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І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане на
държавните изпити по теория и практика за придобиване на ЧЕТВЪРТА степен на
професионална квалификация по професия код 863020 „СЕРЖАНТ-ЛОГИСТИК”,
специалност код 8630201 „ЛОГИСТИКА” от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Целта на настоящата национална изпитна програма е да определи единни критерии за
оценка на професионалните компетенции на обучаваните, изискващи се за придобиване
ЧЕТВЪРТА степен по изучаваната специалност „ЛОГИСТИКА”.
Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО) в съответствие с Държавното
образователно изискване за придобиване квалификация по професията „СЕРЖАНТЛОГИСТИК”.
ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА
1.

За държавния изпит по теория:
• Изпитни теми с план-тезиса на учебното съдържание.
• Критерии за оценяване.
2.
За държавния изпит по практика:
• Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
• Критерии за оценяване.
3.
Система за оценяване.
4.
Препоръчителна литература.
5.
Приложения:
• Примерен изпитен билет за държавния изпит по теория на професията и
специалността.
• Примерно индивидуално практическо задание.
ІІІ.
ДЪРЖАВЕН
СПЕЦИАЛНОСТТА

ИЗПИТ

ПО

ТЕОРИЯ

НА

ПРОФЕСИЯТА

И

1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание.
ИЗПИТНА ТЕМА № 1. Организация и работа на логистичния модул. Отчетност
на материалните средства в полеви условия.
План-тезис:
•
Педназначение, организация и работа на логистичния модул
•
Ред за отчитане на материални средства в полеви условия
Критерии за оценяване
Знае предназначението на логистичния модул.
Знае и описва организацията и работата на логистичния модул.
Знае реда за отчитане на материални средства в полеви условия.

Максимален
брой точки - 60
10
25
25

ИЗПИТНА ТЕМА № 2. Организация, задачи и задължения на личния състав от
продоволствената служба .
План-тезис:
•
Организация на работата в продоволствената служба
•
Задължения и задачи, изпълнявани от личния състав от продоволствената
служба
•
Особености при отчитането на материалните средства на продоволствената
служба
Критерии за оценяване
Знае и описва организацията на работата в продоволствената служба.
Знае задълженията на личния състав от продоволствената служба.
Знае особеностите при отчитане на материалните средства на
продоволствената служба.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 3. Организация, задачи и задължения на личния състав от
вещевата служба.
План-тезис:
•
Организация на работа на вещевата служба
•
Задължения на личния състав от вещевата служба
•
Особености при отчитане на материалните средства на вещевата служба
Критерии за оценяване
Знае и описва организацията на работа на вещевата служба.
Знае задълженията на личния състав от вещевата служба.
Знае особеностите при отчитане на материалните средства на
вещевата служба.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 4. Организация на съхранение на продоволствието.
Изисквания към хранилищата. Начини за съхранение на продоволствието.
План-тезис:
•
Организация на съхранение на продоволствието
•
Изисквания, предявявани към продоволствените хранилища
•
Начини за съхранение на продоволствието
Критерии за оценяване
Знае организацията на съхранението на продоволствието.
Знае изискванията, предявявани към продоволствените хранилища.
Знае начините за съхранение на продоволствието.

Максимален
брой точки - 60
25
20
15

ИЗПИТНА ТЕМА № 5. Организация на съхранението на вещево имущество.
Изисквания, предявявани към хранилищата. Начини за съхранение на видовете
вещево имущество. Класификация на вещевото имущество по предназначение и
качествено състояние.
План-тезис:

•
•
•
•
състояние

Описание на организацията на съхранението на вещевото имущество
Изисквания, предявявани към хранилищата за вещево имущество
Начините за съхранение на видовете вещево имущество
Класификация на вещевото имущество по предназначение и качествено

Критерии за оценяване
Знае и описва организацията на съхранението на вещевото
имущество.
Знае изискванията, предявявани към хранилищата за вещево
имущество.
Знае начините за съхранение на видовете вещево имущество.
Прави вярна класификация на вещевото имущество по
предназначение и качествено състояние.

