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П Р Е Д Г О В О Р 

Настоящето  помагало  е  предназначено  за  студентите  -  магистри  от  специалност  „Счетоводство  и
контрол” в  ИУ – Варна, изучаващи дисциплината „Счетоводство”. То е съобразено с учебната програма, но не
изчерпва целия кръг от разглеждани въпроси. Целта му е да подпомогне студентите при тяхната самостоятелна
подготовка,  като  същевременно  се  даде   възможност  те  сами  да  проверят  нивото  на  своите  знания  по
изучаваните  въпроси.  Съдържащите  се  в  помагалото  тестове  са  съобразени  с  нормативната  уредба  към  месец
септември 2008 г. 

Авторите  с  благодарност  ще  приемат  всички  добронамерени  критични  бележки  с  цел  по-нататъшното
обогатяване и усъвършенстване на изданието. 

Участието на авторите при написването на материала е следното:
Доц. д-р Венелин Георгиев – раздел първи
Доц. д-р Зорка Михайлова – раздел втори
Доц. д-р Светлозар Стефанов – раздел трети и раздел четвърти

Авторите



РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ
1.1. Организация на документирането, синтетичното и аналитично отчитане на вноса на стоките

Посочете правилният отговор
1. Митническият манифест е документ чрез който:
а)  стоките се освобождават от митнически контрол
б)  стоките се представят на митническите органи
в)  стоките се заделят за експортиране
г)  стоките се освобождават от мита и такси

2. Основание за деклариране на митническата стойност на стоките при внос се явява:
а)  EUR -1
б)  митническият манифест
в)  тир-карнетите
г)  вносно-износната фактура

3. Регистрирано лице вносител на стоки начислява ДДС на основание на:
а)  вносно-износната фактура
б)  митническата декларация
в)  разрешението за внос
г)  издаден протокол

4. Данъчната основа при внос не включва:
а)  предоставената търговска отстъпка до датата на възникване на данъчното събитие
б)  комисионните и платените застраховки до територията на страната
в)  митните сборове и такси
г) начисленият акциз

5. Кой от посочените документи не служи за доказване на вътреобщностни доставки на стоки за
нуждите на облагането с ДДС

а)  фактура
б)  протокол
в)  удостоверение за износ
г)  писмено потвърждение от получателя, че стоките са получени или пристигнали

6. Прехвърлителят на стоки в тристранна операция издава на посредника:
а) фактура



б) кредитно известие
в) дебитно известие
г) Протокол

7. При внос на стоки:
а) ДДС не се начислява
б) ДДС се начислява ако вносителят е нерегистрирано по ЗДДС лице
в) ДДС се начислява ако вносителят е регистрирано по ЗДДС лице
г) ДДС се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС лице

8. Вътреобщностно придобиване не е налице, когато:
а)  има наличие на физическо движение на стоки от територията на държана членка на ЕС до
територията на страната
б) придобитите стоки се монтират или инсталират от доставчика
в) собствеността върху стоката е прехвърлена от чуждестранния доставчик от ЕС към местния купувач
г) доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава
членка

9. Основа за начисляване на акциз за стоките от внос се явява: 
а) митническата стойност
б) митническата стойност увеличена с размера на дължимото мито, импортни и митнически такси
в) стойността посочена във вносно-износната фактура
г) стойността определена в договора между доставчик и вносител

10. Карнетите TIR и АТА се издават от:
а) износителят на стоките
б) вносителят на стоките
в) транспортното предприятие гарантиращо стоките
г ) посредника (комисионера)

11. VIES – декларация се подава в случаите, когато:
а) е налице вътреобщностно придобиване на стоки
б) са налице вътреобщностни доставки на стоки
в) е осъществен внос на стоки
г) при всяка външнотърговска сделка

12. Ресевийор е лице, което:
а) проверява количеството и качеството на стоките
б) като представител на митницата проверява внесените от получателя на стоките мито и ДДС
в) е представител на вносителя на стоките
г) е представител на износителя на стоките

13. Навлото е:
а) такса за просрочено плащане
б) такса за закъснение при обработването на стоките
в) такса, която линията получава от ползвателите на нейните контейнери
г) такса за експедиция на стоките с воден транспорт

14. Демюрейдж е:
а) такса за деконтейнеризация (опразването на контейнерите от стоките)
б) такса плащана от вносителя на стоките на корабособственика
в) такса за митническо оформяне на стоките от спедитора
г) начислена такса от линията затова, че е просрочен срока през който контейнерите стоят на

пристанището

15. Коносаментът е:
а) документ издаван от линията на база товарителници, с който се удостоверява собствеността върху

стоките
б) документ с който стоките се поставят под митнически контрол
в) нареждане за експедиция на стоките с воден транспорт



г) вид транспортен документ издаван от превозвача на стоките

16. ТIR – карнета като транспортен документ се използва при:
а) транзитен внос и износ
б) режим  „активно усъвършенствуване”
в) транспортиране на стоките с автомобилен транспорт в рамките на страната
г) обезпечаване на транспортния разход с паричен депозит

17. Сървей е:
а) такса за количествено измерване на стоките
б) такса за забавяне при товаренето на стоките
в) вид отстъпка за изрядни платци
г) такса за разтоварване на стоките

1.2. Особености при отчитането на стоките на консигнация и стоките по продажни цени
Посочете правилният отговор
1. Според приложимите счетоводни стандарти стоките се оценяват по:
а)  покупна стойност
б)  по-ниската от доставната и нетната им реализуема стойност
в)  по справедлива стойност
г)  по възстановима стойност

2. Кой от изброените елементи не се включва в доставната стойност
а)  невъзстановимите данъци
б)  вносните мита и такси
в)  търговските отстъпки
г)  транспортните разходи

3. Кой от посочените методи за отписване на стоките при тяхното реализиране е допустим по СС – 2 и
недопустим по МСС – 2

а)  първа входяща – първа изходяща стойност
б)  последна входяща – първа изходяща стойност
в)  възходяща градация на оценките
г)  низходяща градация на оценките

4. Преотстъпеното право за владеене на стоките от страна на продавача върху купувача се документира
с:

а)  стокова разписка 
б)  нареждане за експедиция
в)  сертификат
г)  Фактура

12. Постъплението на стоките в търговските обекти се документира със:
а) фактура
б)протокол
в)стокова разписка
г) Спецификация

13. При продажба на стоки на консигнация приходът се признава, когато:
а) стоките бъдат продадени от купувачът на трети лица
б) стоките бъдат прехвърлени на купувача
в) стоките се платят от купувача на продавача
г) при сключването на договора за консигнация

14. При предплатени продажби на стоки, приходът се признава, когато:
а) се получи последното плащане в поредицата от вноски
б) стоките са доставени на клиента
в) при получаване на първото плащане
г) при получаване на по-голямата част от договорената сума



15. При продажба на стоки на изплащане признаването на прихода става на:
а) датата на продажбата на клиента без лихвата
б) датата на получаване на последната вноска от клиента
в) при получаване на по-голяма част от договорената сума
г) датата на сключване на договора с клиента

16. Салдото на сметка 306 Надценки и други корективи, включени в цената на стоките може да бъде:
а) само дебитно
б) само кредитно
в) дебитно или кредитно
г) сметката остава без салдо

17. Сметка 3045 Стоки за преработка, дообработка и сортировка е по структура и предназначение:
а) операционно-резултатна
б) регулираща
в) калкулационна
г) основна

18. Сметка 3063 Коректив на предадените за преработка стоки при заприходяване  на преработените
стоки по справедлива стойност има характер на:

а) регулираща сметка
б) калкулационна сметка
в) събирателно-разпределителна сметка
г) операционно-резултатна сметка

19. При консигнационни продажби на стоки, когато търговският представител действа от името и за
сметка на доверителя са налице:

а) две сделки
б) три сделки
в) четири сделки
г) една сделка

20. При консигнационни продажби на стоки, когато търговският представител действа от свое име на за
сметка на доверителя са налице:

а) две сделки
б) три сделки
в) четири сделки
г) една сделка

21. Отстъпките под формата на сконто, рабат, бонус практически не  се ползват:
а) на датата на доставката
б) след датата на доставката
в) под формата на допълнително заплащане на клиента
г) под формата на допълнително количество стоки

22. При прекият метод за отчитане на отстъпките, същите:
а) не са обект на счетоводно отчитане
б) се отчитат чрез регулиращи сметки
в) се отчитат чрез основни сметки
г) се отчитат чрез операционно-резултатни сметки

23. При брутния метод за определяне на отчетната стойност на продадените стоки се изисква:
а) воденето на стоките по продажни цени
б) стоките да се отчитат заедно с амбалажа
в) в отчетната стойност на стоките да влезе и ДДС
г) оперативно следене на наличностите и воденето на сметки за отчитане на увеличението и
намалението на запасите от стоки

24. Неинвентарният амбалаж е този, който: 



а) служи за дълготрайна употреба и не се продава
б) е обект на покупко-продажба
в) е включен в цената на стоките
г) се изписва като материал

