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Глава ПЕТА
межДунаРоДнИ И ВътРешнИ
отношенИя И сътРуДнИЧестВо
Международни отношения и сътрудничество
Развитието на международните връзки и сътрудничество в ИДЕС е на базата на поставеното начало в Министерство на финансите от управление
„Национално счетоводство“ и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители.
В резултат на това начало се създадоха необходимите предпоставки за разработването на първия модерен закон за счетоводството, като се имат предвид
бившите социалистически страни.
Установиха се трайни отношения между АДЕС и
в последствие ИДЕС с френските професионални организации и Института на експерт-счетоводителите на
Англия и Уелс, които бяха гаранти на АДЕС и ИДЕС по
отношение на приемането им за членове на IFC и FEE.
Френските професионални организации бяха гарант на ИДЕС по отношение приемането му за редовен
член на FIDEF и FCM.
ИДЕС участва в конгресите на френските експертсчетоводители и одитори без прекъсване от своето основаване до момента, като принципно е представляван
от Димитър Желязков. В тези конгреси са участвали
председателите на ИДЕС проф. д-р Стоян Дурин, проф.
д-р Михаил Динев и Бойко Костов.
С френските професионални организации има
подписан договор за сътрудничество, а с Института на
експерт-счетоводителите на Англия и Уелс и договор
за взаимно признаване на дипломи и право на упражняване на професията в двете страни.
Дългогодишни са и отношенията и с Асоциацията
на дипломираните експерт-счетоводители от Англия
(АССА). ИДЕС участва и в ежегодните сесии на групата ISP към UNCTD при ООН в Женева, където прин-
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ципно се представлява от Димитър Желязков.
Установени са дългогодишни отношения с поделението на Световната банка за счетоводството и одита
в Европа със седалище Виена, Австрия, ръководено в
момента от Анри Фортен. Членове на Института участват регулярно в организираните прояви във Виена.
ИДЕС активно участва в годишните общи събрания на международните професионални организации,
където членува.
Освен с френските професионални организации
и Института на експерт-счетоводителите на Англия и
Уелс ИДЕС има сключени договори за сътрудничество
със следните професионални организации:
1. Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Ирландия (ICI);
2. Институт на ревизорите на предприятията (IRE),
Белгия;
3. Институт на одиторите, Италия;
4. Институт на експерт-счетоводителите и оторизираните счетоводители в Румъния (CECCR);
5. Камара на финансовите одитори на Румъния
(CFR);
6. Съюз на счетоводителите и ревизорите на
Сърбия;
7. Съюз на счетоводителите и ревизорите на
Република Сръпска, Босна и Херцеговина;
8. Орден на експерт-счетоводителите на Ливан;
9. Орден на експерт-счетоводителите на Тунис;
10. Институт на експерт-счетоводителите и одиторите на Грузия.
Поради доброто развитие на международните връзки и отношения представители на Института участват
регулярно в професионални прояви, организирани
от професионалните организации на Полша, Чехия,
Словакия, Унгария, Хърватска, Гърция, Испания,
Франция, Италия, Сърбия, Република Сръпска и др.
страни.
ИДЕС от основаването си до настоящия момент
е организирал регулярно международни прояви като
конгреси, конференции, кръгли маси, на които с доклади са се представяли редица чуждестранни гости.
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Тази практика е резултат от развитието на международната дейност от Министерство на финансите, управление „Национално счетоводство“ и Асоциацията
на дипломираните експерт-счетоводители (АДЕС).
Във връзка с това трябва да се отбележи
Международната конференция в НДК, гр. София, 27 – 29
октомври 1993 г., на тема „ Развитие на счетоводството
и счетоводното законодателство в условията на пазарната икономика“. На тази конференция бяха изнесени
21 доклада, в т.ч. три доклада от чуждестранни гости,
а именно:
1. Джон Грюнер, генерален директор на IFC;
2. Жилбер Желар, директор за международното
сътрудничество на двете френски професионални организации и консултант във връзка националното счетоводно и одиторско законодателство във Франция;
3. Дейвид Александър от Университета Хъл,
Великобритания.
На тази конференция имаше респектиращо
международно
участие
от
Великобритания, начело със сър
Питър Кемп, пазител на кралското съкровище, и Джон Уорн, генерален секретар на Института
на експерт-счетоводителите на
Англия и Уелс.
Имаше представители на
Германия и Румъния.
Джон Грюнер, генерален
директор на IFC, сподели пред
журналисти, че е много впечатлен от направеното в България
през периода 1990 – 1993 г. по
отношение на счетоводното,
одиторското
законодателство
и организацията на професията на независимите финансови
одитори. Тези впечатления бяха
подкрепени от представителите
на Великобритания, Франция и
Германия.
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Проф. д-р Стоян Дурин ръководи срещата. До него вдясно
е зам.-министърът на финансите Димитър Радев

