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СЪСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОБВЯВЯВАНЕ (ПУБЛИКУВАНЕ)
Тошко Поптолев

В тази публикация е изразено професионалното мнение на Тошко Поптолев и не може да
отмени задължението на читателя да се запознае със съответните нормативни актове и да
ги прилага според изискванията в тях.
Напълно е възможно професионалното мнение на Тошко Поптолев да се различава от
мненията на други професионалисти. Читателят е свободен сам да направи избора и да
прецени, чие мнение ще вземе предвид при изпълнението на своите ангажименти.
Публикацията е изготвена върху изискванията на нормативната уредба валидна
към 05.03.2022 год.
В тази публикация не се разглеждат консолидираните финансово отчети!
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1. ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Категорията се определя, като към 31. Декември на текущия отчетен период предприятието трябва
да отговаря поне на два от критерия посочени в таблицата за текущия отчетен период:
КРИТЕРИЙ
ВИД

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ НА
АКТИВИТЕ

НЕТНИ
ПРИХОДИ ОТ
ПРОДАЖБИ

СРЕДНА
ЧИСЛЕНОСТ
НА
ПЕРСОНАЛА

МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

700 000 лв

1 400 000 лв

10 души

МАЛКО
ПРЕДПРИЯТИЕ

8 000 000 лв

16 000 000 лв

50 души

СРЕДНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

38 000 000 лв

76 000 000 лв

250 души

ГОЛЕМО
ПРЕДПРИЯТИЕ

> 38 000 000 лв

> 76 000 000 лв

> 250 души

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
§ 1. По смисъла на този закон:
…
11. "Нетни приходи от продажби" са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги,
намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци,
пряко свързани с приходите.
- Микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки
предприятия (§ 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството);
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2. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от
счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.
(2) Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се
определят с приложимите счетоводни стандарти.
…
(9) Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на
предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите
счетоводни стандарти.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Чл. 29, ал. 1 на Закона за
счетоводството

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

т. 2 на Национален
счетоводен стандарт 1

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 39 на Закона за
счетоводството

НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Чл. 48 на Закона за
счетоводството

ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ
ПРАВИТЕЛСТВАТА

Чл. 53 на Закона за
счетоводството
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3. КОЙ КАКЪВ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЪСТАВЯ?
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Чл. 29. …
(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните
приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на
задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и
разходите.
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен
баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
(5) Алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови
дружества, категоризирани като микропредприятия.
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен
баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.
(7) Годишните финансови отчети по ал. 3, 4 и 6 дават вярна и честна представа за активите,
пасивите, финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието.
(8) Предприятията по ал. 1, 3, 4 и 6 могат по избор да съставят пълен комплект финансови
отчети.
…

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Глава трета.
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ
Раздел I.
Общи разпоредби
…
Задължение за водене на книги
Чл. 40. …
(2) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
3. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) вида, размера, стойността и целите на получените и
предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) финансовия резултат.
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ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
…
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
(Обн. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 ОТ 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.)
§ 42. След 1 януари 2021 г. емитентът изготвя годишния финансов отчет за дейността по чл.
100н в единен електронен формат на отчитане, съгласно Делегиран регламент (ЕС)
2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат от 17 декември
2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за
отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май 2019 г.).
Допълнителни разпоредби.

§ 1. По смисъла на закона:
…
9. "Емитент" по смисъла на този закон, с изключение на глава шеста "а", е юридическо лице
по смисъла на чл. 2, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
…
з) „емитент“ означава юридическо лице, което емитира или предлага да емитира
ценни книжа;
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Баланс



Приложение



Отчет за приходите и разходите



Годишен доклад за дейността



Отчет за собствения капитал



Нефинансова декларация



Отчет за паричния поток



Доклад за плащания към правителствата



ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ:
ЕТ < 200 000 лв















Х1

МИКРО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х2

Х2

Х2

МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х3

Х3

СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х

Х

ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х

Х

ПРЕДПРИЯТИЕ С ОИ

Х

Х3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1

- Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи
от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на
задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и
разходите.

