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УВОД 

проф. д-р Емилия Миланова 

Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор  

Председател на Редекционния съвет на ИДЕС 

 

Уважаеми колеги и читатели, 

Редакционният съвет на Списанието на ИДЕС Ви приветства от страниците 

на новия, електронен формат на изданието, който за членовете на ИДЕС ще се 

разпространява на екипния сайт – team.ides.bg. 

Както вече обявихме, нашата амбиция е да продължим успешната традиция в 

издателската дейност на ИДЕС и в този, електронен формат на Списанието. В 

издателската си политика ще съхраним основните рубрики за одит, счетоводство, 

счетоводен анализ, данъци и осигуряване.  

На страниците на Списанието ще представим големите одиторски компании, 

които ще дискутират различни аспекти на одита и най-често допускани грешки в 

тяхната практика във връзка с приложението на счетоводните стандарти. 

Поканили сме автори от Франция, Германия, Италия и други европейски 

страни, които ще споделят актуални проблеми на одита и счетоводството по 

приложението на МСФО/МСС в техните страни във връзка с конвергенцията в тази 

област. 

В рубриките „Счетоводство“ и „Счетоводен анализ“ ще можете да прочетете 

за влиянието на приложението на новите счетоводни стандарти върху счетоводната 

политика на предприятията и финансовите ефекти от тях. Ще има и публикации за 

приложението на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 

(МССПС) в България и влиянието им върху организацията на счетоводството в 

тази сфера. 

С рубриката „Данъци и социално осигуряване“ ще следим най-новите 

моменти в данъчната и в социалната политика, в данъчните закони и социалното 

осигуряване. 

Годишникът на ИДЕС ще продължи да излиза на хартиен носител всяка 

година. Темата за тази година е „Актуални проблеми на счетоводството и одита в 

страните-членки на Европейския съюз“. 

От името на Редакционния съвет се обръщам към Вас да участвате в 

Списанието със статии по актуални проблеми на одита и счетоводството, а можете 

да поканите и известни автори с подходяща тематика. Така с общи усилия ще 

съхраним високото качество на Списанието на ИДЕС! 