Димитър Желязков ръководи срещата
След учредяването на SEEPD на 9 – 10 март 2000 г.
в София се състоя първа среща дискусия с участието
на представителите на балканските страни на тема
„Партньорство в частния и публичния сектор във връзка със законодателството и професионалното регули-
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Първа среща дискусия на SEEPD, 9 – 10 март 2000 година, Банкя,
гр. София. Срещата е ръководена от проф. д-р Стоян Дурин и
Димитър Желязков – обща снимка по време на дискусията
ране“. На срещата дискусия присъства тогавашния
зам.-министър на финансите Димитър Радев, настоящ
управител на БНБ.
Както посочихме, ИДЕС официално провокира
чрез обръщение през 1999 г. създаването на SEEPD.
Организацията се финансираше от OECD и USID,
в последствие и от английския професионален институт (АССА) и се самофинансираше чрез утвърден ежегоден членски внос на страните членки от региона.
Първоначално страните членки бяха:
1. България;
2. Румъния;
3. Сърбия;
4. Македония;
5. Република Сръпска;
6. Босна и Херцеговина;
7. Хърватска;
8. Гърция.
Организацията имаше президент и вицепрезидент с мандат от две години. Административно се ръководеше от изпълнителен директор.
Първи президент на SEEPD беше Перо Шкобич

Перо
Шкобич
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от Сърбия, а вицепрезидент проф. Марин Тома от
Румъния.
През втория мандат президент беше Марин
Тома, а вицепрезидент Димитър Желязков от
България.
През третия мандат президент беше Марин
Тома от Румъния, а вицепрезидент Димитър
Желязков от България.
проф.
Марин Тома

Димитър
Желязков
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През четвъртия мандат президент беше
Димитър Желязков от България, а вицепрезидент
Масум Туркер от Турция.
През този мандат за съжаление организацията
беше закрита поради липса на достатъчно финансиране на нейната дейност.
През годините на съществуването на организацията към нея се присъединиха Молдова, Украйна и
Турция, а отпаднаха Македония, Хърватска и Босна и
Херцеговина. Трябва да подчертаем, че тази регионална
организация изигра своята положителна роля по отношение на професионалните отношения между страните
членки. Всяка година се организираха срещи дискусии
и общи събрания в различните страни членки.
Интерес към организацията прояви и Кипърската
професионална организация, която присъства на последните срещи дискусии.
По идея на ИДЕС през 2005 г. бяха проведени
два курса по практическо прилагане на IFRS /IS в
Букурещ с лектори Бойко Костов и Димитър Желязков
и в Молдова, Кишинев с лектори Димитър Желязков и
представителка на СЕССАР, Румъния.
На курса в Кишинев присъства и тогавашния министър на финансите на Молдова Михаил Поп.
И двата курса бяха оценени като много полезни от
участниците. Освен това се осъществяваше непрекъснат
информационен обмен между страните членки по отношение на приложимото в областта на счетоводството и
одита.
Като резултат от съществуването на SEEPD се
подобриха извънредно много двустранните ни професионални отношения със съседните страни, особе-
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Дискусия по време на семинара в гр. Кишинев 2005 г. с участието на
тогавашния молдовски министър на финансите г-н Михаил Поп

Връчване на сертификати от SEEPD за участие в семинар по
прилагането на МСС/МСФО в гр. Кишинев, 2005 г. Основен лектор
е г-н Димитър Желязков, вицепрезидент на организацията
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но с Румъния, Сърбия и
Република Сръпска.
През 2001 г. (4 – 6 октомври) в гр. София се
проведе Международна
конференция по случай
70 години от създаването
на ИЗЕС и 10 години от
възстановяването на независимия финансов одит
в България.
Във връзка с това бе
издадена юбилейна книга, съдържаща 12 разрапроф. д-р
Стоян Дурин,
председател
на ИДЕС
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ботени теми.
Темата на конференцията бе „Съвременни проблеми на одиторската професия“. На конференцията
присъстваха от САЩ проф. Боби Барнс и д-р Джеръми
Крипс, от Румъния проф. Марин Тома и проф. Русовичи
и от Македония доц. д-р Душко Димитров.
Във връзка с Конференцията бе издадена книга с
изнесените 18 доклада от чуждестранните гости и български специалисти.
На 17 – 18 април 2003 г. във Варна бе проведена
конференция с международно участие от Сърбия и
Молдова на тема: „Предизвикателствата пред счетоводството и одита в началото на двадесет и първи
век“. Издадена бе книжка с изнесените на конференцията доклади.
През 2004 г. на 16 април в Русе бе проведена
Международна конференция на тема: „Началото на
21 век – доверие в почтеността на одитори и счетоводители“. На конференцията участваха Жак Потдевен
– вицепрезидент на FEE, представители на сродни професионални организации от Румъния, Сърбия, Черна
Гора, Словакия и Италия.
На 18 и 19 април в София се състоя Четвърти
конгрес на ИДЕС с международно участие на тема:
„Устойчиво икономическо развитие: ролята на счетоводството и одита“ под патронажа на президента на
Република България Георги Първанов.
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д-р Джемъри Крипс и проф. Боби Барнс

