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Резюме: Основна авторова цел е да се направи изследване на 
разработени в счетоводната практика и оповестени значими 
счетоводни политики на сдружения, извършващи дейност на 
територията на Р България. На база проведено анкетно про-
учване са представени някои анализи относно вижданията на 
потребители на данни от счетоводната политика за основните 
съдържателни аспекти по конкретни елементи на документа. 
На тази основа е предложен модел на счетоводна политика на 
сдружение. Резултатите от проучването биха спомогнали за 
по-доброто разбиране на счетоводната политика, нейната 
структура и очаквани съдържателни компоненти от страна на 
ползвателите й. 
JEL classification: M410, M480, M490. 
Ключови думи: счетоводна политика, сдружение, модел, еле-
менти. 
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Annotation: A main goal of the study is to outline the structure 
and the content of published significant accounting policies of 
Bulgarian associations. Based on a survey, conducted by the au-
thor, the views of users of the accounting policy is presented. On 
this basis, an accounting model of an association is proposed. The 
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results of the survey would help to better understand the ac-
counting policy, its structure and user expected content. 
JEL classification: M410, M480, M490. 
Key words: accounting policy, association, model, content. 

1. Увод 
През последните години в България се отчита положителна тенден-
ция в посока увеличаване на броя на новорегистрираните юридически 
лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Въпреки това все още се наблюдават 
и редица проблемни аспекти от развитието на организациите от сек-
тора както в локален, така и в национален план. Към някои от по-
съществените негативни фактори могат да се посочат ниската степен 
на донорска активност и липсата на обществена подкрепа и популяр-
ност, което е и причина за наличието на грешни и негативни предста-
ви сред населението за дейността на организациите с нестопанска 
цел. Независимо от законодателните действия за засилване на конт-
рола и отчетността, може да се твърди, че слабият престиж на непра-
вителствените организации е следствие от недоверие на гражданите в 
усвояването на безвъзмездни средства и тяхното ефективно използва-
не за идеалните цели на юридическите лица с нестопанска цел. На-
личието на подобна идея засилва значението на достоверността на 
финансовите им отчети и прозрачността на отчетените резултати от 
стопанската и нестопанска дейност. Документът, даващ цялостна 
представа за възприетото и прилагано от дадено юридическо лице с 
нестопанска цел текущо и периодично счетоводство е счетоводната 
политика. Авторовото виждане за счетоводна политика е индивидуал-
но определена за полезна от ръководството и прилагана от предприя-
тието съвкупност от принципи, оценъчни бази, правила, конвенции и 
практики за целите на коректното текущо и периодично счетоводство 
на организацията, съобразени с вътрешните и външни фактори на 
околната среда и информационно - икономическите потребности на 
потребителите й. Като очертава правилата за представяне на данни 
от счетоводната система на организацията, тя е носител на ключова 
информация за разработването, а от там и при разбирането на финан-
совите отчети. В качеството си на елемент от финансовите отчети сче-
товодната политика следва да е носител на определена добавена 
стойност, измерима най-вече на база нейната полезност за потребите-
лите на документа.  
Без претенции за изчерпателен анализ авторова цел е да се направи 
изследване на разработени в счетоводната практика и оповестени 
значими счетоводни политики на организации от неправителствения 
сектор. В по-конкретен аспект цел на разработката е да се очертаят 
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основните структурни и съдържателни модели на счетоводна полити-
ка, оповестени към годишните финансови отчети на организациите, 
като същевременно се цели да се направи съпоставителен анализ с 
очакванията за полезност на данните от страна на потребителите на 
документа. В още по-тесен смисъл от сектора на неправителствените 
организации са изведени само сдруженията, по-точно браншови сдру-
жения и асоциации с нестопанска дейност.  
Най-общо браншовите сдружения представляват интересите на даден 
отрасъл като цяло. Учредяват се като юридически лица с нестопанска 
цел за представителство и защита на професионалните интереси на 
членовете си. Според тълкувателно решение на върховния админист-
ративен съд на Р България браншовите организации имат право да 
участват в разработването на нормативни актове, имат право да учас-
тват в административното производство за издаване на подзаконов 
нормативен акт, както и могат да оспорват подзаконови нормативни 
актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на 
дейност и целите, за които са създадени1. В качеството на асоциации с 
нестопанска цел могат да се посочат сдружения, които се стремят да 
продължат развитието на определена икономическа дейност, индуст-
рия или професия, интересите на хората, ангажирани в тази дейност, 
както и обществения интерес като цяло. Предходното вменява на тези 
сдружения функции, приоритетно свързани с подпомагане на иконо-
мическия просперитет на страната, чрез подкрепа развитието на оп-
ределени отрасли и сектори. На база защита правата и интересите на 
работниците и служителите в тези сектори и браншове, разглеждани-
те сдружения могат да окажат въздействие не само на икономическо, 
но и на законодателно ниво. Активното участие на асоциациите и 
браншовите сдружения в политическия и икономически живот на 
страната ни може да подпомогне за подобряване на стандарата на жи-
вот и утвърждаване на гражданските права и свободи. Това може да 
подобри социалните нагласи спрямо неправителствените организации. 
Подобна идея се основава на изграждане на положителен имидж на 
юридическите лица с нестопанска цел, базиран на реализирани конк-
ретни резултати от нестопанската дейност и прозрачност на използва-
ните средства за това. В известна степен за целите на предходното зна-
чение има и оповестената информация в доклада за дейността и фи-
нансовите отчети на организациите от разглеждания сектор. 
Във връзка с предходното обект на изследване са оповестените значи-
ми счетоводни политики на асоциации и браншови сдружения (вклю-
чително обединения на браншови организации, като например кама-

                                                           
1 Тълкувателно решение № 2/ 02.12.2010 г. по ТД № 4/ 2009 г., Върховен админист-

ративен съд на Република България, гр. София. 
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ри с нестопанска цел), осъществявящи идеалните си цели на терито-
рията на страната ни. Предмет на анализ са от една страна официал-
но публикувани значими счетоводни политики към финансовите от-
чети на сдружения. 
За постигане на формулираната авторова цел в настоящата глава са 
поставени следните изследователски задачи: 

• Да се очертаят основните подходи при оповестяване на счето-
водна политика. 

• Да се посочат основните елементи на счетоводната политика на 
асоциации и браншови сдружения. 

• Да се анализират оповестените данни по отделни съществени 
елементи на счетоводната политика.  

• Да се проучат потребителските нагласи и очаквания спрямо 
съдържателните компоненти на модел на счетоводна политика 
от гледна точка на тяхната полезност и значение за ползвате-
лите. 

• Да се предложи примерен модел на счетоводна политика, бази-
ран на потребителските нагласи и изследваните оповестени 
значими политики от сдружения. 

Основната теза, която застъпва авторът в настоящия труд е, че разра-
ботвания от сдруженията модел на счетоводна политика не е изцяло 
съобразен със спецификите на дейността им, влиянието на факторите 
на околната среда и информационно счетоводните потребности на 
ползвателите на документа. На тази основа в рамките на настоящия 
труд са развити следните хипотези: 

•  Практическото разработване на модел на счетоводна политика 
е насочено към мултиплициране на еднотипни счетоводни по-
литики, които не се различават съществено една от друга. 

•  Съществува погрешно разбиране за същността, ролята и съ-
държанието на счетоводната политика на сдруженията от 
страна на ползвателите й, поради което информацията, която 
те очакват да намерят в нея е нерелевантна на същността на 
документа. 

• В оповестените значими счетоводни политики от страна на сдру-
женията съществуват пропуски, които могат да доведат до неко-
ректно тълкуване на информацията във финансовите отчети. 

• Счетоводната политика е пренебрегван елемент от отчетността 
както от страна на ползвателите на документа, така и от по-
голямата част на лицата, които я разработват и мениджърски-
ят апарат. 
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2. Емпиричен анализ на оповестени счетоводни политики на 
сдружения, извършващи дейност на територията на Р България 
За целите на анализа са използвани официално публикувани финан-
сови отчети за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в централния 
регистър на юридическите лица с нестопанска цел2, както и на до-
пълнителна информация от интернет страниците на изследваните 
неправителствени организации, търговския регистър и регистър на 
ЮЛНЦ, и обществено достъпни интернет страници за публикуване на 
отчети. Сдруженията са избрани на база отчетени приходи от несто-
панска дейност в отчета за приходите и разходите в размер по-голям 
от 5 000 лв. Предходното смятаме за показателно за активност на неп-
равителствената организация през отчетния период и извършване на 
дейност с идеална цел. На база определените критерии обект на изс-
ледване в разработката са счетоводните политики на 32 сдружения, от 
които 9 браншови сдружения и 23 асоциации (виж приложение 1). 
Следва да се отбележи, че от целевата група за 17 неправителствени 
организации не са намерени данни за публикувани счетоводни поли-
тики към финансовите отчети нито в централния регистър на ЮЛНЦ, 
нито на официалната интернет страница на изследваните организа-
ции, нито в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, нито на об-
ществено достъпни интернет страници за публикуване на отчети. 
Липсата на публикувани счетоводни политики за посочените органи-
зации обаче не означава непременно, че те не изготвят и не прилагат 
счетоводна политика. Въпреки това липсата на оповестени данни от-
носно избрните от юридическото лице с нестопанска цел подходи и ме-
тоди за отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите си, 
може да доведе до грешно тълкуване на финансовите отчети. Избра-
ните и прилагани от организацията методи и подходи оказват влия-
ние при определяне на счетоводния финансов резултат, на база раз-
лики в отчетения размер на разходите. В тази връзка неоповестяване-
то на подобна информация може да се определи като предпоставка за 
некоректни икономически решения3. Предходното е и по същество 
фактор, който може да окаже негативен ефект върху доверието на 
потребителите на информация от отчетите относно коректността при 
използване на безвъзмездните средства. 

                                                           
2 Използваната информация е от Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерс-
твото на правосъдието. 

