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Резюме 

Целта на изследването е да представи еволюцията и тенденциите на разви-
тие и приложение на Националните счетоводни в България. Методологията на 
изследването се основава на общите принципи на познанието като се прилага 
системният подход, методите на анализ и синтез, на емпиричното проучване и 
обобщаване, на сравнителния графичен анализ. Резулататите от изследването 
са за възникването и развитието на Националните счетоводни стандарти в Бъл-
гария, за динамиката в броя на предприятията, които ги прилагат като счето-
водна база, за структурата на икономиката според категориите предприятия, 
определени в Закона за счетоводството. Изводите от изследването са с полза за 
историята и теорията на счетоводството в България, за държавните органи с 
отношение към счетоводното законодателство, за професионалните организа-
ции, участващи в еволюцията и усъвършенстването на Националните счетовод-
ни стандарти.   

Ключови думи: Национални счетоводни стандарти, Закон за счетоводството, 
България, категории предприятия

JEL: М40, М41

Увод

Стандартизацията в счетоводството е процес, чрез който счетоводството 
се утвърждава като „език на бизнеса“. Световното движение на капитали в 
глобализиращата се икономика наложи необходимостта от ясна, разбираема 
и достоверна информация за произход, цел и резултат на сделки и събития. 
Средство за удовлетворяване на тази потребност са счетоводните стандар-
ти. Чрез тях се възприемат подходи, концепции, принципи и правила за те-
кущо създаване на счетоводна информация и за обобщеното й представяне 
във финансови отчети, с което се постигат изискваните фундаментални ка-
чествени характеристики за полезност на финансовата информация (IFRS 
Foundation, 2018). 

1 Доцент, доктор, катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС
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Целта на изследването е да се представи еволюцията на Националните 
счетоводни стандарти в България и чрез емпирични данни да се установи 
прилагането им в счетоводната система на предприятията. На тази база да 
се очертаят възможните тенденции в развитието им. 

За постигане на целта се поставят следните задачи: 
• да се проследи възникването и развитието на Националните счетовод-

ни стандарти в България;
• да се направи емпирично изследване с изводи за прилагане на Нацио-

налните счетоводни стандарти като база за финансово отчитане от го-
ляма част от предприятията в България;

• да се представят изводи за тенденциите в прилагането на Национални 
счетоводни стандарти в България.

Методологията и методиката на изследването се основава на общите 
принципи на познанието като се прилага системният подход, методите на 
анализ и синтез, на емпиричното проучване и обобщаване, на сравнителния 
графичен анализ. 

Данните за проучванията са от публично достъпни източници и от спе-
циално предоставена статистическа информация.

Ограничения на изследването – проучванията са до края на 2020 г., за 
България, за нефинансовите предприятия. 

Предлаганата и използваната методология не твърди, че е единствената 
възможна и приложима при проверка и обосноваване на резултатите от из-
следването.

Преглед на литературата

Национални счетоводни стандарти се прилагат в много юрисдикции. 
Фондацията по МСФО наблюдава 166 юрисдикции, в които се регламенти-
рат стандарти, сходни на МСС/МСФО, но предназначени за предприятия, 
които не емитират акции на фондовите борси (IFRS Foundation, 2019). Боя-
нов (2013) проследява възникването на стандартизацията в счетоводството и 
представя началното й проявление като „национална стандартизация в сче-
товодството“. Възникването и развитието на НСС в България се проследява 
от Свраков (2019), който прави и критичен анализ на съдържателната им 
същност, регламентиране и аналогизиране с Международните счетоводни 
стандарти (МСС). Башева и Пожаревска (2019, с. 129) правят изследване на 
различията между прилаганите Национални счетоводни стандарти (НСС) и 
Концептуалната рамка за финансово отчитане от 2018 г. Изразяват станови-
ще за необходимост от „преразглеждане и ревизиране на действащите на-
ционални счетоводни стандарти и възприемане на съвременни постановки 
в тях“. Душанов и Брезоева (2016) представят коментари за Националните 
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счетоводни стандарти и Закона за счетоводството, в сила от 2016 г., както 
и представят постановки за различията между счетоводното третиране на 
елементите във финансовите отчети, съгласно НСС и действащите МСС/
МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане), и процедурите 
за преминаване от МСС към НСС. Изводът е, че промяната на счетоводна-
та база е труден процес, което указва необходимост от хармонизиране на 
националната стандартизация в счетоводството с международната. Божков 
(2018) коментира НСС във връзка с транспонирането на Директива 2013/34/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета като акцентира на промените в 
съставните части на годишните финансови отчети за отделните категории 
предприятия в България, прилагащи НСС. 

Утвърждава се мнението, че НСС е една от приложимите счетоводни 
бази и се адаптират към приетите международни директиви, стандарти и 
концептуални рамки във финансовата отчетност. 

