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Предговор 

Уважаеми студенти, 
Настоящото помагало има за цел да улесни вашата подготовка за държавния из-

пит, който ви предстои. ПРАВИЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО 
СПЕЦИАЛНОСТТА можете да намерите на сайта на УНСС, Финансово-счетоводен фа-
култет (Линк към подсайт: Финансово-счетоводен факултет), Обучение, Държавни 
изпити и защити. Във връзка с обявената извънредна ситуация държавният изпит 
сесия юли 2020 г. ще се проведе по допълнително оповестени правила. 

Държавният изпит се полага на основата на приет от катедра „Финансов контрол” на 
УНСС тематичен въпросник, утвърден от зам.-ректора в ОКС „Бакалавър”, в който се 
включват основни теми от подбрани, профилиращи обучението по специалността, 
дисциплини. Броят на темите от всяка дисциплина съответства на относителния дял на 
нейния общ хорариум в учебния план на специалността. 

Писменият изпит се провежда под формата на тест, обхващащ включени в тематич-
ния въпросник области. За всеки от въпросите в теста се посочват по четири възможни 
отговора, един от които е верен. Всеки верен отговор носи по една точка. 

Помагалото е структурирано в две части: 
 Част Първа, в която са включени актуални към 01.05.2020 г. нормативни актове и
 Част Втора, която, под формата на примерни въпроси, предоставя възможност да

проверите своите знания.
Част Първа ще ви осигури необходимата нормативна информация, която е възмож-

но да е претърпяла изменение спрямо тази към момента на вашето обучение по съот-
ветната дисциплина. 

Част Втора ще позволи да прецените средното време, което е необходимо за реша-
ването на един въпрос и по този начин да разпределите по-добре времето, с което ще 
разполагате на държавния изпит. 

1
 В помагалото са включени и области, които вие не сте изучавали като самостоятелни дисциплини и 
които няма да влязат в изпитния тест. 

http://faculties.unwe.bg/finacc
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