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НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО 
УЧИЛИЩЕН КРЪГ 

15.02.2014 година 
 

1. Цената на придобиване на дълготрайните активи не включва: 
а) покупната цена на актива 
б) транспортния разход по доставката на актива 
в) монтажа на актива 
г) административните разходи на предприятието 
 
2. Обезценката на ДМА се отчита като: 
а) намаление на собствения капитал 
б) увеличение на разходите 
в) увеличение на приходите 
г) формиране на резерви 
 
3. Отбележете кои от изброените обекти са дълготрайни финансови активи: 
а) лиценз за производство на изделие 
б) концесия за експлоатиране на кариера за благородни метали 
в) благородни метали 
г) инвестиционни имоти 
 
4. В себестойността на продукцията не се включва: 
а) покупната цена на материалите 
б) складовите разходи за материалите 
в) разходи за реклама  
г) разходи за електроенергия за производствените машини 
 
5. Счетоводното значение на амортизацията е: 
а) разходът, признат за полезния срок на актива  
б) изхабяване на актива 
в) финансов разход 
г) увеличение на балансовата стойност  
 
6. Кой е основният признак за класификация на активите на предприятието: 
а) стойността на актива 
б) степен на ликвидност 
в) хронологичен ред на придобиване 
г) степен на изискуемост 
 
7. Кои от изброените обекти се включват в баланса като материален запас: 
а) закупени канцеларски материали, предоставени в счетоводството за 
употреба 
б) книги в библиотечен фонд 
в) работно облекло, предоставено на персонала 
г) закупени компютри с цел продажба 
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8. Как ще се отчете хладилник с цена на придобиване 1000 лв., използван в 
административния офис на търговското предприятие: 

а) стока 
б) продукция 
в) дълготраен материален актив 
г) инвестиция в материален запас 
 
9. Посочете кой от изброените обекти се включва в актива на баланса: 
а) текущи финансови разходи 
б) разходи за бъдещи периоди 
в) приходи за бъдещи периоди 
г) финансирания 
 
10. Как се отразява крайното салдо по сметка Вземания по записани дялови 

вноски в баланса по националните счетоводни стандарти 
а) в актива на баланса като самостоятелен раздел 
б) в пасива на баланса като отрицателна величина 
в) в актива на баланса като други краткосрочни вземания 
г) в пасива на баланса като положителна величина 
 
11. Кое от посочените равенства изразява “капиталовото уравнение”: 
а)  Собственият капитал = Активи – Пасиви 
б)  Активи = Собствен капитал + Пасиви 
в) Основният капитал = Активи – Пасиви 
г)  Активи = Основен капитал + Пасиви 
 
12. Положителна репутация е: 
а) превишението на собствения капитал на придобитото предприятие над 
цената на придобиването му 
б) превишението на собствения капитал на придобиващото предприятие над 
цената на придобиване 
в) превишението на цената на придобиване над собствения капитал на 
придобиваното предприятие 
г) превишението на  цената на придобиване над собствения капитал на 
придобиващото предприятие 
 
13. Фактическата себестойност на оказаната туристическа услуга се формира 

чрез способа: 
а) балансово обобщаване 
б) сводка на отчетните данни 
в) инвентаризиране 
г) калкулиране 
 
14. Посочете как се документира в предприятието стопанската операция: 

изтегляне на парични средства от разплащателната сметка на 
предприятието и внасянето им в касата: 

а) платежно нареждане и приходен касов ордер 
б) платежно нареждане и разходен касов ордер 
в) нареждане разписка и приходен касов ордер 
г) нареждане разписка и разходен касов ордер  
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15. Установените при инвентаризация незаприходени стоки се оценяват по: 
а) отчетната цена  
б) справедливата цена 
в) по по-високата от отчетната и справедливата цена 
г) по по-ниската от отчетната и справедливата цена 
 
