
 

Подаване на отчети в 

приложение „Е-Регистър 1Д“ 

в три стъпки 
Версия на документацията: 1.4 

 

Работата с приложението за отчети „Е-Регистър 1Д“ протича в три 

основни стъпки: 

1. Стартиране 

2. Подаване на заглавна форма 

3. Подаване на отчети 

 

 

Стартиране 

 

 

За да започнете работа, стартирайте Internet Explorer (версия 9 или по-

нова), Google Chrome (версия 11.0 или по-нова), Mozilla Firefox (версия 

26 или по-нова) или друг browser и изпишете адреса на приложението: 

 

https://register1d.fsc.bg/1d_reports 

 

На появилия се екран въведете потребителски код и парола, получени 

на e-mail след одобрение на заявка за регистрация от КФН, кода от 

изображението и натиснете бутон Enter: 

 

 

https://register1d.fsc.bg/1d_reports


 
Системата очаква Вашия електронен подпис. Задължително е 

използването на подписа от заявката за регистрация на потребител в 

това дружество! 

Изберете подписа и след това въведете PIN кода му: 

 

 

 

На следващия екран изберете бутон Отчети и форми: 

 

 

 

В последните скоби в заглавната лента можете да видите името на 

Вашето дружество: 

 

 



 

 Подаване на заглавна форма 

 

 

 

За да подадете заглавна форма, изберете бутон Заглавна форма: 

 

 

 

Отваря се екран, на който трябва да попълните данните за 

дружеството: 

 

 



 
В системата могат да се подават заглавни форми както на дружества, 

вписани в Търговски регистър, така и на чуждестранни дружества: 

• За дружествата, вписани в Търговски регистър, всички данни, 
автоматично попълнени на екран, са данните от Търговски 
регистър. 

• За чуждестранните дружества автоматично попълнени са ЕИК, 
име и вид дружество, зададени при регистрацията. 

При попълване на информацията са в сила следните правила: 

• Полетата, оградени в червено , са задължителни за 
попълване. 

• Полетата, оградени в сиво , са незадължителни за 
попълване. 

• Полетата в тъмно сиво  се попълват автоматично и са 
неактивни за редакция. 

• Полетата с бутон  са фиксирани номенклатури, които можете 
да използвате като помощни списъци. Извикват се чрез избор на 

бутон  или натискане на клавиш F1 в съответното поле. 

Прикачването на Актуален дружествен акт, обявен в търговски 

регистър е задължително. Необходимо е прикаченият файл да бъде 

във формат .pdf и да показва в цялост актуалния дружествен акт. 

При необходимост от прикачване на повече от един файл, файловете 
се архивират. 

Стойностите в полета Балансова стойност на активите към края на 
отчетния период и Нетни приходи от продажби за предходната 
година се изписват в лв., а не в хил. лв. 

За да потвърдите формата, натиснете бутон Потвърждаване  в 

горния десен ъгъл. С тази последна стъпка тя се изпраща за 

одобрение от експерт на КФН: 

 

Всяка заглавна форма/отчет получава уникален входящ номер, който 

съдържа уникален код на дружеството (5 разряда) и пореден номер (8 

разряда) в рамките на календарната година. 

Ако след потвърждаване се наложи да се коригират подадените данни, 

се попълва и изпраща Корекция заглавна форма чрез бутон Нов  

или по гореописания начин (чрез връщане към основното меню и 

използване на същия бутон Заглавна форма). 

Заглавната форма и всички корекции на заглавни форми могат да бъдат 

прегледани в списъка от бутон Отвори . 

При всяко подаване на заглавна форма или на корекция заглавна 

форма на посочения в контактите e-mail ще получите потвърждение за 

успешно подадена заглавна форма с нейния входящ номер и 

останалите й параметри. 



 
След подаване на първата заглавна форма на дружеството, системата 

изпраща автоматични съобщения на e-mail с напомняния за подаване 

на отчетите, чиито срокове са минали. 

След разглеждане от страна на КФН, ще получите и e-mail за проверена 

заглавна форма с информация за резолюцията от заместник-

председателя на КФН. Възможно е заместник-председателят на КФН да 

промени своята резолюция – при всяка промяна в резолюцията ще 

бъдете информирани с нов e-mail. 

Свалянето на настоящата документация става от линка до Инструкция. 

За връщане назад използвайте бутон Назад  от приложението, а не 

съответния бутон от browser-а. 

За връщане към основното меню се използва бутон Начална страница 

. 

 

 

Подаване на отчети  

 

 

 

За да подадете отчети, изберете бутон Подаване на отчети: 

 

 

 

Отваря се екран, на който трябва да попълните данните за отчета: 

 



 

 

 

При попълване на информацията са в сила следните правила: 

• Полетата, оградени в червено , са задължителни за 
попълване. 

• Полетата, оградени в сиво , са незадължителни за 
попълване. 