2

- 1. Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен
баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
2. Микропредприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат
да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването
на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в
приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения
счетоводен баланс.
3. Горепосочените преференция не се прилагат за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

3

- 1. Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс
по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.
2. Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит,
могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно
придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е
оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към
съставения счетоводен баланс.
3. Горепосочените преференция не се прилагат за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.
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4. КОЙ КАКВО И КЪДЕ ОБЯВЯВА (ПУБЛИКУВА)
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Глава шеста
ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов
отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците
или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и
представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата
година;
2. юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им
в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30
септември на следващата година;
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30
септември на следващата година.
(2) Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е
постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и в 14дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята,
че финансовият отчет е подаден в срок.
(3) Годишните финансови отчети и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста,
въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване
подлежи и пълният текст на одиторския доклад.
(4) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит,
публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато
предприятието има задължение за изготвянето му.
(5) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества,
командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни
или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация
за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване
на загуба за предходната година и решението на общото събрание на
акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на
загуба за предходната година.
(6) Годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран финансов
отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата заедно с
годишните доклади по глава седма към тях.
(7) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до
тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години
след датата на публикуването им.
(8) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където
са публикувани техните отчети и доклади.
Продължава на следващата страница!
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Продължава от предходната страница!
(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен
независим финансов одит; и
2. всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период;
това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е
осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на
финансите; декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 – в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 – чрез икономическо издание или чрез интернет.
(10) Едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали
дейност през отчетния период.
(11) Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел за публикуване на декларациите по ал. 9, т. 2 не се дължат.
(12) Предприятие майка, което едновременно е и дъщерно предприятие (междинна майка)
и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран
финансов отчет, публикува на български език консолидирания финансов отчет на първото
предприятие майка, в което междинната майка е консолидирана, в тримесечен срок от
крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие майка.
Заедно с консолидирания финансов отчет се публикуват консолидираните годишни доклади
по глава седма и одиторският доклад. Когато предприятието майка е регулирано от
законодателството на трета държава, консолидираният финансов отчет се заверява от
одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на
държавата, приложимо към предприятието майка.
(13) Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за
приходите списъци с предприятията, които:
1. не са заявили за обявяване годишните си финансови отчети за предходната година в
сроковете по ал. 1 и 2; списъкът се предоставя в срок до 31 октомври на текущата година;
2. са заявили за обявяване в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел декларация по ал. 9, т. 2; списъкът се предоставя в срок до 31 юли на
текущата година.
(14) Списъците по ал. 13 следва да съдържат наименованието на предприятието и ЕИК от
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(15) В двумесечен срок от получаване на списъците по ал. 13 Националната агенция за
приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване
на нарушения по ал. 1 - 12.
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Баланс



Приложение



Отчет за приходите и разходите



Годишен доклад за дейността



Отчет за собствения капитал



Нефинансова декларация



Отчет за паричния поток



Доклад за плащания към правителствата





МИКРО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х1

МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х1

СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х

Х

ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ

Х

Х

Х

ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ:













ЕТ които не подлежат на одит
Х1

ПРЕДПРИЯТИЕ С ОИ

Х

Х1

Х

Х

Х2

Х

Х

Х2

Х

Х

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1

- Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат
да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

2

- Заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с
акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия
или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на
органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за
предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за
начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
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5. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.


Изготвяне;



Свикване на общо събрание;



Приемане от общо събрание (за ЕООД, решение на едноличния собственик);



Публично разкриване на годишния финансов отчет за дейността от емитентите по смисъла на ЗППЦК;



Подаване на годишен отчет за дейността в НСИ;



Подаване на годишна декларация по чл. 92 на ЗКПО и за лицата по чл. 51, ал. 1 на ЗДДФЛ;



Обявяване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или в интернет издание.

ВИД ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:





1. ЕМИТЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК

ФЕВРУАРИ

2. ЧИТАЛИЩА

ФЕВРУАРИ

1











25 МАРТ

30 МАРТ

30 ЮНИ

30 ЮНИ

30 СЕПТЕМВРИ

30 ЮНИ

30 ЮНИ

30 СЕПТЕМВРИ

30 МАРТ

3. ООД И ЕООД

ПО ПРЕЦЕНКА

2

30 ЮНИ

30 ЮНИ

30 СЕПТЕМВРИ

4. АД И ЕАД

ПО ПРЕЦЕНКА

3

30 ЮНИ

30 ЮНИ

30 СЕПТЕМВРИ

5. ЮЛНЦ

ПО ПРЕЦЕНКА

4

30 ЮНИ

30 ЮНИ

30 СЕПТЕМВРИ

В тази схема не се разглеждат сроковете за изготвяне, приемане и обявяване на консолидираните финансови отчети!
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1

- Поканата до членовете на читалището за свикване на общо събрание трябва да бъде получена
срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок
на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на
читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

2

- Общото събрание на съдружниците в дружество за ограничена отговорност се свиква с
писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието,
ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

3

- Акционерните дружества, които са емитенти по смисъла на ЗППЦК при свикване на общи
събрания на акционерите трябва да се съобразяват със сроковете посочени в точка 1 на
схемата.
До 30 юни ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет, съставя за
изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги
представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на
одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване
на независим финансов одит.

