
ХІІ клас 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ     

Български език 

      1.   Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса 

      2.   Езикът като система 

      3.  Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на   
зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа 

      4.  Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, 

„Цветарка”,  

„Зимни вечери”/ 

2. Гео Милев. Поемата „Септември”. 

3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, 

„Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/ 

4. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, 

„Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/ 

5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът 
„Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът 

„Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, 

„Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/ 

6. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”,  „История”, „Писмо”/ „Ти 

помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, 

„Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” / 

7. Димитър Димов – романът „Тютюн”. 

8. Димитър Талев – „Железният светилник”. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП  

  Български език 

1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни  

комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/ 

2. Функциониране на  езика в дискурса. Задължителност и свобода  при употреби на 

езика.  

Кохезия и кохерентност 

3  Дискурсен анализ на текст 

4  Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане 

на     различни дискурсни техники 

 

                Литература 



1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у 

Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата” 

2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел” 

3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится” 

4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър” 

5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади” 

6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”  

7. Атанас Далчев. „Фрагменти” 

8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по  

            избор/ 

9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият 

ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят” 

10. Георги Караславов. Романът „Снаха” 

11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия 

светоглед 

12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души” 

13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам” 

14. Съвременна българска поезия – автор по избор 

15. Съвременна българска проза – автор по избор 

16. Съвременна българска драма – автор по избор 

 

II.Критерии за оценяване: 

      Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните 

знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за 

хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на 

културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в 

сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и 

заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява 

аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и 

стилови норми на книжовния български език. 

    Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице 

социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, 

допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на 
съчинението. 

    Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност 
при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и 

стилови грешки. 

    Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при 

формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови 

норми на книжовния български език. 

    Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната 

епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не 

умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова 

култура. 

 

 

 

 

 



АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

 

I. ГРАМАТИКА:   

    1. Съществително име – бройни, небройни, множествено число 

    2. Прилагателно име – степени за сравнение 

    3. Наречия. Видове. 

    4. Глагол: видове; глаголни времена – simple, continuous, perfect - 

 Сегашно, минало.Бъдеще просто. Изразяване на планирано бъдеще действие. 

    5. Видове словоред Емфаза. 

    6. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената. 

    7.  Условни изречения. Видове и употреба 

    8. Хипотетични изречения и изрази. 

    9. Страдателен залог. Форми в различни времена.  Непряко допълнение в страдателен 

залог. 
    10. Употреба на глаголи с инфинитив и с ing-форма. 

    11. Определителен и неопределителен член. Употреба. 

  

II. ЛЕКСИКА 

1. Дом. Стаи и обзавеждане 

2. Училище. Класна стая, учебни часове. 

3. Градът – улици, упътване за движение, основни  понятия. 

4. Пазаруване 

5. Музика 

6. Спорт 

7. Транспорт, транспортни средства 

8. Почивка и ваканции 

9. Благотворителност. Начини да се помогне на хора в неравностойно положение. 

10. Растения и животни, застрашени от изчезване. 

11. Телевизия, кино. 

12.  Търговия и реклама. 

13. Източници на енергия. Горива. Парников ефект. 

 

ІІІ. Кратко съчинение на битова тема в рамките на 100 – 120  думи. 

     

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на сериозни 

грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър:  Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб:  Невъзможност за изразяване на англ. Език, неспазване на граматичните правила. 



    

 

НЕМСКИ ЕЗИК  

 

 

МАТЕМАТИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Права и равнина. 

2. Ъгъл между две прави. 

3. Перпендикулярност на права и равнина. 

4. Ъгъл мужду права и равнина. 

5. Двустенен ъгъл. 

6. Призма. 

7. Пирамида. Пресечена пирамида. 

8. Цилиндър. 

9. Конус. Пресечен конус. 

10. Сфера. Кълбо. 

 

 

Критерии за оценяване 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16. 

За оценка: Среден – 4 точки;  

                  Добър – 8 точки; 

                  Много добър – 12 точки; 

                  Отличен – 16 точки. 