Историческа ретроспекция на Националните счетоводни  
стандарти в България

България се включи в процеса на стандартизация в счетоводството през 
последното десетилетие на XX век. Факторите, провокирали изменение в 
счетоводната система, са свързани с промяната на политическата уредба 
и възприемането на пазарни икономически отношения. Международното 
движение на капитали налага достоверност и разбираемост на информа-
цията във финансовите отчети, което е резултат на приложима счетоводна 
база. България прие предизвикателството за стандартизация в счетовод-
ството и първите разработени НСС започват да се прилагат от 1993 г. (ПМС 
№276/30.12.1992 г.). Те са 18 броя, издание на Министерство на финансите, 
което е отговорно за изпълнението им. Характерно за този първи пакет НСС 
е, че са създадени на база действащите по това време МСС и приетия Закон 
за счетоводството в България през 1991 г. от Великото Народно Събрание. 
Това е периодът в най-новата история на страната ни, през който се възста-
нови националното счетоводно законодателство. 

През 1996 г. се приема нов пакет НСС и Национален сметкоплан (По-
становление № 192 на МС от 1 август 1996 г.). Включени са стандарти за 
отчитане на приватизационните сделки, данъка върху добавената стойност, 
за отчети на инвестиционните дружества. Приема се и Национален сметко-
план, който в последствие е отменен и служи като примерен вариант за раз-
работване на Индивидуален сметкоплан от всяко предприятие. Характерно 
е, че в някои от стандартите е представено описание и текущо отчитане 
на определени процеси, което е видно от наименованието им. Този подход 
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удовлетворява потребности на практиката за създаване на счетоводна ин-
формация за нови икономически процеси. Останалата част от стандартите 
са разработени по подобие на приетите и действащи през тези години МСС.

През 1998 г. се приема нов пакет от НСС с последващи актуализации, 
включващ Общи разпоредби и 37 броя стандарти. (Постановление № 65 на 
МС от 25 март 1998 г.) Това е първият вариант на НСС, в който е включен 
стандарт за финансовите отчети – НСС 1 „Представяне на финансови отче-
ти“. Номерацията на отделните стандарти съответства до голяма степен на 
действащите МСС. Много от НСС следват съдържанието на международ-
ните, дори и да не се прилагат от предприятията в България.  Характерно 
е, че през този период се утвърждава убеждението за приемане на МСС 
като счетоводна база в страната ни. В последствие това се установи само 
за определени предприятия като борсово търгуеми, от обществен интерес, 
финансови и застрахователни институции и др. 

През 2005 г. се приемат Национални стандарти за финансови отчети на 
малки и средни предприятия (НСФОМСП) (Постановление № 46 от 21 март 
2005 г.), които са аналог на публикуваните през този период МСС. От дейст-
ващите преди това стандарти са изключени тези, които са без аналог в МСС. 
Така броят на стандартите е 30. По същество се променя наименованието: 
от НСС на НСФОМСП. В съдържателен аспект измененията са несъщест-
вени. Причината за приемане на НСФОМСП е законовото изискване за при-
лагане на МСС от големите предприятия, регламентирано в действащия от 
2002 г. Закон за счетоводството (чл. 23). Установява се, че НСС са възможна 
приложима счетоводна база за малките и средните предприятия, а МСС се 
прилагат задължително от големите предприятия. 

През 2016 г. се възстановява наименованието „Национални счетоводни 
стандарти“ (Постановление № 46 от 21 март 2005 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2016 
г., в сила от 01.01.2016 г.). Това е в съответствие с Директива 2013/34/ЕС. 
Главна теза на директивата е хармонизация на счетоводното законодателство 
и облекчаване отчетността на малкия и средния бизнес. Приемането на тази 
концепция в националната ни икономика се осъществи чрез нов Закон за сче-
товодството, действащ от 2016 г. до днес (трети от 1989 г. до настоящия мо-
мент). В него се регламентира, че счетоводната база в България са НСС, като 
се конкретизират предприятията, които съставят финансовите си отчети на 
база МСС/МСФО (Закон за счетоводството, 2020, чл. 34). В съдържателно 
отношение се внасят допълнения в Общите разпоредби, в СС 1 – Представя-
не на финансови отчети, в СС 24 – Свързани лица, в СС 27 – Консолидирани 
финансови отчети, приема се нов СС 42 – Прилагане за първи път на НСС. 

Възникването и развитието на Националните счетоводни стандарти, 
прилагани от голяма част от нефинансовите предприятия в България е ди-
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намичен, труден и важен за икономическото развитие процес. В момента 
протича процес на адаптация на НСС с МСФО. В таблица 1 е представена 
в обобщен вид еволюцията на НСС в България от последните десет години 
на миналия век до края на 2020 г.