4

- Юридическите лица с нестопанска цел трябва имат предвид изискванията на устава си за
срокове на свикване и провеждане на общото събрание. ) Ако друго не е предвидено в устава
специален ред за свикване на общото събрание, то тогава поканата се обявява в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко
един месец преди насрочения ден.
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ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
…
Дял трети.
СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА
…
Глава шеста "а".
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
…
Раздел II.
Разкриване на регулирана информация
Чл. 100н. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът е длъжен да
разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от
завършването на финансовата година.
(2) Емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да
разкрива публично годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120
дни от завършването на финансовата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да осигури годишния финансов отчет
и годишния консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на
обществеността за период не по-кратък от 10 години.
…
Допълнителни разпоредби
…
§ 1д. Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред
комисията по чл. 100н, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 (само в случаите на задължителен независим
финансов одит съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 6, както и чл. 100о, ал.
1, 2 и 4, се прилага и за лицата, извършващи дейност, регулирана по Закона за
енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от
Комисията за енергийно и водно регулиране, и търговските дружества с повече от 50 на сто
общинско участие в капитала. Лицата по изречение първо изготвят и представят
финансовите си отчети съгласно приложима счетоводна база, определена по реда на глава
четвърта от Закона за счетоводството.
…
(3) Алинея 1 не се прилага за предприятия, които отговарят на два от следните критерии:
1. средна численост на персонала за отчетния период - до 10 човека;
2. балансова стойност на активите към края на отчетния период - до 2 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 1 000 000 лв.
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ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
…
Глава тринадесета.
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
…
Раздел III.
УПРАВЛЕНИЕ
…
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 139. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник
най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения
договор. В поканата се посочва и дневният ред.
…
Глава четиринадесета.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
…
Раздел IX.
ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
Подраздел първи.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
…
СВИКВАНЕ
Чл. 223. …
(5) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не
може да бъде по-малко от 30 дни.
…
Раздел X.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 245. До 30 юни ежегодно съветът на директорите, съответно управителният съвет,
съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за
дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато
извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето
решение за извършване на независим финансов одит.
…
Продължава на следващата страница!
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Продължава от предходната страница!
…
Раздел XI.
ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
…
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 251. (1) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и
предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за
свикване на редовно общо събрание.
(2) При едностепенната система на управление предложението за разпределение на
печалбата се прави от съвета на директорите, който свиква общото събрание.
(3) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от
закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит,
общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и
представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на
надзорния съвет, съответно на съвета на директорите по ал. 1 и 2.
(4) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в
търговския регистър.
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
…
Глава втора.
ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Раздел I.
Сдружения
…
Свикване на общото събрание
Чл. 26. …
(3) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един
месец преди насрочения ден.
…
Продължава на следващата страница!
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Продължава от предходната страница!
…
Глава трета.
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ
Раздел I.
Общи разпоредби
…
Задължение за водене на книги
Чл. 40. …
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за
обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят.
ЗАКОН ЗА ЧИТАЛИЩАТА
…
Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ
…
Чл. 14. (1) Общото събрание:
…
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
Чл. 15. …
(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не
по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и
на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде
залепена поканата за събранието.
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6. ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ.

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Чл. 38. …
(9) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
…
2. всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период;
това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е
осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на
финансите; декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година, както
следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел (всички търговци по смисъла на Търговския закон и юридическите лица с
нестопанска цел – б.м. Т.П.);
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет (останалите
предприятия – б.м. Т.П.).
…
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този закон:
…
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от
01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са
предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона
за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
…
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НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г.
ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО
РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2007г., … изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г.
Раздел XX "б".
Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за
счетоводството
Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Подлежащата на обявяване
декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че не е осъществявана дейност
през предходната календарна година, се представя за обявяване със заявление по образец
съгласно приложение № Г3, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в
група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се
отбелязва "Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;
2. подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството,
в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. други документи съгласно изискванията на закон.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1263 от 30.12.2019 год.
за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за
счетоводството
(обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. – стр. 150)
На основание чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
ОДОБРЯВАМ:
Образец на Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятията,
които не са осъществявали дейност през отчетния период съгласно приложението към
заповедта.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник”.