3 Георгиева, Т. (2013), Източници на иновативен растеж (национални измерения), 
Болкан Пъблишинг Къмпани ООД, София; Георгиева, Т., Л. Цоцорков, Т. Галев и 
др. (2014), Анализ на конкурентоспособността на българската икономика, Център 
за изследване на демокрацията, София. 
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Във връзка с предходното, направените съждения в разработката се 
базират на оповестени счетоводни политики на 15 сдружения, от кои-
то 4 браншови организации и 11 асоциации. От всички анализирани 
неправителствени организации финансовите отчети на 4 бр. са заве-
рени от одитор. Само на едно от разглежданите сдружения приходите 
от регламентирана дейност за анализираните периоди са под 10 хил. 
лв. Подобни данни могат да се тълкуват като показателни за актив-
ността на тези организации при осъществяване на приоритетните си 
цели и задачи, разписани в уставите им. От гледна точка на прило-
жимата счетоводна база всички анализирани сдружения прилагат 
националните счетоводни стандарти за целите на текущата и перио-
дична счетоводна отчетност. Близо 67% от сдруженията, обект на изс-
ледване в разработката, извършват дейност в частна полза. Като ос-
новно ограничение може да се посочи, че не се изследват причините 
за непубликуване на приложения и счетоводни политики към финан-
совите отчети на анализираните сдружения.  
В структурно отношение може да се твърди, че на първо място обект 
на оповестяване от анализираните сдружения е информация с общо 
естество. По-конкретно всички анализирани сдружения в своята сче-
товодна политика посочват сведения за нормативната уредба на осно-
вата, на която се осъществява счетоводството в организацията, а близо 
13% оповестяват данни за вътрешния документооборот. Обект на опо-
вестяване е информация относно базата за изготвяне на финансовите 
отчети, като се прави препратка към Закона за счетоводството (ЗСч) и 
Национален счетоводен стандарт 9 (НСС 9 „Представяне на финансо-
вите отчети на предприятия с нестопанска дейност“). 40% от анализи-
раните 15 сдружения оповестяват в началото на документа информа-
ция за използването на индивидуален счетоводен сметкоплан, съобра-
зен със спецификата на дейността и извършването на сделки със сто-
пански характер. Само една неправителствена организация оповестя-
ва по-подробни данни за въведените в сметкоплана групи и сметки в 
тях, както и методологията на тяхното използване. От гледна точка на 
периодичното счетоводство 20% от юридическите лица с нестопанска 
цел посочват данни за елементите на финансовите отчети, близо 33% - 
за сравнителната информация в отчета, около 47% - за функционална-
та валута и валутата на представяне на данни във финасовия отчет. 
Счетоводните принципи са основополагащи ръководни начала за съз-
даване на счетоводна информация. В счетоводната теория се предлага 
принципите да се разделят в три групи – основни счетоводни предпо-
ложения, общи счетоводни принципи при представяне на финансови-
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те отчети и принципи на счетоводството4. В обхвата на основните сче-
товодни предположения се причисляват „текущо начисляване“ и 
„действащо предприятие“. Общите счетоводни принципи при предста-
вяне на финансовите отчети включват: „вярно и честно представяне“, 
„същественост и обобщаване“, „компенсиране“, „честота на отчитане“, 
„сравнителна информация“, „последователност на представянето“5. 
Последната група принципи са принципите на счетоводството. Според 
изискванията на ЗСч предприятията, включително неправителстве-
ните организации, следва да изготвят своите финансови отчети в съ-
ответствие със следните принципи6: действащо предприятие; последо-
вателност на представянето и сравнителна информация; предпазли-
вост; начисляване; независимост на отделните отчетни периоди и 
стойностна връзка между начален и краен баланс; същественост; ком-
пенсиране; предимство на съдържанието пред формата. 
Във връзка с предходното прави впечатление, че 8 от анализираните 
15 сдружения не разписват данни за прилаганите счетоводни прин-
ципи. От останалите 7 неправителствени организации, 2 – само ги из-
брояват, а 5 освен, че ги изброяват представят и информация за при-
ложението на принципите в счетоводството. От всички сдружения, ко-
ито оповестяват данни за счетоводните принципи близо 30% предста-
вят информация само за приложението на основните счетоводни 
предположения и по-конкретно на принципа на действащото предп-
риятие за целите на финансовите отчети. Останалите 70% посочват 
принципите на счетоводството в своите политики. Около 57% оповес-
тяват приложението на принципите само за целите на периодичната 
счетоводна отчетност, а около 47% - за влиянието им и върху текущото 
счетоводство. Въпреки въведените изменения на счетоводните прин-
ципи с приемането на новия Закон за счетоводството в края на 2015 г., 
близо 43% от сдруженията, които оповестяват подобна информация не 
правят актуализация на тези принципи в документа. Това не може 
задължително да се сметне за грешка със съществен характер, но на-
личието на подобни данни е предпоставка да се предположи, че счето-
водната политика не е преразглеждана от съставителя й. 
Следващ обект на оповестяване в счетоводните политики на подле-
жащите на разглеждане сдружения е информация относно методичес-

                                                           
4 По мнение на специалисти в областта подобно деление е нерационално. За повече 

информация виж: Башева, С. (2007). Счетоводни принципи – същност и обектив-
ност. Теория на преподаването и научни изследвания в областта на счетоводството, 
УИ „Стопанство”, с. 68-69. 

5 Миланова, Е., Н. Орешаров. (2015). Счетоводна политика и финансови отчети на 
предприятието. София: ИК-УНСС, с.75-77. 

6 Закон за счетоводството, Обн. ДВ. бр.95 от 2015г., доп. ДВ. бр.22 от 2018г., чл.26, 
ал.1. 
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ките етапи при осъществяване на счетоводната отчетност в частта 
приходи, разходи, активи, пасиви, собствен капитал. В практиката ос-
новните подходи при оповестяване на тези елементи са или в хроно-
логична последователност спрямо съдържанието на възприетите от 
предприятието счетоводни стандарти, или в хронологичен ред на база 
съдържанието и съставните части на финансовите отчети7. От анали-
зираните неправителствени организации 53% възприемат подход за 
оповестяване на елементите на счетоводната си политика, придър-
жащи се към съставните части на финансовите отчети, а 47% прила-
гат индивидуален подход на оповестяване. Следователно структурни-
те модели на по-голямата част от анализираните организации следва 
да са приоритетно насочени към правилата на периодичното счето-
водство. При възприемане на подобен подход за оповестяване, за все-
ки елемент от счетоводната политика, се представя информация за 
прилаганите правила, бази и принципи при съставяне на финансовия 
отчет. Само на 20% от разглежданите организации фокусът на счето-
водната им политика е изцяло върху изготвяне на отчета. Противопо-
ложна е тенденцията за близо 33% от сдруженията, които оповестяват 
данни в счетоводната си политика само за методиката на текущо от-
читане на дейността си без да посочат каквато и да е информация, 
имаща отношение към финансовите отчети. Останалата част от ана-
лизираните неправителствени организации (близо 47%) разписват 
данни както за текущото си, така и за периодичното счетоводство. 
Превесът е към паралелно оповестяване на базите, принципите и пра-
вилата на текущата и периодична счетоводна отчетност за даден счето-
воден обект, а не като отделен елемент на счетоводната политика. 
Анализът на финансовите отчети на седем от организациите дава ос-
нование да се твърди, че за счетоводни обекти, за които числови дан-
ни присъстват във финансовите им отчети, информация в счетоводна-
та политика за тях не е оповестена. Не са посочени причините съста-
вителят да не оповести методиката на счетоводната отчетност за всич-
ки елементи на счетоводната политика, за които съществуват данни 
във финансовите отчети. Необоснованият избор за оповестяване на 
принципи, правила, бази и процедури за отчитане само на част от 
счетоводните обекти на анализираните сдружения, може да се интер-
претира като опит за целенасочено подвеждане на потребителите на 
отчетите да вземат конкретно определени икономически решения. 
В съдържателен аспект, по отделни елементи на оповестените значи-
ми счетоводни политики, може да се посочи следното: 

                                                           
7 Петрова, З., Д. Желязков. (2003) Счетоводна политика на предприятето, Пловдив: 

Плутон – 1, с.100. 
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• По повод притежаваните и контролирани от сдруженията ма-
териални и нематериални нетекущи активи, 11 от разглежда-
ните 15 неправителствени организации оповестяват информа-
ция за дълготрайни материални активи (ДМА), а 4 от 15 бр. - за 
дълготрайни нематериални ресурси. Обект на оповестяване са 
данни относно:  
– Възприетите критерии за счетоводното им признаване. Бли-

зо 18% от сдружения, които оповестяват информация за дъл-
готрайни материални активи посочват критериите, на които 
следва да отговарят те, за да бъдат счетоводно признати. 
Нито едно от юридическите лица с нестопанска цел, прите-
жаващо и контролиращо нематериални активи, не оповестя-
ва данни за възприетите и прилагани критериите за счето-
водно признаване на този вид ресурси. 

– Възприетият стойностен праг на същественост, под който те-
зи активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. За дълготрайните ма-
териални активи той е оповестен от близо 64% от неправи-
телствените организации. Стойностен праг на същественост 
за дълготрайните нематериални активи е посочен от по-
голямата част от сдруженията (75%), които притежават и 
контролират подобен вид ресурси. 

– Възприетият подход при определяне на първоначалната 
оценка на придобити материални и нематериални нетекущи 
активи. Около 55% от сдруженията, които притежават и конт-
ролират дълготрайни материални активи посочват данни за 
първоначалната им оценка, като от тях половината разписват 
информация за това, какви точно разходи са включени в тази 
оценка. Само 25% от юридическите лица с нестопанска цел, 
които имат нематериални нетекущи активи посочват данни 
относно първоначалното им счетоводно оценяване.  

– Възприетият подход за последваща оценка на активите, след 
първоначалното им признаване. Подобни данни са обект на 
оповестяване от близо 36% от разглежданите организации, 
които имат дълготрайни материални активи и от 25% от 
сдруженията, които притежават и използват нетекущи ре-
сурси с нематериален характер.  

– Информация за счетоводното отчитане на загубите от обез-
ценки на даден актив са посочени от близо 18% от сдруже-
нията, които оповестяват сведения за ДМА, и от нито едно от 
разглежданите организации, които притежават дълготрайни 
нематериални активи.  
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– Информация за отчитане на печалбите или загубите при от-
писване на ресурсите от състава на активите на неправител-
ствената организация е разписана в счетоводната политика 
на близо 9% от сдруженията и то само от тези, които прите-
жават ДМА. 

– Възприетият подход за класифициране и отчитане на пос-
ледващите разходи за поддръжка, ремонт и усъвършенства-
не на нетекущите материални и нематериални активи. По-
добни данни са обект на оповестяване от близо 18% от сдру-
женията, притежаващи дълготрайни материални ресурси. 
Нито едно от разглежданите организации, които имат дъл-
готрайни нематериални активи не посочва информация с 
подобен характер. 

Следва да се отбележи, че в нито една от анализираните счетоводни 
политики не е разписана информация относно това дали юридическо-
то лице избира да прилага капиталовия подход за отчитане на нете-
кущите си активи, както и данни за класифицирането на активите за 
целите на нестопанската, за целите на стопанската или за целите на 
двете дейности. По наше мнение предходната информация е пряко 
свързана с методологията на отчитане на приходите и разходите на 
сдруженията и по същество има отношение към спецификата на дей-
ността на неправителствените организации. 

• Амортизационната политика е съществена част на счетоводна-
та такава, най-вече за организации, които притежават и конт-
ролират амортизируеми активи. Въпреки това три от анализи-
раните сдружения, които оповестяват данни за дълготрайни 
материални и нематериални активи, не посочват информация 
за възприета и прилагана амортизационна политика. В тази 
връзка последващата информация е само за 9 от организациите 
под анализ. Близо 33% от тях възприемат подход, при който 
амортизационната политика е представена като отделен еле-
мент на счетоводната политика. Оповестяват се данни за при-
лаганите подходи относно: 
– Определяне на срока на годност на амортизируемите акти-

ви. Седем от разглежданите сдружения оповестяват данни 
за срока на годност на амортизируемите си активи. Близо 
57% от тях ги разписват в години, близо 29% оповестяват го-
дишна амортизационна норма в проценти, а около 14% пра-
вят препратка към законодателно регламентираните в За-
кона за корпоративното подоходно облагане амортизационни 
норми.  
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– Моментът, от който започва начисляване на амортизацията 
е разписан в счетоводната политика само на едно от разг-
лежданите юридически лица с нестопанска цел. 