• Полетата в тъмно сиво  се попълват автоматично и са 
неактивни за редакция. 

• Полетата с бутон  са фиксирани номенклатури, които можете 
да използвате като помощни списъци. Извикват се чрез избор на 

бутон  или натискане на клавиш F1 в съответното поле. 

За формите на годишен финансов отчет стойностите в полета 
Балансова стойност на активите към края на отчетния период и 
Нетни приходи от продажби за предходната година се изписват в лв., 
а не в хил. лв. 

След избор на форма на отчет в долната част на екрана се зарежда 
списък с необходимите файлове: 

 

Прикачването на файлове е задължително. Незадължителен е 
единствено последният файл - „Други“. 



 
Допустимият формат на всеки от файловете за съответната форма на 
отчет преди подписването им (.docx, .xlsx, .pdf…) е описан в 
Приложение 1 в края на настоящата документация. 

Допустимият формат на прикачваните файлове след подписване е .p7s 
или .p7m, а максималната големина – 5 MB.  

Задължително е броят на подписите на съответния прикачен файл да 
е равен на броя необходими подписи (описан в колона в таблицата): 

• Ако необходимият подпис е един, той трябва да е на 
представляващия дружеството. 

• Ако необходимите подписи са два, те са на представляващия и 
съставителя. 

За прикачване на повече от един файл на ред, файловете се архивират 
като с необходимия брой подписи се подписва единствено архива (.zip, 
.rar, .7z…). 

За всеки прикачен файл трябва да се използва схема на подписване 
Attached signature! 

За да запишете отчетна форма, натиснете бутон Запис   в горния 

десен ъгъл. Записаната форма се съхранява, но не се изпраща към 

КФН. Тя може да бъде избирана, коригирана и отново записвана 

неограничен брой пъти. 

За да потвърдите формата, натиснете бутон Потвърждаване  в 

горния десен ъгъл. С тази последна стъпка тя се изпраща за 

одобрение от експерт на КФН: 

 

Не е възможно подаване на отчети, ако преди това не е подадена 

заглавна форма на дружеството! 

Всяка заглавна форма/отчет получава уникален входящ номер, който 

съдържа уникален код на дружеството (5 разряда) и пореден номер (8 

разряда) в рамките на календарната година. 

Всички записани и потвърдени отчетни форми могат да бъдат 

прегледани в списъка от бутон Отвори  като записаните форми са 

най-отгоре, оцветени в розово. 

При всяко подаване на отчет на посочения в контактите e-mail ще 

получите потвърждение за успешно подадена отчетна форма с нейния 

входящ номер и останалите й параметри. 

След разглеждане от страна на КФН, ще получите и e-mail за проверена 

отчетна форма с информация за резолюцията от заместник-

председателя на КФН. Възможно е заместник-председателят на КФН да 

промени своята резолюция – при всяка промяна в резолюцията ще 

бъдете информирани с нов e-mail. 

Ако желаете да започнете въвеждането на следващ отчет, натиснете 

бутон  Нов . 



 
При наближаване на сроковете за подаване на съответните отчети, ако 

те все още не са изпратени, системата изпраща автоматични 

съобщения с напомняния на e-mail. 

Свалянето на настоящата документация става от линка до Инструкция. 

За връщане назад използвайте бутон Назад  от приложението, а не 

съответния бутон от browser-а. 

За връщане към основното меню се използва бутон Начална страница 

. 

 

 

Всички справки, до които имате достъп и които можете да стартирате, 

се намират в меню Справки -> Генератор на справки: 

 

Чрез бутона Добави/Премахни от бързи справки  срещу всяка от 

справките можете да я добавите в списъка с бързи справки в 

навигационната лента. Тези справки могат да се ползват по всяко 

време, докато работите с приложението, независимо коя функция 

използвате - при натискане на Бързи справки   и името на справката, 

тя се отваря в нов таб.  

Стартирането на конкретна справка става с бутон Изведи  пред 

името ѝ. Справката се отваря на екран: 

 

Ако вида на справката е обобщен, се зареждат само общите редове. За 

да видите данните детайлно, махнете отметката пред Само общи 

редове: 



 

 

С бутон Печат  тя се прехвърля в т.нар. принт модул, от който може 

да се направи експорт в excel, word, pdf или да се разпечата 

информацията: 

 

 

За изход от системата, използвайте бутон Изход . 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Обща форма 07 – Шестмесечен финансов отчет – индивидуален 

 

N Описание на файл 
Допустим Необходими Подписващо 

формат подписи лице 

1 
Комплект финансови отчети, съставени 

съгласно приложимите счетоводни стандарти 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

2 
Счетоводна политика и пояснителни 
приложения към финансовия отчет 

doc, docx 2 
представляващ, 

съставител 

3 Междинен доклад за дейността doc, docx 1 представляващ 

4 
Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от 

ЗППЦК 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

5 
Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от 

ЗППЦК 
doc, docx 1 представляващ 

6 
Справки по образец на заместник- 

председателя на КФН за шестмесечен 
финансов отчет на индивидуална основа 

xls, xlsx 2 
представляващ, 

съставител 

7 
Информация съгласно приложение № 4 от 

Наредба № 2 
doc, docx 1 представляващ 

8 
Допълнителна информация по чл. 12, ал. 1, т. 

