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ИНФОРМАЦИЯ  

Относно: Проведено в Брюксел редовно заседание на Събранието на 

членовете на Европейската федерация на експерт-счетоводителите (FEE) за второ 

тримесечие на 2013 г. 

 

Бойко Костов  

Дипломиран експерт-счетоводител,  

Регистриран одитор, 

Председател на ИДЕС  

Христо Маврудиев 

Дипломиран експерт-счетоводител,  

Регистриран одитор 

 

 

В изпълнение на решение на Управителния съвет участвахме в работата на 

заседанието на събранието на членовете на Европейската федерация на експерт-

счетоводителите (FEE), което се състоя на 19 юни 2013 година в Брюксел. На работния 

форум бяха представени професионални институти на всички държави-членки на ЕС. 

Заседанието на членското събрание се проведе при следния дневен ред:  

1. Утвържадаване на протокола от Събранието на членовете на Европейската 

федерация на експерт-счетоводителите (FEE) от 26.03.2013 г., проведено в 

град Дъблин, Република Ирландия. 

2. Приемане за информация на докладите за дейността за второ тримесечие на 

2013 г. на националните професионални институти. 

3. Приемане на информация за европейската перспектива за прилагане на МСС 

за публичния сектор.  

4. Провеждане на дебат относно цялостния процес на професионална 

стандартизация. 

5. Информация за дейността и стратегическите цели за подобряване на работата 

на Европейската консултантска група за развитие на финансовото отчитане 

/EFRAG/. 

6. Представяне на информация за подготовката на Световния конгрес на 

счетоводителите, който ще се проведе в периода 10-13 ноември 2014 година 

в Рим. 
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7. Презентация на стратегическите цели на IFAC – гост-лектор новоизбраният 

изпълнителен директор на международната федерация – Фейезул Чудури. 

8. Приемане на информация за интегрирането отчитане и участието на FEE в 

този процес.  

9. Орагнизационни въпроси, свързани с управлението на FEE: 

- Номинации на нови членове на борда на FEE; 

- Информация на докладчиците за напредъка по отношение на приемането 

на турския институт за пълноправен член на FEE; 

- Обобщено представяне на резултатите от направените по време на 

заседанието в Дъблин анкети за стратегическото управление и целите на 

федерацията.  

10. Приемане на датите за заседанията на борда и членското събрание на FEE за 

следващата календарна 2014 година.  

11. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред беше утвърден протоколът от Събранието на 

членовете на Европейската федерация на експерт-счетоводителите (FEE), проведено на 

26.03.2013 г. в град Дъблин. 

По втора точка бяха приети за информация докладите на професионалните 

институти за основните събития, организирани и осъществени от тях за второ 

тримесечие на настоящата година.  

По трета точка от дневния ред г-н Оливие Бутели-Тафт - изп. директор на FEE 

запозна участниците в събранието с резултатите от проведената от ЕК конференция, 

посветена на бъдещото прилагане на МСС за публичния сектор. Счита се, че ЕК е 

направила значителен напредък по тази тема. Съществен интерес от европейската 

перспектива по прилагането на тези стандарти е бил демонстриран и от страна на 

Световната банка. Очакванията са в скоро време да се организара нова конференция, 

посветена на подобряването на отчетността в публичния сектор чрез стандарти, 

базирани на принципа на начисляването. Основният дебат в момента е концентриран 

върху това дали пряко да се прилагат IPSAS така, както те са разработени от Борда по 

МСС за публичния сектор на IFAC, или да се използват така наречините EPSAS 

/Европейски стандарти за публичния сектор/, които да се базират на IPSAS, но да 

бъдат приети с определени модификации и промени в рамките на ЕС. 

Четвърта точка от дневния ред беше посветена на дискусия относно цялостния 

процес на професионална стандартизация. Основният въпрос е дали в Европа следва 

да се прилагат глобални професионални стандарти или трябва да се разработват 

европейски такива. Разбира се, не беше даден отговор на въпроса дали ЕО разполага с 



СРЕЩИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ бр. 6/2013, година XVI 

3 

необходимите ресурси за един всеобхватен процес по разработването на 

професионални стандарти. На този етап е ясно, че FEE няма такива възможности. 

