Независимият финансов одит в Република България

Глава ТРЕТА
ИнстИтут на ДИПломИРанИте
еКсПеРт-сЧетоВоДИтелИ
Развитие на Института на дипломираните
експерт-счетоводители (1996 – 2002 г.)
На общото събрание през 1996 г. е приет
Уставът на Института на
дипломираните експертсчетоводители.
Управителният съвет на Института разработва и приема мандатна
програма за периода 1996
– 1999 г., която изпълнява. Ежегодно се провеждат общи събрания
с разискване предимно
на организационни въпроси и отчетите на органите за управление на
Института.
Урежда се въпросът
за членството на ИДЕС в
Международната асоциация на счетоводителите
(IFC) чрез прехвърляне
на членството от АДЕС.
Приема се нов професионално-етичен кодекс.
Освен кодекса с решение на УС на ИДЕС –
Протокол № 7 от 17.12.1996 г., е предложено на тогавашния министър на финансите Димитър Костов да се утвърдят Национални стандарти за проверка и заверка
на годишни счетоводни отчети.

Устав на
Института на
дипломираните
експертсчетоводители
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Извадка
от новия
Професионалноетичен кодекс

Проф. д-р Стоян
Иванов Дурин
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Те са разработени
на основата на Международните
одиторски
стандарти, утвърдени от
IFC, и Ръководството за
одитиране, утвърдено от
АДЕС.
Допустимо
е
използването на Международните одиторски
стандарти при одита на
годишните счетоводни
отчети, ако не противоречат на националното
законодателство.
Министърът на финансите със Заповед №
410 от 29.12.1996 г. утвърждава тези стандарти и те
са публикувани в бр. 1 от
1997 г. на списанието на
ИДЕС, т.е. в неговия първи брой.
Прилагаме копие на Заповедта на министъра на
финансите Димитър Костов.
Веднага след създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители през 1996 г. се разработва концепция за издание на ИДЕС. Независимо от
това, че концепцията третира издателската дейност,
основно е насочена към списанието, чието издаване
започва веднага. Първи главен редактор на списанието става проф. д-р Михаил Динев.
През 1997 г. започва издаването на списанието на
Института. Направени са първите и то успешни стъпки на издателска дейност. Първото списание е оформено по начин, близък до този, по който е било издавано
списанието на Института на заклетите експерт-счетоводители.
В брой първи са публикувани и Националните
одиторски стандарти, утвърдени със заповед № 410 от
29.12.1006 г. на министъра на финансите.
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На 22.06.1999 г. се провежда редовно отчетноизборно общо събрание,
на което се одобрява дейността на ръководството,
увеличава се съставът на
Управителния съвет от пет
на седем души и се избира
ново управително тяло.
управителен съвет:
Председател: проф. д-р
Стоян Иванов Дурин
Зам.-председател – доц.
д-р Живко Бонев Бонев
Членове:
Димитър Желязков
Желязков
проф. д-р Фаня
Аспарухова Филипова, заменена от доц. д-р Антон
Христов Свраков
На 8-и октомври
1999 г. Общото събрание избира за членове:
Иван Дочев Христов
проф. д-р Михаил Динев Петров
Бойко Стойчев Костов

Заповед на
министъра
на финансите
Димитър
Костов

Контролен съвет:
Председател: Бойко Маринов Маринов
Членове:
Веселина Йорданова Петковска
д-р Христо Рашков Маврудиев
Дисциплинарна комисия в състав:
Председател: Катя Кънчева Драгийска
Членове:
Цветомира Бойкова Радева
Аксения Малинова Добазова
Богдана Иванова Джонова
Владо Стоянов Попов

Бойко Маринов
Маринов
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Катя Кънчева
Драгийска

Извлечение от
обръщението
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Новият Управителен съвет разработва своята
Мандатна програма за периода до 2002 г., приета на
20.12.1999 г. и която изпълнява последователно.
На 16.11.1999 г. се подготвя обръщение към сродните институти от балканските страни с призив за създаване на Балканска федерация на одиторите и счетоводителите. Същата е връчена на среща, проведена на
19 ноември 1999 г. в Република Македония, гр. Струга,
в хотел „Дрим”.
Като резултат в последствие се създава регионалната организация Партньорство за развитие на счетоводството в страните от Югоизточна Европа (SEEPD).
През 2001 година датата 17 април е избрана от Общото
събрание на Института
за патронен празник на
дипломираните експертсчетоводители (независимите външни одитори) в България. Това е
датата на публикуване
на Закона за заклетите
експерт-счетоводители
през 1931 г.
В ИДЕС се въвежда полагането на одиторската клетва от членовете на Института.
Първото полагане на
тържествена клетва от
членовете на Института
е в края на 2001 г. в НДК
пред Негово светейшество Българския патриарх Максим.
По-късно, с приемането на промени в
Закона за независимия
финансов одит в чл. 27в,
полагането на клетва и
подписването на клетвен лист е възприето като законово изискване със следния текст:
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„Регистрираният одитор полага клетва и
подписва клетвен лист със следното съдържание:
„Заклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно, безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като
регистриран одитор. Ще се ръководя от законите
на Република България, приетите професионални
одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института на
дипломираните експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва да бъда санкциониран
с нормите на закона и професионално-етичните
норми на Института на дипломираните експерт-счетоводители“.
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители развива:
 квалификационна дейност;
 международно сътрудничество;
 активна законодателна инициативност;
 полагането на приемни изпити.
Преведени и издадени са на няколко пъти
Международните счетоводни стандарти.

Полагане на
клетвата в
НДК, гр. София
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Офис на
ИДЕС на ул.
„Искър“ № 22,
втори етаж

Лекция на
Милена Райкова
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Разработени са редица национални счетоводни стандарти.
Завършена е разработката на 20 Национални
одиторски стандарта, които са утвърдени и публикувани.
Разработен е и законопроект за нов Закон
за счетоводството, който
обаче поради изтичане
на мандата на Народното
събрание не е гласуван.
Още през 1998 г. започва усилена работа за
осигуряване на собствен
офис, което е свързано с
осигуряване на средства
и намиране на подходяща сграда на удобно и
централно място. Трудът
се увенчава с успех.
Първоначално е закупен
по-малък офис, а през
2001 г. втори, по-голям, и
двата в централната част
на града, които се използват и сега.
В офиса на ИДЕС е
оборудвана със съвременни технически средства
зала за лекции, в т.ч. и за лекции със симултанен превод на български език. Прилагаме снимка от лекция
на Милена Райкова на 19 май 2016 година на тема Етап
приключване на одита.
В началните години след създаването на
Института се постига развиване на дейността на добри
организационни основи. В следващите периоди работата е насочена към развитие и усъвършенстване на
постигнатото.
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Развитие на Института на дипломираните
експерт-счетоводители 2002 – 2008 г.
На отчетно-изборно общо събрание през 2002 г. са
избрани следните органи за управление:
управителен съвет:
Председател: доц. д-р Симеон Първанов Милев
Зам. председател: Димитър Желязков Желязков
Членове:
Гаврил Борисов Гаврилов
Васко Данаилов Райчев
Бойко Стойчев Костов
Маргарита Милчева Добрева
Аксения Малинова Добазова
Стефан Лазаров Ненов
УС подава колективна оставка през 2004 г.
Контролен съвет:
Председател: Татяна Петрова Нановска
Зам.-председател: Емил Асенов Евлогиев
Членове:
Стефка Георгиева Илиева
Татяна Борисова Конакчиева
Георги Михайлов Георгиев
Дисциплинарен съвет:
Председател: Владо Стоянов Попов
Членове:
Цветомира Байкова Радева
Асен Георгиев Димов
Виолета Петрова Михайлова
Златка Димитрова Дженева
Мариана Петрова Михайлова
Тодор Кръстев Стоянов
съвет по професионална етика:
Председател: проф. д-р Фаня Аспарухова
Филипова
Членове:
Маргарита Величкова Атанасова
Стефан Христов Корадов

