СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр. бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7
от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)
(04.02.2020 г. - 04.03.2020 г.)

Подател

1.Тошко
Поптолев,
публикувано на
Портала
за
обществени
консултации от
04 февруари 2020
г. 18:16:56 ч.

Предложение

Приема /
не приема
предложението

1.Направена е промяна в образец Г2, която засяга описа Приема се.
на приложените документи. Допълнен е нов ред 2
„Декларация по образец относно приемането на
годишния финансов отчет и годишен доклад за
дейността“. Така написано излиза, че тази декларация се
отнася за всички предприятия, а това не е така.

Мотиви

Предложението е отразено в текста.

В тази връзка предлагам следния текст:
„Декларация по образец относно приемането на
годишния финансов отчет и годишен доклад за
дейността за предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 на
Закона за счетоводството.“

2. Член 29 на Закона за счетоводството предоставя
правото на микро- и малките предприятия да изготят и Не се приема.
публикуват само съкратени баланси и отчети за
приходите и разходите (вижте чл. 29, ал. 4 и ал. 6,

2. С проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за

съответно чл. 38, ал. 4).
Член 42 на Закона за счетоводството предоставя правото
на микро- и малките предприятия, които не подлежат на
одит 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
счетоводенбаланс.
Пред вид на това, че длъжностните лица в търговския
регистър нямат възможност да следят тези изисквания
предлагам текста в декларацията на Приложение № 3 да
придобие следния вид (под формата на чек лист):
„[ ] - Предоставеният годишен финансов отчет за .......
г. отговаря по форма, структура и съдържание на
изискванията на чл. 29 на Закона за счетоводството.
[ ] - На основание чл. 42, ал. 1 на Закона за
счетоводството
не
изготвяме
и
не
предоставяме годишен доклад за дейността за ....... г.
[ ] - Предоставения годишен финансов отчет и годишен
доклад за дейността са приети от съответния
компетентен орган по чл. 38, ал. 1 на Закона за
счетоводството.
[ ] - При определяне на категорията на предриятието са
спазени изискванията на чл. 20 на Закона за
счетоводството.
В случай, че компетентните есперти преценят за
необходимо предложените от мен текстове под формата
на чек лист, могат да бъдат в преоформени в обикновен

водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър и до регистъра на
ЮЛНЦ се предлага изменение на чл. 62а,
ал. 2, т. 2, с които се предвижда към
заявлението по образец Г2 да се прилага
„декларация от законния представител на
търговеца или юридическото лице с
нестопанска
цел,
удостоверяваща
приемането от компетентен орган на
подлежащия на обявяване годишен
финансов отчет и годишен доклад за
дейността
по
отношение
на
предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и чл.
20 от Закона за счетоводството по
образец съгласно приложение № 3".
Направеното
предложение
за
промяна в чл. 62а, ал.2, т.2 от Наредба №
1
е
с
цел
намаляване
на
административната тежест и облекчаване
на микро, малките и средни предприятия.
Предложената декларация по чл. 62а,
ал.2, т. 2 от Наредба №1 води до отпадане
на изискването за представяне на
документи за свикване и провеждане
на общо събрание за приемане на ГФО
и ГДД (например: покани за свикване на
общи събрания, протоколи от проведени
общи
събрания,
доказателства
за
получаване на поканите и др.) и същата
няма
отношение
към
формата,
структурата и съдържанието на ГФО и
дали е необходимо или не изготвяне на
доклад за дейността. При изготвяне и
съставяне на годишния финансов отчет и
годишния доклад за дейността изцяло в
2

тест.

тежест на търговеца / ЮЛНЦ е да се
съобрази с разпоредбите на ЗСч.
Предложените нови декларативни
обстоятелства (дали ГФО отговаря по
формата, структурата и съдържанието на
ЗСч и дали е необходимо или не
изготвяне на доклад за дейността) не
подлежат на проверка от длъжностно
лице по регистрация към ТРРЮЛНЦ.
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