проф. д-р Русовичи от Румъния
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В работата на конгреса участваха представители
на CC, FCM, FIDEF, представители на сродни професионални организации от Франция, Италия, Румъния,
Сърбия, Турция, Република Сръпска и Тунис. Издадени
са 31 доклада, оформени в издадена книга.
По време на конгреса бе подписан актуализиран
договор за сътрудничество с френските професионални организации.
На 17 април 2006 г. във връзка с патронния празник на ИДЕС в Бургас се проведе Международна конференция на тема: „Влияние на присъединяването на
България към ЕС върху одиторската професия и обучението по счетоводство и одит“
Петият конгрес на ИДЕС с международно участие
се състоя в София на 12 и 13 декември 2006 г. Темата
на конгреса е „Визия за европейското счетоводство и одит“. На конгреса бяха изнесени 22 доклада.
Присъстваха 16 чуждестранни представители на сродни професионални организации.
На 12 ноември 2007 г. в гр. София се състоя кръгла маса на тема: „Професията на българските одитори в светлината на директивата за законовия одит на
Европейския парламент“.
Шестият конгрес на ИДЕС с международно участие се състоя на 17 и 18 ноември 2008 г. в София. Темата
на Конгреса е „Публичен надзор и публичен интерес“.
На Конгреса присъства Жак Потдевен, президент на
FEE, генерален секретар на FEE Анри Оливие, председателят на създадената от парламента КПНРО, представители на сродни професионални организации от
Франция, Канада, Сърбия, Румъния, Турция и др.
На 18 април 2011 г. в София се състоя Седмият конгрес на ИДЕС с международно участие на тема „Ролята
на регистрираните одитори за издигане доверието в
българската икономика“.
На 21 февруари 2012 г. в София бе организирана дискусия по предложението за директива на ЕП и Съвета
за изменение на Директива 2006/43/ЕО с участие на
представители на ИДЕС, КПНРО, ЕК, FEE и ICEW.
На 16 и 17 април 2013 г. в София се състоя
„Стратегически форум на счетоводната и одиторската
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Участници в IV-тия Конгрес на ИДЕС

Участници в IV-тия Конгрес на ИДЕС
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Четвърти конгрес – 18 – 19 април 2005 г. Приветствие на Жанен
Одас – представител на френските професионални организации и
актуализиране на договора за сътрудничество, подписан от страна
на ИДЕС от проф. д-р Михаил Динев, председател на Института
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професия.
Във връзка с тройния юбилей 85 години от
основаването на ИЗЕС,
25 години от възстановяването на професията на
независимите финансови
одитори и 20 години от
създаването на ИДЕС на
15 април 2016 г. във Варна
се състоя Кръгла маса на
тема „Състояние и очаквано развитие на независимия финансов одит“ с
международно участие.
Както вече подчертахме, представители на
ИДЕС участват активно
в работата на IFC, FEE,
FIDEF, FCM, ISB, както и
в различни прояви, организирани от Световната
банка, Виена, сесиите на
ISR към UNCTD при
ООН в Женева и сродните професионални организации от страните, с
които поддържаме регулярно професионални отношения.
Атестат за нашето
активно участие и поддържане на професионални отношения с нашите
задгранични партньори
е и обстоятелството, че
през 2007 г., по време на
62-рия Конгрес на Ордена
на експерт-счетоводителите във Франция в гр.
Лил, Димитър Желязков

Изказване на проф. д-р Михаил
Динев, председател на ИДЕС

Изказване на проф. Коста Пергелов

Изказване на проф. Марин Тома от Румъния
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VI-и Конгрес на тема „Публичен надзор
и публичен интерес”, проведен на 17
и 18 ноември 2008 г., гр.София

Президиум на VI-ия конгрес
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Изказване на проф. д-р
на ик.н. Михаил Динев –
председател на ИДЕС

Изказване на Анри
Оливие – генерален
секретар на FEE

Изказване на Жак Потдевен – президент на FEE
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Изказване на Бриджит Гуилберт – консултант
по вътрешната дейност на Националната
компания на комисарите по сметки (одитори)

Изказване на Николай Чаталбашев – председател на КПНРО
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е награден с учредения от Ордена почетен медал за
персонални заслуги относно развитието на двустранните професионални отношения. Заедно с него са
наградени още трима души – Абу Мансур от Ливан,
Рашид Фурати от Тунис и Марин Тома от Румъния.
Това са първите четири души, получили учредения от
Ордена почетен медал.
Освен това Димитър Желязков беше избран за
член на УС на FIDEF за периода 2012 – 2014 г.
В резултат на доброто развитие на международните връзки и отношения регулярно през периода са организирани курсове за квалификация с чуждестранни
лектори от Франция, Великобритания, САЩ и Италия,
като тези прояви се провеждат не само в централата
на Института в София, но и в отделни регионални организации.
Затруднени сме да посочим всички имена, но не
можем да пропуснем Жак Потдевен, Ерве Путо, Бернар
Клайнер, Бриджит Гуилберт, Жанен Одас, проф. Ален
Бюрло, Мари Канзати и Мари Жозе Брос от Франция,
Росауло Аала, Алекс Фосет от Великобритания,
Маурицио Магри, Джанкарло Антонини, Маура