 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Процесорите 

2. Твърдите дискове 

3. Дънна платка 

4. Компютърна памет 

5. Носители на информация 

6. Монитори 

7. Предпечатна подготовка – видове печат, издателски системи 

8. PDF  формат 

9. Обмен на данни  между различни приложни програми 

10. Трансформиране на документи и презентации, създадени  чрез Microsoft Ofice в Web 

страница 

11. Използване на макроси 

12. Работа с мултимедийни продукти 

13. Възможности на ИТ запредставяне на информация – JavaScript 



14. Създаване на Web сайт   - CSS  

15. Възможности на ИТ запредставяне на информация 

16. Създаване на уеб сайт 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

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

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

върху писмената и практическата част. 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1    История и колективна  памет 

 2.   Нация и гражданско общество 

 3.   Балкани,балканистика,балканизъм. 

 4.   Източният въпрос 

 5.   Фактори за ранното национално формиране 

 6.   Сърбия  /1804 – 1838г./ 
 7.   Гърция  _1821 – 1864/ 

 8.   Влашко и Молдова 

 9.   Борбите за независимост на Черна гора и албанците срещу Османската империя 

 10.  Национална консолидация на хърватите и словенците в Дунавската монархия. 

 11.  Босна и Херцеговина под османска и австро-унгарска власт 

 12.  Сърбия в ролята на  „балкански Пиемонт” 



 13.  Либералният  проект за южнославянска федерация 

 14.  Критските въстания 

 15.  Македонският въпрос – политически и културни аспекти 

 16.  Криза на парламентарната демокрация 

 17.  Нови държави – нови малцинства 

 18.  Национализъм и национален въпрос след Първата световна война 

 19-  От антифашизъм към социална революция 

 20.  Изковаването на „желязаната завеса” на Балканите 

 21.  Балканските страни в годините на „студената война” 

 22.  Разпадането на комунизма в Югоизточна Европа 

 23.  Гражданската война в Югославия /1990 – 1995 г/ 
  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за 
оценяване на първия въпрос са:   

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при 

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на 

темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен 

просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки. 

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Тестът съдържа въпроси  със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е 

отбелязана в края на всеки един от тях. 

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:  

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 

 

СВЯТ  И ЛИЧНОСТ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Природа и общество. 

2. Глобализацията – тревога и надежда. 

3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността. 

4. Културно наследство. 

5. Култура и индивидуализъм. 



6. Етнически малцинства в България. 

7. Лично отношение към етническите малцинства. 

8. Публичното дискутиране. 

9. Защита на основните човешки права. 

10.  Политически системи в САЩ и Русия 

. 

ІІ. Критерии за оценяване 

 

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и 

частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2.  

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията 

за познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3. 

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички 

познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4. 

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, 

видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки,  за да се справи успешно с 

образователните задачи получава оценка Много добър 5. 

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го 

преобразува  и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови 

възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6. 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Екологоустойчиво развитие на света. 

2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси. 

3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска 

Америка. 

4. Безработицата като социално явление. 

5. Бедността като социално-икономическо явление. 

6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство. 

7. Типология на страните в света. 

8. Световни икономически организации. 

9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, 

обществото и екологията. 

10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България. 

11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието. 

12. Безработицата и социалната политика на България. 

13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – 

сравнителна характеристика на два региона по избор. 

14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – 

сравнителна характеристика на два региона по избор. 

15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика 

на регион по избор. 

16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика 
на регион по избор. 

 



ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 

на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови 

грешки.   

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, 

стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен 

задълбочено. 

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични или стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание 

на темата, нарушена е  хронологическата и логическата  последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, 

правописни или стилови грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки. 

ПАРИ,БАНКИ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Произход,същност и функции на парите.                                                                                 

2.Маса на парите в обръщение и нейното регулиране.                                                                

3.Покупателна сила на парите,обезпеченост и стабилност на парите.Инфлация.          

4.Банки и банкова система-произход,същност и видове.                                                      

5.Централна банка-същност,функции и управленска структура.                                              

6.Същност и операции на търговските банки.                                                                                 

7.Финанси,финансова система и финансови пазари.                                                          

8.Същност и функции на банковия мениджмънт.                                                                      

9.Мениджмънт на централната банка и на нейните операции.                                       

10.Мениджмънт на търговските банки и техните операции.                                                    

11.Процесът на финансиране и неговото управление.                                                               

12.Инвестиране на капитала и неговото управление.                                                        

13.Спестявания и инвестиции.                                                                                                    

14.Вземане и отпускане на заеми.                                                                                                

15.Банковото дело и неговото регулиране.                                                                                 

16.Управление на ликвидността и риска.                                                                                

17.Финансов анализ-същност,значение и видове.                                                                      

18.Финансово планиране.                           