– Възприетият метод за счетоводна амортизация по групи 
сходни амортизируеми активи. Той е оповестен от всички 
сдружения, като приоритетно те възприемат линеен метод 
на амортизация. 

– Нито едно от анализираните неправителствени организации 
не посочва критерии за признаване на активите като амор-
тизируеми. По наше мнение предходното е от значение най-
вече в случай на използване на капиталовия подход за отчи-
тане на активите. В допълнение наличието на подобна ин-
формация може да помогне за коректното разбиране на при-
чините защо само някои от неправителствените организации 
оповестяват данни за амортизационната си политика. На те-
кущия етап могат да се правят само предположения за това, 
че нетекущите активи на сдруженията, които не оповестяват 
данни за прилагана амортизационна политика, попадат в 
хипотезите на неамортизируеми активи. 

• При анализ на счетоводните политики на проучваните сдруже-
ния в частта стоково-материални запаси (СМЗ) прави впечат-
ление, че информацията за този счетоводен обект е силно под-
ценена. Основание за подобно твърдение е обстоятелството, че 
от всички 11 неправителствени организации, които отчитат 
данни за СМЗ, само седем от тях оповестяват по-подробна ин-
формация в счетоводната си политика. От тези седем сдруже-
ния три правят препратка към текстовете на НСС 2 „Отчитане 
на стоково-материалните запаси“, без обаче да оповестят каква-
то и да е допълнителна информация, като например избрания 
и прилаган подход за счетоводно отчитане на намалението на 
разглежданите краткотрайни активи. От останалите четири 
неправителствени организации едно оповестява информация 
относно видовете СМЗ, които сдружението притежава. Всички-
те четири юридически лица с нестопанска цел оповестяват све-
дения за първоначално признаване на активите, както и изб-
раният подход за отчитане намалението на СМЗ. Превесът е 
към прилагане на подхода на средно-претеглената стойност. Не 
са разписани обаче данни за последващо оценяване на стоково-
материалните запаси по вид активи (стоки, материали, продук-
ция). Също така не са оповестени данни за видовете разходи, 
признати и отнесени в първоначалната оценка на ресурсите.  

• Относно финансовите активи може да се посочи, че в по-
голямата си част текущите финансови активи, които се използ-
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ват в нестопанската дейност на фондациите и сдруженията 
имат материално-веществена форма. Точно в противоположна 
величина е количеството на дългосрочните финансови активи, 
които се определят като „почти липсващ“ в неправителствените 
организации актив8. Това е така, защото юридическите лица с 
нестопанска цел „нямат обективна възможност да придобиват 
инвестиции, които да им дават право на контрол или значи-
телно влияние9“. Следователно в повечето случаи, при които 
неправителствените организации придобиват дългосрочни фи-
нансови активи, то става въпрос по-скоро за активи, от които 
организацията може да получи приходи под формата на лихви, 
ренти и др. В случая юридическото лице с нестопанска цел 
трудно би могло да докаже, че активите не са придобити с цел 
печалба, поради което е подходящо приходите от тях да се отче-
тат като приходи от стопанската дейност на организацията. На 
база предходното обект на анализ са предимно текущите фи-
нансови активи на неправителствените организации. Най-общо 
в качеството си на текущи финансови активи на ЮЛНЦ се оп-
ределят паричните средства на организацията; краткосрочни 
инвестиции във финансови инструменти; краткосрочни взема-
ния и предоставени заеми. С приоритетно значение за дейност-
та на сдруженията са паричните средства в левове и валута в 
касата и по разплащателните сметки на организацията. 14 от 
разглежданите общо 15 неправителствени организации оповес-
тяват данни за паричните си средства в левове и валута. В тази 
връзка последващите данни са само за 14 сдружения. За сдел-
ки в чуждестранна валута в счетоводната политика обект на 
оповестяване е информация за прилаганите счетоводни подхо-
ди при: 

• Първоначална оценка – данни с подобен характер са посочени 
от близо 64% от разглежданите юридически лица с нестопанска 
цел. 

• Последваща оценка – близо 14% разписват информация за пос-
ледващата оценка на парични средства във валута. 

• Отчитане на курсови разлики – оповестено от приблизително 
29% от анализираните организации. 

• Относно паричните средства в левове най-общо са посочени 
данни за класификацията им (по-подробна информация относ-

                                                           
8 Панчева, Ст. (2009) Отчетно-информационни проблеми при използването на нете-

кущите активи в предприятията с нестопанска цел // сп. „Диалог“, Д.А. Ценов, Сви-
щов, бр.3, с. 44. 

9 Атанасов, Ат. (2013) Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел, Свищов: 
АИ „Ценов“, с. 76. 
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но класификацията и счетоводното им признаване е оповестена 
от 1 сдружение, останалите, обект на анализ оповестяват сведе-
ния за това какво включват паричните им средства и еквива-
ленти), както и информация за първоначалното им счетоводно 
отчитане (разписано в счетоводната политика на приблизител-
но 64% от разглежданите организации). Смята се10, че елемент 
на счетоводната политика при паричните средства в каса е оп-
ределянето на касов лимит, който е индивидуален за всяко 
предприятие и е в зависимост от особеностите на дейността, 
движението и обема на паричните потоци и други специфични 
фактори. Въвеждането на касов лимит може да се разглежда 
като подход за предотвратяване натрупването на обороти по съ-
ответната счетоводна сметка, отразяваща касата в левове или 
валута. По наше мнение обаче подобна информация няма пря-
ка връзка със същността и целта на счетоводната политика. В 
този контекст определянето на касов лимит не следва да се раз-
глежда като елемент на счетоводната политика, а по-скоро като 
отделен вътрешен нормативен документ. В допълнение въвеж-
дането на подобен лимит е нефункционално от гледна точка на 
дейността на организациите от сектора. 

• Вземанията са друг елемент на счетоводната политика. От 
сдруженията, обект на анализ в настоящата разработка, пет не 
оповестяват данни за методологията на счетоводното отчитане 
на вземанията. От тези пет, три обаче отчитат числови данни в 
баланса в раздел В „Текущи (краткотрайни) активи“, група II 
“Вземания“. В тази връзка последващата инфоррмация е за 10 
от анализираните неправителствени организации. От тях 60% 
разписват данни за подходите за класифициране и признаване 
на вземанията, 70% - за първоначалното счетоводно отчитане, 
30% - относно последващата им оценка и 10% - за обезценката 
на вземянията11. 

• В счетоводната политика на сдруженията е оповестена инфор-
мация и за резервите. Резервите се разграничават на: целеви 
резерви, премийни резерви12 и преоценъчни резерви13. Целеви-

                                                           
10 Аверкович, Ек., Ст. Панчева. (2009) Счетоводна политика на нефинансовите пред-

приятия, Фабер, с.83. 
11 Общият сбор не е 100% поради причината, че една и съща неправителствена орга-

низация оповестява повече от един вид информация относно отчитането на взема-
нията. 

12 Премийните резерви най-общо се формират от разликата между номиналната и 
емисионна стойност на емитираните от дадено предприятие ценни книжа. 

13 Увеличението на стойността на активите от последващата им оценка формира 
преоценъчния резерв като елемент на резервния, а следователно и на собствения 



 336 

те резерви, според начина на тяхното формиране, се групират 
на законови14 и допълнителни15. Като се вземат предвид спе-
цифичните особености на дейността на юридическите лица с 
нестопанска цел можем да обобщим, че те не формират законо-
ви и премийни резерви. Следва да се посочи, че последваща 
форма на проявление на собствения капитал на фондациите и 
сдруженията е финансовият резултат. За отчитането му от неп-
равителствените оранизации се използва сметка “Резултат от 
дейността на предприятия с нестопанска цел”. По своя харак-
тер тази счетоводна сметка е небалансова, финансово-
резултатна. В края на отчетния период сметката се приключва 
счетоводно в кореспонденция със сметка “Други резерви”. Това 
е от значение най-вече при представяне на другите резерви в 
отчетите на юридическите лица с нестопанска цел. Прави впе-
чатление, че нито едно от сдруженията, което отчита наличие 
на дълготрайни материални и нематериални активи, или ре-
зерви от последваща оценка във финансовите си отчети, не 
оповестява информация за методологията на счетоводното от-
читане на преоценъчните резерви. Само 4 от анализираните 15 
неправителствени организации оповестяват, че в баланса, в па-
сивната му страна, в статия „Други резерви“ е отнесен финан-
совият резултат за текущия период на сдружението. 

• Обект на оповестяване в счетоводната политика на анализира-
ните сдружения е и информация за задълженията им. Поради 
причината, че задълженията към персонала е подходящо да са 
отделен елемент на счетоводната политика, тук те не са обект 
на анализ. В случая като задължения се визират възникнали 
непогасени краткосрочни и дългосрочни суми към доставчици, 
данъчни институции, финансови и свързани предприятия. От 
анализираните 15 сдружения, 13 отчитат задължения към дос-
тавчици във финансовите си отчети, като от тях обаче 7 не опо-
вестяват информация относно методологията на счетоводното 

                                                                                                         
капитал на фондацията или сдружението. По същество той показва размера на 
надценката от последващото оценяване на активите. 

14 Законовите резерви имат целево предназначение, вменено на организациите в за-
конов или подзаконов нормативен акт. Те се формират за сметка на нетната пе-
чалба на предприятието (след данъчно облагане с корпоративни данъци), т.е. при 
разпределението на нетната печалба за текущия отчетен период. 

15 Допълнителните резерви в юридическите лица с нестопанска цел се формират ос-
новно от последващото оценяване на дълготрайните материални и нематериални 
активи, краткотрайни активи, дълготрайните и краткотрайни биологични активи, 
материалните запаси, паричните средства в чуждестранна валута и финансови инс-
трументи. За фондациите и сдруженията, които осъществяват стопанска дейност до-
пълнителните резерви се формират и от отчисления от печалбата от тази дейност. 
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им признаване и отчитане в счетоводната политика. От тези 7 
организации, 2 единствено посочват числови данни относно 
размера и вида на контрагента на своите задължения. От неп-
равителствените организации, които оповестяват информация 
за разглеждания счетоводен обект в счетоводните си политики 
(6 бр.), близо 33% посочват данни за възприетите и прилагани 
критерии за класифициране и признаване на дългосрочните и 
краткосрочни задължения, а около 83% - относно първоначал-
ното им отчитане. 

