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Форматът на Държавния изпит 

Държавният изпит на студентите от специалност “ФИНАНСИ” за придобиване на образователно-

квалификационната степен “Бакалавър” е писмен. Състои се от две части, с общото времетраене от 

300 минути (5 часа по 60 минути).  

Първата част представлява разработка на една тема от конспекта за държавния изпит, съдържащ 44 

основни, възлови теми за специалност „Финанси”. 

Втората част включва решаване на система от казуси, които обхващат изучаваната през годините на 

обучeние финансова материя. Казусите съдържат решаването на логическо-математически задачи, 

тестове, реални практически ситуации и дискусионни проблеми. Те обхващат операциите и сделките с 

валута и финансови инструменти, личното мнение на дипломанта и други актуални аспекти. Казусите 

включват още практико-приложните аспекти на паричния пазар, кредита и лихвата, междубанковия 

валутен пазар FOREX, валутния курс и валутните котировки. Материята конкретизира операциите по 

покупко-продажбата на валута, пазара на ценни книжа и финансови инструменти, фалшификация на 

основните видове чуждестранни валути. Тя съдържа корпоративното подоходно облагане, косвените 

данъци, данъчния и митническия контрол, операциите с финансови деривативи, злато, петрол, 

контракти за разлики (CFD - Contract for Difference) и други образователни низши, свързани с 

функционирането на финансовия механизъм.  

 Системата от казуси отразява както реалното състояние на международните финансови пазари, 

така и световната финансова конюнктура. Тя отчита влиянието на дълговите проблеми в Европа, 

бюджетните дефицити в САЩ, финансово-кредитната експанзция на Китай и други възлови, проблемни 

аспекти, свързани със състоянието на финансовия пазар в България. Целта, която се преследва е 

изучавания фундаментално-теоретичен и практико-приложен материал от студентите по специалност 

“Финанси” да може адекватно и компетентно да се прилага в определена реална ситуация на 

финансовия пазар, в банковата сфера или в конкретна бизнес дейност.  

Оценяване  

Задължително условие е на една от двете части – разработена тема и решени казуси, студента на няма 

слаба оценка. Оценяването се извършва по определени критерии от Държавна изпитна комисия, 

назначена със определена заповед на Ректора на БСУ, която включва председател и членове. 

Резултатите от писменния държавен изпит по финанси се оповестяват точно в определен ден и час от 

председателя на Държавната изпитна комисия. 
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