16. Изкупени собствени акции за 800 лв. са унищожени. Същите имат 

номинална стойност 1000 лв. Посочете вярната счетоводна статия: 
а) Дебит сметка Основен капитал, изискващ регистрация 1000 лв. 
  Кредит сметка Изкупени собствени акции   1000 лв. 
б) Дебит сметка Основен капитал, изискващ регистрация 800 лв. 
   Дебит сметка Отбиви, свързани с капитал   200 лв. 
  Кредит сметка Изкупени собствени акции   1000 лв. 
в) Дебит сметка Основен капитал, изискващ регистрация 1000 лв. 
     Кредит сметка Премии, свързани с капитал  200 лв. 
  Кредит сметка Изкупени собствени акции   800 лв. 
г) Дебит сметка Основен капитал, изискващ регистрация 800 лв. 
  Кредит сметка Изкупени собствени акции   800 лв. 
 
17. Преотстъпен е корпоративен данък в размер на 7000 лв. Посочете 

вярната счетоводна статия: 
а) Дебит сметка Разчети за данък върху печалбата  7000 лв. 
  Кредит сметка Резерви     7000 лв. 
б) Дебит сметка Разчети за данък върху печалбата  700 лв. 
  Кредит сметка Резерви     700 лв. 
в) Дебит сметка Разчети за данък върху печалбата  7000 лв. 
  Кредит сметка Печалби и загуби от текущата година 7000 лв. 
г) Дебит сметка Разчети за данък върху печалбата  7000 лв. 
  Кредит сметка Други приходи от дейността  7000 лв. 
 
 
18. Трансформирана е сграда в инвестиционен имот. Отчетната стойност на 

сградата е 500 000 лв. Начислената към момента амортизация е 100 000 
лв. Справедливата цена е 550 000 лв. Посочете вярната счетоводна 
статия: 

а) Дебит сметка Инвестиционни имоти                                   550000 лв. 
                  Кредит Сгради                                                                     550000 лв. 
б) Дебит сметка Амортизация на ДМА    100000 лв. 
   Дебит сметка Инвестиционни имоти    400000 лв. 
  Кредит сметка Сгради                 500000 лв. 
в) Дебит сметка Инвестиционни имоти                                 400000 лв. 
                  Кредит Сгради                                                                     400000 лв. 
г) Дебит сметка Амортизация на ДМА    100000 лв. 
   Дебит сметка Разходи за придобиване на ДМА    400000 лв.  
                  Кредит сметка Сгради     500000 лв. 
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19. Към 31.12....г. е направена преоценка на получен заем във валута за три 
години в размер на 100 000 щ. д. Отчетен курс 1,50 лв. за 1 щ. д., 
заключителен курс 1,45 лв. за 1 щ.д. Посочете вярната счетоводна статия: 
а) Дебит сметка Получени дългосрочни заеми във валута 5000 лв. 
  Кредит сметка  Приходи от валутни операции  5000 лв. 
б) Дебит сметка Разходи по валутни операции  5000 лв. 
  Кредит сметка Получени дългосрочни  
       заеми във валута     5000 лв. 
в) Дебит сметка Получени дългосрочни заеми във валута 145000 лв. 
  Кредит сметка  Приходи от валутни операции  145000 лв. 
г) Дебит сметка Разходи по валутни операции  145000 лв. 
  Кредит сметка Получени дългосрочни  
       заеми във валута     145000 лв. 
 
20. Констатирана е кражба на материали без вина на МОЛ. Материалите 
имат отчетна стойност 7000 лв. и пазарна стойност 7300 лв. Посочете 
вярната счетоводна статия: 
а) Дебит сметка Извънредни разходи    7300 лв. 
  Кредит сметка Материали     7300 лв. 
б) Дебит сметка Други дебитори    7000 лв. 
  Кредит сметка Материали     7000 лв. 
в) Дебит сметка Извънредни разходи    7000 лв. 
  Кредит сметка Други дебитори    7000 лв. 
г) Дебит сметка Други разходи     7000 лв. 
  Кредит сметка Материали     7000 лв. 
21. Предприятие, регистрирано по ЗДДС, закупува материал “А” 8000 кг по 
цена за 1 кг - 2 лв. без ДДС. Сумата заедно с ДДС е платена от 
разплащателната сметка. В същия ден са вложени в производството на 
продукция 7000 кг от материал “А”. Състоянието на аналитичната сметка  
Материал “А” преди доставката е: наличност на 2000 кг с цена на 
придобиване 1.50 лв. за 1 кг. Разходът на материала се изчислява по метода 
“Средно-претеглена цена”. Посочете вярната стойност  на разхода на 
материал “А”: 
а) 14000 лв. 
б) 16800 лв. 
в) 13300 лв. 
г) 15540 лв. 
 