• Подходящо и полезно е информацията относно счетоводното 
признаване и отчитане на доходите на персонала да се изведе 
като отделен елемент на счетоводната политика. Подкрепяме 
подобна идея поради факта, че неправителствените организа-
ции влизат в различни разчетни отношения с две групи конт-
рагенти – наети на трудово възнаграждение лица и лица, из-
вършващи безвъзмезден труд (доброволци). Изходно начало 
тук е правото на лицата да получават възнаграждение за по-
ложения от тях труд. Доходи от трудови възнаграждения полу-
чават наетите в неправителствената организация лица16. Те 
могат да полагат труд на пълно или непълно работно време, на 
основата на трудов или граждански договор. Между юридичес-
кото лице с нестопанска цел и наетите лица възникват трудови 
правоотношения, чието уреждане се осъществява по общия ред 
и според изискванията на Кодекса на труда17 и Национален 
счетоводен стандарт 19 “Доходи на персонала”18. Специфично 
за лицата, извършващи доброволен труд, е че за тях хонорари, 
възнаграждения и осигурителни вноски не се дължат. След 
подписване на договор със всеки един от тях същите подлежат 
на вписване в книга на доброволните сътрудници. Следовател-
но в рамките на елемента следва да се оповестят данни относно 
възприетия подход за счетоводно отитане на дължимите видове 
доходи към полагащите възмезден труд в сдружението лица. 
Информация относно полагащите безвъзмезден труд е подхо-

                                                           
16 Доходите на наетите лица представляват всички форми на възнаграждение, пре-

доставени от неправителствената организация в замяна на положен от лицата 
труд или предоставени услуги. За доходи на наети лица основно се смятат крат-
косрочни доходи и непарични възнаграждения (надници, заплати, надбавки, пре-
мии, медицинско обслужване, жилищно настаняване, субсидирани стоки или услу-
ги и др.); доходи при напускане на работа (обезщетения, бонуси и др.); дългосрочни 
доходи (допълнителни платени отпуски за дългогодишен трудов стаж, юбилеи, 
празнични дни и др.). За повече подробности виж: Башева, С., Е. Миланова, Б. 
Йонкова, Д. Петрова, Р. Пожаревска. (2013) Основи на счетоводството, София: ИК-
УНСС, с. 458-463. 

17 Обн. ДВ. бр.26 от 1986 г., посл.изм.и допъл. ДВ. бр.59 от 2018 г. 
18 Обн. ДВ. бр.30 от 2005 г. 
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дящо да е обект на оповестяване в доклада за дейността на ор-
ганизацията. Съществено в случая е, в разглеждания елемент 
на счетоводната политика, оповестените данни да са разграни-
чени за целите на стопанската и за целите на нестопанската 
дейност. Предпоставка за подобно деление е коректността в от-
читането на разходите и отнасянето им към намаление на да-
нъчния и счетоводен финансов резултат. В случая само разхо-
дите за възнаграждения за стопанска дейност и съответните 
данъчни и осигурителни вноски към тях, са признати за да-
нъчни цели според изискванията на Закона за корпоративното 
подоходно облагане. Ако неправителствената организация не 
може коректно да определи каква част от разхода следва да се 
отнесе към стопанската или нестопанска дейност (в случай, че 
лицето изпълнява задължения и по двете дейности), то следва 
да се приложат изискванията за изчисляване на неразпределя-
еми разходи. На база анализа на финансовите отчети и оповес-
тените счетоводни политики на разглжданите сдружения пра-
ви впечатление, че само четири неправителствени организации 
посочват информация за доходи на наети лица. От тях три раз-
писват сведения за класифицирането на доходите (на краткос-
рочни и дългосрочни); 1 - за счетоводното отчитане на видовете 
доходи на наетия персонал; 3 – относно признаване и отчитане 
на полагащи се суми по натрупващи се компенсируеми отпус-
ки; 2 – за признаване и отчитане на обезщетения при пенсио-
ниране; 1 - оповестява само числови данни за брой на наетите 
лица, размер на изплатените възнаграждения през отчетния 
период, както и честота на съставяне на ведомост за заплати. 
От останалите 11 сдружения, които не оповестяват информация 
в счетоводната си политика за признаване и отчитане на дохо-
ди на персонал, 6 отчитат във финансовите си отчети начисле-
ни разходи от стопанска и нестопанска дейност за заплати и 
осигуровки на персонал, а 3 - начислени разходи за заплати и 
осигуровки на персонал, ангажиран само с нестопанската дей-
ност на организацията. 

• За осъществяване на идеалните си цели юридическите лица с 
нестопанска цел могат да изберат лизинга като форма за фи-
нансиране на приоритетните си дейности. С договора за лизинг 
лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ 
на лизингополучателя за определен срок и срещу възнаграж-
дение. Познати са три основни вида договори за лизинг19 - до-

                                                           
19 НСС17 „Лизинг“, Обн. ДВ. бр.30 от 2005г., посл. изм.и допъл. ДВ. бр.86 от 2007г., т. 

4.1 – т. 6.5; МСС17 „Лизинг“, Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 2008 г., 
посл.изм.и допъл. Регламент (ЕС) № 243/2010 на Комисията от 2010 г., т. 20 – т. 66. 
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говор за финансов лизинг, договор за оперативен лизинг и про-
дажба под условията на обратен лизинг. В счетоводната поли-
тика на едно от анализираните сдружения има информация 
относно лизинговите му договори. В случая са посочени данни 
относно критериите за класифициране на лизинга в зависимост 
от неговия вид. Прави впечатление, че само в разписаната ин-
формация по повод оперативния лизинг има по-подробни дан-
ни относно възприетите подходи за отчитане на приходи и раз-
ходи по договора. Следва да се отбележи, че поради специфич-
ните особености при счетоводното признаване и отчитане на 
различните видове лизингови договори информация относно 
възприетата амортизационна политика за придобити под усло-
вията на финансов лизинг активи, както и прилагания подход 
за отчитане на финансови приходи или разходи за бъдещ пери-
од, следва да са обект на оповестяване в счетоводната политика 
на сдружения, разполагащи с подобен вид ресурси. 

•  В разглеждания сектор основната част от приходите са от про-
дажба на услуги и на стоки (стопанска дейност), финансови 
приходи, приходи за бъдещи периоди, както и приходи от нес-
топанска дейност (регламентирана). Ясното идентифициране 
на приходите на база вида на дейността от сдруженията е 
предпоставка за коректното определяне на критериите им за 
признаване и счетоводно отчитане. На тази основа 12 от разг-
лежданите сдружения посочват информация за признаване на 
приходите си, като 25% от тях разписват критериите за призна-
ване на приходи от продажби на стоки и услуги, близо 17% 
правят препратка към съответния стандарт, който има отноше-
ние по въпроса, 42% дават по-подробна информация за крите-
риите за разграничаване на стопанската от нестопанска дей-
ност, близо 16% - само изброяват видовете приходи, посочвайки 
и числови данни за техния размер през отчетния период. Три 
от сдруженията под анализ оповестяват данни за подхода и ме-
тодологията на отчитане на приходите си. Две от тях посочват 
използването на сметки от раздел „Сметки за приходи“, без 
обаче да дадат повече сведения за избрания подход за отчитане 
на стопанската от нестопанска дейност (дали сметките се водят 
с чисти обороти, въведени ли са отделни групи за отчитане на 
стопанската от нестопанска дейност и т.н.). Едно от сдружения-
та оповестява използването на сметки от гр. „Приходи от пред-
приятия с нестопанска дейност“ за целите на счетоводно отчи-
тане на приходите си от нестопанска дейност. Методологията 
на използването на сметките от групата обаче не е посочена, 
както и дали сметките се водят с чисти обороти. Не са посочени 
и сведения как се отчита стопанската дейност на организация-
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та. Въпреки вмененото от НСС 920 изискване предприятията с 
нестопанска дейност да въведат в индивидуалния си сметкоп-
лан, сметки за отделно отчитане на приходи и разходи от нес-
топанската и от стопанската дейност смятаме, че посочването 
само на това обстоятелство в счетоводната политика не е доста-
тъчно. Наличието на възможността за използване на различни 
подходи, групи от сметки и сметки за отчитането на приходи-
те21 е по същество предпоставка да се приеме за подходящо 
разписването в счетоводната политика на по-подробна инфор-
мация за избрания и прилаган от организацията подход за сче-
товодно отчитане. Подобна информация е най-вече полезна за 
вътрешните ползватели на документа и по-конкретно за счето-
водния персонал. Въпреки това тези данни са част от методоло-
гията на счетоводството и са носител на сведения за отчитането 
на един от най-спорните счетоводни обекти в неправителстве-
ните организации – приходите. В тази връзка оповестяването 
на подобни данни не следва да се разглежда в негативен ас-
пект, като информация с конфиденциален характер, а по-скоро 
като методология на текущата счетоводна отчетност, която има 
пряко отношение към надеждното представяне на приходите и 
резултата от дейността в отчетите на сдруженията. 

• Безвъзмездните финансирания (под условие и без наличието 
на условие) са основен вид ресурсни постъпления, чрез които 
неправителствените организации осъществяват своите идеални 
цели. От гледна точка на даренията, които не са обвързани с 
условия и членския внос, законодателят изисква те да се приз-
нават като текущ приход за периода. По-специфично е отчита-
нето на дарения под условие, поради причината, че НСС 9 
„Представяне на финансовите отчети на предприятия с несто-
панска дейност“ прави препратка към текстовете на НСС 20 
„Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на пра-
вителствена помощ“. Възможността за използване на капита-
ловия подход за отчитане на амортизируеми активи, както и 
изборът дали да се начислява амортизация само на активи, 

                                                           
20 НСС9 „Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска дей-

ност“, Обн. ДВ. бр.30 от 2005г., посл.изм.и допъл.  ДВ. бр.86 от 2007 г., т. 3.2. 
21 По-подробно виж: Георгиева, Д. (2014), Счетоводно отчитане на приходи и разходи 

във фондации, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, 
Интелигентна специализация на България, МВБУ, Ботевград, с. 1315-1334;  Да-
мянов, Д., Ст. Панчева. (2008), Счетоводство на юридически лица с нестопанска 
цел, Фабер; Панчева, Ст. (2009) Възможности за усъвършенстване на индивидуал-
ния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите // сп. 
Български счетоводител, XX № 23-24 от 2009 г., с. 15-21; Атанасов, Ат. (2013), Сче-
товодство на юридически лица с нестопанска цел, АИ „Ценов”, Свищов. 
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употребявани за целите на стопанската дейност на сдружение-
то са фактори, допълнително влияещи върху методологията на 
отчитане на финансиранията. В случай, че сдружението възп-
риема за своя счетоводна база международните счетоводни 
стандарти, дадената в тях възможност за използване на алтер-
нативни методи за отчитане на безвъзмездните средства изиск-
ва оповестяването на информация за избрания и прилаган ме-
тод. Предходното има съществено значение върху счетоводство-
то на сдружението и следва да намери отражение в разписана-
та и оповестена счетоводна политика. Въпреки това анализът 
на счетоводните политики на разглежданите неправителствени 
организации ни дава основание да твърдим, че информацията 
за безвъзмездните финансирания е силно пренебрегван еле-
мент в документа. В подкрепа на това твърдение е фактът, че 
само пет от анализираните 15 организации оповестяват инфор-
мация за счетоводното признаване и отчитане на дарения. От 
тези пет сдружения, 2 правят препратка към текстовете на НСС 
20. Останалите три сдружения разписват информация за това 
как се отчитат дарения под и без наличие на условие, без обаче 
да посочат по-детайлни данни за отчитане на безвъзмездни 
средства за дълготрайни активи и обвързани с приходи финан-
сирания. Само една от анализираните организации посочва из-
ползваните счетоводни сметки и съответните счетоводни записи 
за отчитане на предоставени дарения под условия, без обаче 
отново да ги разграничи на безвъзмездни средства за дългот-
райни активи и обвързани с приходи.  

