ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 25.03.1998 г. за приемане на
Национални счетоводни стандарти (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2002 г.)
Обн., ДВ, бр. 36 от 31.03.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 51 от 4.06.1999 г.,
попр., бр. 54 от 15.06.1999 г., изм. и доп., бр. 82 от 17.09.1999 г., бр. 3 от 11.01.2000 г., в сила
от 1.01.2000 г., изм., бр. 8 от 26.01.2001 г., бр. 12 от 9.02.2001 г., в сила от 9.02.2001 г., бр. 22
от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 97 от 15.10.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.
кн. 4/98 г., стр. 194; кн. 10/99 г., стр. 185; кн. 3/2001 г., стр. 113; кн. 11/2002 г., стр. 180
т. 6, р. 4, № 531
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., попр., бр. 54 от 1999 г., изм. и доп., бр. 82 от
1999 г., бр. 3 от 2000 г., изм., бр. 8 от 2001 г., бр. 12 от 2001 г., бр. 22 от 2002 г.) Приема
Национални счетоводни стандарти съгласно приложението, както следва:
1. Общи разпоредби
2. НСС 1 - Представяне на финансови отчети
3. НСС 2 - Стоково-материални запаси
4. НСС 3 - Представяне на финансовите отчети на застрахователи
5. НСС 4 - Отчитане на амортизациите
6. НСС 5 - Представяне на финансовите отчети на специализирани инвестиционни
предприятия
7. НСС 6 - Разходи за опазване на околната среда
8. НСС 7 - Отчети за парични потоци
9. НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в
счетоводната политика
10. НСС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел
11. НСС 10 - Събития, настъпили след датата на годишните финансовите отчети
12. НСС 11 - Договори за строителство
13. НСС 12 - Данъци от печалбата
14. НСС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
15. НСС 14 - Отчитане по сектори
16. НСС 16 - Дълготрайни материални активи
17. НСС 17 - Лизинг
18. НСС 18 - Приходи
19. НСС 19 - Доходи на персонала
20. НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена
помощ
21. НСС 21 - Ефекти от промени във валутните курсове
22. НСС 22 - Бизнескомбинации
23. НСС 24 - Оповестяване на свързани лица
24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2002 г.) НСС 26 - Представяне на финансовите отчети на
пенсионноосигурително дружество и на пенсионен фонд
25. НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в
дъщерни предприятия
26. НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
27. НСС 29 - Представяне на финансови отчети при условия на свръхинфлация
28. НСС 30 - Представяне на финансовите отчети на банки

29. НСС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
30. НСС 32 - Финансови инструменти
31. НСС 33 - Доходи на акция
32. НСС 34 - Междинно счетоводно отчитане
33. НСС 35 - Преустановявани дейности
34. НСС 36 - Обезценка на активи
35. НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
36. НСС 38 - Нематериални активи
37. НСС 40 - Инвестиционни имоти
38. НСС 41 - Селско стопанство
Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2002 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Постановление № 192 на Министерския съвет от 1996 г. за приемане
на Национален сметкоплан и Национални счетоводни стандарти (обн., ДВ, бр. 81 от 1996 г.;
попр., бр. 83 от 1996 г.).
§ 2. Постановлението се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
§ 3. Приложенията към чл. 1 и 2 на постановлението да се обнародват като притурка
към "Държавен вестник".
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 1998 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 8 на Министерския съвет
от 17 януари 2001 г.
за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2001 г.
(ДВ, бр. 8 от 2001 г.)
....................................
§ 3. (1) Балансът и отчетът за приходите и разходите на бюджетните предприятия за
2000 г. се изготвят по реда на отменения с § 2, т. 3 НСС 16 - Представяне на счетоводните
отчети на бюджетните предприятия.
(2) Бюджетните предприятия организират отчетността си по начин, позволяващ
идентифициране на произтичащите от стопанската дейност приходи и разходи.
....................................

