
  

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИДЕС 
ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО 2028 ГОДИНА 

 

Да преоткрием професията! 
 
 
МИСИЯ 
 
ИДЕС е единна организация на дипломираните експерт счетоводители, която 
обединява и представлява членовете си за висококомпетентна и етична 
професионална дейност в името на обществения интерес  и подобряване на средата 
за развитие на икономиката на страната 
 
 
По силата на професионалната традиция и установени общностни ценности, както и на 
законовите изисквания, ИДЕС е единствената организация на професионалните 
счетоводители (под наименованието „дипломирани експерт счетоводители“) в 
България.  Като такава, ИДЕС има задължението и отговорността да бъде единна в 
организационно отношение и да функционира като обединител на професията у нас.  
ИДЕС е законовия, но и естествения представител на професията и нейните членове 
пред институциите, обществеността и международната общност.  Основните ценности 
на нашата професия, без които тя би била невъзможна са висока до изключителност 
компетентност и безкомпромисно етично поведение в дейността и отношенията.  
Съществуването на ИДЕС като обединител и изразител на професията не е самоцелно, 
а е подчинено на обществения интерес.  Именно обществения интерес дава смисъл на 
цялата наша дейност и е в основата на всичко което правим.  ИДЕС дължи своя принос 
за подобряване на инвестиционната среда и стопанското развитие на страната.   
 
 
 
ВИЗИЯ 
 
ИДЕС се стреми да бъде широко призната водеща организация на счетоводната 
професия, с неоспорима репутация на незаобиколим фактор в регулиране на 
обществените отношения касаещи стопанската дейност, финансите и отчетността 
 
ИДЕС трябва да поеме отговорността да обединява професията на счетоводителите в 
България в най-широк обхват, който надхвърля кръга на дипломираните експерт 
счетоводители.  Това лидерство може да бъде признато и осъществено на базата на 
непрекъснато отстоявана професионална репутация, до степен на неоспорима 
незаменимост.  Така притежанието на специфични и общи професионални знания в 
областта на счетоводството, финансовата отчетност и финансите въобще ще получи 
общественото признание, което ще направи ИДЕС незаобиколим фактор при 
решаването на важните въпроси на развитието на българската икономика.  
 
 



СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИДЕС  
ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО 2028 ГОДИНА   Да преоткрием професията!  
 

2 
 

ОТПРАВНА ПОЗИЦИЯ И НАСОКИ 
 
В периода след възстановяването на професията у нас в края на 1991, ИДЕС и неговия 
предшественик, Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители, доведоха 
професията от напълно неизвестна и непозната преди до нивото на което тя е сега – 
високо компетентна, разпознаваема и уважавана.  Главният успех за този близо 
тридесет годишен период е издигането на важността на надеждната финансова 
информация не само в законова норма, но и в споделена ценност на предприемачите, 
бизнес общността, държавата, институциите и крайните й потребители. 
 
В някои отношения обаче, ИДЕС среща предизвикателства и има пространства за по-
нататъшно развитие.   С разрастването на професията организационното 
функциониране и единство е задължителна предпоставка за ефективна дейност.  
Репутацията на професията е и репутация на ИДЕС и всяко поражение върху нея я 
засяга дълбоко и дългосрочно.  Отстояването на добрата репутация на дипломирания 
експерт счетоводител и на ИДЕС като негова организация се постига с последователни 
и съобразени с етичните стандарти действия, с организационна и комуникационна 
работа. Независимостта на професията като фундаментална професионална ценност 
трябва да се утвърждава постоянно и с всякакви етични и законови средства, защото 
загубата й ще е края на професията въобще.  Самочувствието на дипломираните 
експерт счетоводители като незаменими експерти в областта на финансовата 
отчетност и на финансите въобще може да бъде градено само и единствено върху 
висока компетентност, всеобхватно продължаващо обучение и безкомпромисно 
качество на работата. 
 
Законовата рамка на дейността по финансовото отчитане, включваща Закона за 
счетоводството и Закона за независимия финансов одит трябва продължи да се 
развива в посока на задълбочаващи се изисквания към качеството на финансовата 
информация и изразяване на независимо, компетентно професионално мнение върху 
финансовите отчети.  Нерешавания много години въпрос за развитието на Национални 
счетоводни стандарти под една съвременна и последователна концептуална рамка 
вече директно се отразява на качеството на финансовата информация на 
предприятията, които прилагат тази база за финансово отчитане.  ИДЕС следва 
проактивно да поеме значима роля в решаването на този въпрос. 
 