доц. д-р Симеон
Първанов
Милев

Татяна
Петрова
Нановска

Владо
Стоянов
Попов
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доц. д-р Николай Николов Орешаров
Дорета Петкова Тевекелиева

проф. д-р Фаня
Аспарухова
Филипова

Николина
Христова
Ганчева
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съвет за контрол по качеството на одиторските услуги:
Председател: Николина Христова Ганчева
Членове:
Асен Костов Китов
проф. д-р Бойчинка Ненкова Йонкова
Георги Петров Дочев
Даринка Илиева Игнатова
Димитър Марков Базлянков
Николай Иванов Колев
Снежанка Милчова Калоянова
Стефан Дечев Дамянов
На база на измененията в ЗНФО Дисциплинарната
комисия става Дисциплинарен съвет и се създават
Съвет по професионална етика и Съвет за контрол по
качеството на одиторските услуги.
По този начин управленската структура на ИДЕС
става адекватна на структурата на професионалните
институти за независим финансов одит в страните от
Западна Европа. Освен това се въвежда разделението
на членовете на дипломирани експерт-счетоводители
и регистрирани одитори.
През този мандат се въвеждат Правилата за контрол по качеството на одиторските услуги и се поставя
началото на реалния контрол върху дейността на регистрираните одитори.
Първоначалният вариант на правила за контрола
върху качеството на одиторските услуги е разработен
с помощта на ръководещия този контрол във френската професионална организация на одиторите (CNCC)
г-н Мишел Дерие.
В последствие този първоначален вариант се доразвива на база на ползването и на друг външен опит с
активното участие на г-жа Николина Христова Ганчева.
През този мандат е подписан договор за сътрудничество
между ИДЕС и Националния съвет на експерт-счетоводителите на Италия (CNDC). Прилагаме снимки от подписването на договора в офиса на Института в София.

Независимият финансов одит в Република България

доц. д-р Симеон
Милев –
председател на
ИДЕС, подписва
договора

Италианският
президент
проф. Антонио
Тамборино
подписва
договора

Размяна на
подписаните
екземпляри
на договора
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проф. д-р
Михаил Динев
Петров

На извънредното общо събрание през 2004 г. е избран нов УС в състав:
Председател: проф. д-р Михаил Динев Петров
зам.-председател:
проф. д-р Бисер Георгиев Славков
Членове:
Гаврил Борисов Гаврилов, заменен поради подадена оставка от Павел Любенов Димитров
д-р Христо Рашков Маврудиев
Светлана Цветанова Найденова
Илия Неделчев Илиев
Зоя Кънчева Петрова
Кирил Иванов Петков
Георги Тодоров Карагутов, заменен поради подаване на оставка от Стефан Лазаров Ненов от м. октомври 2005 г.
На редовно отчетно-изборно общо събрание на
ИДЕС през 2005 г. са избрани следните нови органи:

Емил
Асенов
Евлогиев

Контролен съвет:
Председател: Емил Асенов Евлогиев
Членове:
Татяна Борисова Конакчиева
Султана Христова Българенска
Йордан Тодоров Георгиев
Тодор Йорданов Благов
Дисциплинарен съвет:
Председател: Татяна Петрова Нановска
Членове:
Мариана Петрова Михайлова
Елеонора Кръстева Червенкова
Виолета Петрова Михайлова
Златка Димитрова Дженева
проф. д-р Надя Енчева Костова
Стефан Христов Корадов

Татяна
Петрова
Нановска
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Съвет по професионална етика
Председател:
доц. д-р Николай Николов Орешаров
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Членове:
Маргарита Величкова Атанасова
Благой Запрянов Панайотов
Милка Цвяткова Костова
Траяна Димитрова Христова
Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги
Председател:
проф. д-р Бойчинка Ненкова Йонкова
Членове:
Николина Христова Ганчева
Асен Костов Китов
Георги Петров Дочев
Даринка Илиева Игнатова
Даниела Стоянова Дурина
Захаринка Борисова Габровска
Иван Илиев Зонков
Капка Димитрова Стойчева
На отчетно-изборно общо събрание през 2007 г.
е избран следния УС:
Председател на ИДес:
проф. д-р Михаил Динев Петров
зам.-председател: Васко Данаилов Райчев
Членове:
д-р Христо Рашков Маврудиев
Ангел Петров Крайчев
Бойко Стойчев Костов
Величка Николова Тодорова
Катя Кънчева Драгийска
Мария Борисова Страшилова
Светлана Цветанова Найденова

доц. д-р Николай
Николов
Орешаров

проф. д-р
Бойчинка
Ненкова Йонкова

Развитие на Института на дипломираните
експерт-счетоводители (2008 – 2016 г.)
На общото събрание през 2008 г. са избрани следните органи:
Контролен съвет:
Председател: Рени Георгиева Йорданова

Рени
Георгиева
Йорданова
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Членове:
Димитър Петров Йорданов
Георги Генов Атанасов
Йордан Тодоров Георгиев
Тодор Йорданов Благов

Елеонора
Кръстева
Червенкова

Дисциплинарен съвет
Председател: Елеонора Кръстева Червенкова
Членове:
Радослав Михайлов Христов
Бояна Стоянова Тончева
Мария Павлова Гюрова
Росица Христова Кишева
проф. д-р Надя Енчева Костова
Силвия Крумова Рангелова
Съвет по професионална етика:
Председател: доц. д-р Мая Янкова Начкова
Членове:
Валентина Вълева Узунова
Богданка Димитрова Соколова
Милка Цвяткова Костова
Христо Борисов Христов

доц. д-р Мая
Янкова
Начкова

Димитър
Марков
Базлянков
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Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги:
Председател: Димитър Марков Базлянков
Членове:
Захаринка Борисова Габровска
доц. д-р Даниела Петрова Въткова, заменена поради подадена оставка от Стоянка Стефанова
Дамянова;
проф. д-р Снежана Александрова Башева
Даниела Стоянова Дурина
Снежанка Милчова Калоянова
Иван Илиев Зонков
Росица Методиева Тричкова
На база на промяна в ЗНФО през 2008 г. (ДВ, бр.
67 от 2008 г.) се създава Комисия за публичен надзор
над регистрираните одитори (КПНРО) с председател
Николай Чаталбашев.
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Той е избран на 14.11.2008 г. от парламента с мандат от четири години.
Председателят и членовете на Комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
Основната задача на КПНРО, която се избира от
парламента, е да упражнява надзор върху организацията и функционирането на ИДЕС на законосъобразна
основа и работата на неговите членове, регистрираните одитори.
Комисията носи отговорност във връзка с надзора
за следното:
1. придобиването на правоспособност, регистрирането на регистрираните одитори, включително на
одиторите и одиторските предприятия от други държави членки на Европейския съюз и трети държави, и
отнемането на правоспособността;
2. приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските предприятия и при извършването на одита;
3. продължаващото обучение, системите за гарантиране на качеството, за разследване и налагане на наказания.
За изпълнение на дейността си Комисията:
1. осъществява надзор над дейността на Института
на дипломираните експерт-счетоводители;
2. утвърждава правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на
дейността на регистрираните одитори, лицата, които
участват в проверките, както и годишния план за извършване на проверки;
3. връща за допълнителна или повторна проверка
случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството от органите на Института
на дипломираните експерт-счетоводители са незадоволителни;
4. в случаи на повтарящо се неспазване на определените срокове за приключване на проверките, незадоволително качество на извършваните проверки
или на системни забавяния в сроковете определя член,
съответно членове на Комисията, които да участват