Моменти от
дискусията
на Кръглата
маса във Варна,
2016 година
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Камира, Рафаеле Маргело, Емануела Де Марко, Паоло
Оперти и Щарло Вакариоли от Италия, проф. Боби
Барнс от САЩ.
Необходимо е да се отбележи и обстоятелството, че
преди приемането на ИДЕС през 2006 г. за редовен член
на FEE беше направена инспекция от Жак Потдевен и
Бриджит Гуилберт. Целта на това инспектиране беше
да се установи каква е готовността на ИДЕС да бъде
редовен член, като се имат предвид приложимите директиви на ЕС за одита и счетоводството, обхвата и
съдържанието на приложимите IFRS/IS, IS и изискванията към организацията и функционирането на
Института.
Проверяващите бяха напълно удовлетворени от
резултатите при тази инспекция и техният доклад до
FEE също допринесе ИДЕС да стане редовен член на
организацията след петгодишен статут на член-кореспондент.
Необходимо е да се отбележи, че ИДЕС се ползва
с авторитет в международен план в резултат на развитието на международните връзки и сътрудничество.
На международни конгреси и прояви са изнесли
доклади следните колеги:
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1. доц. д-р Симеон Милев – доклад на Конгреса
на счетоводителите и ревизорите на Сърбия –
2008 г.
2. Димитър Желязков – доклад на Конгреса на
Съюза на счетоводителите и ревизорите на
Република Сръпска, 2010 г.
3. Димитър Желязков – доклад на Конгреса на
Ордена на експерт-счетоводителите на Ливан,
Двете страни на
2012 г.
почетния медал
4. Васко Райчев – доклад на Конференция на
ICЕW, 2013 г.
5. Бойко Костов – доклад на Конгреса на KIBR,
2013 г.
6. Бойко Костов – доклад на Конгреса на SOEL,
2014 г.
Освен това членове на Института участват с изказвания в почти всички международни прояви през
всяка календарна година.
Димитър Желязков има две статии, публикувани
във френското списание на Ордена на експерт-счетоводителите през януари 2005 г. и списанието на румънските одитори през декември 2009 г.
Вътрешни отношения и сътрудничество
От самото създаване до момента ИДЕС подържа
регулярни връзки с различните държавни органи, неправителствени организации, учебни заведения, в които се преподава счетоводство и независим финансов
одит, различни медии и сродни организации.
Ако трябва да се изброят основните от тях, те се
свеждат до:
1. Комисии в Народното събрание;
2. БНБ, в т.ч. управление „Банков надзор“;
3. Министерство на финансите;
4. КПНРО по отношение на надзора върху професията;
5. Комисия за финансов надзор (КФН);
6. Сметна палата, където ИДЕС в момента има
представител като член на палатата в лицето
на Емил Евлогиев;
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7. Национален статистически институт;
8. Институт на вътрешните одитори;
9. Съюз на счетоводителите в България;
10. Агенция за финансово разузнаване;
11. Съюз на икономистите;
12. Съюз на данъкоплатците;
13. Българска стопанска камара (БСК);
14. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
15. Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ);
16. Българска търговско-промишлена палата
(БТПП);
17. Камара на независимите оценители в България
(КНОБ);
18. Българска телеграфна агенция (БТА);
19. Българска национална телевизия (БНТ) и други телевизии;
20. Преса;
21. Специализирани издания за счетоводство и независим финансов одит.
Основната цел при осъществяването на вътрешните връзки и отношения е изграждане и поддържане на определена степен на авторитет на професията,
доверие към работата на регистрираните одитори от
страна на работодателите, усъвършенстване на учебните програми по счетоводство и одит в университетите в практико-приложен аспект и популяризирането
на професията в обществен аспект.
Като пример за това сътрудничество можем да
посочим издадената през 2012 г. в гр. София книга
„Одитът в България“. Издатели са Сметната палата,
ИДЕС и Институтът на вътрешните одитори.
В книгата се проследява историята на финансовия одит в публичния и частния сектор в България от
неговото възникване до 2012 г.
Във връзка с това трябва да се посочи следното.
1. Върховната сметна палата е създадена със закон
на 14 декември 1880 г. въз основа на одита на сродните
институции в Западна Европа. Проектът на закона е
внесен от тогавашния министър на финансите Петко
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Каравелов, като принос при неговото разработване
има видният български политик и държавник Стефан
Стамболов. Този проект има 11 члена и щатна таблица.
Върховната сметна палата е закрита на 1 януари 1948 г.
Сметната палата реално е възстановена на 13 октомври 1995 г., когато Народното събрание избира първи
председател доц. д-р Георги Николов.
2. XXII Народно събрание приема „Закон за
Института на заклетите експерт-счетоводители“, публикуван в ДВ, бр. 11 от 17 април 1931 г. Това е рождената
дата на независимия финансов одит на предприятията
от частния сектор в Царство България.
ИЗЕС е закрит съгласно чл. 50 от Закона за счетоводството от 1948 г. Възстановяването на професията
става след приемането от Великото народно събрание
на 3 януари 1991 г. на Закон за счетоводството в сила от
1 април 1991 г.
ИДЕС се създава на база приетия на 28 февруари
1996 г. от Народното събрание Закон за изменение и
допълнение на Закона за счетоводството, публикуван
в ДВ, бр. 21 от 1996 г. Това става на общо учредително
събрание през есента на 1996 г.
3. Институтът на вътрешните одитори в България
(ИВОБ) е създаден през месец юни 2003 г. като правоприемник на Сдружението с нестопанска цел на дейците на финансовия контрол, учредено през 1990 г.
През 2015 г. на 16 април се проведе Първата национална конференция на тема: „Одиторската професия
в контекста на новото европейско законодателство“.
Бяха дискутирани проблемите на професията в контекста на последните директиви на ЕС, касаещи счетоводството и одита, а също и организацията и функционирането на ИДЕС.
Бяха направени експозета във връзка с проект за
нов Закон за счетоводството от Велин Филипов и нов
ЗНФО от Валя Йорданова.
Бе избрана работна група:
 Тошко Поптолев – председател;
 Димитър Желязков – член;
 Мариан Николов – член.
Мандатът на работната група се състоеше в това
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да обобщи направените предложения в резултат на
проведената дискусия и да внесе систематизирани
предложения пред УС на ИДЕС за конкретни практически стъпки и решения.
Работната група изпълни своя мандат и внесе
предложения в УС на ИДЕС, които бяха приети.
След приемането на Закона за счетоводството
(ДВ, бр. 95 от 2015 г.) работната група от ИДЕС имаше
среща с БСК, КРИБ и Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Велин Филипов, като представител на работната група, даде разяснения по практическото прилагане на Закона.
Аналитична среща имаше и през 2016 г. във връзка с проекта за нов ЗНФО.
Във връзка с това БСК от името на трите организации депозира в Народното събрание своето мнение
по някои спорни въпроси, касаещи обхвата на надзора,
осъществяван от КПНРО, налагането на наказания и
независимостта на ИДЕС.
За всяка проява на ИДЕС е имало покани към
представители на държавните органи и организации,
с които Институтът има регулярни отношения за участия, също така и към медиите и специализираните
списания с оглед неговото медийно отразяване.
През 2016 г. има споразумение с БТА за отразяване
на дейността на ИДЕС под форма на информационни
съобщения в рамките на 2-3 страници.
Независимо от постигнатите успехи има какво
още да се желае по отношение на развитието на вътрешните връзки и отношения.
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InterntIOnl nd dOmeStIc
reltIOnSHIpS nd cOOpertIOn
bstract
International relationships and cooperation
ICP’s international relationships and cooperation developed on the basis of the foundations laid by
the National ccounting Directorate with the Ministry
of Finance and the ssociation of Certified Public ccountants.
These first steps created the necessary prerequisites
for drafting the first, amongst former socialist countries,
modern accounting law.
