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3. Докторска дисертация на тема: 
Анализ на зависимостта на се-
бестойността на железопътните 
превози от технико-икономи-
ческите фактори, УНСС (ВИИ 
„К.Маркс”), София, 1975 г.

4. Фактори за използване на под-
вижния състав и връзката им със 
себестойността на железопът-
ните превози, трудове на УНСС 
(ВИИ), том II, София 1975 г.

5. Анализ на зависимостта на ос-път-
нически вагон, състава на влака 
и участъковата скорост по метода 
на разходните ставки, трудове на 
УНСС (ВИИ), том III, София 1975 г.

6. Счетоводна отчетност и анализ 
на баланса на транспортните 
организации, изд. УНСС (ВИИ), 
София 1977 г.

В изданието са посочени в списъчна форма основните трудове на проф. д-р Стоян Дурин. 
Те са подредени като самостоятелни издания и издания в съавторство.

Издание с особено значение за теорията и практиката на счетоводството при условията 
на пазарната икономика е книгата „Счетоводство на предприятието”, която има 15 
издания с тираж повече от 100 000 екземпляра. Това е една от първите книги по 
счетоводство в Република България съобразно пазарните правила. В дванадесетото 
издание за първи път счетоводното отчитане на дейността на предприятието е пред-
ставено в систематичен вид на база изискванията на Международните стандарти за 
финансово отчитане. То бе съпътствано с електронна емисия на книгата на диск, 
което се случва за първи път в Република България.

Под ръководството на проф. д-р Стоян Дурин са разработени и приети всички нормативни 
актове по счетоводство през периода от 1991–2001 г. Голяма е заслугата на проф. 
д-р Стоян Дурин по внедряването на счетоводното законодателство в практиката 
на Република България.

Проф. д-р Стоян Дурин е един от главните организатори по възстановяването на оди-
торската професия в Република България. Той е първият председател на ИДЕС и 
работи като такъв в продължение на два мандата – 1996–2002 г. 

В книгата са публикувани и разкази от колеги, студенти, сътрудници и приятели на 
Професора.

Посетете и сайта на Професора и неговия екип: http://www.durinandpartners.com/.
Какво казва интернет за Професора? 

дипломиран експерт-счетоводител Даниела Стоянова Дурина
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второ факсимилно електронно издание

Съавтори на първото издание (по реда на срещане):
самият професор (страницата, следваща 12-та); проф. Михаил Динев; Ивановци: Дочев и 

Златков; Радка Соколова; Живко Бонев; Веселин Дамянов; Бояна Тончева; Емил Евлогиев; 
Йорданови: Валя, Рени и Димитър; Васко Райчев; Снежана Башева; Христо Маврудиев; Нина 
Мишева; пожелали анонимност студенти; Ясен Висулчев, Мария Танева; Христо Славов; Асен 
Ризов; екипът на издателство Раабе; Елена Витски; Юра Шишкова; Дочо Дочев; Роза Тотева 

и Русенския филиал на дипломираните експерт-счетоводители
Редактор на първото издание – няма

Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска 

Първото издание беше подписано за печат 13 юли 2007 г. (петък)
и излезе от печат на 26 септември 2007 г. – деня на 70-годишния юбилей на Професора

Печат – „Илинда” ООД
Подготовка за публикуване на второто факсимилно електронно издание Ясен Висулчев, 
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© Даниела Стоянова Дурина и останалите автори от карето, София, 2007, 2012.
© Издателство „ФорКом”, София, 2007, 2012
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 963-32-32

Заявки за всички издания и формуляри на издателството се приемат и по мрежата:  
http://www.forcom-bg.com/; e-Mail: izdatelstvoto@forcom-bg.com
ISBN, хартиено издание: 978-954-464-163-4

ISBN, електронна книга с формат *.epub: 978-954-464-197-9

Първа Публикация

Отчитане дейността на производ-
ствените единици от основното 
производство – сп. „Отчетност 
и контрол в селското стопанство”, 
кн. 7, 1966 г.

I. СамоСтоятелни изда-
ния

1. Калкулация и анализ на себе-
стойността на превозите в транс-
портните предприятия, изд. УНСС 
(ВИИ), София 1970 г.

2. Сборник задачи по счетоводство 
на транспортните организации, 
изд. УНСС (ВИИ), София 1974 г.

http://www.durinandpartners.com/
http://www.google.bg/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_enBG285BG286&q=%d0%a1%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd+%d0%94%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd
http://www.forcom-bg.com/
mailto:izdatelstvoto%40forcom-bg.com?subject=Ot%20Chitatel%20na%20%22Prof.%20d-r%20Stoyan%20Durin%20-%20Kratka%20bibliografia%20na%20osnovnite%20trudove%22
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7. Основи на счетоводната отчет-
ност, изд. ВСШ при МВР, София 
1986 г.