Николай
Чаталбашев
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Ваня Донева
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в проверките съвместно с органите на Института на
дипломираните експерт-счетоводители;
5. провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя
преценка; в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
6. налага наказания в определените от закона случаи;
7. утвърждава или връща с мотивирано искане за
преразглеждане правилата;
8. изготвя и публикува на електронната си страница годишна работна програма за дейността си;
9. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с надзорни органи на
държавите членки на Европейския съюз или на трети
държави, отговарящи за независимия финансов одит;
10. изготвя и представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си.
Акцентът е надзор върху качеството на одиторската дейност. Ето защо тази комисия освен с УС на ИДЕС
има много трайна и постоянна връзка със Съвета за
контрол по качеството на одиторските услуги по отношение на плана за работа в годишен аспект на този
съвет и практическото реализиране на контрола в одиторските дружества и индивидуалната дейност на регистрираните одитори.
От 2008 до 2010 г. Комисията има седем члена, като
от ИДЕС са избрани за членове след предложение на УС
проф. д-р Христина Вучева и д-р Христо Мавродиев.
През 2010 г. членовете на КПНРО са намалени
от седем на пет члена, в резултат на което проф. д-р
Христина Вучева напуска Комисията като представител на ИДЕС. През 2012 г. за председател на Комисията
с мандат от четири години е избрана Ваня Донева.
От страна на ИДЕС член на Комисията остава д-р
Христо Мавродиев, който през м. юни 2014 година е освободен, а на 10.12.2014 г. след гласуване в парламента
е заменен от доц. д-р Симеон Милев.
Независимо от доброто по принцип сътрудничество между УС на ИДЕС, Съвета за контрол по ка-
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чеството на одиторските услуги и КПНРО има и някои
принципни различия по отношение разбирането на
обхвата и съдържанието на надзора върху професията. Делегираните, съгласно ЗНФО, управленски функции на КПНРО са в противоречие с независимостта
на ИДЕС, а както е известно, това е един от основните
принципи, на база на които се организира и развива
професията на независимите външни одитори.
Надяваме се за в бъдеще тези разногласия да бъдат успешно преодолени.
Отчетно-изборно общо събрание през 2011 г. избира следните органи:
Управителен съвет:
Председател на ИДес: Бойко Стойчев Костов
зам.-председател: Васко Данаилов Райчев
зам.-председател: Емил Асенов Евлогиев
Членове:
Ангел Петров Крайчев
проф. д-р Бисер Йорданов Славков
Бояна Стоянова Тончева
Димитър Желязков Желязков
Димитър Петров Йорданов
Мариан Василев Николов
Контролен съвет:
Председател: Аксения Малинова Добазова
Членове:
Георги Генов Атанасов
Бойка Йорданова Тодорова
Златка Димитрова Дженева
Иван Илиев Зонков
Дисциплинарен съвет:
Председател: Радослав Михайлов Христов
Членове:
Ганка Георгиева Дочева
Георги Михайлов Георгиев
Маргарита Георгиева Тошкина
Росица Христова Кишева
Цветомира Бойкова Радева
Силвия Крумова Рангелова

Бойко
Стойчев
Костов

Аксения
Малинова
Добазова

Радослав
Михайлов
Христов
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Съвет по професионална етика:
Председател: доц. д-р Мая Янкова Начкова
Членове:
Валентина Вълева Узунова
Богданка Димитрова Соколова
Милка Стефанова Пандаклиева
Христо Борисов Христов

доц. д-р Мая
Янкова Начкова

Снежанка
Калоянова

Росица
Тричкова
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Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги:
Председател: Снежанка Милчова Калоянова,
заменена поради подаване на оставка от Росица
Методиева Тричкова
Членове:
Тодор Йорданов Благов
Васил Стоилов Тодоров
Емилия Янчева Гочева
проф. д-р Снежана Александрова Башева
Татяна Георгиева Узунова
доц. д-р Мариана Петрова Михайлова
Катя Танева Лунова
Емил Панев Василев
На отчетно-изборно общо събрание през 2014 г.
бяха избрани следните органи:
Председател на ИДес: Бойко Стойчев Костов
зам.-председател: Валя Йорданова Йорданова
зам.-председател: Емил Асенов Евлогиев
зам.-председател: Велин Кънчев Филипов
Членове:
проф. д-р Бисер Йорданов Славков
Димитър Желязков Желязков
Мария Борисова Страшилова
Мариан Василев Николов
Росица Методиева Тричкова
Контролен съвет:
Председател: Бойка Йорданова Тодорова
Членове:
Величка Николова Тодорова
Иван Владимиров Златков, заменен от 2016 г. от
Маргарита Величкова Атанасова поради дерегистрация
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Иван Илиев Зонков
Стоян Величков Тинчев
Дисциплинарен съвет:
Председател: Кирил Иванов Петков
Членове:
Ангел Петров Крайчев
Емилия Янчева Гочева
Маргарита Георгиева Тошкина
Красимира Иванова Радева
Цветомира Бойкова Радева
проф. д-р Христина Павлова Колева
Съвет по професионална етика:
Председател: проф. д-р Емилия Георгиева
Миланова, заменена през 2015 г. поради оставка от
Татяна Петкова Йоркишева
Членове:
Милена Добрева Рангелова, заменена през 2015 г.
поради подадена оставка от Снежанка Милчова
Калоянова
Милка Стефанова Пандаклиева, заменена през
2015 г.поради подаване на оставка от Ваня Станева
Русева
Илин Георгиев Кривошиев
доц. д-р Силвия Димитрова Костова, заменена
през 2015 г. поради подаване на оставка от Иван
Ненов Дралев
Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги
Председател: Татяна Георгиева Узунова, заменена през 2016 г. от Георги Стоянов Тренчев.
Членове:
Тодор Йорданов Благов
Васил Стоилов Тодоров
Христо Дочев Досев
Милена Тонева Райкова
Стоянка Стефанова Дамянова
Катя Танева Лунова
Емил Танев Василев
Татяна Георгиева Узунова

Бойка
Йорданова
Тодорова

Кирил
Иванов
Петков

проф. д-р
Емилия
Миланова
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В заключение за периода от основаването на
ИДЕС през 1996 г. до 2016 г. е необходимо да се подчертае следното:

Татяна
Йоркишева

Татяна
Узунова

Георги
Тренчев
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I. Институтът винаги се е развивал на базата на
основните принципи, характерни за професията на регистрираните одитори. Особено внимание се обръща
на самоконтрола по отношение на законосъобразността, по отношение на организацията и функционирането
на Института.
Независимо че Институтът не попада сред организациите, подлежащи на задължителен финансов одит,
доброволната заверка от регистриран одитор започва
от ГФО за 2004 г., като изборът на регистриран одитор
става на годишното общо събрание на Института. Изключение няма да има и за ГФО за 2016 г.
Избраните регистрирани одитори за периода 2004
– 2016 г. са, както следва:
1. 2004 г. – Бойко Маринов РО № 0169
2. 2005 г. – Бойко Маринов РО № 0169
3. 2006 г. – Ирена Николова РО № 0524
4. 2007 г. – Владо Попов РО № 0292
5. 2008 г. – Иван Дочев РО № 0024
6. 2009 г. – Динка Парталева РО № 0552
7. 2010 г. – Динка Парталева РО № 0552
8. 2011 г. – Станислава Борисова РО № 0362
9. 2012 г. – Асен Китов РО № 0234
10. 2013 г. – Асен Китов РО № 0234
11. 2014 г. – Асен Китов РО № 0234
12. 2015 г. – Асен Китов РО № 0234
13. 2016 г. – Асен Китов РО № 0234
Всички заверки на ГФО за посочения период са без
квалификации, което означава, че ИДЕС е организирал и отчита своята дейност законосъобразно, пълно,
точно, безпристрастно и обективно.
II. Институтът има голям научен потенциал в областта на счетоводството и независимия финансов
одит. От основаването на Института през 1996 г. до
2016 г. 37 негови членове регистрирани одитори са доктори на науките, от тях 32 членове са хабилитирани
лица – 16 професори и 16 доценти.

Независимият финансов одит в Република България
Това е голям научен потенциал, който се използва
непрекъснато в областта на развитието на счетоводното и одиторското законодателство, перманентната
квалификация на регистрираните одитори, концепция
за приемните изпити, създаване на професионална литература.
Както и през периода на съществуването на ИЗЕС
през периода 1991 – 2016 г. някои от членовете на АДЕС
и ИДЕС са заемали и заемат ръководни постове в трите висши учебни заведения в гр. София, гр. Варна и гр.
Свищов, както следва:
1. УНСС гр. София:
a) проф. д-р Стоян Стоянов, декан и ръководител
на катедра „Счетоводство и анализ“;
b) проф. д-р Снежана Башева, декан и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“;
c) проф. д-р Михаил Динев, ректор и ръководител на катедра „Финансов контрол“;
d) проф. д-р Бисер Славков, ръководител на катедра „Финансов контрол“.
2. Икономически университет – гр. Варна:
a) доц. д-р Николай Градев, зам.-ректор и ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“;
b) проф. д-р Калю Донев, ректор и ръководител
на катедра „Счетоводна отчетност“;
c) проф. д-р Надя Костова, декан на Финансовосчетоводен факултет;
d) доц. д-р Слави Генов, декан на Финансово-счетоводен факултет.
3. СА „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов:
a) проф. д-р Димитър Спасов, ръководител на катедра „Счетоводна отчетност”;
b) проф. д-р Дамян Дамянов, ръководител на катедра „Счетоводна отчетност”.
III. Трябва да отбележим качествения скок по отношение осъществяването на изпитите.
Утвърдени лектори от Института подпомагат лекционно подготовката на кандидатите за дипломирани
експерт-счетоводители за изпитите по счетоводство
и независим финансов одит. Изпитите постепенно от
устни се модифицираха в тестова форма и в резултат

141

Глава трета
на автоматизираната обработка в УНСС резултатите
са готови след около 2 часа. Прилага се точкова оценка
за правилен отговор на всеки въпрос.
IV. От 2009 г. функционира Учебно-методичен
съвет, като основната задача на този съвет е да подпомага в учебно-методичен аспект работата на членовете
на ИДЕС, да дава тълкувания по възникнали спорове и
несъгласия както в Института, и извън него, но касаещи неговата дейност.
В момента този съвет (УМС) се ръководи от двама
съпредседатели проф. д-р Бисер Славков и Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС.
V. В резултат на добре развитата международна
дейност ИДЕС е член на следните Международни организации:
1. Международна федерация на счетоводителите
(IFC) от 1996 г.;
2. Федерация на европейските експерт-счетоводители (FEE), член-кореспондент от 2002 г. и
пълноправен член от 2006 г.;
3. Международна федерация на експерт-счетоводителите франкофони (FIDEF) от 2002 г.
4. Партньорство за развитие на счетоводството в
страните от Югоизточна Европа (SEEPD) от
1999 г. до закриването на организацията.
5. Федерацията на експерт-счетоводителите от
средиземноморските страни (FCM) от 2003 г.
VI. През периода и в момента осъществяването на
дейността на ИДЕС и неговите членове е съгласно регламентите в Закона за счетоводството по отношение
на критериите за задължителния финансов одит, като
актуалните критерии са в глава пета Независим финансов одит в новия закон от 2015 г. (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
и в приложимия ЗНФО.
За периода 1996 – 2016 г. са регистрирани дипломи на 814 члена на ИДЕС като дипломирани
експерт-счетоводители. В момента упражняващите дейност регистрирани одитори са 703 членове на ИДЕС.
Освен това първоначално от 1991 г. независимият
финансов одит се осъществява индивидуално или чрез
лични търговски дружества.
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Впоследствие, след изменение в Закона за счетоводството през 1997 г., се предвижда и създаване на
специализирани одиторски предприятия. Първите
СОП 27 на брой са регистрирани в ИДЕС през 1998 г. В
момента тези предприятия са 93 на брой.
VII. Административна и регионална структура на
ИДЕС.
С развитието на дейността на Института се разви
неговата административна структура. В момента тя
може да се представи чрез следната схема:
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Председател на ИДЕС и УС

Управителен съвет

Изпълнителен
директор

Регионални
организации

Бюджет материална база

Контролен съвет

Съвет по контрол на качеството на одиторските услуги

Съвет по
професионална етика

Счетоводство и книжарница

Международна дейност

Дисциплинарен
съвет

Обучение, изпити и регистри

Издания и библиотека

Учебно-методичен
съвет (УМС)

Квалификация на одиторите

Връзки с обществеността

Редакционен
съвет (РС)
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Още при създаването на ИДЕС се постави въпросът за формирането на неговата регионална структура
под формата на регионални организации (РО).
След проведена дискусия се утвърдиха параметрите за формирането на тези организации на база на
териториално-административен признак.
В резултат на това окончателно се формираха дванадесет на брой РО на база на създадените през 1995 г.
от АДЕС осем РО. Всяка от тях има годишен бюджет
и план за своята дейност. Има право да определя и регионален членски внос на база решение на Общото събрание. Ръководството на регионалните организации
е с мандат от три години.
В момента УС определя субсидия за всяка една РО
на база на предвидените курсове за квалификация на
нейните членове.
Регионалните организации развиват активна дейност с провеждане на семинари, срещи с други организации, срещи с местни и национални институции и
пр. Дейността им непрекъснато се подобрява особено
след зачестилите срещи с Управителния съвет по пътя
на изнасяне на отделни заседания на тяхна територия.
През 2009 г. дори има сключен договор за сътрудничество между Първа софийска регионална организация и Пиротската организация на счетоводителите и
проверителите в Сърбия. Реализиран беше взаимен
обмен на опит с участието на РО от Русе.
През 2010 г. една от най-активните регионални организации, тази в гр. Русе, в тържествена обстановка,
с присъствието на гости както от страната, така и от
чужбина, отбеляза своя 15-годишен юбилей, за което
Институтът издаде и специална брошура.
В момента членовете на Института са разпределени в регионалните организации, както следва:

Справка към м. август 2016 г.
№ по ред
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РО

Председател

Брой членове

1

София І

Севдалина Паскалева

97

2

София ІІ

Павел Димитров

31

3

София ІІІ

Велин Филипов
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РО

Председател

Брой членове

4

София ІV

Илияна Харизанова

96

5

София V

Георги Тренчев

74

6

Варна

Илия Илиев

85

7

Бургас

Росица Печуркова

44

8

Русе

Румяна Семова

31

9

Ст. Загора

Маргарита Димитрова

42

10

Пловдив

Васил Тодоров

59

11

Плевен

Радослав Христов

26

12

В. Търново

Христо Досев

16

Общо

703

Във връзка с членския състав на ИДЕС трябва да
посочим още, че е приет и се прилага Етичният кодекс
на професионалните счетоводители, утвърден от IFC,
както и утвърдените от тази организация образователни стандарти.
VIII. Социална дейност
ИДЕС обръща внимание и на социални аспекти от
своята дейност, а именно:
1. Периодично УС на ИДЕС по предложение на
изпълнителния директор Светослава Велинова актуализира заплатите на административния персонал на
Института.
2. Съгласно решение на УС на ИДЕС през 2015 година бе направено дарение на Български червен кръст
(БЧК) в размер на 10 000 лв. за подпомагане на пострадалите от наводненията в страната.
3. По идея на проф. д-р Стоян Дурин, почетен председател на ИДЕС, беше формиран фонд „Одитор“.
Прилагаме актуалния текст на Правилника за фонд
„Одитор“ към ИДЕС, утвърден от Управителния
съвет.
Непрекъснато се развиват и усъвършенстват
различните правила за функционирането на органите на ИДЕС.
В резултат на развитото международно и
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вътрешно сътрудничество налице е стремежа за изграждането и поддържането на модерен институт в
съответствие с приложимото законодателство и международните регламенти.
ИДЕС участва активно при извършването на промени в счетоводното и одиторско законодателство.
Полагат се непрекъснати усилия за повишаване
на авторитета на регистрираните одитори в обществен аспект.
За периода по години са одитирани финансови
отчети, както следва.

Години

Брой ангажименти

Години

Брой ангажименти

2006

9291

2012

14398

2007

9787

2013

14730

2008

9404

2014

14669

2009

12290

2015

14321

2010

13912

2016

15673

2011

13834

2017

За тройния юбилей на ИДЕС е подготвен и филм
от Българската национална телевизия.
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tHe InStItute OF certIFIed
puBlIc ccOuntntS
bstract

Development of the Institute of Certified
Public ccountants (1996 – 2002)
The General ssembly
in 1996 adopted the Statute
of the Institute of Certified
Public ccountants.
The Institute’s Management Board drew up
and approved the 19961999 Programme which it
implemented.
General Meetings are
held annually to discuss
mainly organisational matters and the reports of the
governing bodies of the
Institute.
The issue concerning
ICP’s membership with the
International
Federation
of ccountants (IFC) was
resolved by transferring
CP’s membership.

new
Code
of
Professional Ethics was
adopted.
Besides the Code, a
decision of the Management
Board of ICP – Minutes No 7 of 17.12.1996 – proposed to
the then Minister of Finance Dimitar Kostov to approve
the National Standards on uditing and Certifying the
nnual ccounts.
Those standards were developed on the basis of the
International Standards on uditing approved by IFC
and the Handbook on uditing approved by CP.

The Statute of
the Institute of
Certified Public
ccountants
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The
International
Standards on uditing
were allowed to be used
in auditing the annual
accounts, provided they
were not in conflict with
the national legislation.
The
Minister
of
Finance, by Order No 410 of
29.12.1996, approved those
standards and they were
published in issue No 1 of
1997 of ICP’s magazine,
i.e. in its first issue.
On
22.06.1999,
the
regular
annual
meeting was held which
approved the activities of
management,
increased
the number Management
Board members from five
to seven, and elected a new
governing body.
n excerpt from
the new Code
of Professional
Ethics

prof. Stoyan
Ivanov Durin,
PhD
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Management Board:
president: prof. Stoyan Ivanov Durin, PhD
vice president: assoc. prof. Zhivko Bonev Bonev, PhD
members:
Dimitar Jeliazkov Jeliazkov
prof. Fanya sparuhova Filipova, PhD, replaced by
assoc. prof. nton Hristov Svrakov, PhD
On 8 October 1999, the General ssembly elected as
Members:
Ivan Dochev Hristov
prof. Mihail Dinev Petrov, PhD
Boyko Stoychev Kostov
Supervisory Committee:
president: Boyko Marinov Marinov
members:
Veselina Yordanova Petkovska
Hristo Rashkov Mavrudiev, PhD
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Disciplinary Committee:
president: Katya Kancheva Dragiyska
members:
Tsvetomira Boykova Radeva
ksenia Malinova Dobazova
Bogdana Ivanova Dzhonova
Vlado Stoyanov Popov
The new Management Board drew up its Mandate
Programme for the period until 2002 adopted on 20.12.1999
which was then consistently implemented.
On 16.11.1999, an address to peer institutes from
Balkan countries was drawn up calling them to create
a Balkan Federation of uditors and ccountants. This
address was handed over at a meeting held on 19 November
1999 at Drim Hotel in the town of Struga, the Republic of
Macedonia.
s a result, the regional organization of the South
East European Partnership on ccountancy Development
(SEEPD) was subsequently established.
In 2001, the date of 17th pril was chosen by the General
ssembly of the Institute as the Patron Date of certified
public accountants (independent external auditors) in
Bulgaria. That was the date on which the Sworn Public
ccountant ct was promulgated in 1931.
Taking an auditor’s oath by members of the Institute
was introduced at ICP. t the end of 2001, the first oath
was ceremonially taken by members of the Institute at the
National Palace of Culture before His Holiness Patriarch
Maxim of Bulgaria.
Later, with the adoption of amendments to the
Independent Financial udit ct, rt. 27c provides for, as
a legal requirement, the taking of an oath and signing a
sworn statement with the following text:
“ registered auditor shall take an oath and sign
a sworn statement with the following content: “I hereby
take an oath on the power of knowledge and law that I
shall perform in good faith, independently, responsibly,
impartially and with professional competence my duties
as a registered auditor. My activity shall be governed
by the laws of the Republic of Bulgaria, the adopted

Boyko Marinov
Marinov

Katya Kancheva
Dragiyska
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Taking the oath at the National Palace of Culture, Sofia
professional standards on auditing and the ethical
standards and principles of conduct, established by
the Institute of Certified Public ccountants. Should I
breach this oath, I shall bear my legal liability and be
subject to sanctions in accordance with the provisions
of the law and the professional and ethical standards
of the Institute of Certified Public ccountants”.
The Institute of Certified Public ccountants
undertakes:
 training activities;
 international cooperation;
 pro-active legislative initiatives;
 sitting entry examinations.
The International ccounting Standards have been
translated and published several times.
 number of National ccounting Standards have
been developed.
The Institute has also completed the development
of 20 auditing standards which have been approved and
issued.
 Bill for a new ccountancy ct has been drafted
which however has not been voted due to the end of the
term of this National ssembly.
s early as 1998, an active work began to provide
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the Institute with its
own offices which was
connected with ensuring
the necessary funds and
finding a suitable building
at a convenient and central
location. These efforts
brought success. Initially, a
smaller office, and in 2001,
a second, larger office were
bought, both with central
location in the city, and
they continue to be used as
of now.
ICP’s
offices
include a lecture hall
equipped with advanced
technological facilities for
giving lectures, including
such
accompanied
by
simultaneous
interpretation into the
Bulgarian language. The
photo below shows the
lecture delivered by Milena
Raykova on 19 May 2016
on The Stage of udit
Completion.