Максимален
брой точки - 60
20
15
15
10

ИЗПИТНА ТЕМА № 6. Превозване на войски и военни товари с автомобилен,
железопътен, воден и въздушен транспорт.
План-тезис:
•
Превозване на войски и военни товари с автомобилен транспорт
•
Превозване на войски и военни товари с железопътен транспорт
•
Превозване на войски и военни товари с воден и въздушен транспорт
Критерии за оценяване
Знае превозването на войски и военни товари с автомобилен
транспорт.
Знае превозването на войски и военни товари с железопътен
транспорт.
Знае подготовката на гранатохвъргачката за стрелба. Знае
превозването на войски и военни товари с воден и въздушен
транспорт.

Максимален
брой точки - 60
25
25
10

ИЗПИТНА ТЕМА № 7. Механично оборудване в хранителните блокове. Топлинни
съоръжения.
План-тезис:
• Механично оборудване в хранителните блокове
• Описание на различните топлинни съоръжения в хранителните блокове
• Видове хладилните машини и съоръжения в хранителните блокове
Критерии за оценяване
Знае механичното оборудване в хранителните блокове.
Знае различните топлинни съоръжения в хранителните блокове.
Знае видовете хладилните машини и съоръжения в хранителните
блокове.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 8. Полева продоволствена техника.
План-тезис:
•
Устройство и техническите данни на Походна кухня ПК-150АМ
•
Устройство и техническите данни на Походна кухня ПК-300А
•
Устройство и техническите данни на Полева автокухня ПАК-400
•
Устройство и техническите на Хладилно ремарке РХ-5
•
Устройство и техническите данни на Походна хлебопекарна ПХ-180
•
Устройство и техническите на авторемарке цистерна термос за питейна вода
1200L
Критерии за оценяване
Знае устройството и техническите данни на Походна кухня ПК150АМ.
Знае устройството и техническите данни на Походна кухня ПК300А.
Знае устройството и техническите данни на Хладилно ремарке РХ-5.
Знае устройството и техническите данни на Походна хлебопекарна
ПХ-180.
Знае устройството и техническите данни на авторемарке цистерна
термос за питейна вода 1200L.
Знае устройството и техническите данни на Полева автокухня ПАК400.

Максимален
брой точки - 60
10
10
10
10
10
10

ИЗПИТНА ТЕМА № 9. Ядрена химическа и биологическа защита, охрана и
отбрана на складовете. Противопожарни мероприятия.
План-тезис:
•
Описание на организацията по ЯХБЗ на складовете за различните видове
материални средства
•
Описание на организацията по охраната и отбраната на складовете
•
Описание на организацията по противопожарната охрана на складовете
Критерии за оценяване
Знае организацията по ЯХБЗ на складовете за различните видове
материални средства.
Знае организацията за охраната и за отбраната на складовете.
Знае организацията за противопожарната охрана на складовете.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 10. Средства за съхранение на гориво-смазочни материали.
Видове резервоари.
План-тезис:
•
Описание на
предназначението и общото устройство на стационарните
резервоари за съхранение на ГСМ
•
Описание на предназначението и общото устройство на подвижните резервоари
за съхранение на ГСМ.

Критерии за оценяване
Знае предназначението и общото устройство на стационарните
резервоари за съхранение на ГСМ.
Знае предназначението и общото устройство на подвижните
резервоари за съхранение на ГСМ.

Максимален
брой точки - 60
30
30

ИЗПИТНА ТЕМА № 11. Калибровка на резервоари и използване на
калибровъчни таблици.
План-тезис:
•
Метод на калибровка на резервоари
•
Описание на принципа на работа с калибровъчна таблица
Критерии за оценяване
Знае метода на калибровка на резервоари.
Знае принципа на работа с калибровъчна таблица.

Максимален
брой точки - 60
40
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 12. Средства за измерване на горива и масла. Норми за
разход на горива, масла и специални течности.
План-тезис:
•
Описва средствата за измерване на горива и масла – кантари, броячи, еталонни
прибори, метри ролетки и др.
•
Описва нормите за разход на ГСМ
Критерии за оценяване
Знае средствата за измерване на горива и масла.
Знае нормите за разход на ГСМ.