8. Национален сметкоплан – теория 
и практика, изд. ФорКом, София 
1991 г.

9. Счетоводство на предприятие-
то – първо издание, изд. ФорКом, 
София 1992 г.

10. Счетоводство на предприятие-
то – второ издание, изд. ФорКом, 
София 1993 г.

11. Счетоводство на предприятие-
то – трето издание, изд. ФорКом, 
София 1994 г.

12. Национален сметкоплан – теория 
и практика, изд. ФорКом, София 
1994 г.

13. Счетоводни отчети при условията 
на свръхинфлация, изд. „Персонал 
консулт” ЛД, София 1994 г.

14. Международни счетоводни стан-
дарти и Национални счетоводни 
стандарти (пояснения по прила-
гането им), изд. ФорКом, София 
1994 г.

15. Счетоводство на предприятие-
то – четвърто издание, изд. Фор-
Ком, София 1995 г.

16. Счетоводство на предприятие-
то – пето издание, изд. ФорКом, 
София 1995 г.

17. Счетоводно отчитане на времен-
ните разлики, изд. Делова седми-
ца, София 1995 г.

18. Счетоводство на предприятие-
то – шесто издание, изд. ФорКом, 
София 1996 г.

19. Счетоводство на предприятие-
то – седмо издание, изд. ФорКом, 
София 1996 г.

20. Отчитане на данъка върху печал-
бата и данъка за общините, изд. 
ФорКом, София, 1996 г.

21. Счетоводство на предприятие-
то – осмо издание, изд. ФорКом, 
София 1997 г.

22. Счетоводство на предприятие-
то – девето издание, изд. Фор-
Ком, София 1998 г.

23. Отчитане на данъците, изд. Фор-
Ком, София 1999 г.

24. Деноминацията и счетоводство-
то, изд. ФорКом, София 1999 г.

25. Преоценка на активите и пасиви-
те, изд. „Информа интелект” ООД, 
София 1999 г. 

26. Счетоводство на предприятие-
то – десето издание, изд. Фор-
Ком, София 1999 г. и 2001 г.

25. Национални счетоводни стан-
дарти – теория и практика, изд. 
ФорКом, София 1999 г.

27. Финансови инструменти в прак-
тиката на предприятието, изд. 
ОРПК „Мисъл”, София 2001 г.

28. Закон за счетоводството и Закон 
за независимия финансов одит 
(коментари), ИК „Труд и право”, 
София 2002 г.

29. Сметкопланът (възможности за 
използване на счетоводните 
сметки), изд. Мисъл, София 2002 г.

30. Годишен финансов отчет, изд. 
„Труд и право”, София 2002 г.

31. Отчитане на активите и на паси-
вите по отсрочени данъци, изд. 
„Плутон 1”, Пловдив 2003 г.

32. Методики на първия телевизионен 
интернет-семинар „Международни 
счетоводни стандарти”, организа-
тор и издател Делова седмица – 
медиа през 2003 година:

а) Методика 1 – Общи постановки за 
изготвяне и представяне на финан-
совите отчети. МСС 1 Представяне 
на финансовите отчети.

б) Методика 2 – МСС 7 Отчети за 
паричните потоци. МСС 8 Нетна 
печалба или загуба за периода, 
фундаментални грешки и промени 
в счетоводната политика. 

в) Методика 5 – МСС 10 Събития 
след датата на баланса. МСС 
33 – Доходи на акция. МСС 34 
Междинно финансово отчитане

г) Методика 6 – МСС 2 Материал-
ни запаси, МСС 14 Отчитане по 
сектори и МСС 15 Информация, 
отразяваща промените в цените.

д) Методика 7 – МСС 27 Консоли-
дирани финансови отчети и отчи-
тане на инвестициите в дъщерни 
предприятия. МСС 28 Отчитане 
на инвестициите в асоциирани 
предприятия. МСС 31 Счетоводно 
отчитане на дялове в съвместни 
предприятия.

е) Методика 9 – МСС 26 Счетовод-
ство и отчитане на пенсионните 
планове, МСС 29 Финансово от-
читане при свръхинфлационни ико-
номики и МСС 30 Оповестявания 
във финансовите отчети на банки 
и други сходни финансови институ-
ции.

ж) Методика 10 – МСС 11 Договори 
за строителство и МСС 22 Бизнес 
комбинации.

з) Методика 12 – МСС 32 Финансо-
ви инструменти: оповестяване и 
представяне и МСС 39 Финансови 
инструменти: признаване и оценя-
ване.

