
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

НА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“, 

ОКС „БАКАЛАВЪР“  
 

Примерни въпроси от модул 1: Обща теория на счетоводството 
1. Един от критериите за признаване на актива е: 

А) да се използва в срок до една година; 

Б) да има натурално веществена форма; 

В) да носи икономическа изгода на предприятието; 

Г) да е налице изходящ паричен поток; 

Д) уреждане на пасив. 

 

2. Собственият капитал е източник на: 

А) собствените (нетните) активи; 

Б) на привлечени чужди активи; 

В) на приходите; 

Г) на парични средства;  

Д) задължения към персонала. 

 

3. Последващите оценки на активите и пасивите задължително се правят: 

А) месечно; 

Б) при съставяне на годишния финансов отчет; 

В) при инвентаризация; 

Г) само за дълготрайните активи на предприятието;  

Д) само за активите в чуждестранна валута. 

 

4. Счетоводният баланс е: 

А) документ за прилагане метода на балансовото обобщаване; 

Б) първичен счетоводен документ; 

В) принцип на счетоводството; 

Г) сравнителна ведомост;  

Д) отчет за собствения капитал. 

 

5. Сметката за Разходите за основна дейност е: 

А) балансова сметка; 

Б) пасивна сметка; 

В) калкулативна сметка; 

Г) инвентарна сметка;  

Д) задбалансова сметка. 

 

 

Примерни въпроси от модул 2: Финансово счетоводство 

1. Посочете групата, в която най-пълно са изброени критериите, детерминирани от 

приложимите счетоводни стандарти, за признаване на нематериален ресурс като 

актив: 

А) Идентичност (разграничимост) на ресурса, отделна от другите аспекти на 

предприятието; контрол от страна на предприятието; извличане на бъдеща 

стопанска изгода при употреба и възможност цената му на придобиване да бъде 

измерена (оценена) надеждно (достоверно).  
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Б) Уместност; контрол от страна на предприятието, извличане на бъдеща стопанска 

изгода при употреба на ресурса и възможност цената му на придобиване да бъде 

измерена (оценена) надеждно (достоверно).  

В) Идентичност (разграничимост) на ресурса, отделна от другите аспекти на 

предприятието; контрол от страна предприятието и възможност цената му на 

придобиване да бъде измерена (оценена) надеждно (достоверно).  

Г) Уместност; контрол от страна предприятието, отделимост, възможност цената му 

на придобиване да бъде измерена (оценена) надеждно (достоверно) и. 

Д) Идентичност (разграничимост) на ресурса, отделна от другите аспекти на 

предприятието; извличане на бъдеща стопанска изгода при употреба и възможност 

цената му на придобиване да бъде измерена (оценена) надеждно (достоверно).  

 

2. Кога с последващите разходи, свързани с отделен ДМА се коригира балансовата му 

стойност? 

А) когато реши ръководителя (собственика) 

Б) когато тези разходи са с веществен характер и значение 

В) когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над 

първоначално оценената стандартна ефективност от актива 

Г) когато предприятието отчита икономическата изгода от актива през следващия  

период 

Д) когато разходите са за основен ремонт на актива 

 

3. Каква счетоводна статия ще се състави в предприятието за отнасяне на 

административни разходи в размер на 300 лв. и разходи  за продажба в размер на 230 

лв. в намаление на реализирани приходи от продажби на стоки? 