Максимален
брой точки - 60
40
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 13. Щатни средства за преливане на горива. Устройство и
експлоатация на помпите.
План-тезис:
•
Описва общото устройство и принципа на работа на щатните средства за
преливане на гориво
•
Описва устройството и принципа на работа на центробежните помпи,
използвани при преливане на ГСМ
•
Описва устройството и принципа на работа на вихровите помпи, използвани при
преливане на ГСМ
•
Описва устройството и принципа на работа на бутални,зъбни и винтови помпи,
използвани при преливане на ГСМ
Критерии за оценяване
Знае общото устройство и принципа на работа на щатните средства за
преливане на гориво.
Знае устройството и принципа на работа на центробежните помпи,
използвани при преливане на ГСМ.

Максимален
брой точки - 60
30
10

Знае устройството и принципа на работа на вихровите помпи
използвани при преливане на ГСМ.
Знае устройството и принципа на работа на бутални, зъбни и винтови
помпи, използвани при преливане на ГСМ.

10
10

ИЗПИТНА ТЕМА № 14. Разполагане и оборудване на стационарни складове за
ГСМ. Експлоатация на складовете.
План-тезис:
•
Описва планирането на територията и изискванията при разполагането на
стационарните складове за ГСМ
•
Описва оборудването на стационарните складове за ГСМ
•
Описва изискванията при експлоатация на стационарните складове за ГСМ
Критерии за оценяване
Знае изискванията при разполагането на стационарните складове за
ГСМ.
Знае оборудването на стационарните складове за ГСМ.
Знае изискванията при експлоатация на стационарните складове за
ГСМ.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 15. Авто – гориво и масло-зареждачи – предназначение и
технически характеристики. Правила за наливане на горива и масла в резервоари,
варели и туби.
План-тезис:
•
Описва предназначението и техническите характеристики на авто-гориво
зареждач (АГЗ)
•
Описва предназначението и техническите характеристики на масло-зареждач
(МЗ)
•
Описва правилата за наливане на горива и масла в резервоари, варели и туби
Критерии за оценяване
Знае предназначението и техническите характеристики на автогориво зареждач (АГЗ).
Знае предназначението и техническите характеристики на маслозареждач (МЗ).
Знае правилата за наливане на горива и масла в резервоари, варели и
туби.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 16. Оборудване и работа на полевите складове за ГСМ.
Зареждане на машините с гориво в полеви условия.
План-тезис:
•
Описва разполагането и елементите от оборудването на полевите складове за
ГСМ
•
Описва принципа на работа на полевите складове за ГСМ
•
Описва особеностите при зареждане на машините с ГСМ в полеви условия

Критерии за оценяване
Знае изискванията при разполагането на полевите складове за ГСМ и
елементите от оборудването им.
Знае принципа на работа на полевите складове за ГСМ.
Знае особеностите при зареждане на машините с ГСМ в полеви
условия.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

ИЗПИТНА ТЕМА № 17. Средства за гасене на пожар в склада за ГСМ.
Устройство на пенните и въглеродните пожарогасители.
План-тезис:
•
Описва средствата за гасене на пожар в склада за ГСМ
•
Описва устройството и техническите характеристики на пенните
пожарогасители
•
Описва устройството и техническите характеристики на въглеродните
пожарогасители
Критерии за оценяване
Знае средствата за гасене на пожар в склада за ГСМ.
Знае устройството и техническите характеристики на пенните
пожарогасители.
Знае устройството и техническите характеристики на въглеродните
пожарогасители.

Максимален
брой точки - 60
30
15
15

ИЗПИТНА ТЕМА № 18. Отчет на горивата и техническите средства в склада за
ГСМ. Ред за оформяне на приходно-разходните документи.
План-тезис:
•
Описва правилата за отчет на горивата и техническите средства в склада за
ГСМ
•
Описва реда за оформяне на приходно-разходните документи в склада за ГСМ
Критерии за оценяване
Знае правилата за отчет на горивата и техническите средства в склада
за ГСМ.
Знае реда за оформяне на приходно-разходните документи в склада
за ГСМ.

