
Извадки от Закон за Счетоводството: 
 
Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На 

независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е 
предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на: 

1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа; 
3. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни 

институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за 
допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; 

4. предприятия, за които това изискване е установено със закон; 
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на 

предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и 
бюджетните предприятия. 

 
(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат 

годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, 
определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в 
Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата 
година превишават един от следните критерии: 

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв.; 
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата 

година - 2 млн. 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 млн. лв. 
 

Чл. 40. (*) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. 
- ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват 
годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния 
доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети 
от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, 
както следва:  

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър 
публикуват:  

а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година; 
б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на 

следващата година; 
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 

юли на следващата година; 
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния 

регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица 
с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна 
дейност - в срок до 30 юни на следващата година; 

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите 
предприятия - в срок до 30 юни на следващата година. 

(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват: 



1. финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от 
регистриран одитор; 

2. годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който 
регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение; 

3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2. 
 
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните 

дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена 
отговорност 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.  

 
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя 

консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания 
финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях. 

 
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се 

публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен 
достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. 

 
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация 

за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади. 
 
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен 

финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се 
посочва и мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. 
Когато финансовият отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт 
също се оповестява. Когато е публикуван съкратен финансов отчет, 
одиторският доклад не може да придружава тази публикация, но задължително 
се оповестява изразеното одиторско мнение - неквалифицирано, 
квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на одиторско 
мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато 
внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение. 

 
(8) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 - 7 не 

се прилагат за бюджетните предприятия, едноличните търговци, чиито годишни 
финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, 
както и когато в закон е предвидено друго. 
 
За повече информация Закон за счетоводството 
 
 
 
 
 