ICP’s offices at 22, Iskar
Street, Second floor

 lecture given by
Milena Raykova

Development of the Institute of Certified
Public ccountants 2002 – 2008
The annual general meeting of 2002 elected the
following governing bodies:
Management Board:
president: assoc. prof. Simeon Parvanov Milev, PhD
vice president: Dimitar Jeliazkov Jeliazkov
members:
Gavril Borisov Gavrilov
Vasko Danailov Raychev
Boyko Stoychev Kostov

assoc. prof.
Simeon Parvanov
Milev, PhD
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Margarita Milcheva Dobreva
ksenia Malinova Dobazova
Stefan Lazarov Nenov
In 2004, the MB collectively resigned.

Tatyana
Petrova
Nanovska

Supervisory Board:
president: Tatyana Petrova Nanovska
vice president: Emil senov Evlogiev
members:
Stefka Georgieva Ilieva
Tatyana Borisova Konakchieva
Georgi Mihaylov Georgiev
Disciplinary Committee:
president: Vlado Stoyanov Popov
members:
Tsvetomira Boykova Radeva
sen Georgiev Dimov
Violeta Petrova Mihaylova
Zlatka Dimitrova Dzheneva
Mariana Petrova Mihaylova
Todor Krastev Stoyanov

Vlado
Stoyanov
Popov

prof. Fanya
sparuhova
Filipova, PhD
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Professional Ethics Committee:
president: prof. Fanya sparuhova Filipova, PhD
members:
Margarita Velichkova tanasova
Stefan Hristov Koradov
assoc. prof. Nikolay Nikolov Oresharov, PhD
Doreta Petkova Tevekelieva
Committee of Control on the Quality of udit Services:
president: Nikolina Hristova Gancheva
members:
sen Kostov Kitov
prof. Boychinka Nenkova Yonkova, PhD
Georgi Petrov Dochev
Darinka Ilieva Ignotova
Dimitar Markov Bazlyankov
Nikolay Ivanov Kolev
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Snezhanka Milchova Kaloyanova
Stefan Dechev Damyanov
Following the amendments to the Independent
Financial udit ct, the Disciplinary Commission
became Disciplinary Committee and a Professional Ethics
Committee and Committee of Control on the Quality of
udit Services were established.
Thus, ICP’s governance structure was brought in
line with the structure of independent financial audit
professional institutes in Western Europe. Furthermore,
a distinction was made for members as certified public
accountants and registered auditors.
During this term of office, the Rules on udit Services
Quality ssurance were implemented and the actual
control over registered auditors’ activities was launched.
In 2004, the extraordinary general assembly elected a
new Management Board:
president: prof. Mihail Dinev Petrov, PhD
vice president: prof. Biser Georgiev Slavkov, PhD
members:
Gavril Borisov Gavrilov, replaced due to resignation
by Pavel Lyubenov Dimitrov
Hristo Rashkov Mavrodiev, PhD
Svetlana Tsvetanova Naydenova
Ilia Nedelchev Iliev
Zoya Kancheva Petrova
Kiril Ivanov Petkov
Georgi Todorov Karagutov, replaced in October 2005
due to resignation by Stefan Lazarov Nenov.
In 2005, ICP’s regular annual general meeting elected
the following new bodies:
Supervisory Board:
president: Emil senov Evlogiev
members:
Tatyana Borisova Konakchieva
Sultana Hristova Balgarenska
Yordan Todorov Georgiev
Todor Yordanov Blagov

Nikolina
Hristova
Gancheva

prof. Mihail
Dinev
Petrov, PhD

Emil
senov
Evlogiev
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Disciplinary Board:
president: Tatyana Petrova Nanovska
members:
Mariana Petrova Mihaylova
Eleonora Krasteva Chervenkova
Violeta Petrova Mihaylova
Zlatka Dimitrova Dzheneva
prof. Nadya Encheva Kostova, PhD
Stefan Hristov Koradov
Tatyana
Petrova
Nanovska

assoc. prof.
Nikolay Nikolov
Oresharov, PhD

prof. Boychinka
Nenkova
Yonkova, PhD
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Professional Ethics Committee
president: assoc. prof. Nikolay Nikolov Oresharov,
PhD
members:
Margarita Velichkova tanasova
Blagoy Zapryanov Panayotov
Milka Tsvyatkova Kostova
Trayana Dimitrova Hristova
Committee of Control on the Quality of udit Services
president: prof. Boychinka Nenkova Yonkova, PhD
members:
Nikolina Hristova Gancheva
sen Kostov Kitov
Georgi Petrov Dochev
Darinka Ilieva Ignatova
Daniela Stoyanova Durina
Zaharinka Borisova Gabrovska
Ivan Iliev Zonkov
Kapka Dimitrova Stoycheva
In 2007, the annual general assembly elected the
following MB:
president на Icp: prof. Mihail Dinev Petrov, PhD
vice president: Vasko Danailov Raychev
members:
Hristo Rashkov Mavrudiev, PhD
ngel Petrov Kraychev
Boyko Stoychev Kostov
Velichka Nikolova Todorova
Katya Kancheva Dragiyska

Независимият финансов одит в Република България
Maria Borisova Strashilova
Svetlana Tsvetanova Naydenova
Development of the Institute of Certified
Public ccountants in 2008 – 2016
In 2008, the general assembly elected the following
bodies:
Supervisory Committee:
president: Reni Georgieva Yordanova
members:
Dimitar Petrov Yordanov
Georgi Genov tanasov
Yordan Todorov Georgiev
Todor Yordanov Blagov
Disciplinary Committee
president: Eleonora Krasteva Chervenkova
members:
Radoslav Mihaylov Hristov
Boyana Stoyanova Toncheva
Maria Pavlova Gyurova
Rositsa Hristova Kisheva
prof. Nadya Encheva Kostova, PhD
Silviya Krumova Rangelova
Professional Ethics Committee:
president: assoc. prof. Maya Yankova Nachkova,
PhD
members:
Valentina Valeva Uzunova
Bogdanka Dimitrova Sokolova
Milka Tsvyatkova Kostova
Hristo Borisov Hristov
Committee of Control on the Quality of udit
Services:
president: Dimitar Markov Bazlyankov
members:
Zaharinka Borisova Gabrovska
assoc. prof. Daniela Petrova Vatkova, PhD, replaced
due to resignation by Stoyanka Stefanova Damyanova;