 А) Д-т с/ка Печалби и загуби от текущата година 530 

  К-т с/ка Административни разходи    300 

  К-т с/ка Разходи за продажби     230 

 Б) Д-т с/ка Административни разходи  300 

     Д-т с/ка Разходи за продажби          230 

  К-т с/ка Приходи от продажби на стоки   530 

 В) Д-т с/ка Приходи от продажби на стоки     530 

  К-т с/ка Печалби и загуби от текущата година   530 

 Г) Д-т с/ка Приходи от продажби на стоки 530 

  К-т с/ка Административни разходи    300 

  К-т с/ка Разходи за продажби     230 

 Д) Д-т с/ка Печалби и загуби от текущата година 530 

  К-т с/ка Административни разходи    300 

  К-т с/ка Разходи за продажби     230 

 

4. Съгласно фактура и РКО е платен наем на административната сграда в размер на 2 000 

лв.,  счетоводната статия за отразяване на разхода е: 

А) Д-т с/ка Разходи за външни услуги   2 000 

  К-т с/ка Административни разходи    2 000 

Б) Д-т с/ка Административни разходи   2 000 

  К-т с/ка Разходи за външни услуги     2 000 

В) Д-т с/ка Административни разходи   2 000 

  К-т с/ка Каса в левове      2 000 

Г) Д-т с/ка Разходи за външни услуги   2 000 

  К-т с/ка Каса в левове      2 000 
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Д) Д-т с/ка Каса в левове     2 000 

  К-т с/ка Разходи за външни услуги     2 000 

 

5. В резултат на проведена инвентаризация на материалите е констатирана липса на 

спомагателни материали на стойност 199 лв. За липсата не е установена вина на 

отговорните лица. Тази стопанска операция ще намери отражение в счетоводната 

система на предприятието като ще се състави счетоводната статия: 

 А) Д-т с/ка Вземания по липси и начети  199 

   К-т с/ка Материали     199 

Б) Д-т с/ка Други разходи    199 

   К-т с/ка Материали     199 

В) Д-т с/ка Печалби и загуби от текущата година 199 

   К-т с/ка Материали     199 

Г) Д-т с/ка Материали     199 

   К-т с/ка Други приходи от дейността   199 

Д) Д-т с/ка Материали     199 

   К-т с/ка Печалби и загуби от текущата година 199  

 

 

Примерни въпроси от модул 3: Управленско счетоводство 

1. Разполагаме със следните данни по някои от счетоводните сметки в предприятие „Х”: 

1.Дебитен оборот на сметка Стоки – 18 000 лева; 

2.Кредитен оборот на сметка Разходи за основната дейност – 3 000 лева; 

3.Начално салдо на сметка Доставчици – 7 000 лева; 

4.Кредитен оборот на сметка Разходи за придобиване на ДА – 43 000 лева; 

5.Начално салдо на сметка Персонал – 4 000 лева; 

6. Начално салдо на сметка Материали – 34 000 лева; 

Размерът на завършените разходи по представените данни е: 

А) 46 000 лева; 

Б) 38 000 лева; 

В) 34 000 лева; 

Г) 18 000 лева; 

Д) 4 000 лева. 

 

2. Разполагаме със следните данни за някои от разходите в предприятие “Х”, където се 

произвежда продукт „А”: 

1.Разходи за основни материали –10 000 лева; 

2.Разходи за амортизация на производствените машини начислени по линеен метод – 

7 000 лева; 

3.Разходи за заплати и осигуровки на основните производствени работници – 14 000 

лева; 

4.Разходи за наем на офиса на предприятието – 2 000; 

5.Разходи за електроенергия за производствени цели – 1 500 лева; 

6.Разходи за технологична пара – 5 000 лева; 

7.Други постоянни общи производствени разходи – 1 200 лева; 

8.Разходи за канцеларски материали – з 000 лева; 

9. Разходи за заплати и осигуровки на счетоводния персонал – 5 000 лева. 

Себестойността на продукт „А”, изчислена на база производствени разходи е: 

А) 24 000; 

Б) 22 200; 
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В) 31 000; 

Г) 36 000; 

Д)Нито един от посочените отговори не е верен. 

 

3. Във връзка с изготвянето на бюджетът за продажбите за второто тримесечие на  20хх 

г. в търговско предприятие се очаква да бъдат доставени стоки за 260 000 лева. 