Основните дискутирани идеи бяха по отношение на:  

- Доколкото МОС са система от правила, а не система от принципи, това в 

някаква степен ограничава професионалните преценки и затруднява 

прилагането им даже след реализирането на проекта за яснота; 

- Необходимо е да се търсят възможности за повече иновативност в процеса на 

стандартизацията; 

- Доколкото процесът на стандартизация по отношение на етиката е 

фундаментално различен от международните одиторските стандрати поради 

факта, че МОС са професионални стандарти, а етичните стандарти са 

съобразени с обществени норми и разбирания, трябва да има различен 

подход при разработването им. Етичните стандарти може би е по-добре да се 

разработват съвместно от професията и заинтересованите страни. Отворен 

остава въпросът дали етичните правила трябва да се доразвиват във всяка 

отделна държава на европейско ниво, или да се прилага досегашният модел 

на IFAC;  

- Приема се консенсусно, че за страните, в които няма традиции за 

съществуване на национални стандартизационни органи, наличието на 

глобални стандарти е от изключителна значимост; 

-  Начинът на разботване на стандартите не е най-важният момент – дали се 

разработват от IFAC, или не, по-същиственото е като резултат те да създават 

истинско доверие в професията; 

-  Професионалните стандарти следва да се фокусират върху независимостта 

на одитора и да акцентират върху основни принципи. Ниезависимостта е 

основа на професионалната етика, но не изчерпва цялото ѝ значение. 

Пета точка от дневния ред беше свързана с работата на EFRAG /Европейската 

консултантска група за развитие на финансовото отчитане/, която активно участва в 

процеса на изработване на МСФО. ЕК чрез комисаря по пазарите г-н Мишел Барние 

инициира преглед на използването на МСФО в рамките на ЕС и влиянието на ЕО по 

отношение на борда по МСФО. EFRAG е група, създадена с активното участие на FEE, 

която носи отговорности по отношение на това да подкрепя с професионалното си 

мнение работата на европейските институции във връзка с финасновото отчитане и 

процеса на стандартизация. 

Позицията на FEE, която ще участва в публичните консултации, свързани с 

прегледа на дейността на EFRAG, е следната: 

- Глобалните стандарти /МСФО/ са необходими за Европа; 

- Европа трябва да има активна позиция и да въздейства при изготвяне на 

глобалните стандарти и този процес да продължава и да се задълбочава; 
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- Подкрепата за глобалните стандарти не е само необходимост, но и 

политическа реалност на настоящия етап. 

Приносът на FEE в развитието на глобалните стандарти следва да се базира на 

ясни принципи, отчитащи публичния интерес и ползи за обществото.  

По шеста точка от дневния ред беше представена от страна на италианския 

професионален институт текуща информация за хода на организациата на следващия 

Световен конгрес на счетоводителите в Рим през есента на 2014 година. Беше 

представена програмата на конгреса, като изрично беше подчертано, че ще се цели 

промотирането на практически знания в технически аспект на най-високо ниво. 

Специално внимание ще бъде отделено в работата на форума на практико-приложните 

аспекти на дигиталните технологии в счетоводната и одиторска професия. 

Седма точка от дневния ред включваше презентация на новия изпълнителен 

директор на IFAC Файезул Чудури от PWC Лондон. Основните акценти от неговата 

лекция бяха следните: 

- Последният период в развитието на IFAC e свързан с огромната работа по 

изграждане на доверие в процеса на стандартизацията и поддържане на 

стандартизационните тела на федерацията, както и с търсенето на повече 

ресурси за финансиране на този процес; 

- Продължаването и успешното развитие на програмата по съответствие на 

членството на националните институти е и ще остане и за в бъдеще един от 

приоритетите на IFAC; 