25. Стоките се оценяват по тяхната нетна реализируема стойност:
а) веднъж годишно
б) всеки месец 
в) на всяко тримесечие
г) предприятието само определя честотата на оценката
26. Кой от изброените видове разходи е елемент на доставната стойност на стоките:
а) складовите разходи за тяхното съхранение
б) начисленият акциз
в) извънредните разходи
г) административните разходи

27. Разходите за обръщение (за търговска дейност) в края на отчетния период се:
а) отнасят по сметката за отчитане на финансовия резултат
б) отнасят по сметката за отчитане на приходите от търговска дейност
в) показват като отделно перо в баланса
г) разпределят в отчетната стойност на продадените стоки

28. Когато клиентът откаже да заплати получените стоки поради неспазване на срока на договора от
страна на доставчика, за последния това е основание:

а) да отрази стоките по задбалансови сметки като стоки на отговорно пазене
б) да отрази стоките по балансова сметка като такива на отговорно пазене
в) да отпише стоките като разход
г) да си намали финансовия резултат

РАЗДЕЛ ВТОРИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ В СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО

2.1. Отчитане на дълготрайните  биологични активи



Посочете правилният отговор
1.Дълготрайните  биологични активи включват:
а) земите, горите, трайните насаждения
б)земите, горите, трайните насаждения, продуктивните и работни животни
в)горите, трайните насаждения, продуктивните и работни животни
г)земите, трайните насаждения, продуктивните и работни животни

2.При  първоначалното  им  признаване  и  в  края  на  отчетния  период  дълготрайните  биологични  активи  се
оценяват:
а) по справедлива стойност
б)по  цена на придобиване (себестойност)
в)по  справедлива  стойност,  намалена   с  предварително  начислените  разходи  по  продажби  или  временно  по
цена на придобиване (себестойност)
г) по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи по продажби

3. Трайните насаждения се отчитат като дълготрайни биологични активи:
а)веднага след засаждането им
б)след навършването на определена възраст
в)след влизането им в период на редовно плододаване

4.До влизането им в плододаваща възраст разходите по създаването и отглеждането на трайните насаждения се
отчитат като:
а)разходи за растениевъдството
б))административно-управленчески разходи
в)разходи за придобиване на дълготрайни активи
г)извънредни разходи

5. Предсрочно добитата продукция се оценява по:
а)себестойност
б)справедлива стойност
в)нетна реализуема стойност
г)оценка, определена от предприятието

6. Разходите по прибирането на предсрочно добитата продукция се отчитат като:
а)извънредни разходи
б)разходи за придобиване на дълготрайни активи
в)разходи за растениевъдство
г)административно-управленчески разходи

7.Стойността на предсрочно добитата продукция се отчита като:
а)извънреден приход
б)приход от дейността
в)намаление на разходите за придобиване на дълготрайни активи

8.  Разходите  по  отглеждането   на  трайните  насаждения,  след  приемането  им  в  групата  на  дълготрайните
биологични активи, се отчитат като:
а)разходи за растениевъдството
б) разходи за придобиване на дълготрайни активи
в) извънредни разходи
9. Амортизации на приетите в групата на дълготрайните биологични трайни насаждения се: 
а)  начисляват
б)не се начисляват
в)начисляват се само при определени условия

10. Начислените амортизации  на дълготрайните биологични активи се отчитат като:
а)разходи за растениевъдството
б)разходи за придобиване на дълготрайни активи
в)извънредни разходи

11.  Разликата  между  справедливата  стойност  и  разходите  по  създаването  на  трайните  насаждения  се  отчитат



като:
а)текущ производствен разход
б)извънреден разход
в)текущ финансов резултат

12.Младите животни се прехвърлят в групата на продуктивните след:
а)навършване на определена възраст
б)получаване на първи приплод
в)достигане на определено тегло

13. Продуктивните животни се прехвърлят в групата на младите животни след:
а)намаляване на продуктивността им
б)достигане на определена възраст
в)достигане до определено тегло

14.Дребните продуктивни животни се отчитат,  като:
а)дълготрайни биологични активи
б)краткотрайни биологични активи
в)селскостопанска продукция

15.При придобиването им продуктивните животни се оценяват по:
а)справедлива стойност на брой 
б)справедлива стойност на кг живо тегло
в)справедлива стойност на брой в зависимост от продуктивните качества

2.2. Отчитане на краткотрайните биологични активи
Посочете правилният отговор

1.По своята икономическа същност младите животни са:
а)продукт на труда
б)предмет на труда
в)средство на труда
г) и продукт на труда и предмет на труда и средство на труда

2. Обект на отчитане при младите животни е:
а)бруто прираста 
б)нето прираста 
в)бруто прираста и нето прираста

3.Обект на калкулиране при младите животни е:
а)бруто прираста и живото тегло
б)нето прираста и живото тегло
в)бруто прираста
г)нето прираста

3. Нето прираста е бруто прираста намален с:
а)теглото на продадените животни
б)теглото на умрелите животни
в)теглото на закланите животни
г)теглото на прехвърлените животни в друга възрастова група

4.Прираст не се начислява на:
а)младите животни
б)животните за угояване
в)дребните продуктивни животни

5. Стойността на умрелите млади животни, без вина на материално-отговорнитe лица, в рамките на
допустимите норми, се отчитат като:
а)производствен разход и се включват в себестойността на останалите отглеждани  животни
б)извънреден  разход



в)административно-управленчески разход

6.Аналитичното отчитане на животните за угояване не включва:
а)отчитане по видове
б)отчитане по възрастови групи
в)отчитане по местонахождение
г)отчитане по материално-отговорни лица

7.Прирастът се определя като разлика между:
а)теглото на животните в края на отчетния период и теглото им в началото на отчетния период
б)теглото на животните в началото на отчетния период и излезлите от групата животни
в)теглото на животните в края на отчетния период плюс теглото на излезлите от групата животни минус
теглото на наличните животни в началото на отчетния период
г) теглото на животните в края на отчетния период плюс теглото на излезлите от групата животни минус
теглото на животните в началото на периода и теглото на постъпилите през периода животни

8.Наличните в края на отчетния период млади животни се оценяват по:
а)себестойност
б)справедлив стойност
в)справедлива стойност намалена с предварително начислените разходи по продажба 

2.3. Организация на аналитичното отчитане на разходите и калкулиране себестойността на
продукцията в селскостопанската дейност

Посочете правилният отговор
1. По структура  сметка Растениевъдство в селскостопанските предприятия е:
а)операционна
б)операционно-резултатна
в)калкулационна
г)калкулационна и резултатна

2.  Най-често  прилаган  начин   за  оценка  на  допълнителната  продукция  в  практиката  на  предприятията
извършващи селскостопанска дейност е:
а)чрез предварително определен процент от разходите по отглеждането на съответната култура
б)чрез приравняването на допълнителната продукция към основната продукция
в)стойността на допълнителната продукция се формира само от разходите по прибирането й
г)по нетна реализуема стойност 

3.За аналитичното отчитане на разходите в оранжерийното производство са необходими:
а)една група аналитични сметки
б)две групи аналитични сметки
в)три групи аналитични сметки
г)четири групи аналитични сметки

4.Себестойността на продукцията от оранжерийното производство се формира:
а)само от преките разходи по засяването и отглеждането на съответните  култури
б)от преките разходи по засяването и отглеждането на съответните култури и следващата се част от сезонните
разходи
в)от  преките  разходи  по  засяването  и  отглеждането  на  съответните  култури  и  следващата  се  част  от  общите
разходи
г)  от  преките  разходи  по  засяването  и  отглеждането  на  съответните  култури  и  следващите  се  части  от
сезонните и общи разходи 

5.Сезонните разходи в оранжерийното производство се разпределят между отглежданите култури:
а)пропорционално на количеството продукция добита от всяка култура
б)пропорционално на реализационната стойност на продукцията, добита от всяка култура
в)пропорционално на отчетените квадратодни за конкретния сезон
г)пропорционално на отчетените квадратодни за всички сезони

6.За аналитичното отчитане на разходите при многогодишните тревни култури следва да се открият и заведат:



а)една група аналитични сметки
б)две групи аналитични сметки
в)три групи аналитични сметки
г)четири групи  аналитични сметки

7.Общите разходи свързани с мероприятия, извършвани върху не засети площи се разпределят между видовете
засети по-късно  култури пропорционално на:
а)количеството  добита продукция от всяка култура
б)площта заета от всяка култура
в)на равни части между видовете засети култури

8.Общите  разходи  по  засяването  и  отглеждането  на  култури,  при  които  от  различните  части  на  една  и  съща
култура се добиват различни продукти се разпределят между видовете добита продукция пропорционално на:
а)реализационната стойност на добитата продукция
б) равни части между видовете добита продукция
в)количеството добита продукция

9.Общите  разходи  по  отглеждането  на  многогодишните  тревни  култури,  които  се  реколтират  неколкократно
през годината се разпределят между видовете продукти пропорционално на:
а)реализационната стойност на добитите продукти
б)условните декари реколтирани за всеки продукт
в)физическите декари реколтирани за всеки продукт
в) равни части между видовете продукти