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 



Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 

на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. 
Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки 

или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Маркетингова стратегия и упраление на фирмата 

2. Определяне на целите 

3. Стимулационен анализ 
4. Анализ на възможностите на фирмата 

5. Диферсификация 

6. Инфомация и информационно осигуряване /НСИ/. 

7. Основни понятия в статистиката 

8 Статистическо изследване 

9. Оформяне на статистически редове и таблици 

10. Статистически графични изображения. Диаграми 

11. Графични изображения на развитие 

12. Графични изображения на зависимости 

13. Абсолютни и относителни величини 

14. Средни величини. Средна аритметична величина 

15. Статистическо разсейване. Видове измерители 

16. Извадкови статистически изследвания - същност 

17. Сфери на приложение 

18. Формиране на извадката при репрезентативно статистически изследване 

19. Статистическа грешка на оценка.  Интервал на доверителност 

20. Планиране обема на репрезентатините извадки 

21. Статистическо изследване на зависимости.  Обща характеристика 

22. Сегментираане на пазара 

23. Избор на целеви пазари. Позициониране на пазара 

24 Сведения за продукта 



25. План по продажбите и печалбата 

26. Маркетингова стратегия. Комплекс маркетингови мероприятия 

27. Маркетингов бюджет. Определяне на маркетингов бюджет 

28. Марктингов контрол 

29. Установяване на зависимост между размера на продажбите и размера на инвестициите в 

маркетингът. 

30. Критерии за оценка на маркетиговите инвестиции. Оценка на маркетинговите инвестиции 

31. Що е етика? 

32. Що е криза? 

33. Общочовешки ценности 

34. Възникване на криза. Начини за преодоляване на кризата 

35. Лични ценности- основи 

36. Вашите ценности-какво има най-голямо значение? 

37. Изконните ценности в действие 

38. Конфликт на ценности. Видове кризи 

39. Пречки при осъществяване на правилно решение 

40. Личните ценности в бизнес етиката 

41. Бизнес етика и общество 

42. Бизнесът, обществото и света  

43. Вземане на бизнес решения 

44. Защо етиката е важна за бъдещето ти 

45. Етиката – кой си ти и в какво се превръщаш? 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки 

или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 



СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.  Същност, поява и развитие на стопанската отчетност 

2. Видове отчетни измерители 

3. Клонове на стопанската отчетност 

4. Управлението като информационен процес 

5. Сфера на приложеие на счетоводството. Имуществото на предприятието 

6. Съдържание, състав и структура  на активите на предприятието 

8. Същност на стопананските операции и прoцеси и основните типове стопански операции 

9. Същност и характерни черти на условните активи и пасиви 

10. Обща характеристика на методологията на счетоводството 

11. Елементи на методологията на счетоводството 

12. Същност и форми на практическа реализация 

13. Същност на балансовото обобщаване /балансов метод/ и форма на практическо 

изразяване 

14. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Типово балансова схема 

15. Корективни /регулативни/ балансови пера. Брутен и нетен счетоводен баланс 

16. Видове счетоводни баланси 

17. Необходимост, същност и значение на счетоводните сметки 

18. Съдържание, структура и форми на счетоводни сметки. Оформане на счетоводните 

сметки 

19. Същност и логически основи 

20. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии 

21. Същност на документирането. Класификация на счетоводните документи 

22. Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации  

23. Същност, необходимост, роля и значение на оценяването и калкулирането 

24. Периодично оценяване на елементите от имуществото на предприятието 

25. Сводка на отчетните данни като елемент наметодологията на счетоводството 

26. Хронологичното счетоводно отчитане – същност и функции 

27. Систематичното счетоводно отчитане – същност и видове 

28. Оборотни ведомости за положението по синтетичните и аналитичните счетоводни сметки 

29. Счетоводни грешки и начини за тяхното отстраняване 

30. Класифицирането на счетоводните сметки според: връзката им със счетоводния баланс; 

степента на обобщаване на отчетните данни; икономическата същност на отразяваните чрез 
тях обекти;техната структура и предназначение 
31. Сметкоплан- съдържание и принципи на изграждане 

32. Счетоводни регистри – същност и видове 

33. Счетоводни форми -същност и основни видове 

34. Организационни основи на счетоводсвтото на предприятието 

35. Характериситка на капиталите 

36. Отичитане на капиталите 

37. Отчитане на финансиранията 

38. Отчитане на дълготрайните активи според:придобиването 

/увеличаването/;амортизирането; поддържането на ремонта; намалението  и ликвидацията 