-  Ще продължат усилията за постигане на повече прозрачност и повишаване 

на качеството на счетоводното отчитане в публичния сектор чрез развитието 

и промотирането на IPSAS; 

- Ще бъдат положени усилия за разработването и предоставяне на глобална 

платформа за членовете на федерацията за получаване на знания и актуална 

информация; 

- Ще се работи за улесняване на достъпа до разработки, наръчници, новини и 

друга информация, както и за катализиране на процеса за обмяна на знания, 

идеи и добри практики между членовете на IFAC; 

- Стратегията на международната федерация и занапред ще бъде насочена към 

насърчаването и поддържането на независимостта на стандратизационните 

органи на IFAC, което ще работи за спокойствие и увереност на пазарите. 

- Ще се търси пълна прозрачност в работата на IFAC, включително и по 

номинациите на членовете за различните органи на федерацията. 

Предвидено е да се направи до края на 2014 г. преглед на устава на федерацията, 

който да бъде променен така, че да гарантира: 
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- Управленската структура, която да отразява най-добрите практики и да 

предоставя възможност за вземане на най-ефективните и ефикасни решения 

за дейността.  

- Да се усъвършества ролята и дейността на комитетите за номинации. 

По осма точка от дневния ред беше обсъден напредъкът по отношение на 

европейското одитно законодателство. 

До края на месец юни трябва да се произнесе по регламента и директивата 

работната група по фирмено право. Гласуването на текстовете на нормативите в 

Съвета все още не е насрочено.  

Дебатът остава открит по три основни теми: 

- Всички страни приемат необходимостта от черен списък за забранени 

услуги, нарушаващи независимостта на одитора, но няма единно разбиране 

за съдържанието му. Позицията на FEE и на ИДЕС е, че този черен списък 

следва да е максимално близък до изискванията на етичния кодекс на IFAC; 

- Вторият дебат е за европейския надзорен орган. Да бъде част от ESMA 

/Европейската комисия по ценните книжа и пазарите/ или да има отделен 

надзорен орган. Позицията на България е да се създаде отделен европейски 

надзорен орган; 

- Все още не е затворена дискусията, свързана със задължителната ротация на 

одиторските фирми. Засега консенсусната позиция е да има задължителна 

ротация на 7 години с възможност за втори 7 годишен период или общо 14 

години. Професията не приема задължителната ротация, като компромисът 

трябва да се търси в максимално дълъг срок за задължителна ротация. 

Възможно е по-либералното прилагане на задължителната ротация, но то да 

бъде за сметка на разширен черен списък за забранени услуги или обратния 

компромисен вариант да бъде постигнат в бъдещия триалог между ЕК, ЕП и 

Съвета на Европа. 

Девета точка от дневния ред беше посветена на интегрираното отчитане. Към 

момента е разработен драфт за рамка на интегрирано отчитане, по който FEE следва да 

даде своето мнение. В професионалните среди са създадени големи очаквания по 

отношение на тази идея. Тя все още обаче е твърде концептуална и по-малко 

конкретна. Някои компании я възприемат като допълнителна тежест. Интегрираното 

отчитане трябва да става все по-конкретно като насоки и изисквания за прилагане. 

По девета точка от дневния ред докладчиците представиха резултатите от 

проверката, която са извършили по отношение на предстоящото приемане на турския 

институт за пълноправен член на FEE. На база на писмения доклад събранието на 

членовете прие информацията и заключенията на докладчиците, че турският институт 

отговаря на всички изсквания на устава на FEE, както и тяхната препоръка за даване на 
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пълноправно членство. Процедурата по приемане на турския институт ще бъде 

завършена на бъдещото общо събрание на федерацията през м. декември 2013 г. 

В същата точка беше гласувана промяна във вътрешните правила, която 

определя базата за изчисляване на членския внос за асоциирани членове на 

федерацията.   

По десета точка от дневния ред беше гласуван календарът за заседанията на 

изпълнителното бюро и членското събрание през 2014 г.  