10.Себестойността на продукцията от многогодишните тревни култури се формира от:
а)разходите по засяването и отглеждането на съответната култура
б)разходите  по  отглеждането  на  съответната  култура  и  разходите  по  прибирането  на  добитата  от  нея
продукция
в)само от разходите по отглеждането на съответната култура
г)от разходите по засяването и  отглеждането на съответната култура и  разходите по  прибирането на  добитата
продукция

11.Загубите от стихийни бедствия върху напълно унищожени култури, когато върху освободената площ не  се
засяват нови втори култури се отчитат като:
а)извънредни разходи
б)административно-управленчески разходи
в)финансови разходи

12.Отсевките от зърнените култури с потребителна стойност се третират като:
а)стандартна основна продукция
б)нестандартна основна продукция
в)допълнителна продукция

13.Сметка Животновъдство е:
а)операционно-резултатна сметка
б)операционна сметка
в)калкулационна сметка
г)калкулационна и резултатна сметка

14.Обект на калкулиране при продуктивните животни са:
а)добитите приплоди 
б)добития прираст
в)добитите приплоди и продукция

15.Когато  от  отглежданата  група  продуктивни  животни  се  добиват  няколко  продукта,  общите  разходи  по
отглеждането им се разпределят между видовете продукти пропорционално на:
а) количеството добити продукти от всеки вид
б)справедливата стойност на добитите продукти от всеки вид
в)на равни части между видовете продукти



2.4. Отчитане на селскостопанската продукция
Посочете правилният отговор

1.Селскостопанската продукция се оценява при нейното придобиване по:
а)справедлива стойност
б)справедлива стойност намалена с предварително начислените разходи за продажби
в)себестойност

2.В края на отчетния период наличната продукция се оценява по:
а)справедлива стойност
б)себестойност
в) отчетна или нетна реализуема стойност

3.Себестойността на продукцията от зърнените култури включва:
а)разходите по нейното производство
б)разходите  по  нейното  производство  и  разходите  по  транспортирането  и  до  площадката  за  сушене  и
пречистване
в)разходите  по  производството,  разходите  по  транспортирането  й  и  разходите  по  сушене  и  пречистване  на
продукцията

4.В пчеларството чрез сметка Продукция се отчитат:
а)добитите нови пчелни семейства
б)добитите мед, восък и пчелно млечице
в)добитите нови пчелни семейства и добития мед
в)добитите нови пчелни семейства, добития мед, восък и пчелно млечице

5. Обезценката на наличната в края на отчетния период селскостопанска продукция се отчита като:
а)загуба от обезценка
б)производствен разход
в)извънреден разход

6.Един  от  методите  за  калкулиране  на  себестойността  на  селскостопанската  продукция  -  изключване  на
разходите се прилага:
а)когато се получава само един основен продукт
б)когато се получават няколко продукта и всичките те са цел на производството
в)когато се получават няколко продукта, но само един е цел на производството

2.5.Отчитане на капитала в земеделските кооперации и сдружения 
Посочете правилният отговор
1.Земеделските кооперации и сдружения имат:
а)променлив капитал
б)променлив брой членове
в)променлив капитал и брой членове

2.Членовете на земеделската кооперация  внасят:
а)само дялови вноски
б)само встъпителни вноски
в) едновременно встъпителни и дялови вноски 

3.Дяловите вноски могат да се издължат в:
а) земя
б)земя и пари
в)друг вид имущество)без земята) и пари
г)пари

4.Получената встъпителна вноска от член кооператорите се отчита като:
а)текущ приход от дейността
б)резерви
в)финансов приход
г)извънреден приход



5.  Начислената  наемна  (аредна)  вноска  на  собствениците  на  земеделска  земя,  предоставили  я  за  ползване  от
земеделската кооперация се отчита , като:
а)разход за дейността
б)финансов разход
в)извънреден разход

6.Начислената наемна (аредна) вноска се включва в себестойността на продукцията от:
а)културите, засети върху наетата )арендувана) земя
б)всички култури отглеждани през съответния период в кооперацията
в)възможен е всеки един от посочените варианти по решение на земеделската кооперация

7.При напускане на кооперацията, встъпителната вноска се:
а)връща
б)не се връща
в)може да се върне или не по решение на управителния съвет или общото събрание

8.Размерът на полагащата се рента (наем) на собствениците на земеделска земя, предоставили я за ползване от
кооперацията се определя:
а) в началото на годината при сключването на наемния договор
б) в края на годината
в) в началото или края на годината по  споразумение  между ръководството на селскостопанското предприятие
и собствениците на земеделска земя
9.Размерът на полагащата се рента на собствениците на земеделска земя зависи от:
а)реализираните приходи в земеделската кооперация
б) твърда сума  на декар земя, определена още при сключването на договора
в)пазарната цена на декар земя

10. Дължимата рента се изплаща в:
а) парична форма
б)натурална форма
в) в пари или натура съгласно споразумение между земеделската кооперация и собствениците на земя

11.Изплатената рента в натура се оценява по:
а)справедлива стойност
б)себестойност
в)по справедлива стойност или конкретна оценка определена от ръководството на кооперацията

12.Производствен дивидент е налице когато натурално изплатената рента е оценена по:
а)справедлива стойност
б)себестойност
в)по оценка различна от справедливата стойност, определена от ръководството на кооперацията

13. Земеделска кооперация може да се учреди ако са налице:
а)определен брой членове и определен размер основен )уставен) капитал
б) няма изискване за броя на членовете и размера на капитала
в)определен минимален брой членове и неограничен размер на основния  капитал
г)няма изискване за броя на членовете и  размера на основния капитал



РАЗДЕЛ ТРЕТИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Организация на счетоводството в туристическото предприятие
Посочете правилният отговор
1. Активите на туристическото предприятие се класифицират като:
a) собствени и чужди
б) дълготрайни и краткотрайни
в) материални, нематериални и финансови
г) материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства

2. Дълготрайните активи на туристическото предприятие се класифицират като:
а) материални, нематериални, финансови и репутация
б) собствени и чужди
в) външни и вътрешни
г) липсва верен отговор

3. Задълженията на туристическото предприятие представляват:
а) бъдещи икономически изгоди
б) неизплатени суми на доставчици и други контрагенти
в) предоставен аванси
г) финансирания

4.Задължения на туристическото предприятие НЕ представляват:
а) задължения към бюджета
б) задължения към доставчици
в) получени аванси
г) предоставени аванси

5. Пасивите на туристическото предприятие представляват задължения към:
а) собствениците
б) дебиторите
в) подотчетните лица
г) персонала

6. Активите на туристическото предприятие се класифицират като дълготрайни и краткотрайни в зависимост
от:
а) периодът от време през който се черпи икономическата изгода от използването им 
б) стойността им при придобиване 
в) материално-веществената форма 
г) преценката на ръководството

7.Дълготрайните активи на туристическото предприятие НЕ включват:
а) финансовите активи
б) нематериалните активи
в) материалните запаси
г) материалните активи

8. В туристическите предприятия преобладава
а) статистическата отчетност
б) счетоводството
в) оперативната отчетност
г) и трите вида отчетност са равномерно застъпени

9. Разходите следва да бъдат признати (отчетени) когато:
а) са известни приходите, за  получаването на които тези разходи са направени
б) до момента няма реализирани приходи, но съществува достатъчно голяма степен на вероятност, че приходи
ще бъдат реализирани в бъдеще
в) разходите са платени



г) всички отговори са верни

10.Приходите на туристическото предприятие представляват:
а) паричните постъпления
б) увеличение на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или
намаления на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал отделно от онова, което се дължи на
собствениците на капитала
в) намаление на икономическата изгода през отчетния период под формата на намаление на активи или
увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на
собствениците на капитала
г) всички отговори са верни

11. В туристическите предприятия, придобитите и предадени за употреба ДМА с цена на придобиване, която е
под стойностния праг на същественост се отчитат като:
а) дълготрайни активи
б) разходи за бъдещи периоди
в) условни активи
г) разходи за дейността 

12. Придобитите и предадени за употреба ДМА с цена на придобиване под прага на същественост в
туристическите предприятия:
а) задължително се отчитат  по балансови сметки
б) задължително се  отчитат по задбалансови сметки
в) може да се организира или да не се организира задбалансово отчитане по преценка на предприятието 
г) тези активи задължителни се отчитат само по оперативен път
  
13. Постъплението на стоки в търговските обекти на туристическите предприятия се документира посредством
:
а) фактура
б) стокова разписка
в) спецификация
г) нареждане за експедиция на стоките

14. Погиналите активи в туристическото предприятие в резултат на стихийни бедствия се отчитат като:
а) разходи за дейността
б) финансови разходи
в) разходи за бъдещи периоди
г) извънредни разходи

15. Каква счетоводна статия следва да се състави за отразяване на стопанската операция Начислени са работни
заплати на персонала на предприятието?
а) Д-т сметка Разходи за заплати 

