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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от  Владислав Горанов – министър на финансите 

 

 ОТНОСНО:  проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 

предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския  съвет от 2005 г. 

(обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на 

Министерския съвет от 2005 г. 

 Предложените изменения са изготвени във връзка с въвеждане в националното 

счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, 

консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и 

за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна 

на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, ОВ L 182, 29/06/2013 (Директива 

2013/34/ЕС).  

Във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2013/34/ЕС е направен 

анализ на разпоредбите на действащите счетоводни стандарти с цел установяване на най-

ефективния подход при транспониране на европейските счетоводни правила. Анализът 

показва, че не е необходимо да се изменят всички счетоводни стандарти, тъй като 

измененията засягат само Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети и 

Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите 

в дъщерни предприятия. 

Изготвен е и нов, несъществуващ до сега счетоводен стандарт - 42 за преминаване 

за първи път към национални счетоводни стандарти. Необходимостта от изготвянето му 

произтича от разпоредбите на новия Закон за счетоводството, предвиждащи възможността 

редица предприятия да преминат от прилагането на Международните счетоводни 

стандарти към Националните счетоводни стандарти. Такава възможност не съществуваше 

в отменения Закон за счетоводството, като съответно нямаше разписани счетоводни 

процедури за промяна на счетоводната база за финансово отчитане от международни към 

национални счетоводни стандарти. 
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С предложеният проект на Постановление на Министерския съвет се отразява 

предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да 

прилагат Националните счетоводни стандарти. Такава възможност за големите 

предприятия до сега не съществуваше, като те задължително прилагаха Международните 

счетоводни стандарти. В тази връзка се налага въвеждането на промени в наименованието 

на стандартите, доколкото същите ще се прилагат вече не само от малките и средните 

предприятия.  

Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат: 

а) съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в 

областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти;  

б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна 

терминология; 

в) пълно обхващане на счетоводните обекти; 

г) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на 

възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика; 

 д) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане. 

Общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети 

на предприятията, са значително разширени, като в тях са включени основните 

изисквания към отчетите, дадена е по-подробна информация и определения на елементите 

на финансовите отчети, признаването и оценяването им. 

Измененията и допълненията в Счетоводен стандарт 1-Представяне на финансови 

отчети са свързани изцяло с транспониране на европейските разпоредби. Те засягат 

формата и структурата на отчета за приходите и разходите и оповестяванията, които 

предприятията трябва да представят в писмени бележки към годишния финансов отчет. 

С промените, които се предлагат в Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани 

финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, значително се 

разширява обхвата на стандарта, като в него се въвеждат изискванията на Директива 

2013/34/ЕС за определянето на предприятията, които съставят или не съставят 

консолидирани финансови отчети.  

С въвеждания нов Счетоводен стандарт 42 – Прилагане за първи път на 

националните счетоводни стандарти, се дават насоките и процедурите за преминаване от 

международни към национални счетоводни стандарти.  

Като общ очакван резултат от прилагането на националните счетоводни стандарти 

се очаква намаляване на разходите на микро- и малкия бизнес за счетоводни и 

консултантски услуги, поради опростяване на изискванията за счетоводната отчетност на 

тези предприятия. 

Националните счетоводни стандарти дават насоки за отчитането на активите, 

пасивите, приходите и разходите на предприятията и не са свързани с увеличаване на 

разходите за бизнеса и бюджета. 

            С предлагания проект на постановление на Министерския съвет се правят и 

съответните изменения и допълнения в Постановление № 46 на Министерския съвет от 

2005 г., с което са приети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 

предприятия. 

 Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като 

направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на постановление е публикуван на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Всички бележки 

са обсъдени и коментирани в съответната справка. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с 
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Постановление № 46 на Министерския  съвет от 2005 г. се въвеждат норми на правото 

на Европейския съюз, поради което е приложена таблица за съответствие с европейското  

право. 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по образец 

съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 

предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския  съвет от 2005 г.  

 

Приложение:  
 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с 

Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. 

2.Становище на Работна група 27 „Счетоводна политика и независим финансов 

одит“,  подгрупа „Счетоводна политика“; 

 3. Таблица за постъпилите становища и предложения в резултат от публикуването 

на проекта на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации; 
 4. Таблица за постъпилите бележки и предложения от министерства и ведомства; 

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Финансова обосновка; 

7. Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта; 

            8. Таблици на съответствието с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

 

 

 

      

                  М И Н И С Т Ъ Р:  

                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