33. Индивидуални финансови отче-
ти. Консолидирани финансови 
отчети. Показатели за финансо-
во-счетоводен анализ. (Библи-
отека „Счетоводно отчитане при 
прилагане на МСФО”), ИК „Плутон 
– 1”, Пловдив 2007 г.
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II. издания в Съавтор-
Ство

1. В съавторство с доц. Ст. Иванов – 
Сборник от задачи по счетовод-
ство на социалистическите сел-
скостопански предприятия I и 
II част, изд. УНСС (ВИИ), София 
1967 г.

2. В съавторство с проф. Ал. Геор-
гиев – Счетоводна отчетност на 
транспортните предприятия, изд. 
УНСС (ВИИ), София, 1969 г.

3. В съавторство с доц. Ст. Иванов – 
Сборник от задачи по счетовод-
ство на социалистическите сел-
скостопански предприятия, изд. 
УНСС (ВИИ), София 1970 г.

4. В съавторство с доц. Ст. Иванов – 
Сборник от задачи по счетовод-
ство на социалистическите сел-
скостопански предприятия, изд. 
УНСС (ВИИ), София 1971 г.

5. В съавторство с проф. Д.Данаилов, 
проф. М. Динев, проф. С. Савов и 
Тр. Германов – Система за упра-
вление на комсомолската дей-
ност на студентите в НРБ, изд. 
ЦК на ДКМС, София 1972 г.

6. В съавторство с проф. Ал. Геор-
гиев – Счетоводна отчетност на 
транспортните стопански орга-
низации, изд. „Наука и изкуство”, 
София 1973 г.

7. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – първо издание, 
ФорКом, София 1991 г.

8. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – второ издание, 
ФорКом, София 1992 г.

9. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – трето издание, 
ФорКом, София 1994 г.

10. В съавторство с Д. Желязков и д-р 
Ив. Златков – Справочник по сче-
товодство – четвърто издание, 
ФорКом, София 1994 г.

11. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – пето издание, 
ФорКом, София 1995 г.

12. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – шесто издание, 
ФорКом, София 1995 г.

13. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – седмо издание, 
ФорКом, София 1996 г.

14. В съавторство с К. Драгийска и д-р 
Ив. Златков – Ревалоризация на 
активите и пасивите, изд. „Инфор-
ма интелект” ООД, София 1997 г.

15. В съавторство с Д. Желязков и 
д-р Ив. Златков – Справочник по 
счетоводство – осмо издание, 
ФорКом, София 1998 г.

16. Участие в колектив с ръководител 
проф. Б. Славков – Данъчно обла-
гане и счетоводно приключване, 
ИК „Труд и право”, София 1999 г., 
2000 г., 2001 г., 2002 г. и 2003 г.

17. В съавторство с колектив – Текущо 

данъчно и счетоводно отчитане 
и годишно счетоводно приключ-
ване за 2001 г., ИК Коман, София 
2001 г.

18. В съавторство с Ан. Георгиева, 
Цв. Янкова, д-р Е. Ценова, Ив. 
Кондарев, д-р Ив. Златков, д-р Л. 
Мермерска, Н. Ризов – Данъчно 
облагане и счетоводно приключ-
ване, ИК „Труд и право”, София 
2004 г. и 2005 г.

19. В съавторство с доц. Ст. Алексан-
дров и проф. Б. Славков – Финан-
сово управление на фирмата, ИК. 
„Труд и право”, София 2000 г.

20. В съавторство със ст.н.с. Ж. Бо-
нев – Речник на счетоводните 
термини, изд. „Делова седмица” 
АД, София 2000 г.

21. В съавторство с Д. Дурина – Счето-
водство на предприятието – еди-
надесето издание, изд. ФорКом, 
София 2002 г.

Съавтори
22. В съавторство с Д. Дурина – Меж-

дународни счетоводни стандар-
ти – коментари и счетоводни 
решения, изд. ФорКом, София 
2003 г.

Професора и двата обекта
23. В съавторство с доц. Б. Йонкова, 

д-р Д. Фесчиян, д-р Л. Рангелова и 
д-р Иво Чехларов – Международни 
счетоводни стандарти – методи-
ка, казуси, решения, изд. „Делова 
седмица консулт”, София 2003 г.

24. Албум на първичните счетовод-
ни документи (в съавторство с Б. 
Костов, Д. Дурина, Д. Йорданов, М. 
Танева и Я.Висулчев), изд. ФорКом 
2003 г.

25. В съавторство с Д. Дурина – Счето-
водство на предприятието – два-
надесето издание, изд. ФорКом, 
София 2003 и 2004 г.

26. В съавторство с доц. д-р Хр. Ко-
лева, ст.н.с. д-р Ж. Бонев, д-р Ив. 
Златков, Д. Дурина, Б. Костов, Ив. 
Дочев, Е. Евлогиев, Д. Йорданов – 
Практически наръчник по Между-
народни стандарти за финансови 
отчети, изд. РААБЕ, София 2004 
т. (с актуализация всяка следваща 
година).