Long-lasting relationships were established between
CP, and subsequently ICP, on the one hand, and the
French professional organizations and the Institute of
Chartered ccountants of England and Wales (ICEW),
on the other hand, which acted as guarantors to CP
and ICP at their admission to membership in IFC and
FEE.
The French professional organizations served also as
a guarantor in respect of the admission of ICP as a full
member of FIDEF and FCM.
ICP has participated in the congresses of the
French public accountants and auditors, without any
interruption, from its establishment till now, being basically represented by Dimitar Jeliazkov. The Presidents
of ICP Prof. Stoyan Durin, PhD, Prof. Mihail Dinev,
PhD, and Boyko Kostov have also taken part in those congresses.
 Cooperation greement has been signed with the
French professional organizations, while with the Institute of Chartered ccountants of England and Wales
(ICEW) an agreement for mutual recognition of diplomas and the right to practice the profession in both
countries has also been signed.
Long-standing relationships have also been established with the ssociation of Chartered Certified
ccountants (АССА).
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ICP participates in the annual sessions of the ISP
Group with UNCTD at the United Nations in Geneva
where it is basically represented by Dimitar Jeliazkov.
Long-standing relationships have also been established with the World Bank’s ccounting and uditing
division for Europe headquartered in Vienna, ustria,
headed as of now by Henri Fortin. Members of the Institute take regularly part in the events organized in Vienna.
ICP actively participates in the annual general meeting
of the international professional organizations where it
is a member.
In addition to the French professional organizations and the Institute of Chartered ccountants of
England and Wales (ICEW), ICP has also entered into
cooperation agreements with the following professional
organizations:
1. The Institute of Chartered ccountants in Ireland
(ICI);
2. L'Institut des R viseurs d'Entreprises (IRE), Belgium;
3. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (CNDCEC), Italy;
4. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor utorizati din Romania (CECCR);
5. Camera uditorilor Financiari din Rom nia
(CFR);
6. Serbian ssociation of ccountants and uditors;
7. ssociation of ccountants and uditors of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;
8. Lebanese ssociation of Certified Public ccountants;
9. Ordre des Experts Comptables de Tunisie;
10. Georgian Federation of Professional ccountants
and uditors.
s a result of the well established international relationships and connections, representatives of the Institute
regularly attend professional events organized by the professional bodies of Poland, the Check Republic, Slovakia,
Hungary, Croatia, Greece, Spain, France, Italy, Serbia, Republica Srpska, etc.
Since its establishment till now, ICP has regularly
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organized international events, such as congresses, conferences, round tables, etc., where a number of foreign
visitors have made presentations.
This practice has been the result of the development
of the international activities of the National ccounting
Directorate with the Ministry of Finance and the ssociation of Certified Public ccountants (CP).
In this regard, it is worth noting the International
Conference on Development of ccounting Practice and
ccounting Legislation in a Market Economy which took
place at the National Palace of Culture in Sofia in the period 27-29 October 1993. t the Conference, 21 reports were
presented, including three reports by foreign guests, i.e.:
1. John Gruner, IFC's Director General;
2. Gilbert Gelard, Director for International Cooperation of the two French professional organizations
and advisor with regard to the national accounting
and auditing legislation in France;
3. David lexander, University of Hull, Great
Britain.
The Conference was also marked by the impressive
international participation from Great
Britain, headed by Sir Peter Kemp, UK
Treasury, and John Warne, General
Secretary of the Institute of Chartered
ccountants of England and Wales
(ICEW).
Representatives from Germany and
Romania also attended.
John Gruner, General Secretary of
IFC, told journalists he was very impressed with what Bulgaria had achieved
in 1990 – 1993 with regard to accounting
and auditing legislation and the organization of the independent financial audit
profession. These perceptions were confirmed by the attendees from Great
Britain, France and Germany.
Following the establishment of SEEPD, on 9 – 10 March 2000, Sofia hosted
the first meeting for discussion with the
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First meeting and debate of SEEPD, 9 –
10 March 2000, Bankya, Sofia. The meeting
was chaired by ssociate Prof. Stoyan
Durin, PhD, and Dimitar Jeliazkov
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participation of representatives from Balkan countries
on Public-Private Sector
Partnership and Legal and
Regulatory
Frameworks.
The meeting was attended
by Dimitar Radev, former
Deputy Minister of Finance,
and now Governor of the
Bulgarian National Bank.
s already noted, in
1999, ICP formally initiated by its statement the
establishment of the South
Eastern European Partnership on ccountancy
Development (SEEPD).
The organization was
initially funded by OECD
and USID, subsequently, also by the ssociation
of Chartered Certified ccountants (АССА), and was
self-financing through the
approved annual membership fees paid by the member
countries of the region.
Initially, the member
countries included:
1. Bulgaria;
2. Romania;
3. Serbia;
4. Macedonia;
5. Republica Srpska;
6. Bosnia and Herzegovina;
7. Croatia;
8. Greece.
The organization had
a President and a Vice President with a two-year term
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of office.
The dministration was headed by an Executive Director.
The first President of SEEPD was Pero Skobic, Serbia, while Marin Toma, Romania was Vice President.
During the second term of office, Marin Toma was
President and Dimitar Jeliazkov, Bulgaria, was Vice President.
During the third term of office, Marin Toma, RomaPero Skobic
nia, was President and Dimitar Jeliazkov, Bulgaria, was
Vice President.
During the fourth term of office, Dimitar Jeliazkov,
Bulgaria, was President and Masum Turker, Turkey, was
Vice President.
Unfortunately, during this term of office, the organization closed down due to lack of sufficient financing for
its activities.
Over the years in which the organization existed, it
was joined by Moldova, the Ukraine and Turkey, while
Macedonia, Croatia and Bosnia and Herzegovina left. We
Prof. Marin Toma
must point out that this regional organization played its
positive role with regard to the professional relationships
of member countries. Each year, meetings for discussions
and general meetings were held in different member countries.
n interest in the organization was also expressed
by the Cyprus professional body which attended the last
meetings and discussions.
In 2005, at the initiative of ICP, two training courses on the practical application of IFRS/IS were held in
Bucharest, with Boyko Kostov and Dimitar Jeliazkov as Dimitar Jeliazkov
lecturers, and in Chisinau, Moldova, with Dimitar Jeliazkov and a representative of СЕССАР, Romania, as
lecturers.
The course in Chisinau was attended by the then
Minister of Finance of Moldova Mihail Pop.
Both training courses were considered as very useful
by participants. Besides, there was a constant exchange
of information between member countries with regard
to the application of accounting and auditing requirements.
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 discussion during the seminar in Chisinau in 2005 with the
participation of the then Minister of Finance of Moldova Mr. Mihail Pop

