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Регламент 
за провеждане на Национално състезание по счетоводство 

 
Цели на състезанието 
1.  Предоставяне на  възможност  за  творческа  изява  на   учениците; 
2. Създаване на подходяща среда за развитие и задълбочаване на знанията, уменията и 

компетентностите на  учениците; 
3. Насърчаване творческите търсения и новаторските решения на ученици при 

решаване на реални казуси от практиката в областта на счетоводството; 
4.  Установяване на  ползотворни,  взаимноизгодни  и  устойчиви взаимоотношения с 

партньори на университета в образователната сфера и бизнеса. 
 
Участници в състезанието 
В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас на средните училища в 

страната, които имат общ годишен успех за предходната учебна година не по-
малко от Мн. Добър 5.00. 

 
Организация на състезанието 
Състезанието ще се проведе неприсъствено на 26.11.2022 г. в рамките на 

Университетската национална олимпиада в самостоятелна секция. Участието на 
ученици в олимпиадата се състои от решаване на  електронен тест, през 
платформата eLearn на ИУ – Варна по предварителен график.  

В първия етап участниците заявяват участие в състезанието. На втория епат, по 
предварително разработен график, съобразно броя на участниците и капацитета на 
платформата eLearn, учениците решават тест. На третия етап жури оценява и 
класира резултатите от теста по предварително разработени критерии. 

 
Оценяване 
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. 
Оценяването на теста става на базата на посочените верни отговори, които носят 

определен брой точки. За непосочен отговор на тестови въпрос не се отнемат и не 
се присъждат точки. За грешен отговор не се отнемат точки. 

 
Жури 
Оценяването ще се извърши от жури, което включва преподаватели от катедра 
„Счетоводна отчетност“ при ИУ-Варна. 
 
Награден фонд 

1) Призовите места се присъждат индивидуално. 
2) Призовите места се награждават с: 
Признаване на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС 

„бакалавър“ в ИУ –Варна както следва: 
при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00);  
при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25);  
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при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50);  
при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75);  
при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00). 
 Заелите призови места в олимпиадата, при записване в ИУ – Варна (за обучение, 
субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на семестриални такси 
(заелите първо място се освобождават от заплащане на две семестриални такси, а 
заелите 2 и 3 място се освобождават от заплащане на една семестриална такса). 

3) Сертификати за участие. Участниците с резултат по-малък от 50 % от 
максималния брой точки получават сертификат за участие. 

4) Предметни награди. 
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