  К-т сметка Персонал
б) Д- сметка Персонал 

  К-т сметка Каса
в) Д-т смета Персонал 

  К-т сметка Разходи за заплати
г) Д-т сметка Каса 

     К-т сметка Персонал

16. Покупката на материали в туристическото предприятие се осчетоводява като :
а) се дебитира сметка Материали и се кредитира сметка Каса
б) се дебитира сметка Разходи за материали и се кредитира сметка Материали
в) се дебитира сметка Материали и се кредитира сметка Разходи за материали
г) се дебитира сметка Разходи за основна дейност и се кредитира сметка Материали

17. Как в системата на счетоводните сметки ще намери отражение следната стопанска операция Със средства
от разплащателната сметка са изплатени задължения към доставчиците на туристическото предприятие?
а) Д-т сметка Материали 

  К-т сметка Доставчици



б) Д-т сметка Материали 
  К-т сметка Разплащателна сметка 

в) Д-т сметка Разплащателна сметка 
  К-т сметка Доставчици

г) Д-т сметка Доставчици  
 К-т сметка Разплащателна сметка

18. Отпускането на аванс от касата на лица от персонала на предприятието се осчетоводява, посредством
съставянето на следната счетоводна статия:    
а) Д-т сметка Персонал 

   К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Каса 

  К-т сметка Персонал
в) Д-т сметка Подотчетни лица 

  К-т сметка Каса
г) Д-т сметка Каса 

  К-т сметка Подотчетни лица

19.Връщането на отпуснат, неизползван аванс в касата от лица от персонала на предприятието се осчетоводява,
посредством съставянето на следната счетоводна статия    
а) Д-т сметка Персонал 

  К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Каса 

  К-т сметка Персонал
в) Д-т сметка Подотчетни лица 

 К-т сметка Каса
г) Д-т сметка Каса 

 К-т сметка Подотчетни лица

20. За счетоводно отчитане на употребените материали за дейността се съставя следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Материали 

  К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Материали
в) Д-т сметка Загуба 

  К-т сметка Материали
г) Д-т сметка Приходи от продажби 

  К-т сметка Материали

21. За счетоводно отчитане на канцеларските материали, които са предадени за употреба, непосредствено след
покупката им  се съставя следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Канцеларски материали 

  К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Материали  

  К-т сметка Каса
в) Д- сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Материали
г) Д-т сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Каса

22. За счетоводно отчитане на начисления данък върху печалбата  се съставя следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Разходи за външни услуги 
   К-т сметка Задължения към бюджета
б) Д-т сметка Печалби и загуби 

  К-т сметка Задължения към бюджета
в) Д-т сметка Печалби и загуби 

  К-т сметка Разплащателна сметка в левове
г) Д-т сметка Приходи от продажби 

  К-т сметка Задължения към бюджета



23.За изплащане на заплатите на персонала със средства от касата следва да се състави следната счетоводна
статия:
а) Д-т сметка Разходи за заплати 

   К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Разходи за заплати 

   К-т сметка Персонал
в) Д-т сметка Персонал 

  К–т сметка Каса
г) Д-т сметка Каса 

  К-т сметка Персонал

24. В предприятието е доставен сейф за съхраняване на счетоводните документи. Сумата по фактурата не е
платена на доставчика. За счетоводно отразяване на тази операция следва да се състави следната счетоводна
статия:
а) Д-т сметка Машини и оборудване 

  К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Каса
в) Д-т сметка Стоки 

  К-т сметка Каса
г) Д-т сметка Офис обзавеждане 

  К-т сметка Каса

25.Счетоводната статия Д-т сметка Материали 
  К-т сметка Доставчици означава:

а) доставени са материали, като сумата по фактурата не е платена на доставчика
б) употребени са материали за производството
в) доставени са материали, като сумата на доставката е изплатена в брой
г) получени са материали като дялова вноска в капитала на предприятието

26. Счетоводната статия Д-т сметка Разходи за заплати  
 К-т сметка Персонал означава

а) изтеглени са парични средства от разплащателната сметка и са заприходени в касата на предприятието
Сумата е предназначена за изплащане на работните заплати на персонала
б) изплатени са работни заплати на персонала
в) начислени са работни заплати на персонала
г) депонирани са работните заплати на персонала

27. Счетоводната статия Д-т сметка Персонал 
  К-т сметка Каса  означава

а) изтеглени са парични средства от разплащателната сметка и са заприходени в касата на предприятието
Сумата е предназначена за изплащане на работните заплати на персонала
б) изплатени са работни заплати на персонала
в) начислени са работни заплати на персонала
г) депонирани са работните заплати на персонала

28.Получените материали като дялова вноска в капитала на търговското дружество се осчетоводяват като се
съставя следната счетоводна статия
а) Д-т сметка Материали 

  К-т сметка Вземания по записани дялови вноски
б) Д-т  сметка Вземания по записани дялови вноски 

  К-т сметка Материали
в) Д-т сметка Разходи за материали  

 К-т сметка Материали
г) Д-т сметка Материали 

  К-т сметка Допълнителен капитал

29.Получената печалба от осъществена стопанска дейност се осчетоводява като
а) Д-т сметка Приходи от продажби 

  К-т сметка Печалби и загуби



б) Д-т сметка Каса 
  К-т сметка Печалби и загуби

в) Д-т сметка Печалби и загуби 
  К-т сметка Приходи от продажби

г) Д-т сметка Печалби и загуби 
  К-т сметка Каса

30. Начисляването на амортизации на машините в предприятието се извършва посредством съставянето на
следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Разходи за амортизация 

   К-т сметка Машини
б) Д-т сметка Разходи за амортизация 

   К-т сметка Материални дълготрайни активи
в) Д-т сметка Разходи за амортизация  

  К-т сметка Амортизация на машини
г) Д-т сметка Амортизация на машини  

   К-т сметка Машинни

31.Изплащането на осигурителните вноски се осчетоводява посредством статията:
а) Д-т сметка Разходи за социални осигуровки 

  К-т сметка Разплащателна сметка
б) Д-т сметка Разходи за социално осигуряване 

  К-т сметка Разплащателна сметка
в) Д-т сметка Задължения за социално осигуряване 

  К-т сметка Разплащателна сметка
г) липсва верен отговор

32.Счетоводната статия  Д-т сметка Стоки 
  К-т сметка Доставчици означава

а) покупка на активи
б) извършване на разходи
в) трансформиране на активи от един вид в друг
г) изплатени задължения на доставчици

33.Счетоводната статия  Д-т сметка Компютърна техника 
  К-т сметка Каса означава

а) извършване на счетоводен разход
б) трансформация на активи от един вид в друг
в) изваждане на компютърната техника от употреба
г) намаление на приходите

34. Покупката на материали, които не са платени, непосредствено при придобиването им се осчетоводява
посредством съставянето на следната счетоводна статия 
а) Д-т сметка Материали 

  К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Каса
в) Д-т сметка Разходи за материали 

  К-т сметка Доставчици
г) Д-т сметка Материали  

 К-т сметка Доставчици

35.За счетоводно отразяване на изплатените задължения към доставчиците следва да се състави следната
счетоводна статия: 
а) Д-т сметка Разходи за материали  

 К-т сметка Доставчици
б) Д-т сметка Доставчици  

 К-т сметка Разплащателна сметка
в) Д-т сметка Разплащателна сметка 

  К-т сметка Доставчици



г) Д-т сметка Други кредитори 
  К-т сметка Разплащателна сметка

36.Счетоводната статия Д-т сметка Материали 
  К-т сметка Каса означава:

а) извършен е счетоводен разход
б) закупени материали, които веднага са предадени за употреба
в) закупени материали, които са заприходени в склада на предприятието
г) отпуснат аванс на подотчетно лице за закупуване на материали

37.Счетоводната статия Д-т сметка Наети чужди активи 
  К-т сметка Доставчици е:

а) правилна
б) възможна
в) неправилна, но възможна
г) неправилна и невъзможна

38.Резултатите от инвентаризацията могат да бъдат:
а) недостиг или излишък
б) липси и излишъци
в) съответствие или различие
г) липсва верен отговор

39. Резултатите от инвентаризацията се документират посредством:
а) сборни ведомости, инвентаризационни описи, контролни ведомости
б) актове за наличност, листове за компенсация, сборни ведомости, контролни ведомости
в) инвентаризационни описи, сравнителни ведомости, протоколи за одобряване на естествени фири, протоколи
за компенсиране на липси и излишъци
г) сравнителни ведомости, декларации на членовете на инвентаризационната комисия, контролни ведомости

40. При установяване на липса по вина на МОЛ виновното МОЛ се начита по:
а) доставната цена на липсващия актив
б) справедливата цена на липсващия актив
в) по по-ниската от горепосочените две оценки
г) по по-високата от горепосочените две оценки

41.При установяване на липса за сметка на предприятието липсващия актив се отписва по:
а) доставната цена на липсващия актив
б) справедливата цена на липсващия актив
в) по по-ниската от горепосочените две оценки
г) по по-високата от горепосочените две оценки

