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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО 

УЧЕБНА  2012/2013 ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 16.02.2013 г. 

 

1. С отрицателен знак в пасива на баланса съгласно НСС се посочват: 
а)  вземания по записани дялови вноски 
б)  текущи и непокрити загуби 
в)  текущата и от минали години печалба 
г)  положителна репутация 
 
2. Броената за Интернет такса се документира с: 
а)  фактура и нареждане разписка 
б)  фактура и РКО 
в)  фактура и преводно нареждане 
г)   фактура и ПКО 
 
3. Липсата на активи в законно допустимите размери се нарича: 
а)   допустим технологичен брак 
б)   непоправим технологичен брак 
в)   фира 
г)    разходи за материали 
 
4. Наличните стоково-материални запаси в края на годината се оценяват и 

посочват в счетоводния баланс по: 
а)  нетна реализируема стойност, ако тя е по-ниска от балансовата стойност 
б)  балансова стойност, получена като разлика между отчетната стойност и     
начислената     до момента амортизация 
в)  справедлива, продажна стойност, установена на активен пазар 
г)   себестойност 
 
5. Със средства от разплащателна сметка в лева е закупена концесия за 

ползване на минерални води. По дебита на коя счетоводна сметка се отразява 
стопанската операция: 

а)  права върху интелектуална собственост 
б)  права върху индустриална собственост 
в)  други ДНА 
г)  други ДМА 
 
6. В кой от изброените случаи се прилага цената на придобиване като начин на 

оценяване: 
а)  за произведените в предприятието активи 
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б)  за закупените активи 
в)  за безвъзмездно придобитите активи 
г)  намерени, незаприходени активи при инвентаризация 
 

7. Коя от изброените счетоводни сметки е небалансова: 
а)  нефинансови разходи за бъдещи периоди 
б)  разходи за продажба 
в)  разходи за основна дейност 
г)  разходи за придобиване на ДМА 
 

8. Съгласно принципът на съпоставимост, разходите се признават: 
а)  в момента на тяхното извършване 
б)  през следващия отчетен период 
в)   в момента на плащането им 
г)   през периода , в който се черпи изгода от тях 
 

9. Положителен  ефект по сметка  Получени краткосрочни заеми в лева  
възниква при: 

а)  получаване на заем 
б)  погасяване на заем 
в)  сключване на договор за заем 
г)  опрощаване на лихва по заеми 
 

10. Годишната амортизационна квота при линейния метод на амортизация е 
равна на: 

а)  справедлива  стойност   х   Амортизационна норма 
б)  остатъчна  стойност   х   Амортизационна норма 
в)  балансова  стойност   х   Амортизационна норма 
г)  амортизируема стойност  х   Амортизационна норма 
 
11. Положителен   ефект по сметка Разчети по застраховане възниква при: 
а)  начисляване на застрахователна вноска 
б)  начисляване на застрахователно обезщетение 
в)  получаване на застрахователно обезщетение 
г)  отписване на застрахователно обезщетение поради изтичане на давностния 
срок 
 

12. Сграда, оценена и приета за 60000 лв. се внася от съдружник, който е записал 
апортна вноска за 50000 лв. По решение на собствениците разликата е 
отчетена като резерв. Посочете вярната счетоводна статия: 
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а)  Дебит сметка  Сгради                   60000 

            Кредит сметка Вземания по записани дялови вноски     50000 

            Кредит сметка Резерви от последваща оценка на ДА      10000 

б)  Дебит сметка Сгради                 50000 

            Кредит сметка Вземания по записани дялови вноски    50000 

в)  Дебит сметка Сгради          60000 

           Кредит сметка Основен капитал, изискващ регистрация   50000 

           Кредит сметка Други резерви                                   10000 

г)   Дебит сметка Сгради         60000 

          Кредит сметка Вземания по записани дялови вноски    50000 

          Кредит сметка Други резерви          10000 

 

13. Постигнато е споразумение с Доставчик, задължение към него в размер на 
20000 лв.  да бъде заменено за собственост. Посочете вярната счетоводна 
статия: 