Очакваният гаранционен запас от стоки в началото на месеца е за 7 000 лева, а в края 

за 4 000 лева. Себестойността на продадените стоки през месец януари се очаква да 

бъде: 

А) 263 000 лева; 

Б) 257 000 лева; 

В) 271 000 лева; 

Г) 249 000 лева; 

Д) Нито един от посочените отговори не е верен.  

 

4. Ако при изследване на общото отклонение на преките материални разходи е получен 

резултат - 250, това показва: 

А) Неблагоприятно отклонение, тъй като са направени повече преки материални 

разходи; 

Б) Благоприятно отклонение, тъй като са направени повече преки материални 

разходи; 

В) Не е възможно да се получи отрицателен резултат; 

Г) Благоприятно отклонение, тъй като са направени по-малко преки материални 

разходи;  

Д) Неблагоприятно отклонение, тъй като са направени по-малко преки материални 

разходи. 

 

5. Посочете верните твърдения:  

(1) Бюджетът за продажбите се изготвя по формулата: Обем продажби × Продажна 

цена = Приходи от продажби. 

(2) Бюджетът за производството се изготвя единствено в натурални измерители (ед., 

кг. и др.).  

(3) Бюджетът за продажбите е първият бюджет, който се изготвя (освен ако са 

налице ограничаващи производствени фактори, в който случай първо се изготвя 

бюджетът за производството). 

А) Твърдения (1) и (2). 

Б) Твърдения (2) и (3). 

В) Твърдения (1) и (3). 

Г) Всички твърдения са верни. 

Д) Всички твърдения са неверни. 

 

 

Примерни въпроси от модул 4: Счетоводство на банките  

1. Счетоводното записване при откриване на акредитив без покритие в банката на 

бенефициента е: 

           А) 1. Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие“ 

Кредит с-ка ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“; 

     2. Дебит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 
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Б) Дебит с-ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

В) Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие“  

Кредит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“; 

Г) Дебит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

Д) 1. Дебит с-ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

2. Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“  

Кредит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова 

сметка“. 

 

2. Дебитните обороти по сметка 9610 „Резервна каса“ дават информация за: 

А) захранване на резервните балансови каси с новоотпечатани банкноти и 

новоизсечени монети; 

Б) получени новоотпечатани банкноти и новоизсечени монети в Българска 

народна банка; 

В) увеличение на банкнотите и монетите в обръщение; 

Г) увеличение на реалната стойност на новоотпечатаните банкноти и новоизсечените 

монети, пуснати в обръщение; 

Д) захранване на трезорите на търговските банки с новоотпечатани банкноти и 

новоизсечени монети. 

 

3. Счетоводното записване при откриване на акредитив без покритие в банката на 

бенефициента е: 

           А) 1. Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие“ 

Кредит с-ка ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“; 

     2. Дебит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

Б) Дебит с-ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

В) Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие“  

Кредит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“; 

Г) Дебит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

Д) 1. Дебит с-ка 9898 „Обща активна кореспондираща задбалансова сметка“ 

Кредит с-ка 9513 „Местни кредитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“; 

2. Дебит с-ка 9451 „Местни дебитори по гаранции и акредитиви без 

покритие“  

Кредит с-ка 9998 „Обща пасивна кореспондираща задбалансова 

сметка“. 
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4. По сметка 9514 „Чуждестранни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие“ се 

организира аналитично отчитане по следните критерии: 

А) банка, обслужваща износителя; номер на банковата гаранция; номер на 

акредитива; вид валута; 

Б) банка, обслужваща вносителя; титуляр-износител; номер на банковата 

гаранция; 

В) номер на банковата гаранция и вид валута; 

Г) титуляр-износител; номер на банковата гаранция; номер на акредитива 

Д) банка, обслужваща износителя; номер на акредитива; вид валута. 