warding certificates by SEEPD for participation in the seminar
on the application of IS/IFRS in Chisinau, in 2005. Mr. Dimitar
Jeliazkov, Vice President of the organization was the main lecturer
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s a result of SEEPD, our bilateral professional relations with neighboring countries, in particular, Romania,
Serbia and Republica Srpska, improved considerably.
On 4-6 October 2001, an International Conference to
mark the 70th anniversary of ISP and the 10th anniversary of the reestablishment of independent financial audit
in Bulgaria was held in Sofia.
In relation to this, a commemorative book was issued
containing 12 topics.
The Conference’s topic was Present-day Problems
of the udit Profession. Prof. Bobby Barnes and Jeremy
Cripps, PhD, the US, Prof. Marin Toma, Romania, and
ssociate Professor Dusko Dimitrov, PhD, Macedonia, attended the Conference.
In relation to the Conference, a book, containing the
18 presentations made by foreign participants and Bulgarian experts, was published.
On 17-18 pril 2003, a conference with Serbian and
Moldavian international participation on „Challenges
Facing ccounting and uditing at the Begging of the
21th Century“ was held in Varna.  book containing the
presentations made at the conference was published.
On 16 pril 2004, Rousse hosted an International Conference on „The Beginning of the 21th Century
– Trust in the Integrity of uditors and ccountants“.
Jacques Potdevin, FEE’s Vice President, representatives of professional peer organizations from Romania,
Serbia, Montenegro, Slovakia and Italy took part in this
Conference.
On 18 and 19 pril, Sofia hosted the Fourth Congress
of ICP with international
participation on „Sustainable
Economic Development: the
Role of ccounting and uditing“ under the auspices of
Georgi Parvanov, President
of the Republic of Bulgaria.
CC, FCM, and FIDEF
officials, representatives of
professional peer organizations from France, Italy,
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ttendees at the IV Congress of ICP