• Подходящо е логиката за разписване и оповестяване на инфор-
мацията за счетоводното отчитане на разходите да следва тази 
на приходите. В случая класифицирането на разходите по вид е 
основополагащо за целите на изграждане на методология за 
тяхното признаване и отчитане. Данни за признаване и отчи-
тане на разходите са оповестени в счетоводната политика на 13 
от анализираните сдружения, като от тях близо 31% посочват 
критерии за разграничаване на разходи за бъдещи периоди, 
финансови разходи, разходи за нестопанска и разходи за сто-
панска дейност. От гледна точка на подходите за отчитане на 
разходите около 38% разписват информация за възприетата и 
прилагана методология на отчитане най-вече на изразходвани 
средства за стопанска и нестопанска дейност. Близо половината 
от тях първоначално отчитат разходите си по икономически 
елементи. Само едно сдружение посочва, че използва сметките 
по икономически елементи в качеството им на операционно-
резултатни. В еквивалентен аспект едно от неправителствените 
организации използва сметка „Административни разходи“ за 
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отчитане само на изразходваните ресурси за целите на несто-
панската си дейност. Прави впечатление, че едно сдружение 
оповестява и данни за методологията на изчисляване на кое-
фициент и разпределение на неразпределяемите разходи. По-
ради причината, че същата е законодателно въведена в Закона 
за корпоративното подоходно облагане и по същество е пряко 
свързана с данъчното облагане, подходящо и полезно е оповес-
тяването не толкова на самото изчисляване, а по - скоро на 
критериите за счетоводно признаване, избраният от сдружени-
ето коефициент, както и използваните сметки за отчитане на 
неразпределяемите разходи (по-конкретно дали се използват 
сметките, отразяващи разходи по икономически елементи или е 
въведена отделна група, както и характера на ползваните 
сметки). 

• Анализът на оповестените значими счетоводни политики на 
разглежданите сдружения ни дава основание да идентифици-
раме още два основни елемента на документа. Първият е „да-
нъци и данъчно облагане“, разписан от близо 33% от неправи-
телствените организации, които приоритетно посочват данни за 
дължими отсрочени и текущи данъци. Повече от половината от 
сдруженията разписват информация относно определената от 
закона ставка за дължим корпоративен данък през съответния 
отчетен период. Останалата част представят числови данни за 
дължимите данъчни задължения. Вторият основен елемент на 
счетоводната политика на близо 33% от анализираните сдру-
жения е оповестяване на информация относно събития след да-
тата на съставяне на годишния финансов отчет. Обект на раз-
писване в случая е съществуването или не на събития с кори-
гиращ отчетите характер.  

В заключение може да се посочи, че основен подход за оповестяване 
на методологията за периодично и текущо счетоводство по отделни 
обекти, възприет от около 53% от сдруженията, е в хронологична пос-
ледователност спрямо съдържанието и съставните части на финансо-
вите отчети. Само на 20% от разглежданите организации обаче фоку-
сът на счетоводната им политика е изцяло върху изготвяне на отчета. 
Предходното не ни дава основание напълно да се съгласим с мнението 
на Л. Камбурова22, че фокусът на счетоводната политика е изцяло 
върху правилата за изготвяне и представяне на финансовите отчети. 
Въпреки, че счетоводната политика е елемент от финансовите отчети 
                                                           
22 Камбурова, Л. Автореферат (2014) Съвременни аспекти на счетоводната политика 

на нефинансовите предприятия, онлайн достъпно на: 
http://konkursi.unwe.bg/documents/286Avtoreferat_L_Kamburova.pdf, последно по-
сещение на 06.02.2018 г., с.19. 
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на отчетно обособената единица, нейното изготвяне и оповестяване не 
следва да бъде насочено само към изпълнение на това нормативно 
изискване. В случая оповестената информация може да окаже същес-
твено въздействие върху вземането на обосновани икономически ре-
шения от страна на потребителите на отчетите. По наше мнение и ка-
то се придържаме към изискванията на НСС 123 смятаме, че оповесте-
ният модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанс-
ка цел следва да е носител на данни за прилаганата методология на 
текущата счетоводна отчетност, както и за прилаганите бази, принципи 
и правила на периодичната отчетност. Те могат да бъдат представени 
или като компонент от методологията за отчитане на всеки един счето-
воден обект, или като отделен елемент на счетоводната политика.  
От гледна точка на пълнотата на оповестените данни сдруженията, 
подлежащи на независим финансов одит, разписват по-подробна ин-
формация в счетоводната политика по отделни елементи. Въпреки то-
ва обаче се наблюдават пропуски и дори терминологични грешки. Та-
ка например част от анализираните неправителствени организации 
използват въведения от МСС терминологичен апарат за отчитане на 
стоково-материалните си запаси при положение, че счетоводната им 
база са националните счетоводни стандарти. Въпреки, че предходното 
не е грешка със съществен характер, потребителят на информацията 
от документа може да се подведе ако не обърне внимание на посоче-
ната база за изготвяне на финансовите отчети. В допълнение част от 
сдруженията отчитат във финансовите си отчети данни за активи и 
пасиви, за които обаче информация за избраните от организацията 
подходи за признаване и отчитане не са оповестени в счетоводната 
политика. Причините за това, както и мотивите за избор на кои точно 
счетоводни обекти, притежавани и контролирани от организацията, 
ще се оповестят данни в счетоводната политика, не са посочени от със-
тавителите. Предходното противоречи на изискванията на стандарти-
те за вярно и честно представяне на информацията, но и същевремен-
но може да влоши имиджа на сдружението. Също така може да се 
твърди, че нито едно от сдруженията не оповестява дали използа ка-
питаловия подход при отчитане на придобити дълготрайни активи, 
които не са имуществени вноски. 
На база избраните подходи и методология за отчитане на счетоводни 
обекти от страна на сдруженията е предпоставка да твърдим, че ана-
лизираните неправителствени организации възприемат и прилагат 
стабилизационна счетоводна политика. За разглежданите периоди 
нито едно от сдруженията обаче не променя своята счетоводна поли-

                                                           
23 НСС1 „Представяне на финансови отчети“, приет с ПМС № 46 от 2005 г., посл. изм. 

и доп. ДВ, бр.3 от 2016г., т.25.1. 
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тика, което от своя страна е фактор, на основата на който можем да 
предположим, че организациите не правят анализ на външните и 
вътрешни фактори на годишна основа. Поради причината, че в насто-
ящето изследване не е направен по-подробен анализ относно честота-
та на преразглеждане на счетоводната политика на сдруженията и 
степента на влияние на факторите върху избраните счетоводни под-
ходи, не бихме могли да отхвърлим или потвърдим предходната хипо-
теза. Отчитаме факта, че с изключение на законодателно изискуемите 
за оповестяване данни към отчетите, на оповестяване подлежат и зна-
чимите счетоводни политики, които съставителят на отчета е преце-
нил за полезни и необходими за целите на вземането на обосновани 
икономически решения от ползвателите. Наблюдават се обаче същес-
твени пропуски при оповестяване на данни относно признаването и 
отчитането на безвъзмездните средства, приходите и разходите от 
анализираните неправителствени организации. Пропуски със същест-
вен характер в оповестената информация са забелязани и в други сче-
товоди обекти. Подобни пропуски могат да повлияят негативно при 
интерпретиране на информацията от финансовите отчети и съответно 
при вземането на обосновани решения. Това може да се тълкува нега-
тивно от страна на потребителите на отчетите и съответно да влоши 
имиджа на сдружението.  

3. Анализ на необходимите за оповестяване данни в счетоводната 
политика на сдружения от гледна точка на ползвателите на 
документа 
Обширният обхват от потребители на счетоводната политика, както и 
различният им достъп до информация е основание да се твърди, че 
документът следва да съдържа такива елементи, които да носят по-
лезна информация при извършване на работни задължения и при 
вземане на обосновани икономически решения и съждения. С цел да 
се очертаят основните структурни и съдържателни елементи, които са 
носители на полезност за ползвателите на информация от счетоводна-
та политика на дадено сдружение е направено анкетно проучване. То 
е осъществено по метода на стандартизираното допитване. Използва-
на е анкетна карта, съставена от автора. Анкетната карта сe състои от 
общо 17 въпроса, които могат да се разделят в три основни групи. 
Първата група съдържа 5 въпроса, целящи определяне на професио-
налния и социално-демографския профил на респондентите. Втората 
група обхваща 4 въпроса със структуриран отговор, насочени към оп-
ределяне мнението на респондентите относно предназначението и ро-
лята на счетоводната политика. Третата група въпроси са със струк-
туриран и отворен отговор, като за част от тях са използвани номи-
нални и ординални измерителни скали. Те целят определяне на дан-
ните, които респондентите очакват да намерят в счетоводната поли-
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тика на сдружение, както и степента на тяхната полезност и значе-
ние. Периодът на анкетното събиране на данни обхваща месеците 
юли 2018 г. - август 2018 г. Основните целеви групи на анкетното про-
учване са: 

• Вътрешни потребители в лицето на служители и работници с 
управленски, счетоводни, административни и неадминистра-
тивни функции в дадено сдружение. 

• Вътрешни потребители, които са членове и доброволци към 
сдружение. 

• Външни потребители – дарители и лица, които проявяват ин-
терес към дейността на сдружение, но нямат никакви правоот-
ношения с него. 

В проучването участват общо 46 респондента, като подборът е напра-
вен на случаен принцип по метода на отзовалите се от очертаните це-
леви групи. Малкият брой на респондентите е предпоставка да се 
твърди, че проучването няма представителен характер. Въпреки това 
събраните данни могат да послужат при очертаване на модел на сче-
товодна политика, базиран не само на законодателните изисквания, 
но и на очакванията на потребителите за полезност на информацията 
в нея. С оглед гарантиране на достоверността на отговорите проведе-
ните анкети са онлайн24, индивидуални и анонимни. За анализа на 
данните са използвани програмите – SPSS, ver. 16.0/2007 г, както и 
Microsoft Office Excel 2013. Резултатите от обработката на анкетните 
карти са получени на базата на методите на математическата статис-
тика. Изследването на статистически връзки и зависимости е напра-
вено на база Хи квадрат – анализ (χ2), като за коефициент на контин-
генция е избран коефициентът на Крамер (V). 
В социално-демографски аспект най-голям е делът на респондентите, 
попадащи във възрастовата група между 41 и 50 години (50%). По-
пълнилите анкетните карти са изцяло жители на столицата. От глед-
на точка на притежаваната от анкетираните лица образователна сте-
пен данните са показателни за това, че около 94% от отзовалите се 
имат висше образование (докторска, магистърска или бакалавърска 
степен). Половината от респондентите полагат възмезден, безвъзмез-
ден труд или имат интерес спрямо дейността на сдружения в общест-
венополезна дейност, докато останалата половина – в сдружения в 
частна полза. При идентифициране на типа потребител на данни от 
счетоводната политика е установено следното: 

                                                           
24 Анкетата е достъпна на интернет адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7iUagJ5HdAuOOhWW7pze2kZtzolO_r5j
HQpNT-YA-tu63g/viewform 
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– близо 22% от респондентите са учредители или съучредите-
ли на сдружение; 

– около 35% са счетоводители на сдружение;  
– близо 9% от анкетираните са наети от сдружение като неад-

министративен персонал, неизискващ специална квалифи-
кация по НКПД 2011 (национална класификация на профе-
сиите и длъжностите); 

– членове на сдружение са близо 13% от респондентите;  
– около 15% от участващите в проучването лица са граждани, 

които проявяват интерес към дейността на сдружение, но 
нямат трудови или други правоотношения с него;  

– около 6% са лица, дарители за осъществяване на идеални 
цели на сдружения.  

