
УКАЗАНИЯ 
 

за провеждане на държавен изпит за студентите бакалаври   

от специалност „Стокознание и митническа дейност“, ОКС  „бакалавър“ 
          

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА МОДУЛА: 

1. ПЪРВИ МОДУЛ - тест (80 въпроса по 1 т. = 80 т.).  

Тестът съдържа 80 затворени въпроса с по 3 опции за отговор, от които само един 

е верен. Всеки верен отговор носи по 1 точка.  

Изпитният тест включва въпроси от представените теми в конспекта за 

държавен изпит. Тестът ще бъде достъпен за Вас в продължение на 90 минути. 

2. ВТОРИ МОДУЛ - писмен отговор на 5 отворени въпроси: 2 въпроса по 

стокознание на промишлените стоки, 2 въпроса по стокознание на хранително-

вкусовите стоки и 1 въпрос от митническите дисциплини (5 въпроси х 4 т. = 20 т.).  

Въпросите във втория модул обхващат някои от по-важните теми, включени в 

конспекта за държавен изпит. Всеки верен и пълен отговор носи по 4 точки. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ЯВЯВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ НА ДВАТА МОДУЛА. 

ДО ВТОРИ МОДУЛ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СЕ ДОПУСКАТ САМО 

СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 ТОЧКИ ОТ ПЪРВИ МОДУЛ. 

КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ СЕ ФОРМИРА САМО ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА 

ПОЛУЧИЛИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ТОЧКИ ОТ ВТОРИ МОДУЛ, КАТО СУМА ОТ 

ТОЧКИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДВАТА МОДУЛА. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА: 

• НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 ТОЧКИ ОТ ПЪРВИ МОДУЛ, 

• НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ТОЧКИ ОТ ВТОРИ МОДУЛ, КРАЙНА ОЦЕНКА НЕ 

СЕ ФОРМИРА. 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

 
за държавен изпит   

за студентите от  специалност „Стокознание и митническа дейност”, ОКС „бакалавър“ 
 

Стокознание на промишлените стоки 

 
1. Класификация на стоките. Основни правила и принципи за класификация. Видове класификации. 

Кодиране на стоките. Асортимент на стоките – същност, видове. Фактори за формиране и обновление 

на асортимента. Показатели за управление на асортимента. 

2. Стандартизация и сертификация на стоките – същност, цел, задачи. Обект, област и равнище на 

стандартизация. Методи на стандартизация. Категории и видове стандарти – структура, означение, 

съдържание. Видове сертификация – същност, изисквания, удостоверяване. 

3. Качество на стоките – същност. Показатели за качеството и методи за тяхното измерване. 

Потребителни свойства на промишлените стоки – функционални, ергономични, надеждност, 

естетически, икономически. 

4. Стъклените стоки. Класификация, асортимент и качество. Домакински стъклени стоки. 

Художествено – декоративни, строително – архитектурни и опаковъчни стъклени стоки. 

Окачествяване на стъклените стоки. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение. 

5. Керамични стоки. Фактори, формиращи качеството на керамичните стоки. Класификация, 

асортимент. Изисквания към качеството на  керамичните стоки – качествени показатели, видове 

дефекти. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение на керамичните стоки. 
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6. Битови метални стоки. Получаване на металните стоки – формуване, обработка, сглобяване, 

декориране, защита от корозия. Класификация и асортимент на битовите метални стоки. Качество на 

битовите метални съдове – емайлирани, алуминиеви, от неръждаема стомана. Опаковка, маркировка 

и съхранение на металните стоки.  

7. Битови електрически стоки. Класификация и асортимент на електрическите стоки. Изисквания към 

качеството на различните видове електрическите домакински стоки. Опаковка, маркировка и 

съхранение.  

8. Минерално - свързващи строителни стоки - строителна вар, гипс - състав, свойства. Хидравлично - 

свързващи минерални строителни стоки. Цимент. Класификация и асортимент на цимента. Основни 

свойства на цимента. Качество на цимента. Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение. 

9. Пластмаси. Състав, получаване, класификация. Основни потребителни свойства на пластмасите. 

Изкуствени и синтетични пластмаси - класификация, асортимент, основни свойства.   

10. Горива – течни и твърди горива. Класификация, асортимент, състав и свойства. Основни качествени 

показатели, транспорт и съхранение. 

11. Пигменти – определение, класификация, свойства. Ахроматични и хроматични пигменти - 

асортимент, качество. Специални пигменти. Опаковка. Маркировка, транспорт и съхранение на 

пигментите. 

12. Минерални торове – определение, основни изисквания, класификация, основни потребителни 

свойства. Азотни, фосфорни и калиеви минерални  торове – асортимент и качество. Опаковка, 

маркировка, транспорт и съхранение на торовете.  

13. Хартия. Класификация и асортимент на хартията. Основни потребителни свойства на хартията. 

Качество на хартията. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение. 

14. Детски играчки – значение за възпитанието и развитието на децата. Класификация. Изисквания към 

детските играчки. Потребителни свойства на детските играчки. Опаковка, маркировка, транспорт и 

съхранение. 

15. Текстилни влакна. Класификация и асортимент. Основни потребителни свойства на текстилните 

влакна. Изисквания към качеството на текстилните влакна. 

16. Тъкани. Класификация. Потребителни свойства на тъканите – геометрични (линейни), 

експлоатационни, естетични, хигиенни. 

17. Тъкани. Принципи за определяне на качеството. Основни физико-механични показатели. Дефекти - 

характеристика и видове. Бонификация на дефектите. Окачествяване на памучни, ленени, вълнени и 

копринени тъкани. Опаковка, маркировка, съхранение.  

18. Готово облекло. Основи на производството. Класификация и асортимент. Потребителни свойства. 