4 от Наредба № 2 
doc, docx 1 представляващ 

9 

Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 
596/2014 и делегираните към него регламенти 

(ако ценни книжа на дружеството не се 
търгуват на регулиран пазар,тук се 
прикачва само декларация за това.) 

doc, docx 1 представляващ 

10 ДРУГИ 
doc, docx, 

xls, xlsx, pdf, 
jpg, rar, zip 

1 представляващ 

 

 

Обща форма 08 – Шестмесечен финансов отчет – консолидиран 

 

N Описание на файл 
Допустим Необходими Подписващо 

формат подписи лице 

1 
Комплект финансови отчети, съставени 

съгласно приложимите счетоводни стандарти 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

2 
Счетоводна политика и пояснителни 
приложения към финансовия отчет 

doc, docx 2 
представляващ, 

съставител 

3 Междинен доклад за дейността doc, docx 1 представляващ 

4 
Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от 

ЗППЦК 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

5 
Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от 

ЗППЦК 
doc, docx 1 представляващ 

6 
Справки по образец на заместник- 

председателя на КФН за шестмесечен 
финансов отчет на консолидирана основа 

xls, xlsx 2 
представляващ, 

съставител 

7 
Информация съгласно приложение № 4 от 

Наредба № 2 
doc, docx 1 представляващ 

8 
Допълнителна информация по чл. 12, ал. 1, т. 4 

от Наредба № 2 
doc, docx 1 представляващ 

9 

Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 
596/2014 и делегираните към него регламенти 

(ако ценни книжа на дружеството не се 
търгуват на регулиран пазар,тук се прикачва 

само декларация за това.) 

doc, docx 1 представляващ 

10 ДРУГИ 
doc, docx, 

xls, xlsx, pdf, 
jpg, rar, zip 

1 представляващ 



 
Обща форма 09 – Годишен финансов отчет – индивидуален 

 

N Описание на файл 
Допустим Необходими Подписващо 

формат подписи лице 

1 
Одиторски доклад, съобразен с изискванията 

на чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК 
pdf 2 

представляващ, 

съставител 

2 
Заверен от рег. одитор годишен финансов 

отчет по закона за счетоводството 
pdf 2 

представляващ, 

съставител 

3 
Счетоводна политика и пояснителни 

приложения към годишния финансов отчет 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

4 
Год. доклад за дейността със съдържание 

съгласно чл. 10, т. 1 от Наредба № 2 
doc, docx 1 представляващ 

5 
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4, б. "а" от 

ЗППЦК 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

6 
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4, б. "б" от 

ЗППЦК 
doc, docx 1 представляващ 

7 
Годишни справки по образец, определен от 

заместник-председателя на КФН на 
индивидуална основа 

xls, xlsx 2 
представляващ, 

съставител 

8 ДРУГИ 
doc, docx, 

xls, xlsx, pdf, 
jpg, rar, zip 

1 представляващ 

 

 

Обща форма 10 – Годишен финансов отчет - консолидиран 

 

N Описание на файл 
Допустим Необходими Подписващо 

формат подписи лице 

1 
Одиторски доклад, съобразен с изискванията 

на чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК 
pdf 2 

представляващ, 

съставител 

2 
Заверен от рег. одитор годишен консолидиран 

фин. отчет по закона за счетоводството 
pdf 2 

представляващ, 

съставител 

3 
Декларация на одитора по чл. 100н, ал. 

pdf 1 представляващ 
4, т. 3 от ЗППЦК 

4 
Счетоводна политика и пояснителни 

приложения към годишния финансов отчет 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

5 
Год. конс. доклад за дейността със 

съдържание съгласно чл. 11,  т. 1 от Наредба 
№ 2 

doc, docx 1 представляващ 

6 
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4, б. "а" от 

ЗППЦК 
doc, docx 2 

представляващ, 

съставител 

7 
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4, б. "б" от 

ЗППЦК 
doc, docx 1 представляващ 

8 
Годишни справки по образец, определен от 

заместник-председателя на КФН на 
консолидирана основа 

xls, xlsx 2 
представляващ, 

съставител 

9 
Год. одитиран фин. отчет на дружеството 

майка, съгл. чл. 100н, ал. 5 от ЗППЦК 
pdf 1 представляващ 

10 ДРУГИ 

doc, docx, 
xls, xlsx, 

pdf, jpg, rar, 
zip 

1 представляващ 

 