От предходно посочените данни може да се направи заключение, че в 
по-голямата си част респондентите притежават необходимия житейс-
ки опит, както и високо образование, за да могат коректно да оценят 
полезността на счетоводната политика за целите на заеманата от тях 
длъжност и информационни потребности. 
Прави впечатление, че най-голям е броят на учредителите и счетово-
дителите, участващи в анкетното проучване, които не използват сче-
товодната политика на неправителствената организация. В допълне-
ние всички лица, които посочват, че проявяват интерес към дейността 
на сдружение, но нямат трудово правни или дарителски отношения с 
него, не са запознати дали организацията има разработена счетоводна 
политика (виж фигура 1). Между типа на потребител на информация 
от счетоводната политика и поводът за нейното използване има сред-
на статистически значима връзка (Cramer’s V: 0.693, p<0.05). Въпреки 
това двете условия за приложение на Хи квадрат – анализа (χ2) не са 
изпълнени. Основна причина за това може да се търси в малкия брой 
на извадката. Предходното подсказва, че следва да се отнасяме резер-
вирано към получените резултати от анализа.  
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Фигура 1. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа ползвател на счетоводната 

политика и причината за нейното използване 
Източник: Собствени изчисления, n= 46 

Независимо от високия процент респонденти (близо 98%), според кои-
то счетоводната политика е важна при интерпретиране на финансо-
вите отчети на сдруженията, повече от половината не смятат, че до-
кументът следва да има публичен характер. Близо 54% от тях са пред-
ставители на счетоводната професия, а около 42% - са учредители на 
сдружения (виж фигура 2). От своя страна членовете на сдружения и 
гражданите, проявяващи интерес към дейността на организации с 
нестопанска цел, смятат за необходимо счетоводната политика да има 
публичен характер. Данните от анкетното проучване сочат силна ста-
тистическа връзка между типа респондент и вижданията за публич-
ност на счетоводната политика (Cramer’s V: 0.850, p<0.05). Въпреки, че 
едно от условията за приложение на метода е изпълнено, отново не 
можем да сме напълно сигурни в крайния извод, че има зависимост 
между двете качествени величини. Липсата на публичност на счето-
водната политика или съществана информация от нея може да се 
тълкува като причина за грешки при интерпретация на данните от 
финансовите отчети. Наличието на предходната хипотеза е предпос-
тавка да се запитаме защо по-голямата част от респондентите, които 
не смятат за необходимо счетоводната политика на сдруженията да се 
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оповестява са представители на мениджърския и счетоводен персо-
нал? Може да се посочи, че в случая от значение е наличието на две 
основни предпоставки.  
Първата е визията на респондентите за крайния потребител на счето-
водната политика. От гледна точка на крайния ползвател на данни от 
счетоводната политика прави впечатление, че въпреки отчетения го-
лям брой на счетоводители, които не използват счетоводната полити-
ка на сдруженията, близо 44% от тях посочват, че документът е прио-
ритетно насочен към счетоводния персонал на организацията, докато 
64% смятат, че той се изготвя за целите на държавните органи и инс-
титуции (виж фигура 3). Идеята, че счетоводната политика е приори-
тетно насочена към счетоводителите се поддържа не само от счетово-
дителите респонденти, но и от по-голямата част от всички анкетирани 
лица (близо 52%). Възможно е анкетираните лица приоритетно да 
вменяват на счетоводителите ролята на съставители на документа и 
от тази гледна точка да ги възприемат и като крайни потребители на 
данните от тях. Наличието на средна статистическа връзка между ти-
па респондент и крайния потребител, за когото е предназначена сче-
товодната политика (Cramer’s V: 0.629, p<0.05) също не следва да се 
приеме за напълно релевантна. Стойности на теоретичните честоти, 
по-малки от 5, които са повече от 20% (в случая 87.5%) и теоретични 
стойности за клетки, които са по-малки от 1 (0.20) е основание да 
твърдим, че отново не са изпълнени условията за приложение на Хи 
квадрат – анализа (χ2). Въпреки това подобни данните са предпостав-
ка да се повдигне въпроса защо след като голяма част от счетоводите-
лите, взели участие в анкетното проучване смятат, че счетоводната 
политика е предназначена за тях те не я използват? Поради ограни-
ченията си обаче настоящето изследване не може да даде окончателен 
отговор на този въпрос.  

 



 349 

 

Фигура 2. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа респондент и публичността на 

счетоводната политика  
Източник: На база данни от анкетното проучване, n= 46 

Около 35% от респондентите смятат, че счетоводната политика е 
предназначена за представителите на държавните органи и институ-
ции. Най-малък е процентът на респондентите, които са на мнение, че 
персоналът (6.5%) и мениджърският апарат (6.5%) на сдружението са 
основни крайни потребители на данни от документа. Нито един от ан-
кетираните не посочва дарителите, кредиторите и обществото като 
цяло в качеството им на потенциални ползватели. Предходното може 
да се обясни и с неизползването на счетоводна политика от участва-
щите в анкетното проучване - дарители и граждани, проявяващи ин-
терес към неправителствения сектор (виж фигура 1). Това може да се 
интерпретира и като причинно-следствена зависимост лицата, които 
изготвят (счетоводителите) и утвърждават (управленския персонал) 
счетоводната политика да не отчетат необходимост документът да се 
оповести сред обществото (виж фигура 2). 
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Фигура 3. Резултати от Хи квадрат – анализ (χ2) при изследване 
статистическа връзка между типа ползвател на счетоводната 

политика и нейното предназначение 
Източник: Собствени изчисления, n= 46 

Освен потребителите на данни от счетоводната политика обект на 
анализ е и самата информация, която се разписва и оповестява в нея. 
В случая става въпрос за това какъв тип информация се съдържа в 
документа и каква e степента на нейната полезност. Предходното мо-
же да се интерпретира и като втори фактор, оказващ влияние върху 
мнението на счетоводителите и мениджмънта счетоводната политика 
да няма публичен характер. Анализът на данните от анкетното про-
учване е показателен за това, че близо 57% от респондентите очакват 
да намерят в счетоводната политика информация относно ефектив-
ността от нестопанската дейност на сдружението. За около 44% данни 
за използваните от неправителствената организация дарения, а за 
близо 28% - оповестявания за получените дарения следва да намерят 
проявление във вътрешния нормативен акт. Около 20% от взелите 
участие в проучването посочват, че информация относно рентабил-
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ността на приходи от продажби, свързани със стопанската дейност на 
организацията следва да се разпише в счетоводната политика. За 13% 
очакванията са да намерят данни относно дългосрочната стратегия на 
сдружението. Еквивалентен е и процентът на респондентите (13%), 
които посочват методологията на счетоводството сред информацията, 
която представлява интерес за тях25. От обобщените анализи може да 
се направи заключение, че търсената от анкетираните лица инфор-
мация е приоритетно насочена към данни, които по същество се съ-
държат в доклада за дейността на организацията, но не отговарят на 
същността и ролята на счетоводната политика. Самата методология 
на счетоводството, което е и основният съдържателен компонент на 
счетоводната политика, представлява най-слаб интерес за анкетира-
ните. Можем да обясним това със възможността респондентите да не 
са изцяло наясно със същността и съдържанието на документа. 
При разработване на анкетната карта, в частта си полезност на ин-
формацията от счетоводната политика за респондентите, същата е 
структурирана в следните елементи: 

• Обща информация. 
• Нетекущи (дълготрайни) активи.  
• Амортизационна политика. 
• Приходи и разходи. 
• Финансирания. 
• Финансови отчети и финансов резултат от дейността.  

От гледна точка на общото представяне на сдружението близо 78% от 
респондентите посочват за приоритетна информация, свързана с ха-
рактера на осъществяваната от организацията дейност. Правният ста-
тут на юридическото лице, посочен от близо 70% от анкетираните, 
както и срокът, за който е учредено сдружението (ако има такъв) е 
информация с основно значение, която да се разпише в счетоводната 
политика. За 69% от участващите в проучването лицата основните 
принципи и изисквания за осъществяване на текущата и периодична 
счетоводна отчетност са данни с приоритетно значение. Сведения, от-
носно идеалните цели и задачи, въз основа на които юридическото 
лице с нестопанска цел е учредено (посочено от 65%) и възприетата 
форма на счетоводна отчетност (посочено от 57%) е информация, която 
респондентите също отчитат за важна. Към приоритетните дани са и 
специфичните сметки, включени в индивидуалния сметкоплан, както 
и начина за ползването им (посочен от близо 52% от респондентите). 
Най-слаб интерес за респондентите са данни, свързани със степента 
                                                           