42. Установените при инвентаризация излишъци се заприходяват по:
а) доставната цена на актива от който е установен излишък
б) справедливата цена на актива от който е установен излишък
в) по по-ниската от горепосочените две оценки
г) по по-високата от горепосочените две оценки

43. Разходите на туристическото предприятие представляват:
а) част от материалите на предприятието, които ще бъдат употребени до края на отчетния период
б) употребените парични средства или други активи
в) паричните средства, които са платени за придобиване на активи на предприятието
г) всички отговори са верни

44. В туристическите предприятия разходите следва да бъдат признати (отчетени) когато:
а) са известни приходите, за получаването на които тези разходи са направени
б) до момента няма реализирани приходи, но съществува достатъчно голяма степен на вероятност, че приходи
ще бъдат реализирани в бъдеще:
в) разходите са платени
г) всички отговори са верни



45. Приходите на туристическото предприятие представляват:
а) паричните постъпления
б) увеличение на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или
намаления на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал отделно от онова, което се дължи на
собствениците на капитала
в) Намаление на икономическата изгода през отчетния период под формата на намаление на активи или
увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на
собствениците на капитала
г) всички отговори са верни

46. Текущото отчитане на приходите от продажби в туристическите предприятия се извършва в съответствие
със следните счетоводни принципи е:
а) действащо предприятие  и принципа на отчетния период 
б) текущо начисляване и съпостави мост между приходите и разходите
в) същественост и вярно и честно представяне
г) предпазливост и предимство на съдържанието пред формата

47. Със сумата на реализираните приходи, сметките за отчитане на приходите от продажби се:
а) кредитират
б) дебитират
в) могат да се дебитират или кредитират в зависимост от определение условия
г) липсва верен отговор

48. Начисленият данък върху добавената стойност за реализираните услуги се осчетоводява:
а) по кредита на сметка Начислен ДДС за продажбите
б) по дебита на сметка Начислен ДДС за продажбите
в) по дебита на сметка Начислен ДДС за покупките
г) по кредита на сметка Начислен ДДС за покупките

49. Употребената електрическа енергия и вода  в туристическите предприятия първоначално се отчитат като:
а) други разходи
б) разходи за материали
в) разходи за дейността 
г) разходи за външни услуги

50. По сметка Разходи за данъци такси и други подобни плащания в туристическите предприятия се отчита:
а) Начисления данък върху печалбата
б) Начисления данък върху добавената стойност
в) местните данъци и такси (данък сгради и такса смет)
г) патентния данък

51. В туристическите предприятия като основни дейности следва да се третират: 
а) предприятието може да има само една основна дейност и това е дейността от която се реализират най-много
приходи 
б) предприятието може да има не повече от две основни дейности, като останалите дейности следва да се
третират като спомагателни 
в) предприятието може да има няколко дейности, които да се третират като основни
г) липсва верен отговор 

52. За отчитане на приходите от продажба на туристически услуги в туристическите предприятия се съставя
следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Клиенти

К-т сметка Приходи от продажби на туристически услуги  
К- т сметка Начислен ДДС за продажбите

б) Д-т сметка Клиенти 
К-т сметка Услуги  

К- т сметка Начислен ДДС за продажбите
в) Д-т сметка приходи от продажби на туристически услуги  

К-т сметка Клиенти  



            К-т сметка Начислен ДДС за продажбите
г) Д-т сметка Клиенти 
   Д-т сметка Начислен ДДС за покупките  

К-т сметка Приходи от продажба на туристически услуги 

53.Административните разходи в туристическите предприятия:
а) се включват в съкратената себестойност на туристическите услуги
б) се разпределят на определена база и  по този начин се включват в пълната себестойност на туристическите
услуги 
в) отразяват се директно в намаление на финансовия резултат на предприятието
г) отразяват се в намаление на резервите

54. За приключване на сметките за отчитане на разходите за основна дейност се съставя следната счетоводна
статия:
а) Д-т сметка Разходи за основна дейност  

К-т сметка Приходи от продажби
б) Д-т сметка Печалби и загуби  

К-т сметка Приходи от продажби
в) Д-т сметка Приходи от продажби  

К-т сметка Разходи за основна дейност
г) Д-т сметка Разходи за основна дейност  

К-т сметка Печалби и загуби

55. Фактическата себестойност на оказаната туристическа услуга се осъществява чрез способа:
а) оценка
б) калкулиране
в) инвентаризация
г) счетоводните сметки

56. За момент в който следва да се признае приходът от продажби в туристическите предприятия се приема:
а) фактурирането на продажбите
б) получаването на паричните постъпления в лева или валута
в) момента, в който е получен аванс от контрагента срещу будещо оказване на туристическа услуга
г) момента в който е сключен договора за услуга със съответни контрагент

57. Получените аванси от туроператорите се отчитат в момента на получаването им като
а) приходи от дейността:
б) разходи за дейността
в) задължение
г) получено финансиране
58.Изразходваното гориво на транспортните средства в туристическите предприятия се отчита на основата на:
а) фактура
б) касова бележка от бензиностанцията
в) отчет на шофьора за изминатите километри
г) пътен лист

59. За счетоводно отразяване на оказаните услуги от спомагателната на основната дейност се съставя следната
счетоводна статия: 
а) Д-т сметка Разходи за спомагателна дейност  

К-т сметка Разходи за основна дейност
б) Д-т сметка Разходи за спомагателна дейност  

К-т сметка от гр. 60 Разходи по икономически елементи
в) Д-т сметка Разходи за основна дейност  

К-т сметка Разходи за спомагателна дейност
г) Д-т сметка от гр. 70 Постъпления от продажби  

К-т сметка Разходи за спомагателна дейност

60.Аналитичното отчитане по сметка Активи в употреба, отчетени като разход се организира по: 
а) материалноотговорни лица
б) вид, количество и цена



в) стойност и срок за употреба
г) всичко изброено

3.2. Особености при отчитане на хотелиерската дейност
1. В туристическите предприятия създаването и потреблението на туристическите услуги:
а) не съвпада по време и място
б) съвпада по време и място
в) оказването на туристическите услуги предхожда тяхното потребление  
г) липсва верен отговор

2. Хотелиерската дейност предлага:
а) само основни туристически услуги
б) основни и допълнителни туристически услуги
в) основни, допълнителни и спомагателни туристически услуги
г) основни и спомагателни туристически услуги

3.В туристическите предприятия за отчитането на разходите за основната дейност се използва:
а) сметка Разходи за основна дейност
б) сметка Разходи за основна дейност и аналитични сметки към нея
в) толкова на брой синтететични сметки, колкото са необходими за отчитане на дейностите, третирани като
основни
г) сметка Разходи за основна дейност, подсметки и аналитични сметки, в зависимост от броя на дейностите,
третирани като основни и необходимостта от детайлизация на счетоводната информация
4.Аналитичното отчитане към сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност се извършва по:
а) отделни експлоатационни обекти (хотели, мотели, къмпинги)
б) по статии на калкулация 
в) отделни експлоатационни обекти (хотели, мотели, къмпинги) и по статии на калкулация 
г) липсва верен отговор

5.Като специфични статии на калкулацията в туристическите предприятия следва да се разглеждат:
а) консумативи стаи, разходи за заплати и разходи за социално осигуряване
б) разходи за външни услуги, разходи за командировка и разходи за горива и енергия
в) консумативи стаи, материали хотел и разходи за цветя и украса
г) консумативи стаи, материали хотел, разходи за цветя и украса, разходи за външни услуги, разходи за
командировка,  разходи за горива и енергия

6.Поради специфични си характер за туристическите предприятия, разходите за развлечения и анимации, както
и всички разходи, обслужващи системата "all inclusive:"
а) следва да се наблюдават и отчитат отделно от останалите разходи за материали в отделна аналитична сметка
б) не е необходимо да бъдат наблюдавани и отчитани отделно от останалите разходи за материали
в) могат да се отчитат или да не се отчитат отделно от останалите разходи за материали, в зависимост от
възприетата организация на отчитане в предприятието
г) отделното им отчитане е задължително и се регламентира по нормативен път

7.Като разходи за спомагателна дейност в туристическото предприятие следва да се отчитат разходите за:
а) хотелиерство и ремонтно-механичен цех 
б) парова централа и ресторантьорство
в) пералното стопанство, поддръжка и озеленяване
г) транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

8. В туристическите предприятия сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност в края на периода:
а) остава със салдо, което намира отражение в счетоводния баланс
б) остава със салдо, което намира отражение в отчета за приходите и разходите
в) приключва се в кореспонденция със сметка приходи от продажба на туристически услуги - нощувки 
г) приключва се със сметка Печалби и загуби от текущата година

9.Себестойността на туристическата услуга се формира от всички извършени във връзка с оказването й преки
разходи с изключение на:
а) изплатените суми на туроператори за реализираните нощувки
б) начислените разходи за амортизация на активите, използвани пряко в хотелиерската дейност



в) изплатените лихви по банкови кредити
г) стойността на употребените консумативни материали
10.За приключване на сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност се съставя следната
счетоводна статия
а) Д-т сметка Приходи от продажба на услуги - нощувки  