Таблица 1: Етапи в развитието на Националните счетоводни стандарти

Година Приети Национални счетоводни стандарти

1993 Прилагане на първия пакет НСС, състоящ се от 18 бр. стандарти

1996 Нов пакет НСС – 20 бр. и Национален сметкоплан

1998 Нов пакет НСС, включващ Общи разпоредби и 37 бр. стандарти

2005 Приемат се Национални стандарти за финансови отчети за малки  
и средни предприятия (НСФОМСП) – 30 бр. стандарти

2016
Приемат се Национални счетоводни стандарти, които са с 
несъществени различия спрямо НСФОМСП от 2005 г. Приема се нов 
стандарт за преминаване от МСС/МСФО към НСС (31 бр. стандарти)

Емпирично изследване за прилагане  
на Националните счетоводни стандарти в България

От представеното историческо развитие на НСС е видно, че те се при-
лагат като счетоводна база в България от възстановяването на счетоводното 
законодателство през 1991 г. Това се регламентира в действащите закони за 
счетоводството:

• в Закона за счетоводството от 1991 г. (чл. 6, ал. 1) в Общите разпоред-
би е регламентирано, че „Министерски съвет утвърждава национални 
счетоводни стандарти и национален сметкоплан, съобразени с между-
народните счетоводни стандарти и настоящия закон“;

• в Закона за счетоводството от 2002 г. (чл. 22б) се определят предприяти-
ята, които са с възможност да прилагат като счетоводна база Национал-
ните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

• в Закона за счетоводството от 2016 г. (чл. 34, ал. 1) и последващите му 
изменения се регламентира, че „Предприятията съставят финансовите 
си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти“, като в 
ал. 2 се определят предприятията, които прилагат задължително МСС/
МСФО.

През годините се разширява обхвата на предприятията със законово пра-
во да прилагат НСС. Фактори с влияние за прилагане на НСС като счето-
водна база са:
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• законово регламентиране в отделните държави;
• по-добра разбираемост, познаваемост и приложимост;
• отразяват спецификите на националната икономика, като стандартите с 

незначително приложение не се включват;
• връзка с данъчната система и търговското право;
• по-добра гъвкавост при промени, разработване и приемане от нацио-

налния орган.
НСС са с редица слабости спрямо МСС/МСФО. Тяхното приложение 

затруднява: съпоставимостта с финансовата отчетност в други държави; ка-
чеството на информацията във финансовите отчети и нейната разбираемост 
от чуждестранните контрагенти; универсализацията в обучението по счето-
водство и др. Независимо от това, в България предприятията, които не еми-
тират ценните си книжа на фондовите борси, са с предпочитание към НСС.

На фигура 1 е представена динамиката в броя на предприятията в Бълга-
рия, прилагащи като счетоводна база НСС. На фигура 2 е представена ди-
намиката в броя на предприятията в България, прилагащи като счетоводна 
база МСС/МСФО. Периодът на изследване са три последователни години.

Източник: НСИ.

Фигура 1: Брой предприятия, прилагащи НСС като счетоводна база
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Брой предприятия, прилагащи 
МСС/МСФО като счетоводна база

Източник: НСИ.

Фигура 2: Брой предприятия, прилагащи МСС/МСФО като счетоводна база

Фактор за по-голямата приложимост на НСС спрямо МСС/МСФО в Бъл-
гария е и структурата на икономиката, проектирана според категориите пред-
приятия, определени в действащия Закон за счетоводството (чл. 19). Според 
статистически данни 94% от нефинансовите предприятия са микропредприя-
тия и само 0,1% – големи предприятия. В таблица 2 е представена динамиката 
в броя и процентния дял на предприятията в България по категории, според 
критериите в Закона за счетоводството за три последователни години. За ка-
тегоризирането е необходимо да са изпълнени едновременно два от регламен-
тираните критерии в продължение на три отчетни периода.

Таблица 2: Брой и процентен дял на категориите нефинансови предприятия  
в България, съгласно критериите в Закона за счетоводството

Групи предприятия, според 
Закона за счетоводството

2017 2018 2019

Брой

Микропредприятия:
- активи до 700 хил.лв.;
- приходи до 1400 хил.лв.; 
- персонал до 10 човека.

382,522
(94,1% от 
общия брой)

388,967 
(94,1% от 
общия брой)

394,178 
(94% от  
общия брой)

Малки предприятия:
- активи до 8 000 хил.лв.; 
- приходи до 16 000 хил.лв.; 
- персонал до 50 човека.

21,035 
(5,2% от 
общия брой)

21,632 
(5,2% от общия 
брой)

22,336 
(5,3% от  
общия брой)
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Продължение

Средни предприятия:
- активи до 38 000 хил.лв.; 
- приходи до 76 000 хил.лв.; 
- персонал до 250 човека.