25 Поради причината, че във въпросът е дадена възможност за повече от един отго-

вор, то сумата не е равна на 100%. 
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на автоматизиране на отчетния процес (смятано за приоритетно от 
26% от анкетираните) и създадените и използвани документи в доку-
ментооборота на сдружението (посочено за приоритетна информация 
от близо 20% от респондентите). Следва да се посочи, че за 26% от ан-
кетираните степента на автоматизиране на отчетния процес е инфор-
мация, която е без значение за целите на счетоводната политика. Без 
значение за около 7% са основните принципи и изисквания за осъщес-
твяване на текущата и периодична счетоводна очетност в сдружение-
то. Последните данни са посочени от лица, попадащи в обхвата на да-
рителите и гражданите, проявяващи интерес към сдружения. 
Относно нетекущите (дълготрайни) активи, като елемент на счетовод-
ната политика, близо 72% от анкетираните лица посочват за данни с 
приоритетен характер възприетия стойностен праг на същественост, 
под който тези активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. За 67% с важно значение е въп-
риетият подход при определяне на първоначалната оценка и подхо-
дът за отчитане на временното изваждане от употреба на нетекущите 
ресурси. Според 65% приоритен е възприетият метод за последваща 
оценка на разглеждания вид активи след първоначалното им призна-
ване. Значими данни за близо 59% от респондентите е въприетият 
подход за класифициране на последващите разходи, а за близо 46% - 
прилаганият подход за класификация на активите като текущи. Пра-
ви впечатление, че за близо 67% от дарителите и 14% от гражданите, 
участващи в проучването предходните данни нямат никакво значе-
ние. За 30% от учредителите информацията има средна степен на 
значение.  
Може да се твърди, че срокът на годност на амортизируемите активи е 
възприет като най-важната информация за разписване и оповестява-
не в амортизационната политика на сдруженията според близо 78% от 
анкетираните лица. Прилаганият метод за счетоводна амортизация 
по група сходни амортизируеми активи има приоритетно значение за 
77% от респондентите, докато за 74% това са данните за остатъчната 
стойност на амортизируемите активи. Моментът, от който започва да 
се начислява аморизация е определен за информация с приоритетно 
значение за приблизително 70% от анкетираните. За около 57% прио-
ритетни са възприетите от сдружение подходи за класификация на 
текущите активи в качеството им на амортизируеми. Отново за близо 
67% от дарителите и 14% от гражданите, участващи в проучването 
предходните данни нямат никакво значение. За 30% от учредителите 
и съучредителите на сдружение, които са попълнили анкетната карта, 
класификацията на нетекущите активи като амортизируеми; оста-
тъчната стойност на амортизируемите активи и възприетият метод на 
амортизация са отчетени като данни със средна степен на значение. 
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За близо 13% от счетоводителите със средна степен на значение е сро-
кът на годност на амортизируемите активи. Останалата част от дан-
ните са посочени от тях като информация с приоритетна и висока сте-
пен на значение. Въпреки предходното прави впечатление, че на база 
анализът на оповестените счетоводни политики на сдружения в пред-
ходната точка, тази информация от амортизационната политика е ре-
ално посочена от сравнително малък брой неправителствени органи-
зации. 
От гледна точка на информацията за безвъзмездните средства, която 
има съществено значение за анкетираните е методиката за счетоводно 
отчитане на даренията по вид (отчетено от близо 76% от респонднти-
те). За приблизително 67% от дарителите данни с подобен характер са 
без значение. Прави впечатление, че размерът на получените даре-
ния през периода е информация, посочена като приоритетна за приб-
лизително 74% от респондентите. В допълнение за близо 72% от анке-
тираните системата от мерки, целяща мотивиране на даренията е съ-
що съществена информация. Възприетият подход за класифициране 
на даренията е посочен като приоритетен от близо 72% от анкетира-
ните, включително от всички счетоводители. За близо 67% от дарите-
лите и приблизително 14% от гражданите, порявяващи интерес към 
дейностите на сдружения обаче подобна информация е без значение. 
За 30% от учредителите класификацията на даренията има средна 
степен на значение. Относно спецификата при отчитане на амортиза-
цията за придобити под условие на дарение амортизируеми активи 
може да се посочи, че това е информация с приоритетен характер за 
около 48% от анкетираните лица. Отново за близо 67% от дарителите 
и приблизително 14% от гражданите, порявяващи интерес към дей-
ностите на сдружения обаче подобна информация няма значение. 
Най-слаб е интересът спрямо въведените в индивидуалния сметкоп-
лан на сдружения групи от сметки и сметки за счетоводно отчитане на 
финансиранията (приоритетно за близо 28% и без значение за около 
20% от респондентите). При съпоставителен анализ между данните от 
анкетното проучване и разглежданите в предходната точка счетовод-
ни политики може да се отбележи, че въпреки отчетената приоритет-
на и висока степен на важност на данните относно методологията на 
счетоводно отчитане на финансиранията от страна на анкетираните 
счетоводители, подобна информация е силно пренебрегван елемент на 
оповестяване в счетоводната политика на разглежданите сдружения. 
Анализът на данните от анкетните проучвания сочат, че според рес-
пондентите (около 94%) разграничаването на приходите и разходите 
от стопанска и нестопанска дейност на сдруженията е основен съдър-
жателен елемент с приоритетно значение в счетоводната политика. 
Само за 30% от учредителите подобни данни имат средна степен на 
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важност. Методологията за признаване и отчитане на неразпределяе-
мите приходи и разходи е определена за информация със съществен 
характер за близо 70% от респондентите. Прави впечатление, че близо 
67% от дарителите и 71% от гражданите, като цяло посочват данните 
относно отчитането на неразпределяеми приходи и разходи за инфор-
мация, която приоритетно следва да се разпише в счетоводната поли-
тика. За близо 9% от респондентите подобна информация не е от зна-
чение. Въведените групи и сметки в индивидуалния сметкоплан на 
сдружение за целите на счетоводството на приходите и разходите е 
като цяло информация със средна степен на значение (за около 31%) и 
дори без значение (за близо 20% от респондентите). Лицата, проявя-
ващи интерес към дейностите на сдружения са основните респонднти, 
които отчитат приоритетна степен на значение на предходно посоче-
ното съдържание на счетоводната политика.  
За целите на периодичната счетоводна отчетност около 80% от анке-
тираните лица посочват за приоритетно полезна информация относно 
отчетения финансов резултат групиран по дейности, а за около 72% 
това са данни за икономическия анализ и текущ контрол върху дей-
ността на сдруженията. Следва да се посочи, че предходните данни 
трудно биха се окачествили като част от методологията на счетоводна-
та отчетност, а по-скоро попадат в обхвата на финансовия анализ. За 
близо 7% от анкетираните счетоводители подобна информация е без 
значение за целите на счетоводната политика, останалата част я от-
читат с приоритетна и висока степен на важност. От гледна точка на 
методологията на изготвяне на финансовия отчет 50% от респонден-
тите смятат подобна информация за приоритетна, за около 37% тя е с 
висока степен на значение, а за приблизително 13% е със средно зна-
чение. С приоритетна и висока степен на значение се оценява изгот-
вянето на финансовите отчети от счетоводителите, членовете и неад-
министративния персонал, изискващ специална квалификация.  
В заключение може да се посочи, че анализът на отговорите относно 
предходните съдържателни компоненти дават основание да се твърди, 
че участващите в проучването лица не са напълно запознати със същ-
ността на счетоводната политика, нейната роля и данни, подлежащи 
на разписване в документа. Това може да се разглежда като причина 
методологията на счетоводството да не се възприема като основопо-
ложна при изграждане на модел на счетоводна политика на сдруже-
ние, а по-скоро очакваната за оповестяване информация да е основно 
насочена към ефективността и резултатите от дейността на неправи-
телствената организация. Подобни данни обаче са обект на оповестя-
ване в други документи и приложения на юридическите лица с несто-
панска цел. Прави впечатление, че в сравнителен аспект между при-
оритетно посочената за разписване в счетоводната политика инфор-
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мация от анкетираните счетоводители и реално оповестените данни в 
предходно анализираните счетоводни политики на сдружения същес-
твуват големи различия. В случая част от съдържателните компонен-
ти, отчетени като приоритетни за счетоводния персонал не са оповес-
тени в счетоводната политика на анализираните сдружения. В до-
пълнение по-голямата част от респондентите дарители и обществото 
като цяло отчитат голяма част от данните, обект на оповестяване в 
счетоводната политика за такива със средна до никаква степен на по-
лезност и значение. Те насочват вниманието си към икономическите 
анализи, резултатността и начина на използване на ресурсите на 
сдружението. Както беше посочено данни с подобен характер обаче не 
следва да се възприемат като структурен и съдържателен компонент 
на счетоводната политика. Наличието на предходното обстоятелство 
обаче е предпоставка да се предположи, че очакванията на потребите-
лите на данни от документа са фактор с негативно влияние въху със-
тавителя на счетоводната политика. Пренебрегването на базите, 
принципите и правилата на счетоводството от страна на външните 
ползватели на счетоводната политика може да доведе до тяхното пре-
небрегване от страна на счетоводителите, а от там и на управленския 
апарат. В резултат е възможно счетоводната политика да отпадне ка-
то приложение на финансовите отчети, като останат само оповестява-
ния, насочени към целите на финансовия анализ на организацията. 

4. Примерен модел на счетоводна политика на сдружения  
Основавайки се на предходно изведените данни и анализи смятаме за 
подходящо и полезно структурните части на счетоводната политика да 
бъде групирана в три основни раздела. 
1) В първия раздел е подходящо разписването на данни в следните 
направления: 

• Кратко представяне на неправителствената организация, 
включващо информация за: 
– Правния статут на юридическото лице.  
– Данни за учредяването, регистрацията, срокът на учредява-

не (ако има такъв) и наличието на клонове.  
– Детайлна информация за предмета на осъществяваната дей-

ност и целите на организацията.  
– По-подробни данни за извършваната стопанска дейност и 

критерии за класификацията й като такава. 
– Управителни органи.  
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– Всяка друга информация, релевантно свързана с юридичес-
кия статут и основната дейност на юридическото лице с нес-
топанска цел. 

• Нормативна база, принципи и правила на работа, съдържащи 
данни за: 
– Общите и специфични26 нормативни актове. Съществено в 

случая е да се вземе под внимание йерархията на норматив-
ните актове. Следва да се даде приоритет на правните нор-
ми, които стоят на по - високо йерархично равнище. 

– Подробна информация за приложението на принципите на 
счетоводството. 

– Възприета форма на счетоводна отчетност. 
– Специфични сметки, включени в индивидуалния сметкоп-

лан, както и начина на тяхното използване.  
– Характерна функция на програмния продукт, която има 

пряко отношение към събирането, обработката, контролът и 
съхранението на данни или използването на вътрешно рег-
ламентиран документ. В случая не се визира степента на ав-
томатизация на отчетния процес. 

– Специфични вътрешни разпоредби, с които се регламентира 
счетоводната отчетност. По същество това са свързващото 
звено между нормативната материя и социално-
икономическото поведение на предприятието. 

Във втория раздел е подходящо да се съдържа информация за теку-
щото счетоводство по отделни елементи, представляващи отделни сче-
товодни обекти, притежавани и контролирани от неправителствената 
организация: 

• Подходящо е в счетоводната политика, в частта дълготрайни 
материални и нематериални активи, да бъде разписана ин-
формация относно:  
– Възприетите критерии за счетоводното им признаване. 

                                                           
26 Специфичните нормативни актове произтичат от счетоводното законодателство и 

регламентират основните изисквания за разработване на модел на счетоводната 
политика. Общите се отнасят до възможностите за създаване и функциониране на 
организацията, и служат за извеждане само на някои принципи и правила, на ба-
зата на които се създава модела на счетоводната политика. По-подробни виж: 
Аверкович, Ек. (2012) Счетоводна политика на нефинансовите предприятия, Фа-
бер, с. 20-22. 
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– Възприетите критерии за признаването им като активи из-
ползвани за целите на стопанската, за целите на нестопанс-
ката или за целите и на двете дейности. 

– Възприетият стойностен праг на същественост, под който те-
зи активи, независимо че са дълготрайни, се отчитат като 
текущ разход при придобиването им. 

– Възприетият подход при определяне на първоначалната 
оценка на придобити материални и нематериални нетекущи 
активи, както и информация дали се използва капиталовият 
подход за отчитане на придобити след датата на учредяване 
на организацията дълготрайни активи, които не са имущес-
твени вноски от учредители.  

– Възприетият подход за последваща оценка на активите, след 
първоначалното им признаване.  

– Информация за счетоводното отчитане на загубите от обез-
ценки на даден актив.  

– Информация за отчитането на печалбите или загубите при 
отписване на ресурсите от състава на активите на неправи-
телствената организация. 

– Възприетият подход за класифициране и отчитане на пос-
ледващите разходи за поддръжка, ремонт и усъвършенства-
не на нетекущите материални и нематериални активи. 

– Информация относно обратното възстановяване на загуби от 
обезценка на нетекущи материални или нематериални ре-
сурси.  

– Възприетият подход за отчитане на активите при временно-
то им извеждане от употреба. 

Предходните данни за материалните и нематериални ресурси следва 
да бъдат оповестени в два отделни елемента на счетоводната полити-
ка на неправителствените организации с цел осигуряване на по-
голяма яснота и разграничение на активите по вид. 

• По повод амортизационната политика е подходящо обект на 
оповестяване от неправителствените организации да са данни 
за прилаганите подходи относно: 
– Класификация на нетекущите активи, като амортизируеми 

и неамортизируеми, като се посочи дали се начислява амор-
тизация на всички амортизируеми активи или само на тези 
за стопанската дейност. Предходното има значение в случай 
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на избор на капиталовия подход за отчитане на дълготрай-
ните активи на организацията.  

