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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 на Списанието на ИДЕС, 

Това е последният за тази година брой на Списанието на ИДЕС в новия му, 

електронен формат, който издаваме от месец май.  

Когато поехме Списанието, ние обявихме, че ще продължим успешната 

традиция в издателската дейност на ИДЕС и в този, електронен формат, като съхраним 

основните рубрики за одит, счетоводство, счетоводен анализ, данъци и осигуряване. И 

мисля, че успяхме! Който все още не е успял да влезе на интернет сайта на Списанието 

(team.ides.bg), е загубил много. Там са публикувани много интересни статии за най-

новите предложения на Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за 

изразяване на сигурност (СМОССИС); за предизвикателствата пред счетоводната 

професия във връзка с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета; 

за влиянието на приложението на новите счетоводни стандарти върху счетоводната 

политика на предприятията и финансовите ефекти от тях; за взаимоотношенията 

между националните органи, регулиращи стандартите и МСФО; за приложението на 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) в България и 

влиянието им върху организацията на счетоводството в тази сфера; за бизнес анализа 

при антикризисното управление на предприятието; за най-новите моменти в данъчната 

и в социалната политика, в данъчните закони и социалното осигуряване. 

В изданията през новата година 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. Автори от 

Франция, Германия, Италия и други европейски държави ще споделят актуални 

проблеми на одита и счетоводството по приложението на МСФО/МСС в техните 

страни във връзка с конвергенцията в тази област. 

Всеки момент ще излезе от печат Годишникът на ИДЕС. Темата за тази година е 

„Актуални проблеми на счетоводството и одита в страните-членки на Европейския 

съюз“. В него ще прочетете студии с теоретичен и практико-приложен характер по 

най-актуалните проблеми на одита и счетоводството. 

В навечерието на коледните и новогодишни празници от името на 

Редакционния съвет Ви пожелаваме една приказна и щастлива Коледа! 

Нека Коледният дух донесе много топлина в дома Ви, да умножи успехите Ви, 

да Ви помогне да намерите формулата на късмета и така да получите всичко, за което 

сте мечтали! 

През новата 2014 година рискувайте смело! Нека тя да е изпълнена със здраве, 

да е благодатна на одиторски ангажименти, да е мирна, богата и успешна! 


