
ЗАКОНОВИ ИЗИКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

ЗАКОН за счетоводството 
Обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 
1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. 
 
Глава пета 
НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ 

Чл. 37. (1) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат 
годишните и консолидираните финансови отчети на: 

1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават 
най-малко два от следните показатели: 

a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; 
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; 
в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души; 

2. средните и големите предприятия; 
3. предприятията от обществен интерес; 
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от 
обществен интерес; 
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон. 

(2) Независимо от ал. 1 годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните 
дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов 
одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през 
отчетния период. 

(3) Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, 
включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит. 

(4) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат 
годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за 
осъществяване на общественополезна дейност, 
когато за текущата година превишават един от следните показатели: 

1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.; 
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за 
текущата година – 2 000 000 лв.; 
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 
декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни 
периоди – 1 000 000 лв. 

(5) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат 
годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за 
осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния 
кодекс. 

(6) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на годишни и 
консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват становище: 

1. съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен 
период; 
2. изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови 
изисквания и заявяват дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на 
дейността на предприятието и обстановката, в която то работи, са установили случаи на 
съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на 
невярното представяне; 
3. в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от 
съответните нормативни актове информация; 



4. предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в 
съответствие с изискванията на този закон; 
5. предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е 
изготвен в съответствие с изискванията на този закон. 

 
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 юни на следващата 
година; 
2. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) юридическите лица с нестопанска 
цел със статут в обществена полза – 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 юни на следващата година; 
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 
30 юни 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 14-дневен 
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, 
могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. 

(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. 

(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които 
не подлежат на задължителен независим финансов одит. 

(10) Предприятие майка, което е едновременно и дъщерно предприятие и съгласно 
приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, 
публикува на български език в сроковете по ал. 1 консолидиран финансов отчет и 
консолидиран доклад за дейността, изготвени от предприятието майка. 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. 



(11) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по 
вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с 
предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната 
година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и 
код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за 
приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на 
нарушения по ал. 1 – 10. 