К-т сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност
б) Д-т сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност  

К-т сметка Приходи от продажба на услуги - нощувки 
в) Д-т сметка  Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност 

К-т сметка Печалби и загуби от текущата година
г) Д-т сметка Печалби и загуби от текущата година  

К-т сметка Разходи за основна дейност - хотелиерска дейност

11.Разходите за дейност хотелиерство първоначално се отразяват:
а) по функционално предназначение
б) по икономически елементи
в) в намаление на приходите
г) в увеличение на загубите

12.Аналитичното отчитане към сметка приходи от продажба на услуги - нощувки  се извършва по:
а) отделни експлоатационни обекти (хотели, мотели, къмпинги)
б) видове приходи 
в) отделни експлоатационни обекти (хотели, мотели, къмпинги) и по видове приходи 
г) липсва верен отговор

13. От гледна точка на признака информационно съдържание и структура сметка Приходи от продажба на
услуги - нощувки е:
а) операционна
б) събирателно-разпределителна
в) бюджетно-разпределителна
г) операционно-резултатна

14. При продажба на стоки в брой на неорганизирани туристи в туристическите предприятия следва ли
начисления ДДС да се счита за включен в продажната цена
а) да във всички случаи
б) да ако предприятието не е регистрирано по ЗДДС
в) може да се счита за включен или да не се счита за включен в зависимост от определени обстоятелства 
г) не 

15. Счетоводната статия Д-т сметка Клиенти  К-т сметка Приходи от продажба на туристически услуги се
съставя:
а) със себестойността на оказаната туристическа услуга
б) с разликата между себестойността и продажната цена на туристическата услуга
в) с продажната стойност на реализираната услуга
г) с нетната реализируема стойност на реализираната услуга

16. Туристите, които са заплатили предварително ползваните от тях услуги се наричат: 
а) организирани туристи
б) неорганизирани туристи
в) индивидуални туристи
г) самостоятелни туристи

17. Ваучерът е:
а) първичен счетоводен документ
б) документ, потвърждаващ, че туристът е заплатил ползваните услуги предварително
в) вторичен счетоводен документ
г) разпоредителен документ

18. Ваучерът е документ на базата на който:
а) могат да се съставят счетоводни записвания само ако е придружен от първичен счетоводен документ



фактура
б) могат да се съставят счетоводни записвания, без да е необходимо издаването на фактура
в) не могат да се съставят счетоводни записвания
г) липсва верен отговор

19.За авансово внесените от туристите суми за участие в организирана от туристическото предприятие
екскурзия се съставя следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка други кредитори  

К-т сметка Каса
б) Д-т сметка Каса  

К-т сметка Приходи от дейността 
в) Д-т сметка Каса  

К-т сметка Други кредитори 
г) всички изброени отговори са верни

20. За постъпилите парични средства от туристите за участието им в мероприятие, организирано от
туристическото предприятие се съставя следната счетоводна статия:
а) д-т сметка Каса  

К-т сметка приходи от продажба на услуги
б) д-т сметка Приходи от продажба на услуги  

К- т сметка Каса
в) Д-т сметка Клиенти 

К-т сметка Приходи от продажба на услуги
г) д-т сметка Приходи от продажба на услуги 

К-т сметка Клиенти

21. За счетоводно отразяване на получените самолетни (автобусни) билети за продажба се съставя следната
счетоводна статия:
а) Д-т сметка от гр. 98 Разни сметки за условни активи  

К-т сметка от гр. 99 Разни сметки за условни пасиви
б) Д-т сметка Стоки 

К-т сметка Доставчици
в) Д-т сметка от гр. 98 Разни сметки за условни активи  

К-т Сметка Доставчици
г) Д-т сметка Стоки  К-т сметка от гр. 98 Разни сметки за условни активи 
22.За счетоводно отразяване на върнатите на самолетния (автобусен )превозвач непродадени билети се съставя
следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка от гр. 99 Разни пасивни задбалансови сметки  

К-т сметка от гр. 98 Разни активни задбалансови сметки
б) Д-т Сметка Доставчици 

К-т сметка от гр. 98 Разни активни задбалансови сметки
в) Д-т сметка Доставчици 

К-т сметка Стоки 
г) Д-т сметка Доверители  

К-т сметка от гр. 98 Разни активни задбалансови сметки

23.Към основните туристически услуги се отнасят:
а) хотелиерство,  ресторантьорство и транспортни услуги
б) хотелиерство и транспортни услуги
в) ресторантьорство и транспортни услуги
г) хотелиерство, ресторантьорство и продажба на самолетни и автобусни  билети

24.Към допълнителните туристически услуги се отнасят:
а) хотелиерство и ресторантьорство
б) ресторантьорство и транспортни услуги
в) пътувания, продажба на билети, балнеолечебни услуги, медицински услуги
г) хотелиерство и продажба на билети, балнеолечебни услуги, медицински услуги

3.3. Особености при отчитане на дейност Хранене
1.Продажната стойност на ястията се формира от:



а) себестойността на кухненската продукция
б) себестойността на кухненската продукция и надценка за категорията
в) всички извършени разходи за приготвяне на храната и надценка за категорията
г) стойността на вложените хранителни продукти и надценка за категорията 

2.Продажната цена на ястията в туристическите предприятия се установява посредством прилагането на
способа:
а) документиране
б) инвентаризация
в) оценка
г) калкулация

3.Закупените хранителни продукти в туристическите предприятия се отчитат като:
а) материали
б) продукция
в) стоки
г) материали или стоки по преценка на предприятието

4.По каква оценка следва да се отпише отчетната стойност на продадената кухненска продукция и готови
стоки?
а) по доставна стойност
б) по продажна цена
в) по нетна реализируема стойност
г) по доставна стойност или по продажна цена в зависимост от възприетата организация на отчитане 

5.Закупените и заприходени в склада на туристическото предприятие покривки за маса и спално бельо се
отчитат като:
а) дълготрайни активи
б) материали
в) разходи за дейността
г) разходи за бъдещи периоди

6.За счетоводно отчитане на липсите на покривки за маса и спално бельо, които са били отчетени като разход в
момента на предаването им в употреба се съставя следната счетоводна статия:
а) Д-т сметка Вземания по липси и начети   

К-т сметка Материали
б) Д-т сметка Други разходи  

К-т сметка Материали
в) Д-т сметка Разходи за материали  К-т сметка Материали
г) Д-т сметка Вземания по липси и начети  К-т сметка Други приходи от дейността

7.Калкулирането на продажната цена на кухненската продукция се извършва на базата на:
а) калкулационен лист за цената на ястието
б) предварителна калкулация
в) отчетна калкулация
г) разходна складова разписка за отпуснатите от склада хранителни продукти

8.При организацията на отчитане на материалите и стоките в ресторантьорството:
а) главният готвач не носи имуществена отговорност
б) главният готвач носи имуществена отговорност за материалите и стоките, постъпили в кухнята
в) възможно е главният готвач да носи или да не носи имуществена отговорност в зависимост от възприетата
организация в предприятието
г) липсва верен отговор

9.Когато в туристическото предприятие е възприето отчитането на стоките да се извършва по продажни цени,
то в края на отчетния период, наличните стоки се представят в баланса по:
а) доставна стойност
б) продажна цена
в) нетна реализируема стойност
г) възстановима стойност



10.Сметка Продукти и стоки на склад, която може да се води в заведенията за хранене е:
а) активна задбалансова
б) активна небалансова
в) активна балансова
г) пасивна балансова

11.Кухненската продукция в ресторантьорството:
а) се отчита като актив и се заприходява по сметка Готова продукция
б) не се отчита като актив, а със стойността на вложените хранителни продукти се увеличават разходите за
дейността
в) може да се отчита или да не се отчита като актив, в зависимост от възприетата организация на отчитане
г) липсва верен отговор

12.Продажбата на продукция или стоки в туристическото предприятие е: 
а) стопански процес
б) стопанска операция
в) задължение на предприятието
г) източник на активи

13.Отпуснатите за употреба в залите за хранене съдове и прибори първоначално се отчитат като:
а) други разходи
б) разходи за материали
в) разходи за дейността 
г) разходи за външни услуги

14.Продадената в брой кухненска продукция на клиентите се отчита посредством съставянето на счетоводната
статия:
а) д-т сметка Клиенти  

К-т сметка Приходи от продажба на продукция
б) Д-т сметка Каса  

К-т сметка Продукция
в) д-т сметка Клиенти  

К-т сметка Продукция
г) Д-т сметка Каса   

К-т сметка Приходи от продажба на продукция 

15.За отписване на реализираната кухненска продукция се съставя статията: 
а) Д-т сметка Приходи от продажби на продукция 

К-т сметка Продукция
б) Д-т сметка Продукция  

К-т сметка Приходи от продажби на продукция
в) Д-т сметка Приходи от продажба на продукция  

