
НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И 
ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 
ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2007г., попр. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.111 от 
22 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., 
изм. ДВ. бр.101 от 21 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. и доп. 

ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 
12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 
Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 

Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г.

 

Раздел XX "а". 
Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в 

сила от 01.01.2012 г.) 

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 
г., в сила от 26.09.2017 г.) Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и 
доклади за дейността се представят за обявяване със заявление по образец съгласно 
приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група 
"Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се 
отбелязва "Годишен финансов отчет" и "Годишен доклад за дейността".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) подлежащият на обявяване годишен 
финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен 
препис или заверен от заявителя препис;
2. (нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) 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;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 23 от 
2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) документите, които доказват изпълнение на изисквания 
относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен 
доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от 
допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.