Reni
Georgieva
Yordanova

Eleonora
Krasteva
Chervenkova

assoc. prof.
Maya Yankova
Nachkova, PhD
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prof. Snezhana leksandrova Basheva, PhD
Daniela Stoyanova Durina
Snezhanka Milchova Kaloyanova
Ivan Iliev Zonkov
Rositsa Metodieva Trichkova
Following the amendments to the Independent
Financial udit ct of 2008 (SG, No 67 of 2008), the
Commission for Public Oversight of Statutory uditors
(CPOS) with President Nikolay Chatalbashev was
Dimitar
established.
Markov
He was elected on 14.11.2008 by the Parliament with a
Bazlyankov
term of office of four years.
Commissions’ Chairman and Members cannot be
elected for more than two consecutive terms.
The main task of CPOS, which is being elected
by the Parliament, is to supervise the organization and
functioning of ICP on a law-compliant basis and the
work of its registered auditor members.
The Commission is responsible with regard to
oversight in respect of:
1. acquiring the legal capacity to practice, registering
registered auditors, including other EU Member State and
third-country auditors and audit firms, and revoking the
Nikolay
right to practice;
Chatalbashev
2. adopting and complying with professional ethics
standards, internal quality control in audit firms and in
performing audits;
3. continuing professional development, quality
assurance systems, investigations and imposing
sanctions.
To carry out its activities, the Commission:
1. supervises the activities of the Institute of Certified
Public ccountants;
2. approves rules and procedures for carrying out
quality assurance inspections over the activities of
registered auditors, the reviewers, as well as an annual
plan for carrying out the inspections;
3. returns for additional review or re-performance
of the review the cases where the results of the quality
assurance reviews carried out by the bodies of the
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Institute of Certified Public ccountants have been found
to be unsatisfactory;
4. in the cases of recurring non-compliance with the
fixed deadlines for completing the reviews, unsatisfactory
quality of the reviews performed, or systematic delays in
terms, designates a member, respectively members of the
Commission, to take part in the reviews together with the
bodies of the Institute of Certified Public ccountants;
5. conducts investigations upon receipt of alerts
and proposals by stakeholders related to alleged or
suspected infringements, as well as in other cases at its
discretion; in such cases, the Commission may be assisted
by the relevant bodies of the Institute of Certified Public
ccountants;
6. imposes sanctions where so provided for by law;
7. approves the Rules or returns them with a reasoned
request for revision;
8. draws up and makes public on its website an annual
working programme for its activities;
9. cooperates with the relevant European Union
authorities, with EU Member State and third-country
supervisory authorities responsible for independent
financial audit;
10. prepares and submits to the National ssembly
an annual report on its activities.
The focus is placed on the supervision of audit
services quality. ccordingly, this Commission, besides
the MB of ICP, has also very strong and constant liaison
with the Committee of Control on the Quality of udit
Services with regard to its annual working plan and the
practical implementation of control in audit firms and
the individual activities of registered auditors.
From 2008 till 2010, the Commission had seven
members. Upon a proposal made by the MB of ICP, Prof.
Hristina Vucheva, PhD, and Hristo Mavrodiev, PhD, were
elected as members of the Commission.
In 2010, the number of CPOS’s members was reduced
from seven to five and as a result Prof. Hristina Vucheva
left the Commission as representative of ICP.
In 2012, Vanya Doneva was elected as Chair of the
Commission with a term of office of four years.

Vanya Doneva
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Boyko
Stoychev
Kostov

On behalf of ICP, Hristo Mavrodiev, PhD,
remained as member of the Commission; in June 2014,
he was discharged from office and on 10.12.2014, following
Parliament’s voting, he was replaced by ssociate
Professor Simeon Milev, PhD.
Irrespective of the basically good cooperation
between the MB of ICP, the Committee of Control on
the Quality of udit Services and CPOS, there are
several fundamental differences on the understanding of
the scope and content of supervision over the profession.
The management functions of CPOS, as delegated under
the Independent Financial udit ct, come in conflict
with the independence of ICP, and as is widely known
this is one of the fundamental principles on which the
independent external auditor profession is organized
and develops.
We hope that in the future those disagreements would
be successfully overcome.
In 2011, the annual general meeting elected the
following bodies:

ksenia
Malinova
Dobazova

Radoslav
Mihaylov
Hristov
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Management Board:
president на Icp: Boyko Stoychev Kostov
vice president: Vasko Danailov Raychev
vice president: Emil senov Evlogiev
members:
ngel Petrov Kraychev
prof. Biser Yordanov Slavkov, PhD
Boyana Stoyanova Toncheva
Dimitar Jeliazkov Jeliazkov
Dimitar Petrov Yordanov
Marian Vasilev Nikolov
Supervisory Committee:
president: ksenia Malinova Dobazova
members:
Georgi Genov tanasov
Boyka Yordanova Todorova
Zlatka Dimitrova Dzheneva
Ivan Iliev Zonkov
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Disciplinary Committee:
president:
Radoslav Mihaylov Hristov
members:
Ganka Georgieva Docheva
Georgi Mihaylov Georgiev
Margarita Georgieva Toshkina
Rositsa Hristova Kisheva
Tsvetomira Boykova Radeva
Silviya Krumova Rangelova
Professional Ethics Committee:
president:
assoc. prof. Maya Yankova Nachkova, PhD
members:
Valentina Valeva Uzunova
Bogdanka Dimitrova Sokolova
Milka Stefanova Pandaklieva
Hristo Borisov Hristov
Committee of Control on the Quality of udit Services:
president:
Snezhanka Milchova Kaloyanova, replaced due
to resignation by Rositsa Metodieva Trichkova
members:
Todor Yordanov Blagov
Vasil Stoilov Todorov
Emilia Yancheva Gocheva
prof. Snezhana leksandrova Basheva, PhD
Tatyana Georgieva Uzunova
assoc. prof. Mariana Petrova Mihaylova, PhD
Katya Taneva Lunova
Emil Panev Vasilev
In 2014, the annual general assembly elected the
following bodies:
president of Icp: Boyko Stoychev Kostov
vice president: Valya Yordanova Yordanova
vice president: Emil senov Evlogiev
vice president: Velin Kanchev Filipov
members:

assoc. prof.
Maya Yankova
Nachkova, PhD

Snezhanka
Milchova
Kaloyanova

Rositsa
Metodieva
Trichkova
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prof. Biser Yordanov Slavkov, Phd
Dimirat Jeliazkov Jeliazkov
Maria Borisova Strashilova
Marian Vasilev Nikolov
Rositsa Metodieva Trichkova

Boyka
Yordanova
Todorova

Kiril
Ivanov
Petkov

prof. Emilia
Georgieva
Milanova, PhD
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Supervisory Committee:
president: Boyka Yordanova Todorova
members:
Velichka Nikolova Todorova
Ivan Vladimirov Zlatkov, replaced in 2016 by Margarita
Velichkova tanasova due to deregistration
Ivan Iliev Zonkov
Stoyan Velichkov Tinchev
Disciplinary Committee:
president: Kiril Ivanov Petkov
members:
ngel Petrov Kraychev
Emilia Yancheva Gocheva
Margarita Georgieva Toshkina
Krasimira Ivanova Radeva
Tsvetomira Boykova Radeva
prof. Hristina Pavlova Koleva, PhD
Professional Ethics Committee:
president: prof. Emilia Georgieva Milanova, PhD,
replaced in 2015 due to resignation by Tatyana Petkova
Yorkisheva
members:
Milena Dobreva Rangelova, replaced in 2015 due to
resignation by Snezhanka Milchova Kaloyanova
Milka Stefanova Pandaklieva, replaced in 2015 due to
resignation by Vanya Staneva Ruseva
Ilin Georgiev Krivoshiev
assoc. prof. Silviya Dimitrova Kostova, PhD, replaced
in 2015 due to resignation by Ivan Nenov Dralev
Committee of Control on the Quality of udit Services
president: Tatyana Georgieva Uzunova, replaced in
2016 by Georgi Stoyanov Trenchev
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members:
Todor Yordanov Blagov
Vasil Stoilov Todorov
Hristo Dochev Dosev
Milena Toneva Raykova
Stoyanka Stefanova Damyanova
Katya Taneva Lunova
Emil Tanev Vasilev
Tatyana Georgieva Uzunova
To conclude, for the period from the establishment
of ICP in 1996 till 2016, it is worth noting:
I. The Institute has always developed on the basis
of the main principles characterizing the statutory
auditor profession.  special attention is being paid to
self control in respect of legal compliance, organization
and functioning of the Institute.
Regardless of the fact that the Institute does not fall
into the category of entities subject to statutory financial
audit, the voluntary signing-off by a registered auditor
commenced with the annual financial statements for
2004, with the appointment of the registered auditor
being made at the annual general meeting of the
Institute. There will be no exception in respect of the
annual financial statements for 2016.
ll annual financial statements for the specified
period were certified without any qualification which
means that ICP organizes and reports its activities in a
law-compliant, comprehensible, accurate, unbiased, and
objective manner.
II. The Institute has great research potential in
accounting and independent financial audit. From the
establishment of the Institute in 1996 till 2016, thirty
seven registered auditor members of the Institute
hold PhDs, of whom 16 members are professors and 16
associate professors.
That is a great scientific potential which is
constantly being used in the field of development of
accounting and auditing legislation, the ongoing training