К-т сметка Разходи за основна дейност
г) Д-т сметка Разходи за основна дейност  

К-т сметка Приходи от продажби на продукция

16.В туристическите предприятия съдовете и приборите за хранене, спалното бельо и покривките се отчитат
като разход:
а) при закупуването им и заприходяването им на склад
б) при предаването им в употреба или при бракуването им когато са станали негодни за употреба
в) при бракуването им 
г) всички изброени отговори са верни



РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
4.1. Отчитане на инвестициите 
Посочете правилния отговор

1.Една от май-характерните особености на инвестицията е:
а) спекулативния характер на сделката
б) желанието да се възстановят инвестираните средства
в) желанието да се реализира доход (печалба) 
г) желанието да се реализира бърза печалба

2.Счетоводното разбиране за понятието "инвестиция:" 
а) съвпада с икономическото
б) е по-широко от икономическото
в) липсва верен отговор
г) е по-тясно от икономическото

3.Имайки предвид счетоводното разбиране за понятието "инвестиция" покупката на ДМА следва да се третира
като:
а) инвестиция
б) придобиване на ДМА
в) придобиване на краткотрайни активи
г) увеличение на собствения капитал



4.Контролно участие е налице когато:
а) инвеститорът притежава повече от 50% от акциите с право на глас
б) инвеститорът притежава повече от 70 % от акциите с право на глас
в) инвеститорът притежава повече от 30 % от акциите с право на глас
г) инвеститорът притежава повече от 50% от акциите с право на глас или от гласовете в управителните органи

5.Значително влияние е налице когато:
а) инвеститорът притежава повече от 20% от акциите с право на глас
б) инвеститорът притежава повече от 50 % от акциите с право на глас
в) инвеститорът притежава повече от 30 % от акциите с право на глас
г) инвеститорът притежава повече от 20% от акциите с право на глас или от гласовете в управителните органи

6.Инвестициите на предприятието се класифицират като дълготрайни и краткотрайни в зависимост от:
а) намерението на инвеститора и предназначението на ценните книжа 
б) стойността им при придобиване 
в) матуритетът на инвестицията 
г) възможност на инвеститора да участва при вземането на решения в предприятието емитент

7.Една дългова ценна книга (облигация) се представя във финансовите отчети като дългосрочна или
краткосрочна в зависимост от:
а) намерението на инвеститора да бъде задържана повече от един отчетен период
б) матуритета (срока) на ценната книга
в) стойността й на придобиване
г) липсва верен отговор

8.Петгодишна облигация ще се представи във финансовите отчети като краткосрочна ценна книга когато:
а) инвеститорът ще задържи ценната книга до настъпването на падежа
б) стойността й на придобиване е не по-малка от 1000 лв.
в) ще бъде държана в предприятието не за период не по-дълъг от 12 месеца
г) ще бъде държана в предприятието не за период не по-дълъг от 12 месеца

9.Петгодишна облигация, която инвеститорът има намерение и възможност да задържи до падежа  ще се
представи във финансовите отчети като краткосрочна ценна книга когато:
а) финансови активи, държани до настъпването на падеж
б) краткотраен актив
в) движима ценност
г) паричен еквивалент

10.Кои предприятия следва да прилагат МСФО 32 и МСФО 39? 
а) предприятия, чиито акции се търгуват на фондовите борси
б) всички предприятия, които изготвят финансовите си отчети по МСФО;
в) банките и инвестиционните дружества
г) всички големи предприятия

11.Краткосрочните вземания представляват:
а) парични суми, които ще бъдат получени до 12 месеца от датата на тяхното 
възникване
б) парични суми, които ще бъдат получени не по-рано от  12 месеца от датата на тяхното възникване
в) парични суми, които ще бъдат платени до 12 месеца от датата на тяхното възникване
г) парични суми, които ще бъдат платени не по-рано от  12 месеца от датата на тяхното възникване

12.Задълженията и капитала в комбинираните финансови инструменти се отчитат като:
а) отделно и независимо едни от други
б) като елементи на капитала
в) като приходи 
г) като разходи

13.Инструментите, които могат да се конвертират в ценни книжа представляват: 
а) комбиниран финансов инструмент
б) капитал



в) задължение
г) всички отговори са верни

14.Производните финансови инструменти, предполагащи заплащането на парични средства или
предоставянето на други активи за определен брой инструменти на собствения капитал се класифицират като:
а) комбинирани финансови инструменти
б) капитал
в) задължение
г) вземане

15.Финансовите активи и пасиви първоначално се оценяват по:
а) себестойност
б) справедлива стойност
в) продажна стойност
г) амортизируема стойност

16. Кредит, получен от заемодател се класифицира като:
а) предназначен за търгуване 
б) обявен за продажба
в) кредити и вземания
г) всички отговори са верни

17.Финансов инструмент, който отговаря на следните характеристики: Стойността му се променя в отговор на
изменението на определени базови цени или индекси; не изисква определен обем първоначални инвестиции
или изисква определен обем първоначални инвестиции, размерът на които е несъществен;  плащания по него
ще се извършват в бъдеще представлява:
а) задължение
б) инструмент, предназначен за търгуване
в) производен финансов инструмент
г) инструмент, държан до настъпване на падеж

18.Последващата оценка на финансовите инструменти зависи от:
а) размерът на предприятието
б) вида на предприятието
в) класифицирането на финансовия инструмент
г) всички отговори са верни

19.В края на периода финансовите активи, обявени за търгуване, а също така и тези, обявени за продажба се
оценяват по:
а) първоначална стойност
б) справедлива стойност
в) амортизируема стойност
г) възстановителна стойност

20.Кредитите, вземанията и инвестициите, държани до настъпването на падежа  се оценяват по:
а) първоначална стойност
б) справедлива стойност
в) амортизируема стойност
г) реализируема стойност

21.При отсъствието на борсови цени за последваща оценка на финансовите инструменти, предприятието
използва:
а) първоначална стойност
б) справедлива стойност
в) амортизируема стойност
г) методи за оценка, отчитащи пазарни данни

22.Изменението в балансовата стойност на актива се отразява като елемент на собствения капитал само когато:
а) финансовите активи се отчитат по справедлива стойност
б) финансовите инструменти са под формата на заеми и вземания;



в) финансовите инструменти са класифицирани като държани до настъпване на падеж 
г) финансовите инструменти са под формата на активи, обявени за търгуване.

23.Амортизирането на премията/отстъпката  се постига посредством:
а) метода на ефективния лихвен процент
б) действащия в момента номинален лихвен процент
в) регресионен анализ
г) дисконтиране с определен дисконтов фактор

24.При придобиването му финансовият инструмент следва да се оценява по:
а) първоначална стойност
б) справедлива стойност
в) амортизируема стойност
г) справедливата стойност, намалена с разходите по сделката

25.Справедливата стойност по смисъла на МСС  е сумата за която активът:
а) може да бъде разменен между свързани предприятия.
б) може да бъде реализиран като материал или суровина
в) може да бъде разменен между информирани и желаещи осъществяването на сделката купувач и продавач.
г) е оценен от вещи лица 

26.Финансовите инструменти се оценяват по амортизируема стойност когато:
а) са класифицирани като държани до настъпване на падеж
б) са класифицирани като обявени за продажба
в) са класифицирани като държани за търгуване
г) представляват кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието

27. Амортизируемата стойност на финансовите активи, държани до настъпване на падежа се определя
посредством:
а) математико-статистически методи,
б) метода на ефективния лихвен процент
в) метода на равномерното амортизиране на облигационната премия или отстъпка
г) прилагането на пазарни лихвени проценти
28. При прекласифицирането на активите от групата на стоково-материалните запаси в групата на
инвестиционните имоти, за които е възприет подход за отчитане по справедлива цена, то разликата между
справедливата стойност на актива и неговата балансова стойност:а) се признава в ОПР като текущи финансови
приходи и текущи финансови разходи
б) се дисконтира до текущата му стойност
в) се отразява като условен актив или условен пасив
г) се амортизира в съответствие с полезния срок на използване на актива 

29.В кои от следните случаи е налице значително влияние
а) притежание на 51 % от капитала на дружеството
б) притежаване на 35% от капитала на дружеството, но без възможност за участие в управлението му
в) притежаване на 14% от капитала на дружеството и възможност за участие в управлението му
г) притежаване на 10% от капитала на дружеството, без възможност за участие в управлението му

30.Настъпил е моментът за изплащане на дивиденти по привилегировани акции в размер на 200 млн. лв.
Предприятието има формирани резерви в размер на 40 млн. Следователно като дивидент по
привилегированите акции могат да бъдат изплатени:
а) 0 лв.
б) 200 млн.
в) 40 млн.
г) 160 млн. 