а)  Дебит сметка Доставчици                   20000 

         Кредит сметка Основен капитал, изискващ регистрация     20000 

б)  Дебит сметка Основен капитал, изискващ регистрация  20000 

         Кредит сметка Доставчици                 20000 

в)  Дебит сметка Доставчици              20000 

        Кредит сметка Задължения за съучастия      20000 

г)   Дебит сметка Доставчици              20000 

       Кредит сметка Изкупени собствени акции       20000 

 

 

14. Предприятие разполага с Основен капитал  80000 лв., Други резерви 10000 
лв. и има Непокрита загуба в размер на 15000 лв. Посочете вярната 
счетоводна статия за покриване на загубата: 
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  а)  Дебит сметка Други резерви      15000 

       Кредит сметка Непокрита загуба       15000 

  б)   Дебит сметка Непокрита загуба       15000 

Кредит сметка   Други резерви        10000 

Кредит сметка Основен капитал          5000 

в)  Дебит сметка Други резерви        10000 

      Дебит сметка Основен капитал       5000 

         Кредит сметка Непокрита загуба       15000 

г)  Дебит сметка Основен капитал            15000 

         Кредит сметка Непокрита загуба       15000 

 

15.  Тиражирани  са облигации на стойност 5000 лв.  Посочете  вярната 
счетоводна статия: 

а)  Дебит сметка Дългови инструменти   5000 

    анал. сметка Облигационни заеми в нетиражирани облигации  

       Кредит сметка Дългови инструменти     5000 

 анал. сметка Облигационни заеми в тиражирани    облигации    

б)  Дебит сметка Дългови инструменти    5000 

     анал. сметка Облигационни заеми в тиражирани облигации   

      Кредит сметка Разплащателна сметка       5000   

в)  Дебит сметка Дългови инструменти    5000 

     анал. сметка Облигационни  заеми  в тиражирани облигации 

         Кредит сметка Дългови инструменти     5000 

 анал- сметка Облигационни заеми в нетиражирани облигации    

г)    Дебит сметка Изкупени собствени облигации   5000 

       Кредит сметка Дългови инструменти      5000 

 анал. сметка Облигационни заеми в тиражирани облигации   
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16. Извършени са разходи за реконструкция на наета сграда при 
експлоатационен лизинг в размер на 10000 лв.  Посочете вярната счетоводна 
статия за приключване на сметките от група  Разходи по икономически 
елементи: 

а)  Дебит сметка Разходи за основна дейност          10000 

     Кредит сметка група  Разходи по икономически елементи    10000 

б)  Дебит сметка Разходи за придобиване на ДА           10000 

    Кредит сметка група Разходи по икономически елементи   10000 

в)  Дебит сметка Други дълготрайни нематериални активи  10000  

     Кредит сметка група Разходи по икономически елементи    10000 

г)  Дебит сметка Сгради                10000 

     Кредит сметка група  Разходи по икономически елементи   10000 

 

17. Посочете вярната счетоводна статия за придобит автомобил под формата на 
правителствено дарение за 12000 лв.: 

а)  Дебит сметка Транспортни средства     12000 

     Кредит сметка Други приходи от дейността      12000 

б)  Дебит сметка Транспортни средства      12000 

  Кредит сметка Други финансови приходи     12000 

в)  Дебит сметка Транспортни средства     12000  

Кредит сметка гр Приходи от финансирания     12000 

г)  Дебит сметка Транспортни средства    12000 

Кредит сметка Финансиране на дълготрайни активи   12000 
 
 

18. Предприятие „А“ купува предприятие „Б“ за 80000 лв.  Предприятие „Б“ 
разполага със следните активи и пасиви: сгради за 40000 лв., машини за 
20000 лв. и задължения към доставчици 10000 лв.  Посочете каква репутация  
възниква и в какъв размер: 

а)  положителна репутация 30000 лв. 
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б)  отрицателна репутация 30000 лв. 

в)  положителна репутация 60000 лв. 

г)  отрицателна репутация 10000 лв. 