Tatyana
Petkova
Yorkisheva

Tatyana
Georgieva
Uzunova

Georgi
Stoyanov
Trenchev
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of registered auditors, developing the concepts for the
entry examinations, creating professional literature.
III. We should also note the qualitative leap forward
in respect of conducting the examinations.
Esteemed lecturers from the Institute assist by
their lectures the preparation of candidates for certified
public accountants with relation to the accounting and
independent financial audit examinations.
Examinations have gradually been modified
from oral into a test format and due to the automated
processing at the UNWE the results are ready in about
2 hours.  score assessment is applied in respect of the
correct answer to each question.
IV. Since 2009, Educational and Methodological
Committee has been functioning aimed mainly at
assisting the educational and methodological aspects of
ICP members’ work, giving interpretations on arising
disputes and disagreements relevant to Institute’s
activities, both within and outside the Institute.
s of now, this Committee, i.e. the EMC, is headed
by two co-presidents - Prof. Biser Slavkov, PhD, and Velin
Filipov, ICP’s MB Vice President.
V. s a result of the well developed international
activities, ICP has been a member of the following
international organizations:
1. The International Federation of ccountants
(IFC) – since 1996;
2. The Federation of European ccountants (FEE)
- associate member since 2002 and full member since
2006;
3. The F d ration Internationale des Experts
Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones
(FIDEF) - since 2002;
4. The South East European Partnership on
ccountancy Development (SEEPD) - from 1999 till
closing down the organization.
5. The Federation of Mediterranean Certified
ccountants / F d ration des Experts Comptables M diter ran ens (FCM) - since 2003.
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VI. Over the period and as of now, the activities of
ICP and its members have been, and are, performed in
accordance with the provisions of the ccountancy ct
in respect of the criteria for statutory financial audit,
with the effective criteria being contained in Chapter
Five “Independent Financial udit” of the new ct of
2015 (SG, No 95 of 2015) and in the applicable Independent
Financial udit ct.
Over the period 1996 – 2016, the diplomas of 814 ICP
members in their capacity as certified public accountants
were registered. s of now, 703 ICP members practice
the profession of registered auditors.
Initially, since 1991, the independent financial audit
was carried out in personal capacity or through personal
companies.
Subsequently, following the amendments to the
ccountancy ct of 1997, the establishment of specialized
audit firms was also provided for. The first twenty seven
specialized audit firms were registered at ICP in 1998.
s of now, their number is 93.
VII. dministrative and regional structure of
ICP.
With the development of the activities of the
Institute, its administrative structure also evolved.
s of now, it can be illustrated by the following
chart:
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In establishing ICP, the issue was raised to establish
its regional structure in the form of regional organizations
(RO). Following the discussion held, the parametres for
establishing those organizations were approved on the
basis of administrative territory criteria.
s a result, twelve RO were finally established on
the basis of the eight regional organizations created by
CP in 1995. Each of those RO has its annual budget
and operational plan. The regional organization is also
empowered to fix regional membership fee on the basis of
a decision of the General Meeting.
The management of regional organizations has a term
of office of three years. s of now, the MB determines the
subsidies for each RO on the basis of the planned training
courses for its members.
Regional
organizations
undertake
activities
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related to organizing seminars, holding meetings with
other organizations, meetings with local and national
institutions, etc. Their activities constantly improve,
in particular, after the more frequent meetings with the
Management Board and transferring separate sessions
on their territory. In 2009, a cooperation agreement was
even made between First Sofia Regional Organization and
the Pirot branch of the Organization of ccountants and
Reviewers in Serbia.  mutual exchange of experience
took place with the participation of the RO in Rousse.
In 2010, one of the most active regional organizations,
i.e. the one in the town of Rousse, officially marked its 15th
anniversary with the attendance of visitors from both
the country and abroad, on which occasion the Institute
issued a dedicated brochure.
s of now, Institute’s members are allocated to
regional organizations as follows:

Information as of August 2016
No

RO

President

Number of members

1

Sofia І

Sevdalina Paskaleva

97

2

Sofia ІІ

Pavel Dimitrov

31

3

Sofia ІІІ

Velin Filipov

4

Sofia ІV

Iliana Harizanova

96

5

Sofia V

Georgi Trenchev

74

6

Varna

Ilia Iliev

85

7

Bourgas

Rositsa Pechurkova

44

8

Rousse

Rumyana Semova

31

9

Stara Zagora Margarita Dimitrova

42

10

Plovdiv

Vasil Todorov

59

11

Pleven

Radoslav Hristov

26

12

V. Tarnovo

Hristo Dosev

16

Total

102

703

With regard to ICP’s membership composition, it
is worth noting that the Code of Ethics for Professional
ccountants and the education standards approved by
IFC have been adopted and implemented.
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VIII. Social activities
ICP pays special attention to the social aspects of
its activities:
1. Regularly, the MB of ICP updates, upon proposal
submitted by the Executive Director Svetoslava Velinova
the remuneration of Institute’s administrative staff;
2. In 2015, in accordance with the decision of the
MB of ICP, a donation was made to the Bulgarian Red
Cross (BRC) at the amount of BGN 10,000, to support the
people who have suffered damages from the floods in the
country;
3. On the initiative of Prof. Stoyan Durin, PhD,
Honorary Chairman of ICP, an uditor Fund was
established.
On 29 October 2012, ICP’s Management Board
approved the Rules of Procedure for the functioning of
this Fund.
The various rules on the functioning of ICP’s bodies
constantly evolve and improve.
s a result of the development of international and
domestic cooperation, there is a clear strive to build and
maintain a modern institute in compliance with relevant
legislation and international regulations.
ICP takes an active part in the process of amending
the existing accounting and auditing legislation.
Ongoing endeavours are being made to enhance the
public profile of registered auditors.
Over the period, the audited financial statements
were respectively:

Year

Number of engagements

Year

Number of engagements

2006

9,291

2012

14,398

2007

9,787

2013

14,730

2008

9,404

2014

14,669

2009

12,290

2015

14,321

2010

13,912

2016

15,673

2011

13,834

2017

To mark ICP’s three anniversaries, a film has also
been prepared by the BNT.
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