Тошко Поптолев – www.poptolev.bg

страница 17

Версия 3-220305

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2021 ГОДИНА
СЪСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ (ПУБЛИКУВАНЕ)
Тошко Поптолев

ОБРАЗЕЦ
НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-05-662 / 15.12.2021 г.
№ З-ЦУ-3566 / 20.12.2021 г
…
Б. Специфични разпоредби, прилагани за различните групи лица:
…
5. Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това
обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали
дейност, с декларация (Приложение №11) в информационната система на НСИ, по имейл
или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.
ПРОЦЕДУРИ:
За да изпълните ангажиментите по деклариране на предприятие без дейност, моля
изпълнете следните процедури:
1. Проверка дали предприятието е без дейност (попълнете следния тест):
ОТГОВОР:
ДА
НЕ

ВЪПРОС:
1. През отчетния период извършвали ли сте сделки по чл. 1, ал. 1 от
Търговския закон? (вижте забележка № 1 към тези процедури)
2. През отчетния период възникнали ли са условия за признаване на
приходи съгласно Закона за счетоводството и приложимите
счетоводни стандарти? (вижте забележка № 2 към тези процедури)
3. През отчетния период осъществявали ли сте дейност свързана с
инвестиции, производство и/или продажби? (вижте забележка № 3
към тези процедури)
4. През отчетния период осъществявали ли сте покупки на стоки и
услуги с цел получаване на доходи и печалби? (вижте забележка № 4 към тези процедури)
ВНИМАНИЕ!

При един положителен отговор от горепосочения тест предприятието е
осъществявало дейност през отчетния период!

Продължава на следващата страница!
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Продължава от предходната страница!
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1

- Сделки по смисъла на чл.1, ал. 1 от Търговския закон са:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид;
2. продажба на стоки от собствено производство;
3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. търговско представителство и посредничество;
5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. застрахователни сделки;
7. банкови и валутни сделки;
8. менителници, записи на заповед и чекове;
9. складови сделки;
10. лицензионни сделки;
11. стоков контрол;
12. сделки с интелектуална собственост;
13. хотелиерски, туристически,
импресарски или други услуги;

рекламни,

информационни,

програмни,

14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15. лизинг.
2

- Моля обърнете внимание, че изискването е дали са възникнали условия за
признаване на приходи, а не дали сте ги признали в счетоводството на
предприятието.

3

- Отново обърнете внимание, че изискването е дали са осъществявани дейности
свързани с инвестиции, производство и/или продажби, а не дали са
осчетоводявани.

4

- Отново се пита дали са осъществявани покупки на стоки и услуги с цел
получаване на доходи и печалби, а не дали са осчетоводявани. Поддръжка на
производствена сграда с цел запазване на нейната функционалност може да е
приеме за покупка на стоки или услуги с цел за получаване на доходи и печалби.

Продължава на следващата страница!

Тошко Поптолев – www.poptolev.bg

страница 20

Версия 3-220305

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 2021 ГОДИНА
СЪСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ (ПУБЛИКУВАНЕ)
Тошко Поптолев

Продължава от предходната страница!
2. Деклариране на обстоятелството за предприятие без дейност в Националния
статистически институт.
Еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, се подава
Декларация-Приложение № 11. В сайта на НСИ се намира в следния раздел:
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
За целта се поставя отметка в чек-бокса „не е осъществявало дейност по смисъла на Закона
за счетоводство“

Продължава на следващата страница!
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Продължава от предходната страница!
3. Деклариране на обстоятелството за предприятие без дейност в Търговския регистър.
Еднократно за първия отчетен период, подайте в Търговския регистър заявление
образец Г3. Към него следва да приложите:
2.1. декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството – виж образеца на страница 15 тук;
2.2. подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството,
в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени - същата като
точка 2.1., но със заличени лични данни [ЕГН] на декларатора;
2.3. други документи съгласно изискванията на закон – някои от тях за описани в края на
образец Г3.
4. Ако през предходните години сте подавали декларация за предприятие без дейност и
през отчетния период, предприятието продължава да е без дейност, то сега нямате
ангажимент да подавате отново такава декларация!
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