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Независимият финансов одит в Република България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„На нас, експерт-счетоводителите,  
е най-малко позволено да имаме човешки слабости.“ 

проф. д-р Димитър Добрев (1888 – 1961 г.)

Работихме с голямо желание и удоволствие върху 
подготовката на това юбилейно издание. Не беше тол-
кова трудно да възстановим началото на професията 
ни, тъй като не един или двама колеги преди нас бяха 
успели вече сполучливо да пресъздадат нейната кар-
тина. Изпитахме определени трудности да обхванем 
настоящето, тъй като през тези 30 години се бяха слу-
чили твърде много събития. Между тях имаше такива, 
с които определено се гордеехме, както и такива, които 
показваха колко много имаме още да се учим. Едва ли 
обаче би могло да бъде нещо друго. През тези години 
броят ни се увеличаваше, но и загубихме скъпи коле-
ги и приятели. В това отношение животът е неумолим. 
Още по-трудно се оказа да надзърнем в бъдещето и то 
не в това, за което си мечтаем, а това, което предизви-
кателно ни очаква и ни мами да тръгнем след него. 
Надяваме се, че все пак успяхме да открехнем завесата 
му. А как ще преминем през него, за това ще си дадем 
сметка след време. Защото отново ще имаме юбилейни 
дати и годишнини.

Истинска радост и професионално, а може би по-
скоро чисто човешко удовлетворение ни достави го-
лемият брой на хората, които по различни начини ни 
поздравиха. Те ни дадоха съгласието си да включим 
техните приветствия в тази книга и по този начин да 
покажем, че през последните 30 години професията 
ни е била нужна на обществото. Благодарни сме на 
законодателите и управляващите, които много бързо 
оцениха необходимостта от възстановяването на про-
фесията ни! Те ни подкрепиха в началото и ние оцених-
ме това. Оставаме с голяма благодарност към нашите 
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клиенти, а това са хората, към които е насочен нашият 
ежедневен труд. Независимият одит е в услуга на ин-
веститорите и на всички потребители на отчетна фи-
нансова информация, които уважават законността и 
правилното регулиране на обществените отношения. 
Благодарим и на всички други държавни институции, 
професионални организации, научни среди и общест-
веност, с които имаме професионални и човешки кон-
такти. Всички ние заедно работим за изграждането на 
една развита пазарна икономика, основана на закон-
ност и на етични отношения в бизнеса. При това добре 
съзнаваме още колко дълъг път ни предстои да извър-
вим независимо от постигнатите успехи. Един руски 
литератор преди години беше написал На самолета 
му е необходима бетонна писта, за да се засили. Но за 
самия полет му е необходимо небе. Силно вярваме, че 
ние успяхме да излетим и нашето небе е стопанският 
живот, в което изпълняваме дълга си. При това дали 
в небето грее слънце, чумерят се облаци или се усеща 
буря, няма значение. А можем да го кажем и по-просто 
– вършим си работата.

Сега, в навечерието на нашите празнични дати и 
юбилейни годишнини, фактите говорят следното:

1. общият брой на членовете на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители се е променял 
по следния начин:

а) в годината на създаването му 1996 г. – 308 дип-
ломирани експерт-счетоводители, за периода от пър-
вата сесия през есента на 1991 г.

б) към края на 2001 г., когато е приет първият 
Закон за независимия финансов одит – 517 дипломира-
ни експерт-счетоводители и 122 специализирани оди-
торски предприятия.

в) към края на 2016 г., когато влезе в сила насто-
ящият Закон за независимия финансов одит – 724 дип-
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ломирани експерт-счетоводители и 90 специализира-
ни одиторски предприятия.

г) към края на 2020 г. – 719 дипломирани експерт-
счетоводители и 87 одиторски дружества.

2. към 31 декември 2020 г. колегията има следния 
статистически профил:

а) Съотношението жени : мъже решително е в 
полза на нежния пол – 488 към 231.

б) По възраст разпределението е следното:

Възрастова граница Брой В процент

До 35 години  23 души 3.20

До 45 години  142 души 19.75

До 55 години  177 души 24.62

До 65 години  243 души 33.80

Над 65 години  134 души 18.63

Всичко: 719 души 100.00

в) По отношение на регионалните организации:

Организация Жени Мъже
Общ 
брой

В 
процент

Първа софийска 69 29 98 13.63

Втора софийска 16 11 27 3.76

Трета софийска 75 35 110 15.30

Четвърта софийска 69 27 96 13.35

Пета софийска 56 34 90 12.52

Плевенска 15 9 24 3.34

Пловдивска 41 22 63 8.76

Русенска 20 11 31 4.31

Старозагорска 29 9 38 5.29

Бургаска 26 17 43 5.97

Великотърновска 10 3 13 1.81

Варненска 62 24 86 11.96

Общо: 488 231 719 100.00
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г) През последните няколко години изпълнените ангажименти са, 
както следва:

Период на 
отчитане

Одиторски 
ангажименти

Ангажименти 
по европейски 

програми

Други 
одиторски 
ангажимен-

ти

Общо 
изпълнени 

ангажи-
менти

1.07.2018 г. – 
31.12.2019 г. 16,759 641 1,367 18,767

1.07.2017 г. – 
30.06.2018 г. 16,441 252 909 17,602

1.07.2016 г. – 
30.06.2017 г. 14,985 193 816 15,994

Честити юбилейни дати и годишнини,  
скъпи колеги и приятели!