 

5. Начислените обезценки (провизии) за кредитен риск на предоставените кредити се 

отчитат като: 

А) коректив на отчетната стойност, чрез използване на сметки от група 25 

„Корективни сметки“; 

Б) финансов разход, като се използват сметки от подгрупа 622 „Разходи за провизии 

(обезценки) за кредитен риск; 

В) финансов приход и като коректив на отчетната стойност, чрез използване на 

сметки от група 25 „Корективни сметки“; 

Г) финансов разход, като се използват сметки от подгрупа 622 „Разходи за 

провизии (обезценки) за кредитен риск и като коректив на отчетната стойност, 

чрез използване на сметки от група 25 „Корективни сметки“; 

Д) нито едно от посочените. 

 

 

Примерни въпроси от модул 5: Счетоводство в публичния сектор 

1. Коя от посочените счетоводни статии се съставя при предоставяне на временен 

безлихвен заем на бюджетно предприятие в системата на същия главен разпоредител 

с бюджетни средства: 

А) Дебит с-ка 5311 „Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на 

предприятия“ 

Кредит с-ка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“; 

Б) Дебит с-ка от подгрупа 461 „Временни безлихвени заеми от-за бюджета“ 

Кредит с-ка 5013 Текущи банкови сметки в левове“; 

В) Дебит с-ка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ 

Кредит с-ка от подгрупа 461 „Временни безлихвени заеми от-за бюджета“; 

Г) Дебит сметка от подгрупа 461 „Временни безлихвени заеми от-за бюджета“ 

Кредит с-ка 1995 „Други краткосрочни заеми и дългове към местни лица“; 

Д) Дебит с-ка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“. 

Кредит с-ка 5311 „Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова 

помощ на предприятия“ 

 

2. Аналитичното отчитане към сметка 5011 “Касови наличности в левове“ в 

предприятията от публичния сектор се организира по следните критерии: 

А) нормативно регламентирани отчетни групи – „Бюджет“, „Сметки за средства 

от Европейския съюз“, „Други сметки и дейности“; 

Б) вид валута и курс по която е придобита; 

В) звена (поделения) в структурата на бюджетното предприятие; 

Г) параграфи на Единната бюджетна класификация; 

Д) всички отговори са верни. 
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3. Към 31 декември на отчетната година счетоводните сметки от Раздел 7 „Сметки за 

приходи, трансфери и преоценки“ се отразяват (приключват) в кореспонденция със: 

А)сметка 1101 “Акумулирано изменение на нетните активи“; 

Б) сметка 1201 „Изменение на нетните активи за периода“; 

В) сметка 1001 „Разполагаем капитал“; 

Г) сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“; 

Д) сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“. 

 

4. При придобиването на актив с художествена стойност чрез покупка в предприятията 

от публичния сектор се съставят следните счетоводни статии: 

А) Д-т с-ка 6079 "Разходи за придобиване на активи с художествена и историческа 

стойност и книги в библиотеките" 

 К-т с-ка 4010 "Задължения към доставчици от страната" 

 и 

Д-т с-ка 2203 "Активи с историческа и художествена стойност" 

 К-т с-ка 7609 "Коректив за капитализирани активи в отчетна група "ДСД"; 

Б) Д-т с-ка 2203 "Активи с историческа и художествена стойност" 

 К-т с-ка 7992 "Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други 

събития"; 

В) Д-т с-ка 2203 "Активи с историческа и художествена стойност" 

 К-т с-ка 2071 "Незавършено строителство, производство и основен ремонт"; 

Г) Д-т с-ка 2203 "Активи с историческа и художествена стойност" 

 К-т с-ка 7511 "Касови трансфери от/за централния бюджет"; 

Д) Тези активи се отчитат задбалансово, тъй като са собственост на цялото общество. 