19. В АД е начислена годишна амортизация на машина  с отчетна стойност 
18000 лв. и срок на ползване 5 години. Амортизацията се отнася за втората 
година от използването на актива и се определя по метода на увеличаващата се 
сума на числата. Посочете вярната счетоводна статия: 

а)  Дебит сметка Разходи за амортизация   4800 

  Кредит сметка Амортизация на ДМА     4800 

б)  Дебит сметка Разходи за амортизация   2400 

  Кредит сметка Амортизация на ДМА     2400 

в)  Дебит сметка Амортизация на ДМА    4800 

  Кредит сметка Машини и оборудване     4800 

г)  Дебит сметка Амортизация на ДМА    2400 

  Кредит сметка Машини и оборудване     2400 

 

20. Търговско дружество регистрирано по ЗДДС купува съоръжение за 16 800 
лв. с включен ДДС, то е транспортирано със собствен камион за 580 лв. и е 
монтирано от нерегистрирано по ЗДДС външно предприятие за 1010 лв. 
Съгласно Акт съоръжението е заприходено по цена на придобиване. Посочете 
вярната оценка:  

а) 16 800 лв. 

б) 15 590 лв. 

в) 18 390 лв. 

г) 21 750 лв. 

 

21. Със средства от РС е погасен заем по финансов лизинг за 5500 лв. 
Полагаемите се финансовите разходи за бъдещи периоди са на стойност 500 лв. 
Посочете верните счетоводни записвания: 

 
а)  Дебит сметка Други заеми и дългове    5 500  
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Кредит сметка Разплащателна сметка в лева    5 500  

          

      Дебит сметка Разходи за лихви       500  

  Кредит сметка Финансови разходи за бъдещи периоди                500  

        б)  Дебит сметка Доставчици     5 500  

             Кредит сметка Разплащателна сметка в лева           5 500  

          Дeбит сметка Други финансови разходи                  500  

Кредит сметка Финансови разходи за бъдещи периоди              500  

        в)  Дебит сметка Получени дългосрочни заеми                 5 500 

             Кредит сметка Разплащателна сметка в лева                             5 500  

        Дебит сметка Други разходи                                               500  

             Кредит сметка Фин. разходи за бъдещи периоди                     500  

        г) Дебит сметка Финансови разходи за бъдещи периоди   500  

                Дебит сметка Други заеми и дългове       5000  

             Кредит сметка Разплащателна сметка в лева            5 500  

 

22. Патентован е продукт от развойна дейност с отчетна стойност 1240 лв. и 
начислена до момента амортизация 370 лв. Посочете вярната счетоводна статия: 

а) Дебит сметка Амортизация на ДНА     370 

    Дебит сметка Права върху индустриалната собственост  870  

Кредит сметка Продукти от развойната дейност        1240  

б) Дебит сметка Амортизация на ДНА     370  

   Дебит сметка Права върху интелектуалната собственост      870  
 

Кредит сметка Продукти от развойната дейност        1240  

в) Дебит сметка Амортизация на ДНА     370  

    Дебит сметка Програмни продукти     870  
 
         Кредит сметка Продукти от развойната дейност        1240  
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г) Дебит сметка Амортизация на ДМА     370 

    Дебит сметка Права върху интелектуалната собственост      870  
 

Кредит сметка Продукти от развойната дейност        1240  
 

23. Положението по сметка Продукция, аналитична сметка Маратонки е 
следното: 

Наличност на 1 март :          500 чф. по 49,60 лв.   =     24 800 лв. 
Произведени през месец март:  3500 по 45 лв.    =   157 500 лв. 
Произведени през месец април:   1500 по 42 лв.      =     63 000 лв. 
                               Всичко:           5500чф. за                                  245 300 лв.   
През м. май продадените 4200 чф. маратонки са отписани по метода „Първа 
входяща -  първа изходяща цена“ . 

       Счетоводната статия, която отразява отписването на продадената продукция е  

а) Дебит сметка Приходи от продажба на продукция   190700 
 
        Кредит сметка Продукция                                               190700 

анал.сметка Маратонки 4200 чф.  
 
б) Дебит сметка Клиенти                                                   208320 
 
          Кредит сметка Продукция                                               208320 
  аналитична сметка Маратонки 4200 чф.  
 
в) Дебит сметка Клиенти       176400 

Кредит сметка Приходи от продажба на продукция   176400 
 
г) Дебит сметка Разплащателна сметка     190700 

Кредит сметка Продукция       190700 
анал.сметка Маратонки 4200 чф.  

 

 

 

  

         

 

 