22. Спомагателно звено за развойна дейност разработва нов продукт. През 
2013 година са извършени разходи 15000 лв. Продуктът е заприходен през 
2014 г. До момента разходите възлизат на 32000 лв. Посочете вярната 
счетоводна статия за заприходяването: 
а) Дебит сметка Продукция     32000 лв. 
  Кредит сметка Разходи за основна дейност  32000 лв. 
б) Дебит сметка Продукти от развойна дейност  32000 лв. 
  Кредит сметка Разходи за основна дейност  32000 лв. 
в) Дебит сметка Продукти от развойна дейност  17000 лв. 
  Кредит сметка Разходи за спомагателна дейност  17000 лв. 
г) Дебит сметка Продукти от развойна дейност  32000 лв. 
  Кредит сметка Разходи за спомагателна дейност  32000 лв. 



 5

 
23. Във връзка със строеж чрез възлагане е преведен аванс 120000 лв. с 

включен в т.ч. ДДС.  Предприятието е регистрирано по ЗДДС. Строежът 
е приключен и е получена окончателна фактура за 800000 лв. и 20% 
ДДС. Получено е и кредитно известие за аванса. Посочете вярната 
счетоводна статия за кредитното известие:  

а) Дебит сметка Доставчици по аванси  100000 лв. 
    Дебит сметка Начислен данък за покупки  20000 лв.  
  Кредит сметка Доставчици    120000 лв.  
б) Дебит сметка Доставчици    100000 лв. 
    Дебит сметка Начислен данък за покупки  20000 лв.  
  Кредит сметка Доставчици по аванси  120000 лв. 
в) Дебит сметка Разплащателна сметка в левове 120000 лв. 
  Кредит сметка Доставчици по аванси  120000 лв. 
г)  Дебит сметка Разходи за придобиване на ДМА 800000 лв. 
      Дебит сметка Начислен данък за покупки  160000 лв.  
  Кредит сметка Доставчици    960000 лв.  
24. Предприятие, регистрирано по ЗДДС, продава с фактура напълно 

амортизирана машина с отчетна стойност  80000 лв. Продажната цена е 
4800 лв. с включен в т.ч. ДДС. Посочете вярната счетоводна статия за 
финансовия резултат от продажбата: 

а) Дебит сметка Клиенти    4800 лв.  
  Кредит сметка Приходи от продажби  
  на дълготрайни активи    4000 лв. 
  Кредит сметка Начислен данък за продажбите 800 лв. 
б) Дебит сметка Печалби и загуби от текущата  

година       76000 лв. 
  Кредит сметка Приходи от продажби  
  на дълготрайни активи    76000 лв. 
в) Дебит сметка Приходи от продажби  
  на дълготрайни активи   4000 лв. 
  Кредит сметка Печалби и загуби от текущата  

година       4000 лв. 
г) Дебит сметка Приходи от продажби  
  на дълготрайни активи   76000 лв. 
  Кредит сметка Печалби и загуби от текущата  

година       76000 лв. 
25. Предприятие, регистрирано по ЗДДС, извършва текущ ремонт на 

машини в основното производство чрез възлагане. Получена е фактура за 
1500 лв. и 20 % ДДС. Посочете вярната счетоводна статия за отнасяне на 
разхода по предназначение: 

а) Дебит сметка Разходи за външни услуги  1500 лв. 
    Дебит сметка Начислен данък за покупки  300 лв. 
  Кредит сметка Доставчици    1800 лв. 
б) Дебит сметка Разходи за основна дейност  1500 лв. 
  Кредит сметка Разходи за външни услуги  1500 лв. 
в) Дебит сметка Разходи за основна дейност  1800 лв. 
  Кредит сметка Разходи за външни услуги  1800 лв. 
г) Дебит сметка Разходи за придобиване на ДМА 1500 лв. 
  Кредит сметка Разходи за външни услуги  1500 лв. 
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26. Предприятие, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор за продажба 