Окачествяване. Опаковка, маркировка, съхранение. 

19. Обувни стоки. Материали за изработване на обувките. Класификация и асортимент. Потребителни 

свойства на обувките. Качество на обувките - методи за окачествяване, показатели, дефекти. 

Опаковка, маркировка, съхранение. 

20. Парфюмерийни и козметични стоки. Фактори, формиращи качеството. Класификация и асортимент. 

Потребителни свойства и качество. Опаковка, маркировка, съхранение. 

 

Стокознание на хранително-вкусови стоки 
 

1. Прясно мляко - химичен състав, хранителна ценност, добиване и технологична обработка, качествени 

изисквания, недостатъци и фалшификация. 

2. Българско кисело мляко – производство, химичен състав, класификация, качествени изисквания, 

съхранение, недостатъци. 

3. Сирене - химичен състав, хранителна ценност, класификация. 

4. Бяло саламурено сирене - производство, класификация, качествени изисквания, съхранение, 

недостатъци. 

5. Месо - класификация, качествени изисквания, съхранение и недостатъци. 

6. Колбасни изделия – суровини, производство, класификация, качествени изисквания, недостатъци. 

7. Яйца - строеж, химичен състав, технологична обработка, класификация, качествени изисквания, 

съхранение и недостатъци. 

8. Растителни масла - извличане, рафиниране и видове. 

9. Риба – морфологичен строеж и химичен състав, класификация. Следсмъртни промени в тъканите на 

рибата: хиперемия, следсмъртно вцепеняване, автолиза, гниене. 

10. Пресни плодове – състав и класификация. Семкови, костилкови и ягодови плодове. 

11. Пресни зеленчуци – състав и класификация. Клубеноплодни, кореноплодни, доматени и луковични 

зеленчуци. 

12. Зърнени храни - строеж, химичен състав, качествени изисквания.  



3 
 

13. Брашно - химичен състав, производство, видове и типове, качествени изисквания, зреене и 

съхранение. 

14. Хляб - състав и хранителна ценност, производство, класификация, качествени изисквания, възможни 

недостатъци и болести, съхранение и стареене. 

15. Шоколад - химичен състав, производство, класификация, качествени изисквания, съхранение.  

16. Високоалкохолни напитки (не подсладени и подсладени) – представители, технология на 

производство, качествени изисквания. 

17. Вина - химичен състав и хранително-вкусово значение, производство и класификация. Съхранение, 

промени  при съхранение и качествени изисквания. 

18. Пиво - химичен състав, производство, класификация, качествени изисквания, съхранение, 

недостатъци. 

19. Чай -  химичен състав, беритба и технологична обработка, класификация, качествени изисквания, 

съхранение. 

20. Сурово кафе - химичен състав, беритба и технологична обработка, класификация, качествени 

изисквания, съхранение. Печено кафе и разтворимо кафе. 

 

Митнически дисциплини  
 

1. Митническа дейност. Основни форми и подходи при осъществяването на митническата дейност. 

Обекти и субекти на митническата дейност. 

2. Митнически процес - принципи и методи на действия. Реализация на митническия процес. Функции 

на митническия контрол. 

3. Търговски стокообмен в рамките на ЕС и с трети страни – нормативни изисквания. Митническо 

сътрудничество в рамките на ЕС и Световна митническа организация. 

4. Единни правила и кодификация на стоките. Хармонизирана система (HS). Комбинирана 

номенклатура (CN); Интегрална тарифа на общностите (ТАРИК).  

5. Същност и характерни особености на Комбинираната номенклатура. Обвързваща тарифна 

информация. 

6. Произход на стоките – ред за определяне на произхода и заявяване страната на произход на стоките.  

7. Документи, удостоверяващи произхода на стоките. Споразумения за търговия с трети страни. 

8. Мита – концепция, форми и класификация. Конвенционални и автономни мита. Преференциални 

тарифни мерки. Благоприятно тарифно класиране. 

9. Антидъмпингова политика на ЕС. 

10. Същност и съдържание на митническото представителство. 

11. Търговски и транспортни документи при митническото представителство. 

12. Митническо представителство при внасяне на стоки. 
13. Митнически режим „допускане за свободно обращение“. Същност, деклариране, митническа 

облагаема стойност на стоките, възникване на митническо задължение, възникване на задължение за 

ДДС, освобождаване от вносни мита. 
14. Митнически режим „транзит“. Обхват на режима, обезпечение, функциониране, опростявания. 
15. Митнически режим „митническо складиране“. Обхват, видове и типове митнически складове, 

титуляр на разрешение за управление на съоръжение за митническо складиране на стоки, титуляр на 

режим „митническо складиране“, дейности със стоките в митническите складове, движение на 

стоките под режим „митническо складиране“, обезпечение, деклариране. 
16. Митнически режим „свободни зони“. Обхват, определяне на свободните зони, сгради и дейности в 

свободните зони, създаване на свободни зони в Република България, поставяне на стоките под режим 

„свободни зони“, извеждане на стоките от свободните зони. 
17. Митнически режим „активно усъвършенстване“. Обхват на режима, операции по усъвършенстване, 

кандидатстване за разрешение за ползване на режим „активно усъвършенстване“, обезпечение, срок 

за приключване на режима. 
18. Митнически режим „временен внос“. Обхват на режима, кандидатстване за разрешение за ползване 

на режима, временен внос с пълно или с частично освобождаване от вносни мита, приключване на 

режима, карнет АТА. 
19. Граничен стоков контрол (граничен фитосанитарен и ветеринарен стоков контрол).  

20. Митнически стоков контрол. Взаимодействие на митническата администрация с други институции 

по повод организацията и реализацията на митническия стоков контрол. 

 