 

5. За придобиването на нематериален дълготраен актив при създаването предприятие от 

публичния сектор от финансиращия орган, се съставя следната счетоводна статия: 

А) Д-т група 21 "Нематериални дълготрайни активи" 

 К-т с-ка 4260 "Вземания по записани дялови вноски"; 

Б) Д-т група 21 "Нематериални дълготрайни активи" 

 К-т с-ка 1001 "Разполагаем капитал"; 

В) Д-т група 21 "Нематериални дълготрайни активи" 

 К-т с-ка 7612 "Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към бюджетни 

организации от подсектор "Централно управление"; 

Г) Д-т група 21 "Нематериални дълготрайни активи" 

 К-т с-ка 7992 "Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития; 

Д) Придобитите при учредяването на бюджетното предприятие нематериални 

дълготрайни активи се отчитат задбалансово, тъй като на тях не се начисляват разходи 

за амортизации. 

 

 

Примерни въпроси от модул 6: Счетоводство на застрахователите 
1. Когато сключените през отчетния период застрахователни договори при общото 

застраховане  предоставят застрахователно покритие за 12 месеца, включително и в 

случаите, когато този период обхваща изцяло или отчасти следващ отчетен период, а 

застрахователната премия се заплаща на вноски, застрахователят признава като 

приход: 

А) само получените от застраховащото лице през отчетния период застрахователни 

вноски 
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Б) брутният размер на дължимата от застрахованото / застраховащото лице 

застрахователната премия за целия период на покритие, която застрахователят 

има право да получи на базата на сключени през отчетния период 

застрахователни договори 

В) брутният размер на застрахователната премия намален с комисионната на 

застрахователните посредници 

Г) брутният размер на застрахователната премия, включително данъкът върху 

застрахователната премия 

Д) само частта от премията, която се отнася за текущия отчетен период независимо от 

това дали е получена или не 

 

2. Посочете счетоводната сметка, в която застрахователят ще признае за първи път 

разработеният от него нов застрахователен продукт, който започва да предлага от 

01.01. на следващия отчетен период 

А) сметка 303 Готова продукция 

Б) сметка 611 Разходи за основна дейност 

В) сметка от групата на Дълготрайните нематериални активи 

Г) сметка, която е определена от Комисията за финансов надзор 

Д) няма такава сметка, тъй като застрахователните продукти не се признават 

счетоводно 

 

3. Определете дали застрахователят правилно отчита все още неизползваните бланки на 

застрахователни договори (застрахователните полици) с обща отчетна стойност  в 

размер на1000 лв. в състава на материалните запаси   

А) не е правилно – неизползваните бланки на застрахователните договори трябва да 

се отчитат като бланки под строга отчетност, т.е. задбалансово 

Б) не е правилно, тъй като имат единична стойност под 700 лв. всяка една бланка и е 

трябвало веднага да бъдат признати като текущ разход 

В) да, възможно е да бъдат отчитани в състава на материалните запаси и дори 

трябва да бъдат под строга отчетност, тъй като са с пореден номер, холограмен 

знак, освен това се предоставят и на застрахователните посредници на 

застрахователя 

Г) подобни бланки се отчитат само задбалансово 

Д) всички посочени отговори са верни 

 

4. Достатъчност на техническите резерви означава и: 

А) Застрахователят, съответно презастрахователят, е длъжен по всяко време да 

поддържа достатъчни по размер технически резерви по всеки клас застраховка, 

отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите 

застрахователни рискове 

Б) При извършване на съзастраховане застрахователят образува техническите си 

резерви, без да отчита дела си съгласно условията на съзастрахователния договор 

В) Всеки застраховател, съответно презастраховател, инвестира активите си в 

съответствие със счетоводната си политика 

Г) По отношение на целия си портфейл от активи застрахователят, може да инвестира 

единствено тези, които са свързани с техническите му резерви 

Д) Локализирането на активите за покритие на минималното капиталово изискване се 

извършва, така че да гарантира тяхната наличност  
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5. Законовите разпоредби относно годишните и периодичните (междинните) отчети на 

застрахователите включват и: 

А) Застрахователите изготвят годишен финансов отчет и периодични финансови 

отчети и справки. 