– Определяне на срока на годност на амортизируемите акти-
ви.  

– Определяне на остатъчната стойност на амортизируемите 
активи.  

– Моментът, от който започва начисляване на амортизацията. 
– Възприетият метод за счетоводна амортизация по групи 

сходни амортизируеми активи. 
• Относно стоково-материалните запаси е подходящо е да се опо-
вести надеждна информация относно: 
– Възприетия подход за класификация на СМЗ по вид – мате-

риали, продукция, стоки. 
– Данни за първоначалното признаване на ресурсите. В този 

контекст e подходящо и полезно за всеки отделен вид да се 
разпише по-подробна информация за видовете разходи, 
признати и отнесени в първоначалната оценка на ресурсите. 
Това е от значение за целите на правилното отчитане на ак-
тивите по вид на дейността, за която ще се използват.  

– При продукцията следва да се посочат критериите за анали-
тично отчитане на преките и общопроизводствени разходи, 
възприетата база за разпределение на постоянните и про-
менливи общопроизводствени разходи, и избраният метод за 
калкулиране на фактическата себестойност. 

– Последващо оценяване на стоково-материалните запаси по 
вид активи (стоки, материали, продукция) също следва да 
намери отражение в счетоводната политика, заедно с ин-
формация за счетоводното отчитане на загубите от обезценки 
и последващото им възстановяване.  

– Избраният подход за отчитане намалението на разглежда-
ните краткотрайни ресурси, както и данни за печалбите или 
загубите при отписване на ресурсите от състава на активите 
на организацията. 

• Относно финансовите активи най-общо подлежат на оповестя-
ване данни за подходите за тяхното класифициране, счетоводно 
признаване, първоначална и последваща оценка и обезценка 
на ресурсите. По-конкретно за сделки в чуждестранна валута в 
счетоводната политика обект на оповестяване е информация за 
прилаганите счетоводни подходи при първоначална оценка, 
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последваща оценка, отчитане на курсови разлики и намаление 
(отписване) на паричните средства във валута. Относно парич-
ните средства в левове най-общо следва да се оповестят данни 
за класификацията им, както и информация за първоначално-
то им счетоводно отчитане.  

• За вземанията е подходящо оповестяване на информация от-
носно подходите за признаване и класификацията им (на крат-
косрочни и дългосрочни), първоначално счетоводно отчитане, 
последваща оценка, обезценка и счетоводно отчитане на загу-
бите от обезценки. 

• Премийни и целеви резерви. Обект на оповестяване в този раз-
дел е информация за вида на резервите, за какво ще се използ-
ват и кои са източниците за формиране на резерва. Подходящо 
и полезно е посочването на информация относно отчитането на 
финансовия резултат към другите резерви в края на отчетния 
период. 

• Провизиите - относно прилагания подход за признаване, оце-
няване, отчитане и отписване на провизиите. 

• Задълженията - за възприетия подход за тяхното класифици-
ране и признаване, като дългосрочни и краткосрочни. Обект на 
разписване е и счетоводното отчитане на задълженията в зави-
симост от срока им за погасяване и техния контрагент.  

• Подходящо е доходите на полагащия възмезден труд персонал 
да се изведе като отделен елемент на счетоводната политика. В 
разглеждания елемент най-общо следва да се оповестят данни 
относно възприетия подход за класифициране, признаване и 
счетоводно отчитане на видовете доходи на наетия персонал по 
вид извършвана дейност (стопанска или нестопанска); призна-
ване и отчитане на полагащи се суми по натрупващи се ком-
пенсируеми отпуски; признаване и отчитане на обезщетения 
при пенсиониране; възприет процент за доплащане за стаж и 
други съществени данни в съответствие с изискванията на 
стандартите и законодателната рамка в областта.  

• На оповестяване в предложения раздел на счетоводна полити-
ка подлежи информация относно лизинговите договори на 
юридическите лица с нестопанска цел, притежаващи подобен 
вид активи. Посочват се данни за възприетите критерии за 
класификация, признаване и отчитане на лизинга в съответст-
вие с неговия вид; икономическият живот на отдаден под фор-
мата на финансов лизинг актив; възприетият подход за отчи-
тане на финансов приход или разход за бъдещ период; и амор-
тизационна политика за придобити под условията на финансов 
лизинг активи. 
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• Сдруженията следва да оповестят в счетоводната си политика 
информация относно възприетите критерии за класифициране, 
признаване и отчитане на приходите си поотделно на база тех-
ния произход, период и вид дейност, за които се отнасят. Под-
ходящо и полезно е да се разпишат по-конкретни данни за раз-
граничаването на приходите от стопанска и от нестопанска 
дейност. Обект на оповестяване следва да е и информация от-
носно използваните подходи за отчитане на приходите, въведе-
ните групи и сметки в индивидуалния сметкоплан, както и ме-
тодологията за тяхното използване. Подходящо е разписване и 
на данни за неразпределяемите приходи, по-конкретно крите-
риите за счетоводното им признаване, избраният от сдружение-
то коефициент, както и използваните специфични сметки или 
групи за отчитането им. 

• Относно безвъзмездните средства сдруженията следва да раз-
пишат информация за счетоводното им класифициране и усло-
вия за признаване по вид (най-вече за финансирания, обвърза-
ни с условие и без наличието на условие за тяхното получаване; 
обвързани с активи и такива, обвързани с приходи). Обект на 
разписване следва да са и данни за тяхното счетоводно отчита-
не (по вид), както и специфики при отчитане на амортизацията 
за придобити под условията на дарение амортизируемите акти-
ви. Внимание на методиката за счетоводно отчитане на подобен 
вид амортизируеми активи следва да се обърне в случай, че 
сдружението прилага капиталовия подход при тяхното придо-
биване. Ако сдружението прилага за своя счетоводна база меж-
дународните счетоводни стандарти, то следва допълнително да 
се оповестят избраните методи за отчитане на обвързаните с 
активи безвъзмездни средства и обвързани с приходи дарения. 
Подходящо и полезно е да се разпишат сведения за момента, от 
който финансирането се признава за пасив, както и определе-
ния от сдружението праг на същественост за безвъзмездните 
средства без условие. На оповестяване следва да е и информа-
ция за методологията за отчитане на неусвоени или върнати 
безвъзмездни средства.  

• По повод на разходите, като отделен елемент на счетоводната 
политика е подходящо разписването на информация относно 
възприетите критерии за класификация, признаване и отчита-
не на разходите по вид (за регламентирана дейност, админист-
ративни, за стопанска дейност, за бъдещи периоди, неразпре-
деляеми разходи и финансови разходи). Еквивалентно с ин-
формацията за приходите е подходящо и полезно е да се раз-
пишат по-конкретни данни за разграничаването на разходите 
от стопанска и от нестопанска дейност, както и използваните 
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подходи за отчитане на разходите по вид, въведените групи и 
сметки в индивидуалния сметкоплан, както и методологията за 
тяхното използване. Относно неразпределяемите разходи след-
ва да се посочи избрания от сдружението коефициент за изчис-
ление, както и използваните сметки или групи за отчитането 
им. 

1) Третият раздел е подходящо да бъде насочен към периодичната 
счетоводна отчетност и по-конкретно финансовите отчети на органи-
зацията. В раздела се разписва информация относно: 

• Отчетна валута. 
• Степен на закръгляване, използвани при представяне на суми 
във финансовите отчети. 

• Наличие на промяна в наименованието, поредността на предс-
тавяне или по-подробно подразделяне на статиите в отчетите  

• Методите за оценка на представените във финансовия отчет 
активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. По-
конкретно следва да се посочат базите за оценяване, използва-
ни при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, 
справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализи-
руема стойност и др.) 

• Методите за изчисляване на загубите от обезценка. 
• Използване на съкратен счетоводен баланс, ако е релевантно. 
• Форма на отчетите за приходи и разходи (едностранна или 
двустранна). 

• Избран от организацията подход за коригиране на грешки със 
фундаментален характер. 

• Използваните приблизителни стойности при изготвянето на 
финансовите отчети. 

• Използван метод за изготвяне на отчета за паричния поток. 
• Методология за определяне и отчитане на текущите и отсроче-
ни данъци.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Справка за анализираните сдружения 

№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

1. 
Браншова камара на 
дървообработващата и 
мебелна промишленост 

Сдружение в 
частна полза НСС Да Да 

2. Българска асоциация на 
корабопритежателите 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

3. 
Българска стопанска ка-
мара (БСК) - съюз на 
българския бизнес 

Сдружение в 
частна полза НСС Да Да 

4. 
Национална браншова 
организация за електри-
ческа мобилност - ИКЕМ

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

5. Национална транспортна 
камара – гр. Пловдив 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

6. 
Студентска асоциация за 
изследване на междуна-
родните отношения 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

7. Асоциация на европейс-
ките журналисти 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

8. 
Асоциация на производи-
телите на електродома-
кински уреди в България

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

9. 
Асоциация на специали-
зираните счетоводни 
предприятия 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

10. 
Българска асоциация 
на управляващите 
дружества (БАУД) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

11. Сдружение Асоциация 
на банките в България 

Сдружение в 
частна полза НСС Не Да 

12. 

Асоциация на автомо-
билните производители 
и техните оторизирани 
представители в Бълга-
рия -(ААП) 

Сдружение в 
частна полза

Не са на-
мерени 
данни 

Не са на-
мерени 
данни 

Не са на-
мерени 
данни 

13. 
Българска браншова 
камара-машиностроене 
(ББКМ) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

14. Браншова Асоциация 
Полимери (БАП) 

Сдружение в 
частна полза НСС Не 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

15. Браншова бизнес 
камара 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

16. Браншова организация 
червен 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

17. 
Българска браншова 
асоциация пътна без-
опасност 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Няма 
данни 

Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

18. 
Асоциация българско 
училище за политика 
Димитър Паница 

Сдружение в 
обществена 
полза 

МСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

19. 
Асоциация ЕС-О-ЕС 
жени и деца преживели 
насилие 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

20. 
Асоциация за изкуство 
и младежки инициативи 
студията 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

21. Асоциация за култура 
и книжовност 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

22. 
Асоциация за защита 
правата на децата деца 
под дъгата 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да Да 

23. Асоциация за развитие 
на българския спорт 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

24. Национална асоциация 
на ресурсните учители 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

25. Българска педиатрична 
асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да Да 

26. Българска психиатрична 
асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

27. Българска пчеларска 
развъдна асоциация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

28. Българска болнична асо-
циация 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

29. 

Българска асоциация за 
лечение на злокачестве-
ните заболявания на пе-
ритонеума 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 
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№ Наименование на сдру-
жението 

Вид извър-
швана дей-

ност 

Счетоводна 
база 

Одитиран 
отчет 

Оповестени 
значими 
счетоводни 
политики 

30. Българска асоциация за 
лекарствена информация

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Не Да 

31. 
Асоциация за междуна-
родно осиновяване и ре-
интеграция (АМОР) 

Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

32. Асоциация "Надежда" 
Сдружение в 
обществена 
полза 

НСС Да 
Не е опо-
вестена СП 
към ГФО 

 