ttendees at the IV Congress of ICP
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Romania, Serbia, Turkey, Republica Srpska and Tunisia
took part in the work of the
Congress. Thirty one reports,
combined in a book, were
published.
During the Congress, an
updated cooperation agreement was signed with the
French professional organizations.
On 17 pril 2006, in relation to the celebration of
ICP’s Patron Day, an International Conference was held
in Bourgas on The Impact of
Bulgaria ccession to the EU
on the udit Profession and
the ccounting and uditing
Education“.
The Fifth Congress of
ICP with international participation was held in Sofia
on 12 and 13 December 2006.
The Congress was dedicated
to the „ Vision on European
ccounting and uditing“.
Twenty two presentations
were made at the Congress.
Sixteen foreign officials from
professional peer organizations attended the event.
On 12 November 2007,
Sofia hosted a Round Table on
„The Profession of Bulgarian
uditors in Light of the Statutory udit Directive of the
European Parliament“.
The Sixth Congress
of ICP with international participation was held in

Speech by Prof. Mihail Dinev,
PhD, President of ICP

Speech by Prof. Kosta Pergelov

Speech by Prof. Marin Toma, Romania
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VI Congress on Public Oversight and Public
Interest held on 17 and 18 November 2008 in Sofia

The Presidium of the VI Congress
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Statement of Prof. Mihail Dinev,
PhD, Chairman of ICP

Statement of Henri Olivier,
FEE General Secretary

Statement of Jacques Potdevin, FEE President
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Statement of Brigitte Guillebert, advisor on
the domestic activities of Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes (auditors)

Statement of Nikolay Chatalbashev, Chairman of CPOS
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Sofia on 17 and 18 November 2008. The Congress was dedicated to „Public Oversight and Public Interest“. Jacques
Potdevin, President of FEE, Henri Olivier, General Secretary of FEE, the Chairman of the Commission for Public
Oversight of Statutory uditors (CPOS) established by
Parliament, representatives of professional peer organizations from France, Canada, Serbia, Romania, Turkey,
etc., attended the Congress.
On 18 pril 2011, the Seventh Congress of ICP with
international participation was held in Sofia and was dedicated to „The Role of Registered uditors for Enhancing
the Confidence in Bulgarian Economy“.
On 21 February 2012, Sofia hosted a discussion on
the proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council to amend Directive 2006/43/EC with
the participation of officials from ICP, CPOS, EC, FEE
and ICEW.
On 16 and 17 pril 2013, an ccountancy Profession
Strategic Forum was held in Sofia.
On 15 pril 2016, on the occasion of the three anniversaries, i.e. the 85th anniversary of the establishment of
ISP, the 25th anniversary of the reestablishment of the
profession and the 20th anniversary of the establishment
of ICP, a Round Table with international participation
was held in Varna on „Independent Financial udit – Current State and Expected Development“.
s we have already stressed, ICP’s representatives
took active part in the work of IFC, FEE, FIDEF, FCM,
ISB, as well as in various events organized by the World
Bank, Vienna, the sessions of ISR with UNCTD at the
United Nations in Geneva and professional peer organizations from the countries with which we maintain regular
professional relations.
n attestation of our active participation and professional relationships with our partners from abroad
was the fact that in 2007, at the 62th Congress of the Order of Public ccountants in France, held in the town of
Lille, Dimitar Jeliazkov was awarded the honorary medal instituted by the Order for personal contribution to the
development of bilateral professional relations. Together with him, further three individuals were granted the
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Face and
reverse of the
honorary medal
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award – bu Mansur, Lebanon, Rashid Furati, Tunisia and
Marin Toma, Romania. These were the first four persons
to have received the honorary medal instituted by the Order. Furthermore, Dimitar Jeliazkov was elected as FIDEF
Management Board Member for the period 2012 – 2014.
s a result of the well developed international relationships and connections, over the period, training
courses with the participation of foreign lecturers from
France, Great Britain, the US and Italy were organized,
with these events being held not only at the headquarters
of the Institute in Sofia but also at certain regional organizations.
It is difficult to mention all names but we cannot
miss Jacques Potdevin, Herve Puteaux, Bernard Kleiner, Brigitte Guillebert, Janin udas, Prof. Аlain Burleaux,
Marie Kanzatti and Marie Josep Brosse from France,
Rosaulo ala, lex Faucett from Great Britain, Mauricio Magri, Djancarlo ntonini, Maura Kamira, Rafaele
Margelo, Emanuela de Marco, Paulo Operti and Shtarlo
Viccarioli from Italy, Prof. Bobbie Barnes from the US.
It is worth noting that before ICP was admitted in
2006 as a full member of FEE, an inspection had been
made by Jacques Potdevin and Brigitte Guillebert. The
aim of this inspection was to find whether ICP was ready
to become a full member taking into account the relevant
audit and accounting Directives of the European Union,
the scope and content of the applicable IFRS/IS, and the
requirements for the organization and functioning of the
Institute.
The reviewers were fully satisfied with the results of
this inspection and their report to FEE also contributed
for ICP becoming a full member of the organization after a five-year period as associate member.
It is necessary to mention that ICP enjoys high credibility in international aspect due to the development of
international relationships and cooperation.
The colleagues below have made presentations at international congresses and events:
1. ssoc. Prof. Simeon Milev, PhD – a report at the
Congress of ccountants and uditors in Serbia,
2008
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2. Dimitar Jeliazkov – a report at the Congress of the
Union of ccountants and uditors in Republica
Srpska, 2010
3. Dimitar Jeliazkov – a report at the Congress of the
Order of Public ccountants in Lebanon, 2012
4. Vasko Raychev – a report at the Conference of
ICW, 2013
5. Boyko Kostov – a report at the Congress of KIBR,
2013
6. Boyko Kostov – a report at the Congress of SOEL,
2014
Furthermore, members of the Institute participate
with statements in almost all international events in each
calendar year.
Two articles by Dimitar Jeliazkov were published in
the French magazine of the Order of Public ccountants
in January 2005 and the magazine of Romanian auditors
in December 2009.
Domestic relationships and cooperation
Since established till the present day, ICP has maintained regular contacts with various government bodies,
non-government organizations, universities and schools
where accounting and independent financial audit are
taught, the media, and peer organizations.
If we are to mention the principal ones, they would
include:
1. The Commissions of the National ssembly;
2. The Bulgarian National Bank, including Banking
Supervision Department;
3. The Ministry of Finance;
4. The CPOS, with regard to oversight of the profession;
5. The Financial Supervision Commission (FSC);
6. The National udit Office, where ICP is now represented by Emil Evlogiev, a member of the udit
Office;
7. The National Institute of Statistics;
8. The Institute of Internal uditors;
9. The Union of ccountants in Bulgaria;
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10. The Financial Intelligence gency;
11. The Union of Economists;
12. The Union of Taxpayers;
13. The Bulgarian Industrial ssociation (BI);
14. The Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB);
15. ssociation of Industrial Capital in Bulgaria
(BIC);
16. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI);
17. The Chamber of Independent ppraisers in Bulgaria (CIB);
18. The Bulgarian News gency (BT);
19. The Bulgarian National Television (BNT) and
other TVs;
20. The media;
21. Specialized accounting and independent financial audit periodicals and publications.
The principal objective in establishing domestic relationships and contacts is to achieve and maintain a certain
degree of respect to the profession, confidence in the work
performed by statutory auditors on the part of employers,
improvement of study programmes in accounting and auditing at universities in practical and application terms,
and promotion of the profession from a public perspective.
s an example of such cooperation, we can mention
the „uditing in Bulgaria“ book published in Sofia in 2012.
The book was jointly published by the National udit Office, ICP and the Institute of Internal uditors.
On 16 pril 2015, the First National Conference on
„The udit Profession in the context of the New European Legislation“ was held. The problems facing the
profession were discussed in light of the recent Directives
of the European Union affecting accounting and auditing
and ICP’s organization and functioning.
In 2016, an arrangement was made with the Bulgarian News gency (BT) to reflect ICP’s activities in the
form of information messages of 2-3 pages.
Despite the achieved success, there is still room for
progress with regard to the development of domestic contacts and relationships.

