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П  Р  А  В  И  Л  А 
 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ 
СПЕЦИАЛНОСТ “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ” В УНСС 

 
 
1. Тези  правила регламентират организацията и провеждането на държавния изпит по 

специалността за студентите от специалност “Финансов контрол” на УНСС, образователно - 
квалификационни степени “бакалавър”. 

 
2. С приложението на правилата се цели повишаване на обективността на оценяването, 

унифициране на принципите и критериите за оценяване, подобряване на мотивацията на 
студентите за системна и непрекъсната  подготовка до края на обучението. 
 

3. Обучението на студентите в образователно - квалификационна степен “бакалавър”, 
специалност “Финансов контрол” завършва с полагане на държавен изпит, който е писмен и 
устен. 

 
4. 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.  

 
5. Студентите получават тематичния въпросник за подготовка на държавния изпит не по-късно 

от три месеца преди датата на провеждането му. 
 
6. До държавен изпит се допускат студенти, положили успешно всички семестриални изпити по 

учебен план. 
 
7. Държавният изпит се организира в рамките на дипломните сесии: 

7.1. редовна, която се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец 
след приключването на лятната сесия; 

7.2. редовна поправителна, която се провежда не по-късно от един месец след началото 
на учебната година; 



7.3. извънредна поправителна, която се провежда не по-рано от две седмици и не по-
късно от един месец след приключването на зимната изпитна сесия на следващата календарна 
година; 

7.4. заключителна поправителна, която се провежда едновременно с редовната 
дипломна сесия на следващия випуск.; 

7.5. Датата на провеждане се обявява на интернет страницата на УНСС и на 
информационното табло не по-късно от 45 дни преди провеждането. 

 
8. Студентите трябва да бъдат пред аудиторията за провеждане на държавния изпит най- късно                
15 минути преди обявения начален час, без да влизат в залата. Студентите влизат в изпитната 
зала с разрешението и под контрола на квесторите след проверка на студентските им книжки или 
друг документ, удостоверяващ тяхната самоличност (лична карта или шофьорска книжка). 
 
9. Личните вещи, които не са необходими за провеждане на изпита, се оставят на място в залата, 
определено от квесторите. Квесторите не носят отговорност за тяхното съхраняване. 
Студентите, които имат притеснения относно собствените си ценности и вещи, не следва да ги 
носят със себе си в деня на провеждане на изпита.  

 
10. Мобилните телефони и всякакви други електронни устройства се изключват и се оставят в 
личните вещи по реда на т. …Допустими по време на изпита са лични вещи като: документи за 
самоличност, налични пари, ключове, портфейл, ръчен часовник, лекарства, вода, шоколадови 
изделия и други обичайно използвани в ежедневието дребни предмети. По преценка на 
квесторите някои лични вещи, които създават условия за измама, могат да бъдат забранени за 
ползване по време на изпита и достъпа на студентите до тях да бъде ограничен. 

 
11. Изпитът се анулира и студентът получава слаба оценка в следните случаи:  

11.1.  при откриване предметите, посочени в т…..;  
11.2.  ако се установи, че вместо студента се яви друго лице;  
11.3.  при доказано преписване или опит за преписване;  
11.4.  при установена измама или опит за измама;  
11.5.  при отказ за съдействие на квесторите за установяване на обстоятелствата по тази 

точка, букви от а) до г). 
 
12. Писменият изпит се провежда под формата на тест, обхващащ включени в тематичния 
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. Общата оценка от теста е по 
шестобалната система, в съответствие с набрания общ брой точки от всеки студент. 
 
13. Писменият изпит е анонимен. Всеки от студентите, полагащи изпита, при влизането си в 
изпитната зала тегли на лотариен принцип индивидуален формуляр, който е предварително 
номериран и включва празно място за трите имена и факултетния номер. Индивидуалният 
формуляр се съхранява от студента до нанасянето на оценката му от писмения изпит в протокол 
на държавната изпитна комисия. 
 
14. Верните отговори на теста се посочват на отделна бланка за отговори с химикалка със син 
цвят. Бланката съдържа празни места за попълване на номера от индивидуалния формуляр и 
отговорите на въпросите от теста. Не се разрешава поставянето на други знаци освен 
записването на номера от формуляра и кръгчета на местата на верните отговори. Маркирането 
на повече от един отговор не носи точки, дори ако единият от тях е верен. В случай на сгрешен 
отговор, студентът има право да получи нова бланка за отговори. 



 
15. Държавната изпитна комисия обявява резултатите от писмения изпит в деня на неговото 
провеждане. Оценките се огласяват на информационното табло пред катедра “Финансов 
контрол” по номерата на индивидуалните формуляри на студентите. 
 
16. Поименното вписване на оценките от писмения изпит в протоколи на държавната изпитна 
комисия става преди явяването на студентите на устен изпит, при представяне на 
индивидуалните формуляри на определено от комисията лице. 
 
17. По време на държавния писмен  изпит се забраняват внасянето и ползването на мобилни 
телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от страна на студентите. При неспазване на 
забраната писмената работа се анулира. При доказано преписване или опит за преписване и 
внасяне на материали, свързани с  изпита, писмената работа на дипломанта се анулира.  
 
18. Продължителността на писмения изпит е два часа, която не включва проверка на писмените 
работи от държавната изпитна комисия. 
 
19. При получаване на слаба оценка на писмения изпит студентът не се допуска до устен. 
 
20. За полагането на устния държавен изпит студентът изтегля пред изпитната комисия 
лотарийно две теми от тематичния въпросник. За систематизиране на отговорите всеки студент 
получава минимум половин час. 
 
21. Критериите за  оценяване на устния изпит се определят и обявяват предварително от 
изпитната комисия при спазване на следните общи изисквания: пълнота, системност, точност, 
яснота и логичност на изложението. Знанията на студентите се оценяват по шестобалната 
система. 
 
22. В студентските книжки и протоколите оценките се внасят след приключване на устния 
компонент на държавния изпит. 
 
23. Подписаните и изведени под номер окончателни протоколи се предават от председателя на 
изпитната комисия в отдел “Студенти”, за внасяне на оценките в главните книги и изготвяне на 
дипломите. Приетите окончателни изпитни протоколи по никакъв повод не се изнасят от отдел 
“Студенти”. В тях не може да се правят дописвания и други корекции 
 
24. Крайната оценка от държавния изпит се формира като средна аритметична величина от 
оценките на писмения и устния изпит. 
 
 

Правилата са приети на заседание на катедра “Финансов контрол” от 25.02.2013 г. 
(протокол № 5) и от Факултетен съвет на факултет “Финансово - счетоводен” на 11.03.2013 г. 
(протокол №  ФСФ – 2/11.03.2013 г. 
 

ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ                                             РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
“ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН”:                    “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”: 
 
......................................................      ............................................. 
 
(проф. д-р Сн. Башева)      (проф. д-р Огнян Симеонов) 