2,282 
(0,6% от 
общия брой)

2,441 
(0,6% от  
общия брой)

2,587 
(0,6% от  
общия брой)

Големи предприятия:
- активи над 38 000 хил.лв.; 
- приходи над 76 000 хил.лв.; 
- персонал над 250 човека.

471 
(0,1% от 
общия брой)

495
(0,1% от  
общия брой)

529 
(0,1% от  
общия брой)

Общо 406,310 413,535 419,630

Източник: НСИ.

Данните доказват трайна тенденция на икономическата структура в Бъл-
гария по критерия „категории предприятия, определени в Закона за счето-
водството“. 

Тенденции в развитието на Националните  
счетоводни стандарти в България

Историческата ретроспекция и емпиричното изследване на приложи-
мостта на НСС като финансова рамка за отчитане в страната ни очертават 
следните тенденции в развитието им:

• Присъствие в счетоводното законодателство на България като възмож-
на счетоводна база. Този подход се прилага от много държави. Според 
данни на Фондацията по МСФО, от наблюдаваните 166 юрисдикции 
в 71 от тях (43%) се прилагат Национални счетоводни стандарти и ре-
гламенти за задължително прилагане на МСС/МСФО. В тази група са 
държавите членки на Европейския съюз (IFRS Foundation, 2019).

• Съдържанието на НСС ще продължава да се базира на МСС/МСФО, кое-
то предполага перманентно преразглеждане, актуализиране, адаптиране 
към националните специфики и регламентиране. Това е в съответствие с 
подхода за хармонизация на счетоводството (Филипова, 2001).

• НСС, като приложима рамка за финансово отчитане, налага функцио-
ниране на национален орган по въпросите на тяхното разяснение, при-
ложение и адаптиране с МСС/МСФО. Този въпрос в България не е с 
достатъчна яснота. Към момента дейностите по НСС са възложени на 
Министерство на финансите. Работните процедури се осъществяват от 
специално формирана експертна група, включваща представители на 
Министерство на финансите, на Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България, на академичната общност и др.
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Изводът е, че НСС в България ще останат част от счетоводното законо-
дателство, ще продължат да се прилагат в счетоводната система на болшин-
ството микро и малки предприятия и ще се хармонизират перманентно с 
МСС/МСФО.

Резултати от изследването

Резултатите от изследването са в теоретико-исторически и приложен аспект.
• За теорията и историята на счетоводството в България са ценни знани-

ята за: началото и последващото развитие на националната счетоводна 
стандартизация; нейното законово регламентиране и база на разрабо-
тване; предимства и недостатъци спрямо общоприетите международни 
счетоводни стандарти.

• За практиката се представиха важни емпирични данни, доказващи при-
ложението на НСС като счетоводна база в България. Изясниха се ос-
новните фактори с влияние за предпочитане на НСС като финансова 
рамка за отчитане. Конфигурира се структурата на националната ни 
икономика, съгласно критерия за категории предприятия в действащия 
Закон за счетоводството. Очертаха се тенденциите за присъствието на 
НСС в счетоводната регламентация и стопанска практика на България. 
Това е полезна информация за държавните институции с отношение 
към счетоводното законодателство, за професионалните организации, 
участващи в еволюцията и усъвършенстването на Националните сче-
товодни стандарти, за кредиторите и за потенциалните инвеститори.

Заключение

Счетоводството присъства в еволюцията на човешката цивилизацията и 
е едно най-великите открития, допринесли за развитието й. Спецификите на 
проявлението му в националните икономики допринасят за опознаване на 
световното стопанство. Това е база за създаване на общоприложими прин-
ципи, подходи и правила в счетоводството за целите на глобализиращата 
се икономика. България участва в международното движение на капитала, 
което предопределя националната история на счетоводството като прилож-
на дейност, законова регламентация, наука и образование.
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Abstract

The article presents the origination, the development, the application and the 
perspectives of the National Accounting Standards in Bulgaria. The aim of the study 
is to present the evolution and the development trends of the National Accountants 
in Bulgaria. Based on empirical research, it is established that they are the preferred 
financial framework for reporting and their implementation has increased over the years. 
Data from the International Financial Reporting Standards Foundation prove that the 
application of accounting standards for non-public companies is a common practice in an 
international aspect and Bulgaria participates in this process. The research methodology 
is based on the general principles of knowledge, applying the systematic approach, 
the methods of analysis and synthesis, the empirical research and generalization, the 
comparative graphic analysis. A study of statistical data on the number of enterprises 
in Bulgaria that have adopted the National Accounting Standards as a framework for 
financial reporting, and the structure of the economy according to the categories of 
enterprises defined in the Accountancy Act was conducted. The content of the study is 
useful for the history and the theory of accountancy in Bulgaria, for the governmental 
authorities related to the accounting legislation, for the professional organizations 
involved in the evolution and improvement of the National Accounting Standards.
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