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ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

 

Съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 

юни 2013 г. в обхвата на предприятията от обществен интерес се отнасят: 

предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на 

регулиран пазар в която и да е държава членка; кредитни институции, 

застрахователни предприятия, предприятия с голяма обществена значимост поради 

характера на стопанската си дейност, размера или броя на служителите.  

Българският Закон за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г. определя 

като предприятия от обществен интерес: предприятия, чиито прехвърлими ценни 

книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на 

Европейския съюз; кредитни институции; застрахователи и презастрахователи; 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове; 

инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон; 

колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона 

за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон; финансови 

институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи 

предприятия по този закон; „Холдинг Български държавни железници» ЕАД и 

дъщерните му предприятия; Национална компания „Железопътна 

инфраструктура»; търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат 

и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които 

са големи предприятия по този закон; търговски дружества, чиято основна дейност 

е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и 

които са големи предприятия по този закон; търговски дружества, чиято основна 

дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги. 

Основна дейност е дейността на търговското дружество, когато общата 

стойност на нетните приходи от продажби от съответната дейност представлява 

повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за 

отчетния период.  

Следователно като предприятия от обществен интерес се определят: 

предприятия, чиито инструменти на собствения капитал или дългови ценни книжа 

се търгуват публично в ЕС; предприятия, които набират и управляват значителни 

обществени средства; предприятия с обществено значима дейност. 

Предприятията от обществен интерес са задължени да изготвят и представят 

годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни 

стандарти (МСС). Консолидираните и междинните финансови отчети се съставят 

на базата на счетоводните стандарти, въз основа на които се съставя годишният 

финансов отчет на предприятието, което ги изготвя. Годишният финансов отчет на 

предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно 

приложимите счетоводни стандарти. Пълният комплект финансови отчети за 

предприятията, които прилагат МСС, включва следните компоненти (съставни 



части): отчет за финансовото състояние; отчет за печалбата или загубата и другия 

всеобхватен доход; отчет за промените в собствения капитал; отчет за паричните 

потоци; пояснителни приложения.  

Предприятията изготвят и представят годишен доклад за дейността. Част от 

предприятията от обществен интерес (чиито прехвърлими ценни книжа са 

допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на Европейския 

съюз, кредитни институции, застрахователи и презастрахователи) включват в своя 

доклад за дейността декларация за корпоративно управление съгласно Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа. Декларацията за корпоративно управление 

може да се представи по два начина: като отделен доклад, публикуван заедно с 

доклада за дейността; като документ, който е обществено достъпен на интернет 

страницата на предприятието. 

Големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които 

към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой 

служители през финансовата година от 500 души, включват в доклада за дейността 

си нефинансова декларация. Нефинансовата декларация съдържа описание на 

политиките на предприятията по отношение на дейностите им в областта на 

екологията, социалните въпроси и тези, свързани със служителите, правата на 

човека, борбата против корупцията, разнообразието и равенството на половете в 

ръководните органи на предприятията. 

Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, които 

извършват дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени 

гори, изготвят и публикуват годишен доклад за плащанията, извършени към 

правителства, едновременно с годишния доклад за дейността си. В годишния 

доклад за плащанията към правителства не се включват плащания по проекти на 

стойност до 195 600 лв. 

Годишните и консолидираните финансови отчети на предприятията от 

обществен интерес подлежат на задължителен независим финансов одит от 

регистрирани одитори. Предприятията публикуват годишния финансов отчет, 

консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание 

на съдружниците или акционерите или от съответния орган в срок до 30 юни на 

следващата година. 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. 
 


