
 

Указание за кандидата експерт-счетоводител 

за провеждане на Електронен Изпит за експерт-счетоводител 

 

 

Изпитът се провежда чрез използване на уеб-браузер MS Internet Explorer. 

Кандидатът експерт-счетоводител трябва да активира браузера чрез кликване 

върху иконата му, в резултат на което се появява екранът за идентификация.  

 

      

На този екран трябва да се въведе ЕГН и Регистрационен номер на кандидата, 

след което да се кликне на бутона Вход.  

Следващият екран посочва на кой Електронен изпит кандидатът се явява 

(например, Счетоводство, Търговско право, Данъчно и социално право, Независим 

одит) – според регистрацията му.  

 

 

Кандидатът трябва да кликне на бутон Вход, за да стартира екрана за 

провеждане на изпита. Този екран се състои от 4 части: Идентификационна част, 

Навигационна част, Съдържание на въпроса и Бутони за избор на отговор. 

Идентификационната част съдържа: наименованието на изпита, дата, начален час на 

изпита, оставащо време до края на изпита, индивидуален номер на изпита на 

кандидата, и данните му.  

 

 



 

 

Навигационната част за избор на въпрос представлява последователност от 4 

двойки редове и съответствие на въпросите към Модул от Изпита. На първия ред от 

двойката са написани номерата на въпросите, а на втория са дадени отговорите, които 

кандидатът е посочил за съответния въпрос. При непосочен нито един отговор на 

въпрос, на втория ред е изобразено червено кръгче, а при посочен отговор, е 

представено съответно А, Б, В или Г. При недаване на отговор за даден въпрос, на 

втория ред също се изобразява червено кръгче. Червено кръгче в Навигационната 

част показва на кои въпроси не е отговорено до момента. 

Чрез кликване в Навигационната част върху номера на въпроса, в частта от 

екрана Съдържание на въпроса се извежда текста на избрания въпрос с възможните 

му 4 отговора. Кандидатът трябва да избере отговор, чрез посочване на един от 

възможните 4 отговора или да откаже отговор чрез избиране на „Не давам отговор” в 

Бутоните за избор на отговор.  

След отговаряне на даден въпрос, чрез кликване в Навигационната част върху 

номер на друг въпрос, се представя съдържанието на новоизбрания въпрос. И така се 

отговаря въпрос след въпрос.  

След изтичане на определеното време за изпит или след натискане на клавиш 

Край на изпита, изпитът приключва и се появява екранът по-долу. 

 



 