Интереса на бизнеса и обществеността от надеждна и правдива финансова 
информация и компетентна, етична и добре организирана професия на 
регистрираните одитори непрекъснато ще нараства.  Наложилото се през последното 
десетилетие обществено мнение, че независимите финансови одитори носят 
значителна отговорност за ранно установяване и дефиниране на проблеми с 
финансовото състояние и представяне на предприятията и от там – на цялата 
икономика повиши неимоверно очакванията за ползите от независимия финансов 
одит.  Създаването на външна надзорна институция и изисквания за укрепването на 
принципите за корпоративно управление в предприятията , включително в областта на 
отношенията с независимите финансови одитори постави работата на независимите 
финансови одитори във фокуса на повишено обществено внимание и изисквания. Това 
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налага нови организационни и структурни методи на функциониране на 
професионалните организации и на ИДЕС в частност.  
 
ИДЕС се утвърждава пред бизнес обществото и институциите, правителствени и 
неправителствени, като професионална организация с водеща експертиза в областта 
на данъчните услуги и консултиране.  Институтът трябва да продължи да играе 
активна роля за развитие и усъвършенстването на данъчното законодателство и 
практика в България, както и чрез своите членове – за установяване на добри практики 
в областта на данъчните услуги.  
 
Развитието на професията в Европа и в глобален аспект среща невиждани до скоро 
предизвикателства.  От една страна технологиите, дигитализацията и изкуствения 
интелект вече променят и ще продължат да променят съществено бизнеса, клиентите 
и ангажиментите за които професионалните счетоводители и независимите одитори в 
частност ще бъдат наемани.  От друга страна счетоводството и одита като процес и 
методология също търпят фундаментални промени, главно в работата с 
натрупващата се база данни и съответните технологични подходи и инструменти за 
използването й.  Вече е несъмнено, че в период до пет-десет години професията ще е 
съществено различна като обект на изисквания и очаквания, като приложими 
стандарти и методология и краен продукт.    
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 2028 
 

I. РАЗШИРЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ПРИНОСА НА ИДЕС ЗА НЕПРЕКЪСНАТО 
ПОДОБРАВАНЕ НА ИНВЕСТЦИОННИЯ КЛИМАТ И СТОПАНСКАТА СРЕДА В 
БЪЛГАРИЯ И ЗА СТАБИЛЕН ИКОНОМИЧЕСК РАСТЕЖ  

 
 

1. Подобряване и структурно и организационно заздравяване на средата за 
финансово отчитане в България: 
• Развитие на счетоводното законодателство в посока на повишаване 

изискванията и създаване на предпоставки за повишаване на качеството и 
надеждността на финансовата информация публикувана от предприятията.  

• Създаване на национален консултативен орган по счетоводство, със 
значимата роля на ИДЕС, които до поеме методологическа и методическа 
функция в областта на счетоводството и публичната финансова отчетност в 
България функциите на съществуващия в предходни периоди Национален 
съвет по счетоводство. 

• Интегриране на счетоводната професия и изграждането на единна, силна 
представителна организация на съставителите на финансови отчети и на 
упражняващите счетоводната професия;  

• Участие в процеса на разработването на модерни, актуални и съответни на 
изискванията на времето национални счетоводни стандарти или на 
възприемането на международните стандарти за финансово отчитане на 
малки и средни предприятия 



СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИДЕС  
ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО 2028 ГОДИНА   Да преоткрием професията!  
 

4 
 

• Изграждане и поддържане на взаимоотношения с бизнес общността в 
страната и представителните работодателски организации на базата на 
взаимно уважение и сътрудничество в подобряването и развитието на 
средата за правене на бизнес в България 

• Установяване на работни взаимоотношения с правителствените и други 
държавни институции относно внедряването на Европейски стандарти за 
финансово отчитане на публичния сектор   
 

 
2. Взаимодействие с надзорния орган, което спомага за подобряване на 

качеството на дейността по законовите одити в името на публичния интерес: 
• Отстояване на професионалната независимост и интересите на професията 

на регистрираните одитори чрез постигане на ясно дефинирани надзорни 
цели и очертаване на ясна разграничителна линия между правата и 
задълженията на надзорния орган и тези на ИДЕС 

• Договаряне на делегираните функции по начин, който ясно определя 
отговорностите на надзорния орган и ИДЕС и създава основа за надеждна 
оценка на упражняването им 

• Сътрудничество с надзорния орган пред законодателните, правителствените 
регулаторни и други органи и институции при решаването на ключовите 
стратегически въпроси на професията 

 
 
 

II. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ИДЕС 
  
 

1. Организационно и структурно укрепване на ИДЕС като гаранция за 
поддържането на водещата му роля в областта на независимия финансов 
одит и счетоводството: 
• Усъвършенстване на организационната и управленска структура на ИДЕС с 