228

Независимият финансов одит в Република България

ЗАКлЮЧЕНИЕ
В заключение трябва да се изтъкне следното:
1. В България започна процес на осъзнаването
на значимостта на независимия финансов одит както
от държавните органи и институции, така и от страна
на работодателите.
2. ИДЕС е достоен правоприемник на ИЗЕС и
продължител на организирането на дейността на
независимия финансов одит.
3. ИДЕС, като член на IFC, FEE, FIDEF и FCM,
е завоювал безспорен международен авторитет. Не
случайно Институтът се приема в тези организации
като гарант за приемането на членове на сродни
институти от съседни държави.
4. ИДЕС систематично разви много добри
международни връзки и отношения. Той се приема
като равнопоставен партньор, видно от изложението в
глава четвърта и глава шеста.
5. Налице е процес на непрекъснато
усъвършенстване на неговото функциониране
в унисон с изискванията на международните
регламенти и преди всичко на тези в ЕС.
6. ИДЕС е доказал своята компетентност в
областта на счетоводството и независимия финансов
одит и неговият потенциал може да се използва
ефективно от държавните органи и институции в
законодателен и образователен аспект.
7. ИДЕС се самоконтролира ефективно, като
се имат предвид международните регламенти. По
пътя на пробите и отчитане и осмисляне на грешките
се обезпечава непрекъснат процес на възходящо
развитие.
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Заключение

CONCLUSION
To conclude, the following is worth noting:
1. In Bulgaria, a process has started of
acknowledging the importance of independent financial
audit by both government bodies and institutions and
employers.
2. ICP is a respected legal successor of ISP
continuing to organize the independent financial audit
activities.
3. ICP, as a member of IFC, FEE, FIDEF and
FCM, has achieved undisputed international reputation.
It is no accident that the Institute is considered by
those organizations as a guarantor in the admission
to membership of peer institutions from neighboring
countries.
4. ICP has systematically established very good
international relationships and connections. The
Institute is widely accepted as an equal partner as
evidenced by Chapter Four and Chapter Six.
5. The functioning of the Institute undergoes
a constant process of improvement in line with the
requirements of international regulations and most of
all of those in the EU.
6. ICP has proved its competence in accounting
and independent financial audit and its potential can be
used efficiently by government bodies and institutions in
terms of legislation and education.
7. ICP exercises efficient self control taking into
account international regulations. Drawing the lessons
from trials and learning from the mistakes made, the
Institute ensures the ongoing process of its upward
development.
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