39. Отчитането на нематериалните активи:придобиването / увеличаването/ намалението 



40. Отчитане на дълготрайните финансови активи 

41. Отчитане на положителната търговска репутация 

42. Отчитане на материалите 

43. Отчитане на продукцията 

44. Отчитане на стоките и амбалажа. Отчитане на стоките. Отчитане на амбалажа 

45. Отчитане на краткотрайните материални активи /материални запаси/ 

46. Отчитане на разчетите с контрагентите /доставчици и клиенти/ 

47. Отчитане на разчетите на персонала и сътружниците: с персонала;с подчинените лица 

48. Отчитане на разчетите със съдружниците 

49. Отчитане на разчетите с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства 

50. Отчитане на разчетите по данъка върху печалбата и върху добавената стойност 

51. Отчитане на разчетите, свързани с начисляването и внасянето на данък по Закона за 

облагане на доходите на физически лица; 

52. Отчитане на разчетите по социалното осигуряване / във връзка със здравното 

осигуряване/ 

53. Отчитане на вътрешните разчети 

54. Отчитане на паричните средства 

55. Форми на безналични плащания 

56. Отчитане на парични средства в лева  

57. Отчитане на валутните средства  

58. Отчитане на краткосрочни инвестиции 

59. Отчитане на акциите и облигациите като краткосрочни инвестиции 

60. Отчитане на държавните ценни книжа  

61. Отчитане на краткосрочни заеми  

62. Отчитане разходите за дейността 

63. Отчитане на разходите по икономически елементи 

64. Установяване и отчитане на разходите за дейността по функционално предназначение 

65. Калкулиране на себестойността на продукциаята и услугите 

66. Отчитане на разходите за организация и управление 

67. Отчитане на разходите за продажба на продукция  и услуги 

68. Отчитане на разходите за бъдещи периоди 

69.  Особености при отчитането на разходите в различните сфери на дейност 

70.  Отчитане на финансовите разходи 

71. Отчитане на извънредните разходи 

72. Характеристика на приходите като обект на счетоводството 

73. Отчитане на приходите от дейността 

74. Отчитане на приходите от продажби 

75. Отчитане на приходите за бъдещи периоди 

76. Отчитане на финансовите приходи 

77. Отчитане на извънредните приходи 

78. Отчитане на приходите 
79. Характеристика на финансовиите резултати като обект на счетоводството 

80. Формиране на отчитане на резултатите от текущата година 

81. Отчитане на разпределената печалба 

82. Отчититане на непокритата загуба и неразпределената печалба от минали години 

83. Същност на годишното счетоводно приключване.Годишни счетоводни отчети 

 



ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки 

или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Предприемачество – същност,роля,процес-елементи и фактори.                                  

2.Типове предприемачи.Българският предприемач и влиянието на ЕС.            

3.Основи на дребния бизнес.Развитие на малки и средни предприятия/МСП/.                                                                                    

4.Външна и вътрешна среда.                                                                                           

5.Бизнес план.                                                                                                             

6.Мениджмънт-роля и основни характеристики.                                          

7.Планиране-видове ,поставяне на цели.                                                           

8.Бизнес стратегии.                                                                                                   

9.Организирането на МСП като функция.                                                          

10.Организационни структури на управление.                                                    

11.Ръководство-функция и стилове.                                                                   

12.Мотивация.Управление на човешките ресурси.                                                     

13.Функция на контрола.Видове контрол.                                                             

14.Система за контрол.Методи и техники за контрол.                                         

15.Спицифични характеристики в управлението на МСП.                                     

16.Стратегии за успех-комуникации,работа в екип.                                            

17.Лидерство-същност,умения,модел. 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 



Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки 

или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 

констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

І.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на 

обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по 

таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в 

цифрови оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, 

конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното 

упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на 

стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва 

да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я 

подава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната 

линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на 

топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 

 

 



  
- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Ученикът  взема  топката  и  в  среден стоеж  подава  с  двете  ръце  отдолу  на  

височина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на упражнението 

следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като 

топката се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  височина. След  като  направи  три 

подавания на тази  височина,  изпълнява  четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля 

мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За всяко успешно подаване  се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки. 

• За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки. 

 



 

 

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 

Момичета 15 г. 
 