Б) Застрахователите и презастрахователите изготвят годишния финансов отчет и 

периодичните финансови отчети и справки със структура (форма) и съдържание 

съгласно наредба на Комисията за финансов надзор 

В) Управителният орган на застрахователя изготвя и представя в Комисията за 

финансов надзор финансови отчети на предприятието, както и консолидираните 

финансови отчети, одитирани в съответствие с Кодекса за застраховането в срок не 

по-късно от 20 седмици след края на финансовата година. 

Г) Годишният финансов отчет и годишните справки, доклади и приложения се 

заверяват от одиторите съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. 

Д) Всички посочени отговори са верни 

 

 

Примерни въпроси от модул 7: Счетоводство на осигурители 

1. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социалното осигуряване „предприятие 

осигурител“ е и:  

А) предприятие, което действа като работодател, възложител или като 

самостоятелно заето лице или съчетава тези три качества и което плаща вноски 

на институция за професионално пенсионно осигуряване 

Б) земеделският производител, който работи само за себе си 

В) институция за професионално пенсионно осигуряване, и по отношение на която е 

приложимо трудовото законодателство на друга държава членка. 

Г) физическо лице, което извършва дейност по отдаване на свое имущество под наем 

Д) организация, която се състои от няколко юридически лица 

 

2. Разходите на пенсионноосигурителното дружество се отчитат: 

А) само в сметки различни от обичайните сметки за отчитане на разходите защото са 

финансови по  характер 

Б) като вземане от пенсионните фондове защото са свързани с тяхната дейност 

В) като вземане от осигурените лица защото се правят във връзка с индивидуалните 

им партиди  

Г) всички посочени са верни 

Д) нито едно от посочените 

 

3. Определете съставените в ПОД „АВС“ счетоводни статии, в резултат на следната 

информация: 

През м. 01.20XX г. Иван Петров, осигурен в ДПФ „Алианц” прехвърля 

осигурителната си партида в ДПФ „АВС”. Натрупаният по индивидуалната му 

партида ресурс е в размер на 5000 лв. Съгласно общите правила на ДПФ „Алианц” се 

удържат 40 лв., които са в полза на ПОД „Алианц”. Нетната сума ДПФ „Алианц“ 

превежда по разплащателната сметка на ДПФ „АВС”. Съгласно общите правила на 

ПОД „АВС“ АД са удържани 2% такса за вноска. Таксата е в полза на ПОД „АВС“ 

АД, което начислява полагащото му се вземане и признава приходи от такси. 

А) 1. Дт с/ка Вземания за встъпителни такси                   99,20 

                  Кт с/ка Приходи от встъпителни такси ДПФ                      99,20 

 2. Дт с/ка Приходи от встъпителни такси                      99,20 

                  Кт с/ка 123 Печалби и загуби за текущата година              99,20 
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Б) Дт с/ка Задължения за такси 99,20 

          Кт с/ка Вземания за такси          99,20 

 

В) Дт с/ка 123 Печалби и загуби за бъдещи периоди 99,20 

           Кт с/ка Задължения за такси                                        99,20 

 

Г) Дт с/ка Печалби и загуби за текущата година 99,20 

          Кт с/ка Приходи от такси                                         99,20 

 

Д) Дт с/ка Прходи от встъпителни такси      99,20 

          Кт с/ка Вземания за встъпителни такси           99,20 

 

4. В качеството му на управляващо дружество за управляваните от него пенсионни 

фондове, както и по отношение на своята дейност пенсионноосигурителното 

дружество представя: 

А) изисквнията на Закона за счетоводството 

Б) изискванията на Националните счетоводни стандарти 

В) на Комисията за финансов надзор отчетите и приложенията към тях за целите 

на надзора 

Г) на Комисията за финансов надзор рекламните материали за управляваните от него 

пенсионни фондове 

Д) на Комисията за финансов надзор информация за броя и трудовите възнаграждения 

на наетия в конкретните пенсионни фондове персонал 

 

