
ДО 
Счетоводната колегия на България,  
настояща и бъдеща

ОТНОСНО: Четвърто издание на Албум на първичните счетоводни документи.
  
Уважаеми студенти, преподаватели, практикуващи счетоводители, експерт-

счетоводители и регистрирани одитори, 

Новина на сайта: Очаквайте четвъртото издание на Албум на първичните счетоводни документи.
Един резултат от юбилея на проф. Дурин на 26.09.2012 г. е, че получихме деликатни послания, потвърждаващи, че Албума 

действително липсва на счетоводната колегия. Бяхме запитани от преподаватели и наши автори кога те, техните студенти 
и колеги-счетоводители могат да разчитат на това издание? 

С авторите на третото издание на Албума на първичните счетоводни документи, което отдавна е библиографска рядкост, об-
съдихме работата по четвъртото му издание. Трябва да се издължаваме и затова работата вече започва (по-скоро – про-
дължава, защото никога не е прекъсвала!), но отговор за срока засега нямаме. Може би в началото на следващата година? 

Въпросите, които решават съдбата на всяко издание са много, като най-важният е, 
дали ще има читателски интерес. 

Позволяваме си да отправим запитване към счетоводителите, познаващи и ползва-
щи първите три издания на Албума, както и към бъдещите кадри. 

1. Проявявате ли интерес към актуализирано четвърто издание на Албума? 
2. Какво предпочитате – класическо хартиено или електронно издание? Може 

да прегледате нашите публикувани досега електронни книги ТУК. 
3. Колко класически книги бихте взели за вашата професионална библиотека? 

Разчитаме на вашите отговори от този ЛИНК към създаване на мейл със специа-
лен субект - „I az sam ZA 4-toto izdanie na Albuma, Chitatel na ForCom“.  

По този начин ще станете членове на фен-клуба и ще имате специални условия. 
Ще се погрижим да Ви информираме за развитието на проекта! 
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