Максимален
брой точки - 60
30
30

ИЗПИТНА ТЕМА № 19. Ред за инвентаризация и документалното й оформяне.
План-тезис:
•
Описва изискванията при извършване на инвентаризация в склада за ГСМ
•
Описва документалното оформяне на инвентаризацията
Критерии за оценяване
Знае изискванията при извършване на инвентаризация в склада за
ГСМ.
Знае документалното оформяне на инвентаризацията.

Максимален
брой точки - 60
30
30

ИЗПИТНА ТЕМА № 20. Логистично осигуряване на подразделенията в
отбранителния бой.
План-тезис:
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в отбранителния
бой с вещево имущество
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в отбранителния
бой с продоволствено имущество
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в отбранителния
бой с ГСМ
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в отбранителния
бой с АВ имущество и боеприпаси
Критерии за оценяване
о Знае собеностите при осигуряването на подразделенията в
отбранителния бой с вещево имущество.
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
отбранителния бой с продоволствено имущество.
о Знае собеностите при осигуряването на подразделенията в
отбранителния бой с ГСМ.
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
отбранителния бой с АВ имущество и боеприпаси.

Максимален
брой точки - 60
15
15
15
15

ИЗПИТНА ТЕМА № 21. Логистично осигуряване на подразделенията в
настъпателния бой.
План-тезис:
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в настъпателния
бой с вещево имущество
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в настъпателния
бой с продоволствено имущество
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в настъпателния
бой с ГСМ
•
Описва особеностите при осигуряването на подразделенията в настъпателния
бой с АВ имущество и боеприпаси
Критерии за оценяване
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
настъпателния бой с вещево имущество.
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
настъпателния бой с продоволствено имущество.
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
настъпателния бой с ГСМ.
Знае особеностите при осигуряването на подразделенията в
настъпателния бой с АВ имущество и боеприпаси.

Максимален
брой точки - 60
15
15
15
15

ИЗПИТНА ТЕМА № 22. Логистично осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи.
План-тезис:
•
Описва особеностите на логистичното осигуряване при земетресения
•
Описва особеностите на логистичното осигуряване при наводнения
•
Описва особеностите на логистичното осигуряване при промишлени аварии
Критерии за оценяване
Знае особеностите на логистичното осигуряване при земетресения.
Знае особеностите на логистичното осигуряване при наводнения.
Знае особеностите на логистичното осигуряване при промишлени
аварии.

Максимален
брой точки - 60
20
20
20

2. Критерии за оценяване
Комисията по оценяване на изпита по теория на професията и специалността, назначена
със заповед на ръководителя на обучаващата институция определя, за всеки критерий
конкретни показатели, чрез които да се диференцира определеният брой присъдени точки.
ІV. ДЪРЖАВЕН
СПЕЦИАЛНОСТТА

ИЗПИТ

ПО

ПРАКТИКА

НА

ПРОФЕСИЯТА

И

1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
Чрез държавния изпит по практика на специалността се проверяват и оценяват
професионалните умения и компетенции на обучаваните, отговарящи на четвърта степен на
професионална квалификация.
Изпитът по практика се състои в отработване на въпроси от документалното
оформяне (всеки един от обучаемите изготвя или попълва определени документи) на
получаването на материални запаси; заприхождаването на строителни материали;
оформяне на резултатите от инвентаризация; заприходяването на дълготрайни активи,
закупени от търговската мрежа.
Индивидуалното
изпитно
задание
съдържа
пълното
наименование
на
училището/обучаващата институция, празни редове за попълване имената на обучавания,
квалификационната форма, годината, началната дата и началния час на изпита, краен срок
на изпита - дата и час, темата на индивидуалното практическо задание и изискванията към
крайния резултат от изпълнението на заданието. По решение на комисията могат да се
дадат допълнителни указания, които да подпомогнат обучавания при изпълнение на
индивидуалното практическо задание.
Индивидуалните практически задания се съставят в обучаващата институция. Броят
на изготвените задания трябва да бъде поне с един повече от броя на явяващите се в деня
на изпита. Всеки обучаван изтегля индивидуалното си практическо задание, в което веднага
саморъчно написва трите си имена.