5. Определете размерът на чистата сума за получаване от осигурителен посредник - 

физическо лице, при следните изходни данни: 

- брутно възнаграждение за месеца 12000 лв.; 

- данъчно признат размер на разходите 25%; 

- максимален размер на месечния осигурителен доход 2600 лв.; 

- норматив на авансов данък за сметка на осигурителния посредник - 10%; 

- общ размер на осигурителната тежест за сметка на осигурителния посредник – 8% 

- лицето декларира, че е осигурено на друго основание върху 2600 лв.; 

- лицето е пенсионер; 

- възнаграждението се изплаща през м. 11. на отчетната година и лицето има 

възможността да избере дали платеца на дохода да му удържи авансов данък върху 

дохода или не. В случай с декларация посредникът декларира, че не желае да му бъде 

удържан авансов данък върху дохода.  

А) 10450 лв. 

Б) 12000 лв. 

В) 9000 лв. 

Г) 2600 лв. 

Д) 11100 лв. 

 

 

Примерни въпроси от модул 8:  Финансово-стопански анализ 

1. За периода 2011 г. – 2015 г. нетните приходи от продажби на „ЕЛДОМ” ООД – 

гр.София възлизат на: 
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Година Нетни приходи от продажби -  хил.лв. 

2011 20 000 

2012 21 400 

2013 22 000 

2014 24 100 

2015 23 200 

Средният темп на динамика на нетните приходи от продажби за периода 2012 – 2014 

год. възлиза на:  

А) 100.9 %; 

Б) 106.1 %; 

В) 107.7 %; 

Г) 102.0 %; 

 

2. Отчетът за дълготрайните материални активи на „ЖЕЛЕЗНИК” ООД – гр. Белово  

показва:          /хил.лв./ 

Показатели Отчет за 2010г. 2011г 

 

Бизнес план  Отчет  

1.ДМА – хил.лв. 

2.Коеф.натовареност – лв. 

20 000 

2.00 

22 000 

2.50 

21 100 

2.00 

Темпът на ръст на произведената продукция за периода възлиза на: 

А) 100.9 %; 

Б)   95.3 %; 

В) 105.5 %; 

Г) 102.0 %; 

 

3. В цех „ПРЕСОВ” на завод „ЕЛПРОМ - ЗЕМ” – гр. Свищов  статор  "А" се комплектува 

от 5 вида детайли: 

Показатели  Вид детайли 

а б в г Д 

1.Необходим брой детайли 

за комплектуване на 

статорен блок  "А" 

2.Фактически произведени 

детайли 

 

8 

 

1696 

 

 

5 

 

1240 

 

 

4 

 

1020 

 

 

6 

 

1128 

 

 

3 

 

660 

 

 

По бизнес план в цеха е трябвало да се произведат 200 статорни блока „А” този 

агрегат. 

Степента на изпълнение на бизнес плана по комплектността за периода за този вид 

изделие възлиза на: 

А) 110% 

Б) 106% 

В) 94% 

Г) 75% 

 

4. Индивидуалният коефициент на конкурентоспособност на електрически двигател 

„МО-200 L”, произвеждан от „Хюндай – Електрум”АД, за предходната и текущата 

година е съответно – 0.89 и 0.80. Това показва, че: 

 



 12 

А)  конкурентоспособността на изделието расте; 

Б)  нивото на комплектност на изделието расте; 

В)  бездефектността на продукцията намалява; 

Г)  конкурентоспособността на изделието намалява; 

 

5. За предприятие "САНЯ" ООД, гр. Пордим през предходната година разходите на 100 

лв. приходи са 98,88 лв., а през текущата - 95,10 лв. Данните показват, че: 

А) през  текущата година  ефективността на приходите се е намалила; 

Б) през  предходната година ефективността на разходите е била по-добра; 

В) през текущата година на  100 лв. разходи съответстват 95,10 лв. приходи; 

Г) през текущата година ефективността на приходите се е увеличила. 


