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са положили всички 

изпити и са набрали необходимия брой кредити от обучението си в бакалавърската 

специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски 

език“. 

• При своята подготовка студентите могат да използват посочената във всяка част 

от въпросника литература, записки от лекции, презентации и други допълнителни 

материали, които са били на тяхно разположение по време на провеждане на 

лекционните курсове. При необходимост, е препоръчително провеждането на 

индивидуални консултации с титулярите на съответните учебни дисциплини. 

• Сесиите за държавен изпит са две: юлска и септемврийска. Студентът, който 

желае да се яви на съответната сесия, подава писмено заявление до инспектор, отговарящ 

за ОКС „бакалавър“ в Стопанския факултет. Сроковете за подаване на заявления се 

обявяват на интернет страницата на Стопанския факултет. 

• Студентите са длъжни да се явят пред определената зала за провеждане на 

държавния изпит не по-късно от 15 минути преди началото на изпита. Достъпът в залата 

става по реда на изпитния протокол, а студентите удостоверяват правото си за явяване с 

представяне на студентска книжка и валидна лична карта. Студент без студентска 

книжка и документ за самоличност не се допуска в залата.  

• По време на изпита студентите нямат достъп до лични вещи, включително 

мобилни телефони, електронни устройства и учебни материали. Личните вещи, които не 

са необходими за полагане на държавния изпит, се поставят на определено място в залата 

по решение на квесторите. 

• Държавният изпит е с продължителност три часа (180 минути) и се провежда чрез 

Системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ (e-learn). Всяка част 

(Финанси и Счетоводство) се състои от 30 въпроса или общо 60 въпроса. 

• Няма задължителна почивка по средата на изпита (т.е. студентите трябва да 

положат държавния изпит без прекъсване). На студентите се разрешават непланирани 
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почивки (за използване на тоалетна); времето за тестване, обаче, не се прекъсва по време 

на тези почивки. 

• Скалата за оценяване на представянето на студентите на държавния изпит е 

следната: 

Брой точки Оценка Описание 

0 – 29 Слаб 2 Необходима е значителна допълнителна работа 

30 – 34 Среден 3 Представяне със съществени пропуски  

35 – 44 Добър 4 
Kато цяло добра работа, но със значителни 

грешки 

45 – 54 Много добър 5 
Над средното ниво, но с някои грешки 

55 – 60 Отличен 6 Изключително добро представяне 

 

• При неправомерно поведение и нарушения на правилата на държавния изпит,  

квесторите могат да разследват постъпките на студента, което може да доведе до 

анулиране на изпита му.  

Неправомерното поведение включва, но не се ограничава само до: 

➢ Измама или опит за измама, включително гледане на монитора или бюрото на 

друг студент, неговите изпитни въпроси, отговори или писмена работа и укриване 

или опит за укриване на информация или материали, свързани с изпита; 

получаване на помощ по време на изпита или оказване на помощ на друг студент; 

достъп до, притежаване или използване на информация, включително учебни 

материали, по време на изпита или по време на непланираните почивки. 

➢ Комуникиране със студенти или други лица по време на изпита. 

➢ Достъп до, притежаване или използване на забранени предмети, включително 

неодобрени калкулатори, мобилни телефони, подслушвателни устройства, 

камери, слушалки, преносима техника като проследяващи устройства, смарт 

часовници или всяко друго устройство за комуникация от разстояние или за 

фотографиране, цигари или електронни цигари, по време на изпита или на 

непланираните почивки и др. 

• Оценките от държавните изпити са окончателни и не подлежат на обжалване и 

преразглеждане. Студентите имат право да се запознаят с мотивите за получената оценка 

от членовете на изпитната комисия, които задължително присъстват при обявяване на 

резултатите от държавния изпит. 

 

 

2023 г.                                                                   


