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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ 

 

ВЪПРОСНИК 

 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„СЧЕТОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ФИНАНСИ“ 

 

Финансово счетоводство 

1. Общ преглед на основните понятия по счетоводство; счетоводни принципи и 

методология на счетоводство. 

2. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи и на стопанските 

операции с тях. Отчитане на дълготрайните материални активи - източници на 

финансиране. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на дълготрайните 

материални активи. Отчитане на придобиването на дълготрайните материални 

активи. Отчитане на амортизирането на дълготрайните материални активи. Отчитане 

на ремонта на дълготрайните материални активи. Отчитане на изваждането от 

употреба на дълготрайните материални активи. Отчитане на получените и на 

дадените под наем дълготрайни материални активи. Отчитане на оперативен лизинг. 

Обезценка и преоценка на дълготрайните материални активи. Подходи за 

представяне на дълготрайните материални активи в счетоводния баланс 

3. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи и на стопанските 

операции с тях.  Организация на синтетичното и аналитично отчитане на 

дълготрайните нематериални активи. Особености на отчитане на външно 

създадените дълготрайни нематериални активи. Особености  при отчитането на 

вътрешно създадените  дълготрайни нематериални активи. Отчитане на  

амортизирането на дълготрайните нематериални активи. Отчитане на изписването на 

дълготрайните нематериални активи. Обезценка и преоценка на дълготрайните 

нематериални активи. Подходи за представяне на дълготрайните нематериални 

активи в счетоводния баланс 

4. Счетоводно отчитане на дългосрочните  финансови  активи и на стопанските 

операции с тях.  Отчитане на дългосрочните финансови активи. Подходи за 

признаване, оценка и класификация на финансовите активи като дългосрочни. 

Подход за  представяне на  дългосрочните финансови активи в счетоводния баланс  

Организация на синтетичното и аналитично отчитане на дългосрочните финансови 

активи 

5. Отчитане на краткотрайните материални активи - материали и стоки. Отчитане 

на материалите. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на 

материалите. Отчитане на операциите по придобиване на материали. Отчитане на 

влагането в употреба на материалите. Методи за оценка на разходите за материали 

при тяхното отписване. Отчитане на продажбата и  на резултатите от инвентаризация. 

Отчитане на стоките. Организация на  синтетичното и аналитично отчитане на 

стоките. Отчитане на придобиването на стоки. Отчитане на продажбата на стоки 

6. Отчитане на разходите и формиране себестойността на продукцията и услугите. 

Организация на синтетичното и аналитично отчитане на разходите. Отчитане на 

разходите според икономическата им същност - разходи по икономически елементи. 

Отчитане на разходите за основна и спомагателна дейност. Отчитане на 

административните разходи. Отчитане на разходите за продажби. Калкулиране на 

разходите и формиране себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на 

финансовите разходи. Отчитане на извънредните разходи. Отчитане на разходите за 

бъдещи периоди 

7. Отчитане на приходите от  продажбата на продукция, стоки, услуги и на другите  

приходи  на дружеството. Отчитане на приходите от продажба на продукция, стоки 
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и услуги. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на приходите от 

продажба на продукция. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на  

приходите от продажба на стоки. Организация на синтетичното и аналитично 

отчитане на приходите от продажба на услуги. Особености на отчитането на 

договорите за строителство. Отчитане на приходите от други продажби. Отчитане на 

приходите от предоставеното на дружество финансиране. Отчитане на приходите за 

бъдещи периоди. Отчитане на финансовите приходи. Отчитане на извънредните 

приходи 

8. Отчитане на капиталите на дружеството. Организация на синтетичното и 

аналитично отчитане на капиталите. Отчитане на регистрирания капитал на 

дружеството. Отчитане на резервите на дружеството. Отчитане на привлечения 

капитал. 

9. Годишно счетоводно приключване и годишен  финансов отчет – същност, 

компоненти и елементи, етапи на съставяне на годишния финансов отчет 

Управленско счетоводство 

10. Връзка и различия между управленското счетоводство и финансовото счетоводство. 

11. Системи и подходи на калкулиране. Съвременни тенденции в калкулирането. 

12. Управленски счетоводен анализ на критичната точка и на зависимостта между 

разходите, обема и печалбата. 

13. Показатели за сигурност в дейността на предприятието. Целева печалба. 

14. Вземане на решение от типа „производство или доставка на компонент”. 

15. Същност и цели на бюджетирането. Етапи в процеса на оперативното бюджетиране. 

Подходи на бюджетиране. 

16. Методика за изготвяне на бюджети за оперативната дейност. Бюджетиране на базата 

на дейности. 

Одитинг 

17. Същност и значение на одита. Същност на одита. Значение на одита за 

икономиката. Разновидности на одита и видове одитори. Историческо развитие на 

одита. 

18. Нормативна база на одита. Нормативно регулиране на одита в България. Обекти на 

независимия финансов одит. Обхват на Закона за независимия финансов одит. 

Организация на независимия финансов одит. Придобиване на правоспособност на 

дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Права, задължения и 

отговорности на регистрираните одитори. Институт на дипломираните експерт-

счетоводители. Публичен надзор над регистрираните одитори. 

19. Стандарти на Международната федерация на счетоводителите. Необходимост от 

одиторски стандарти. Класификация на стандартите на Международната федерация 

на счетоводителите и на одиторските ангажименти. 

20. Професионална етика в одита. Фундаментални принципи на поведение на 

одиторите. Заплахи, които засягат спазването на фундаменталните принципи. 

Предпазни мерки за елиминиране на заплахите или тяхното свеждане до приемливо 

ниво. 

21. Одитни доказателства и документиране на одита. Същност на доказателствата. 

Твърдения за вярност. Одитен риск. Одитни доказателства. Одитни процедури. 

Аналитични процедури. Одитна документация. 

22. Вътрешен контрол. Същност на вътрешния контрол. Елементи на системата за 

вътрешен контрол на модела COSO. Значение на вътрешния контрол за финансовия 

одит. 

23. Одитен процес. Етапи на одитния процес. Приемане на одитния ангажимент. 

Планиране на одита – същност и значение на планирането на одита, обща одитна 

стратегия и план на одита, ниво на същественост, одитни процедури за оценка на 
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риска, измами и грешки, документиране на разбирането за вътрешния контрол. 

Отговор на оценени рискове. 

24. Одитни извадки. Подходи за избор на обекти за тестване в одита. Същност и 

класификация на одитните извадки. Прилагане на атрибутивна одитна извадка. 

Прилагане на вариационна одитна извадка. Прилагане на монетарна извадка. 

25. Приключване на одита и издаване на одиторски доклад. Процедури при 

приключването на одита. Одиторски доклад. Немодифицирано мнение на одитора. 

Модификации на мнението, изразено в одиторския доклад. Параграфи за обръщане 

на внимание и параграфи по други въпроси в одиторския доклад. Друга информация, 

съдържаща се в одитиран финансов отчет. 

Финансов мениджмънт 

26. Финансова организация на фирмите. 

27. Връзка между риск и възвръщаемост. 

28. Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи. 

29. Анализ  и  оценка на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. 

30. Инвестиции във финансови активи. 

31. Капиталова структура. Дългосрочно финансиране. 

32. Дивиденти и дивидентна политика. 

33. Управление на оборотния капитал. 

34. Оценка финансово състояние на дружество. 

35. Сливания и изкупувания придобивания. 

36. Цена на цяло предприятие. 
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