2. Критерии за оценяване.
За всички индивидуални практически задания комисията по провеждане и оценяване
на изпита по практика разработва критерии за оценяване и съответните показатели,
обвързани с подбиране на точните счетоводни документи съгласно „Счетоводен
документооборот в МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната”, обявен със заповед на министъра на отбраната ОХ-137/06.03.2012 г.; правилно
попълване на задължителните реквизити на счетоводните документи.
Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно
изпълнение на заданието. Те са в съответствие с посочените в таблицата.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии

Показатели

- избира и използва правилно технически
средства;
- правилно употребява предметите и
средствата на труда по безопасен начин;
Спазване на правилата
- разпознава опасни ситуации, които биха
за здравословни и
могли да възникнат в процеса на работа,
безопасни условия на
дефинира, спазва предписания за
труд и опазване на
своевременна реакция;
околната среда.
- спазва
дейностите за опазване на
околната среда, свързани с изпитната му
работа, включително почистване на
работното място.
- подрежда инструментите и
материалите, като осигурява удобство и
точно спазване на технологията;
Ефективна организация
- целесъобразно употребява
на работното място.
инструментите и материалите;
- работи с равномерен темп за определено
време.
Спазване изискванията - спазва изискванията на правилниците,
на правилниците,
наредбите и предписанията, свързани с
наредбите и
изпитното задание.
предписанията.
Правилен подбор на
- правилно подбира типа и вида на
материали и
необходимите материали и инструменти,
инструменти съобразно според изпитното задание.
конкретното задание.
Спазване на
- самостоятелно определя технологичната
технологичната
последователност на операциите;
последователност на
- спазва технологичната
операциите според
последователност в процеса на работа.
изпитното задание.
- всяка завършена операция съответства
Качество на
на
изпълнението на
изискванията на съответната технология;
изпитното задание.
- изпълнява задачата в поставения срок;

Максимален
брой точки

ДА/НЕ

5

10

10

15

15

7.

Самоконтрол и
самопроверка на
изпълнението на
изпитното задание.

- оценява резултатите, взема решение и
отстранява грешките;
- прави оптимален разчет на времето за
изпитното задание.

5

Забележка: 1. Първият критерий няма количествено изражение, а качествено.
2. Ако обучаемият по време на изпита създава опасна ситуация,
застрашаваща собствения му живот или живота на други лица, изпитът се прекратява и на
обучаемият се поставя оценка слаб (2).
Комисията по оценяване на писмените работи по теория определя за всеки критерий
конкретни показатели, чрез които да се диференцира определеният брой присъдени точки.
Индивидуално практическо задание № 1
Документално оформяне на получаването на материални запаси.
Индивидуално практическо задание № 2
Документално оформяне на заприхождаването на строителни материали.
Индивидуално практическо задание № 3
Документално оформяне на резултатите от инвентаризация.
Индивидуално практическо задание № 4
Документално оформяне на заприхождаването на дълготрайни активи, закупени от
търговската мрежа.
Индивидуално практическо задание № 5
Документално оформяне на движението на вещево имущество.
Индивидуално практическо задание № 6
Документално оформяне на бракуване на отбранителни продукти.
Индивидуално практическо задание № 7
Документално оформяне на отчитането на ГСМ
Индивидуално практическо задание № 8
Документално оформяне на предадено вещево имущество за преработка.
V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.
Системата за оценяване на държавния изпит по теория и по практика на професията и
специалността е точкова. Максималният брой точки за всяка изпитна тема и за всяко
индивидуално практическо задание е 60 точки.
Оценяването на индивидуалните практически задания се извършва на основата на
единни национални критерии, определени в изпитната програма и конкретизирани в
изпитните теми и в индивидуалните практически задания. Неправилният отговор се
оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от точките за верен и пълен
отговор.
Формулата за преминаване от точкова система в оценка с качествен и
количествен показател е съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 за системата за оценяване.

