
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 

 

Извлечение 

 

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. 


