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Първа глава  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ  
НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БАНКИТЕ 

1.1. Тестове 

ТЕСТ 1 
 
Въпрос № 1. Счетоводството на банките се организира и осъществява в съ-

ответствие със: 
а) Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансово отчи-

тане; 
б) Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти за пуб-

личния сектор; 
в) Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти; 
г) Закона за счетоводството, указания на Българска народна банка, докумен-

ти, издадени от Базелския комитет по банков надзор; 
д) Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, указания 

на Българска народна банка. 
 
Въпрос № 2. При реализирането на счетоводноотчетния процес в търговски-

те банки е характерно, че: 
а) Българска народна банка налага чрез указания и писма начина, по който да 

се организира счетоводството в банките; 
б) желателно е повечето операции в банките да бъдат документално обосно-

вани; 
в) често чрез счетоводството банковите сделки не само се отразяват, но и се 

реализират; 
г) банките прилагат задължителен национален сметкоплан, одобрен от Бъл-

гарска народна банка; 
д) задбалансовите счетоводни сметки се използват като корективни сметки 

на балансовите счетоводни сметки. 
 
Въпрос № 3. В най-общ план банковите операции могат да се систематизи-

рат в следните групи: 
а) пасивни, активни, комисионни (посреднически); 
б) кредитиране и предоставяне на депозити; 
в) кредитиране и инвестиране в други финансови активи; 
г) кредитиране, предоставяне на депозити и консултации; 



6 

д) пасивни, активни и извънбалансови. 
 
Въпрос № 4. Индивидуалният сметкоплан на банките: 
а) има четири нива – раздели, групи, подгрупи, синтетични сметки; 
б) има три нива – раздели, групи, синтетични сметки; 
в) се прилага по желание от страна на ръководството на банките; 
г) се разработва и утвърждава от Министерството на финансите; 
д) не е посочен верен отговор. 
 
Въпрос № 5. Към активните банкови операции могат да бъдат причислени: 
а) получаване на финансиране от Българска народна банка под формата на 

ликвидна подкрепа; 
б) предоставяне и получаване на потребителски кредити; 
в) предоставяне и получаване на срочни депозити; 
г) предоставяне на кредити; 
д) банково посредничество в разплащанията. 
 
Въпрос № 6. Специфично за банковото счетоводство е използването на 

множество от задбалансови сметки. Причина за това е: 
а) наличието на много активи и пасиви, с ниска стойност, които предстои да 

бъдат уредени в рамките на отчетния период и не е необходимо да се натрупват 
обороти по балансовите сметки; 

б) наличието на много активи, които не отговарят на определението за актив 
и за които е необходимо създаването на счетоводна информация; 

в) присъствието на обекти във вид на чужди активи, получени като обезпе-
чение или приети за съхранение и управление, собствени активи, невключени в 
стопанския оборот, както и многообразие от условни вземания и задължения; 

г) задължителното прилагане на национален сметкоплан, одобрен от Българ-
ска народна банка за отчитане на извънбалансовите активи; 

д) наличието на много пасиви, които не отговарят на определението за пасив 
и за които е необходимо създаването на счетоводна информация. 

 
Въпрос № 7. Активните банкови операции са операциите по: 
а) инвестиране на собствените и привлечените средства в банките; 
б) набиране на средства за финансиране на дейността на банките; 
в) натрупване на резерви за покриване на загуби; 
г) банково посредничество при осъществяване на търговски сделки от клиен-

ти на банките; 
д) набиране на средства за покриване на ликвидни нужди. 
 