Преминаването от точки в цифрова оценка се извършва по следната формула:
Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии

/ 10

Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се оценява в
съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 за системата за оценяване, а оценяването на работата
от държавния изпит по теория е в съответствие с чл. 46 от Наредба № 3 за системата за
оценяване.
VІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Счетоводен документооборот в МО, БА и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната” обявен със заповед на министъра на отбраната ОХ-137/06.03.2012
г.
2. „Складове за ГСМ” І, ІІ, ІІІ и ІV раздел. Издание на ВВОВУ „В.Левски”, 1993.
3. Ръководство за работа на стационарните складове за ГСМ – София, 1985.
4. Научни доклади на катедра „СУ и ЛО” на НВУ „В. Левски”.
5. Наставление за превозване на войски и товари с железопътен и воден транспорт,
1988.
6. Продоволствено снабдяване на подразделенията в мирно време, 1983.
7. Полева продоволствена техника, 1980.
8. Осигуряване на войсковата част с вещево имущество в мирно време, 1984.
VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. старшина Николай Пенев Николов
2. старшина Веселин Евгениев Карталов
VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Примерен изпитен билет по теория на специалността
________________________________________________________
(пълно наименование на обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕОРИЯ НА
ПРОФЕСИЯ 863020 „Сержант-логистик”
СПЕЦИАЛНОСТ 8630201 „Логистика”

Изпитен билет № ___

Изпитен въпрос № 1. Организация и работа на логистичния модул. Отчетност на
материалните средства в полеви условия.
Изпитен въпрос № 2. Средства за измерване на горива и масла. Норми за разход
на горива, масла и специални течности.

Председател на изпитната комисия:
____________________________________________________________
(звание, име, фамилия, подпис)

Директор на Професионален сержантски колеж:
____________________________________________________________
(звание, име, фамилия, подпис)
(печат на обучаващата институция)

2. Примерно индивидуално практическо задание

________________________________________________________
(пълно наименование на обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРАКТИКА НА
ПРОФЕСИЯ 863020 „Сержант-логистик”
СПЕЦИАЛНОСТ 8630201 „Логистика”

Индивидуално практическо задание № __
На обучавания ..................................................................................................................
(трите имена на обучавания)

форма на обучение...................................., сесия: ......................., година ……….. г.
начална дата на изпита: …………..…... начален час: .................
крайна дата на изпита: ......................... час на приключване на изпита..................
На 16.01.2013 г. е получено от осигурителния орган Нареждане за движение на
активи № 234 от 10.01.2013 г., с което се разрешава на в.ф. 52100 да получи от склада
на осигурителния орган следните материални запаси:
№
Мярка Количество Ед. цена
1
Гащеризон от памучен плат
Бр.
5
8,50
2
Ботуши гумени
Чф.
5
4,60
3
Престилка гумена
Бр.
10
7,10
4
Ръкавици киселино-устойчиви
Чф.
5
6,80
5
Наръкавници брезентови
Чф.
5
2,40
За приемащ е назначен завеждащият вещеви склад с автомобил ЗИЛ-131 с №
ВА107886 и пътен лист № 82114.
Иска се: Документално да се оформи получаването на материалните запаси.
Указания за изпълнение на практическото задание:
Подбиране и попълване на необходимите документи съгласно „Счетоводен
документооборот в МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната”, обявен със заповед на министъра на отбраната ОХ-137/06.03.2012 г.
Необходими условия за изпълнение на индивидуалното практическо задание:
Празни образци документи за движение на отбранителни продукти.
Председател на изпитната комисия:
____________________________________________________________
(звание, име, фамилия, подпис)

Директор на Професионален сержантски колеж:
____________________________________________________________
(звание, име, фамилия, подпис)
(печат на обучаващата институция)