на продукция, за която се изисква монтаж и изпитание. Отчетната 
стойност на продукцията е 7000 лв. Пазарната цена без ДДС е 10000 лв.. 
Продукцията е предадена на клиента и предстои монтаж и изпитание. 
Посочете вярната счетоводна статия за изпращането на продукцията: 

 
а) Дебит сметка Приходи от продажба на продукция  10000 лв. 
  Кредит сметка Продукция     10000 лв. 
б) Дебит сметка Приходи от продажба на продукция 10000 лв. 
  Кредит сметка Изпратени стоки и предадени работи 10000 лв. 
в) Дебит сметка Клиенти     12000 лв. 
  Кредит сметка Продукция     10000 лв. 
  Кредит сметка Начислен данък върху продажбите 2000 лв. 
г) Дебит сметка Изпратени стоки и предадени работи 7000 лв. 
  Кредит сметка Продукция     7000 лв. 
 
27. Предприятие, регистрирано по ЗДДС, доставя стоки. Получена е фактура 

за стоките на стойност 14000 лв. и 20 % ДДС. Стоките са транспортирани 
от транспортна организация, за което е получена фактура на стойност 
300 лв. и 20 % ДДС. Задълженията са погасени от разплащателната 
сметка, за което банката инкасира 4 лв. такса за превод. Посочете цената 
на придобиване на стоките: 

а) 14300 лв. 

б) 14304 лв. 

в) 17160 лв. 

г) 17164 лв. 

 
28. Въведени са в експлоатация два компютъра с отчетна стойност по 1500 

лв. всеки. Полезен срок на използване – 2 години, прилага се линеен 
метод на амортизация. Посочете вярната счетоводна статия за 
начислената амортизация за първия месец: 

а) Дебит сметка Разходи за амортизация  125 лв. 
  Кредит сметка Компютърна техника  125 лв. 
б) Дебит сметка Разходи за амортизация  250 лв. 
  Кредит сметка Амортизация на ДМА  250 лв. 
в) Дебит сметка Разходи за амортизация  125 лв. 
  Кредит сметка Амортизация на ДМА  125 лв. 
г) Дебит сметка Амортизация на ДМА   250 лв. 
  Кредит сметка Компютърна техника  250 лв. 
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29. Предприятие “Х” предоставя под наем сграда на предприятие “У”. 

Отчетната стойност на сградата е 140000 лв., отчетената към момента 
амортизация е 60000 лв., справедливата стойност е 120000 лв. Посочете 
вярната счетоводна статия в предприятие “Х”: 

а) Дебит сметка Наети чужди активи   120000 лв. 
  Кредит сметка Други сметки за условни пасиви 120000 лв. 
б) Дебит сметка Наети чужди активи   140000 лв. 
  Кредит сметка Други сметки за условни пасиви 140000 лв. 
в) Дебит сметка Наети чужди активи   80000 лв. 
  Кредит сметка Други сметки за условни пасиви 80000 лв. 
г) Дебит сметка Собствени активи, невключени в  
    стопанския оборот     140000 лв. 
  Кредит сметка Други сметки за условни пасиви 140000 лв. 
 
30. В края на годината предприятието има наличност от продукция с отчетна 

стойност 7200 лв. Продажната стойност на тази продукция е 6900 лв. 
Посочете вярната счетоводна статия за последващата оценка на 
продукцията: 

а) Дебит сметка Извънредни разходи    300 лв. 
  Кредит сметка Продукция     300 лв. 
б) Дебит сметка Разходи от последваща оценка на активи 300 лв. 
  Кредит сметка Продукция     300 лв. 
в) Дебит сметка Други разходи     300 лв. 
  Кредит сметка Продукция     300 лв. 
г) Дебит сметка Приходи от продажба на готова продукция 300 лв. 
  Кредит сметка Продукция     300 лв. 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