31.Паричните средства са:
а) финансов пасив
б) инструмент на собствения капитал
в) кредити и вземания, възникнали за първи път в предприятието
г) финансов актив



32.Предоставеният заем е:
а) финансов пасив
б) финансов актив
в) инструмент на собствения капитал
г) задължение с договорен характер

33.Инвестициите в капиталови ценни книжа представляват: 
а) финансов пасив
б) инструмент на собствения капитал
в) вземания са договорен характер
г) финансов актив

34.Полученият заем представлява:
а) финансов актив
б) инструмент на собствения капитал
в) вземане
г) финансов пасив

35.Емитираните собствени капиталови ценни книжа представляват:
а) инструмент на собствения капитал
б) финансов актив
в) финансов пасив
г) задължение с договорен характер

36.Амортизираната стойност се прилага при:
а) инвестиции, държани до настъпване на падеж и заеми и вземания с фиксиран падеж
б) инвестиции, държани до настъпване на падеж
в) финансови активи, държани за търгуване
г) финансови активи, обявени за продажба

37.Асоциирано предприятие е предприятие в което:
а) инвеститорът има малцинствено участие
б) инвеститорът има контролно участие
в) инвеститорът има значително влияние
г) инвеститорът притежава 100% от неговия капитал

38.Дъщерно предприятие е предприятие в което:
а) инвеститорът има малцинствено участие
б) инвеститорът има контролно участие
в) инвеститорът има значително влияние
г) инвеститорът притежава 100% от неговия капитал

39.Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят в консолидираните  финансовите отчети
по:
а) метода на собствения капитал
б) себестойностния метод
в) метода на собствения капитал или себестойностния метод в зависимост от определение условия
г) по справедлива стойност

40.Привилегированите акции, без право на глас се оценяват и отчитат като
а) финансов актив, по смисъла на МСС 39, оценявани по справедлива стойност
б) като финансов актив по метода на собствения капитал
в) като финансов пасив по метода на собствения капитал
г) като финансов актив по амортизирана стойност

41.Инвеститорът следва да прекрати прилагането на метода на собствения капитал когато:
а) справедливата стойност на инвестицията се понижи значително под доставната цена
б) загуби възможността да упражнява значително влияние
в) са налице условия за отчитане на загуба от обезценка



г) е необходима преоценка на инвестицията

4.2. Отчитане на инвестиционните имоти
Посочете правилният отговор

1.Като инвестиционни имоти могат да се класифицират
а) земя
б) сграда
в) земя и сграда, взети заедно
г) всичко изброено

2.Инвестиционен имот се отчита при
а) собственика и лизингополучателя по договор за финансов лизинг
б) собственика и лизингодателя по договор за оперативен лизинг
в) лизингодателя по договор за финансов лизинг
г) всичко изброено

3.Кои активи следва да се класифицират като инвестиционни имоти
а) сграда, върху която предприятието има право на собственост и я отдава под наем при условията на
оперативен лизинг
б) активи, създавани в полза на трети лица
в) машини, съоръжения и оборудване
г) земи и сгради, използвани в обичайната дейност на предприятието

4.Ако активите, които частично изпълняват критериите за класифициране като инвестиционни имоти и
частично не ги изпълняват се отдадат под наем предприятието следва да ги класифицира като:
а) инвестиционни имоти
б) като активи, използвани в хода на нормалната стопанска дейност на предприятието
в) всяка част следва да се отчита самостоятелно
г) липсва верен отговор

5.Ако предприятието предоставя значителни допълнителни услуги на наемателите по договор за оперативен
лизинг, отдадените под наем активи следва да се класифицират като:
а) активи, използвани в хода на обичайната дейност на предприятието
б) инвестиционни имоти
в) заплатената сума за оказаните допълнителни услуги следва да се капитализира
г) активи, предоставени за ползване под наем от трети лица

6. Разходите за ремонт и техническо обслужване на активите, класифицирани като инвестиционни имоти:
а) се капитализират 
б) се отчитат като разходи за периода на възникването им
в) се отчитат като разходи за бъдещи периоди
г) се отчитат като намаление на амортизацията на инвестиционния имот 

7.Разходите, свързани с реконструкция и модернизация на активите, класифицирани като инвестиционни
имоти:
а) се капитализират 
б) се отчитат като разходи за периода на възникването им
в) се отчитат като разходи за бъдещи периоди
г) се отчитат като намаление на амортизацията на инвестиционния имот 

8.Последващите разходи, свързани с инвестиционния имот (разходи, за пускането на актива в
експлоатация,оперативните загуби, възникващи от това, че е необходимо време докато активите развият
проектната си мощност, свръхнормативните разходи, свързани с придобиването на актива), следва да се
отчитат като:
а) непредвидени разходи
б) да се капитализират и да се отразят в увеличение на отчетната стойност на активи, класифициран като
инвестиционен имот
в) текущи разходи



г) извънредни разходи

9.В случая когато един или повече активи се разменят за нов актив, полученият актив се оценява:
а) по стойността на замененото имущество
б) по справедлива стойност
в) по ликвидационна стойност
г) по цена на придобиване на предадените активи

10.Предприятието може да възприеме в счетоводната си политика способ за преоценка на инвестиционните
имоти или по цена на придобиване, или по преоценена стойност. Избраният метод следва да се прилага:
а) по отношение на всички дълготрайни активи
б) по отношение на всички дълготрайни материални активи
в) по отношение на всички инвестиционни имоти
г) по отношение на крупните ДМА

11.Приходът, възникващ от промяната в справедливата стойност на инвестиционния имот следва да се отчита
като:
а) резерв от преоценка
б) като извънреден приход
в) като приход в отчета за приходите и разходите
г) като елемент на собствения капитал

12.Справедливата  стойност отчита бъдещите капитални разходи, свързани с повишаване експлоатационните
качества на актива, класифициран като инвестиционен имот се отчита като:
а) ги дисконтира до текущата стойност
б) като условни задължения
в) не отразява тези разходи
г) води до това, че с размера на тези разходи се увеличава първоначалната стойност на актива

13.При използване на модела на фактическата стойност активът се отчита по:
а) фактическа стойност
б) фактическа стойност намалена с начислената амортизация
в) фактическа стойност, намалена с начислената амортизация и натрупаните загуби от обезценка
г) справедлива стойност

14.Ако ръководството на предприятието вземе решение да продаде актив, класифициран като инвестиционен
имот, то този имот:
а) преди продажбата следва да се класифицира като материален запас.
б) до момента на продажбата продължава да се класифицира като инвестиционен имот
в) след решението за продажба следва да се класифицира като имот, ползван от собственика на предприятието
г) приходът от продажната следва да се отчете като приход от дейността на предприятието

15.Ако ръководството на предприятието вземе решение за модернизация и реконструкция на актив,
класифициран като инвестиционен имот, то:
а) активът се прекласифицира като материален запас;
б) активът продължава да се третира като инвестиционен имот;
в) след решението за продажба следва да се класифицира като имот, ползван от собственика на предприятието
г) разходите за ремонта се отчитат като разходи за бъдещи периоди

16.Ако предприятието е възприело способа фактическа себестойност, то прехвърлянето на активи в групата на
инвестиционните имоти и извеждането им от нея:
а) не оказва влияние върху балансовата стойност на активите
б) следва да се извърши преоценка на датата на прехвърлянето
в) подобни операции са недопустими
г) оказва влияние върху балансовата стойност на активите само в посока на увеличение

17.При трансформирането на активи от активи, класифицирани като инвестиционни имоти в активи, ползвани
от собственика на предприятието, тези активи се оценяват и отчитат:
а) по първоначална стойност
б) по справедлива стойност  на датата на извършване на преоценката



в) по първоначална стойност, намалена с начислената амортизация
г) по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация

18.При трансформирането на активи от групата на материалните запаси в групата на активите, отчитани като
инвестиционни имоти, които ще се отчитат като инвестиционните  имоти, разликата между справедливата
стойност на тези имоти и балансовата им стойност до датата на прехвърлянето
а) се признава като приход или разход в отчета за приходите и разходите
б) се третира като условно вземане или условно задължение
в) се отписва за времето на използването на актива
г) се дисконтира до текущата стойност

19.Когато предприятието завърши строителството или реконструкцията на актив, който ще се отчита като
инвестиционен имот по справедлива стойност, разликата между справедливата стойност на тези активи
тяхната балансова стойност
а) се признава като приход или разход в отчета за приходите и разходите
б) се дисконтира до текущата стойност
в) се третира като условно вземане или задължение
г) се отписва за времето на използването на актива

19.Доходът, получен от продажбата на инвестиционен имот се отчита като:
а) прираст на капитала
б) приход в отчета за приходите и разходите
в) печалба в счетоводния баланс
г) печалба в отчета за собствения капитал

20.Като приход, възникващ при продажбата на инвестиционен имот следва да се признава:
а) получените парични средства
б) договорената продажна цена минус балансовата стойност на актива
в) получените парични средства минус ликвидационната стойност на актива
г) договорената продажна цена на имота

21.Като печалба, възникваща при продажбата на инвестиционен имот следва да се признава:
а) получените парични средства
б) договорената продажна цена минус балансовата стойност на актива
в) получените парични средства минус ликвидационната стойност на актива
г) договорената продажна цена  на имота

22.Предприятието следва да прекрати признаването на финансовия актив когато:
а) съставя годишния си финансов отчет
б) престане да черпи икономическата изгода от контролирането на актива
в) прекласифицира актива от една категория в друга
г) получи доход от държането на актива