Тест 

точки 

Бягане 

50 м. 

Скок дължина от място Бягане 

300 м. 

Изправяне от тилен 

лег 

0 Над 9,2 До 155 Над 83 До 45 

1 8,8 – 9,2 156 – 166 77 – 82 46 - 56 

2 8,6 – 8,7 167 - 174 74 – 76 57 – 63 

3 8,3 – 8,5 175 – 182 70 – 73 64 – 70 

4 8,0 – 8,2 183 - 193 65 – 69 71 - 80 

5 Под 8,0 Над 193 Под 65 Над 80 

 

Момчета 15 г. 
 

Тест точки Бягане 

50 м. 

Скок дължина от място Бягане 

600 м. 

Хвърляне на плътна топка 3 кг. 

0 Над 8,4 До 184 Над 162 До 470 

1 7,8 – 8,4 185 - 198 152 – 161 471 – 542 

2 7,5 – 7,7 199 – 208 146 – 151 543 – 590 

3 7,2 – 7,4 209 - 218 139 – 145 591 – 638 

4 6,9 – 7,1 219 - 232 130 – 138 639 – 710 

5 Под 6,9 Над 232 Под 130 Над 710 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

40 т. - отличен 6,00  29 т. - добър 4,34  

39 т. - отличен 5,86   28 т. - добър 4,17  

38 т. - отличен 5,75   27 т. - добър 4,00  

37 т. - отличен 5,62   26 т. - добър 3,83  

36 т. - отличен 5,50   25 т. - добър 3,66  

35 т. - мн. добър 5,34            24 т. - добър 3,50  

34 т. - мн. добър 5,17            23 т. - среден 3,34  

33 т. - мн. добър 5,00          22 т. - среден 3,17  

32 т. - мн. добър 4,83          21 т. - среден 3,00  

31 т. - мн. добър 4,66          под 21 т. - слаб 2,00  

30 т. - мн. добър 4,50 

 

 

 

 



ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дата:                                                                                                                                        

Вариант 2 

 

Трите имена: ....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме? 

    а: 20 минути 

    б: 30  минути 

    в: 25 минути 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален? 

    а: крило 

    б: разпределител 

    в: бег 

3. Играч може да задържа топката максимално в ръце: 

    а: две секунди 

    б: четири секунди 

    в: три секунди 

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала? 

    а: заслон 



    б: посрещане отгоре 

    в: седем метрово хвърляне 

5. Вратарска топка се отсъжда: 

    а: при топка в аут 

    б: при гол 

    в: при съдийска топка 

 

Дисциплина: Футбол 

 

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече: 

    а: пасове 

    б: точки 

    в: голове 

7. На ъглите на игрището са поставени: 

    а: конуси 

    б: специални знамена 

    в: стойки 

 

8. Кой от изброените постове, не е футболен? 

    а: вътрешен халф 

    б: тежко крило 

    в: централен защитник 

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от: 

    а: вратарското поле 

    б: от центъра на игрището     

    в: извън вратарското поле 

10. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 6:0 

    б: 3-5-2 



    в: 3:2 

Дисциплина: Волейбол 

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до: 

    а: 21 точки 

    б: 25 точки 

    в: 15 точки 

12. Игрището се разделя условно на: 

    а: шест зони 

    б: три зони 

    в: пет зони 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „ешелон” 

    б: „крило-крило” 

    в: „сръбски заслон” 

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато: 

    а: играч не се намира в зоната си 

    б: играча е в зоната си 

    в: играча е извън игралното поле 

Дисциплина: Баскетбол 

15. Баскетболната среща е разделена на: 

    а: четири части по 10 минути 

    б: три части по 12 минути 

    в: две части по 20 минути 

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с: 

    а: начален удар 

    б: странична топка 

    в: съдийска топка 

17. Кой от термините е баскетболен? 

    а: параван 



    б: заслон 

    в: стена 

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват: 

    а: от страничната линия 

    б: наказателната линия 

    в: от подкошието 

Дисциплина: Лака атлетика 

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала? 

    а: 400 метра 

    б: 300 метра 

    в: 200 метра 

20. Колко тежи гюлето при мъжете? 

    а: 7 килограма 

    б: 7 килограма и 260 грама 

    в: 6 килограма 

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с 

химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята 

отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води до нула точки. 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 

11-14 Добър 4 

15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 

Оценка от практически изпит: 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 

г. 

 