цел добавяне на съдържание към дейността й и увеличаване на ползите за 
членовете 

• Предефиниране на функциите и отговорностите на органите на ИДЕС за 
постигане на ефективно управление на процесите при по-добра 
координация и съгласуваност при взимането и изпълнението на решения  

• Упражняване на делегираните функции по начин, който освен да 
удовлетворява надзорните и регулаторни изисквания да добавя стойност за 
участниците в процесите, които тези функции покриват 

• Укрепване на единството на членовете на ИДЕС на база на споделени 
ценности и възприемане на дългосрочни мероприятия за привличане на 
млади хора в професията 

• Обогатяване със съдържание дейността на регионалните организации и 
подобряване на взаимодействието им органите на управление и 
администрацията на ИДЕС 
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2. Издигане на участието на ИДЕС в международното сътрудничество като 

важен приоритет в условията на глобализираща се икономика и финанси и 
глобални предизвикателства пред професията: 
• Поддържане и повишаване на ролята на ИДЕС като пълноправен член на 

професията в европейски и глобален мащаб. 
• Активно участие в дейността на съответните организации на 

професионалните счетоводители и одитори в Европа и света като мощно 
средство за осигуряване на международна институционална подкрепа за 
професията в България 

• Отстояване на позиции на споделени интереси при решаването на 
общозначими въпроси на професията в сътрудничество с професионални 
организации от други страни 

• Интензивно сътрудничество с водещи професионални организации от 
Европа и света за постигане на цели свързани с упражняването на 
функциите на ИДЕС и организационното й укрепване 

 
 
 

III. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР  
 
 

1. Засилване на организационната и професионална подкрепа от ИДЕС за 
членовете с цел повишаване на ползите от съществуването и 
функционирането на организацията 
• Развитие и прилагане на мероприятия и  други форми на подкрепа за 

малките и средни одиторски практики (МСОП), включващо методология, 
контрол на качеството, управление на рисковете, практически пособия и др. 

• Издигане на ролята на УМС и обезпечаване на дейността му на ново по-
високо ниво в съответствие с непрекъснато нарастващите нужди на 
членовете от знания, методологична и практическа помощ 

• Възприемане на нов модел на система за продължаващо обучение, която по 
обхват, съдържание и обезпеченост с ресурси да осигури в пълна степен 
възможности за членовете да поддържат и развиват своята квалификация 
на ниво съответно на нарасналите очаквания за знания, компетентност и 
етично поведение и законосъобразност за осъществяване на дейността и в 
перспективата на технологичната революция, дигитализацията и 
изкуствения интелект 

• Разширяване на преводаческата и издателска дейност на ИДЕС относно 
теоретични, методологични и практични материали имащи отношение към 
одиторската практика 

• Осигуряване на постоянна и достъпна професионална и защита на 
членовете на ИДЕС в подкрепа на независимостта, правото на 
професионално мнение и преценка и самостоятелност при изпълнението на 
ангажиментите 
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2. Поддържане и подобряване на средата за развитие на одиторската професия: 

• Продължаващо изграждане на култура на непоносимост към нарушенията 
на Етичния кодекс и на професионалната етика като фундамент на 
одиторската професия 

• Създаване на всички необходими условия за поддържане на пълно 
съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти, етичен 
кодекс и стандарти за обучение от страна на регистрираните одитори 

• Сътрудничество със средните и висши училища относно програмите за 
обучение и поддържане на високо качество на образованието като 
фундаментална предпоставка за добре подготвени бъдещи кандидати за 
влизане в професията на регистрирания одитор 

• Промотиране и установяване на предстоящите реформи на ниво Европейски 
съюз в областта на данъчните системи и международното данъчно 
облагане. Подобряване на данъчната среда и практика чрез въвеждане на 
етични принципи сред експерти, предоставящи данъчни услуги, както 
членове на Института така и на други организации 

• Разширяване на приложимостта на ангажименти за одит на нефинансова 
информация, както и на други ангажименти за изразяване на сигурност 

• Разширяване на полето на одиторската дейност чрез иницииране на нови 
иновативни приложения на компетентността и независимостта на 
регистрираните одитори 

• Засилване участието на професията в осъществяването на идеята за 
финансов интегритет на професионалния счетоводител и създаването и 
поддържането на стопанска среда на почтеност и справедливи отношения    

• Активно промотиране на капацитета на регистрираните одитори по 
отношение на ангажименти свързани с финансовото отчитане на публичния 
сектор в контекста на възприемане на Европейски стандарти основани на 
принципа на начисляване  

 
Този стратегически документ е приет от Общото събрание на ИДЕС проведено на 13 
януари 2020.   