27. В съавторство с доц. д-р Хр. Ко-
лева, ст.н.с. д-р Ж. Бонев, д-р Ив. 
Златков, Д. Дурина, Б. Костов, Ив. 
Дочев , Е. Евлогиев – Счетоводно 
и данъчно отчитане (конкретни 
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счетоводни и данъчни решения), 
изд. РААБЕ, София 2005 г.

28. В съавторство с Д. Дурина – На-
ръчник по счетоводство на мал-
ки и средни предприятия, изд. 
ФорКом, София 2005 г.

29. В съавторство с Д. Дурина – Сче-
товодни политики и годишни 
финансови отчети, изд. ФорКом, 
София 2005 г.

30. В съавторство с д-р Ив. Златков, Ив. 
Дочев и Г. Петков – Годишно сче-
товодно и данъчно приключване 
2005 г., изд. Доби прес, София, 
2005 г.

31. В съавторство с д-р Ив. Златков, 
Ив. Дочев, Д. Дурина и д-р Р. По-
жаревска – Годишно счетоводно 
и данъчно приключване 2006 г., 
Доби прес, София 2006 г.

32. В съавторство с Д. Дурина – Сче-
товодство на предприятието – 
четиринадесето издание, изд. 
ФорКом 2006 г.

33. В съавторство с Д. Дурина – Сме-
ткоплан. Счетоводни стандарти. 
Закон за счетоводството. Закон 
за малките и средни предприя-
тия. (Наръчник по счетоводство 
за малки и средни предприятия), 
изд. ФорКом, София 2006 г.

34. В съавторство с Д. Дурина – Счето-
водство на предприятието – пет-
надесето издание, изд. ФорКом, 
София 2007 г.

III. доклади на научни 
конференции

1. Счетоводната отчетност в борбата 
за повишаване рентабилността на 
транспорта. Научно-практическа 
конференция на тема „Роля на сче-
товодната отчетност и счетоводните 
работници за повишаване ефектив-
ността и подобряване качеството на 
стопанската дейност”, УНСС (ВИИ), 
22 и 23 септември 1977 г.

2. Счетоводната отчетност в услови-
ята на самоуправлението и само-
финансирането на предприятията. 
Научно-практическа конференция 
на тема „Проблеми на счетоводна-
та отчетност, вътрешния финансов 
контрол и икономическия анализ 
в условията на преустройство на 
икономиката”, Варна 1988 г.

3. Проблеми на отчитането на експло-
атационните разходи в транспорта. 
Научна конференция на тема „Ак-
туални проблеми на икономиката 
и управлението на транспорта”, 
София 1990 г.

4. Закон за счетоводството и коо-
перациите. Научно-практическа 
конференция на тема „Коопера-
цията в условията на пазарната 
икономика”, София 1991 г.

5. Развитие на счетоводното законо-
дателство в Република България в 
условията на пазарната икономи-
ка. Международна конференция на 
тема „Развитие на счетоводството 
и счетоводното законодателство в 
условията на пазарната икономи-
ка”, изд. ФорКом, София 1993 г.

6. Проблеми на счетоводния процес 
и неговото решаване в съответ-
ствие със световните стандарти. 

Конференция на ИДЕС на тема „70 
години независим одит в България 
и 10 години от възстановяването на 
одиторската професия”, 2001 г.

7. Съвременни проблеми на одитор-
ската професия. Конференция на 
ИДЕС на тема „Съвременни про-
блеми на одиторската професия”, 
2001 г.

8. Нови изисквания към счетоводство-
то в България. Конференция на 
ОРПК „Мисъл” на тема „Прилагане 
на новото счетоводно законодател-
ство”, 2002 г.

9. Изисквания към счетоводното за-
конодателство в България. Конфе-
ренция на ОРПК „Мисъл” на тема 
„Взаимодействие на счетоводната 
и данъчната системи”, 2002 г.

10. Към въпроса за показателите на 
финансово-счетоводния анализ. 
Конференция на ИДЕС на тема 
„Началото на ХХI век – доверие 
в почтеността на счетоводители и 
одитори”, 2004 г.

11. Счетоводството в Република Бълга-
рия и Международните счетоводни 
стандарти. Семинар – конферен-
ция, организиран от ИДЕС и БЦ 
„Информа интелект” ООД на 04.10. 
2004 г.

12. Международните стандарти за фи-
нансово отчитане – теория, прак-
тика, обучение. Конференция на 
катедра „Счетоводство и анализ” 
в УНСС, 2006 г.

13. Счетоводството и практиката. Кон-
ференция на Варненския свободен 
университет „Черноризец храбър”, 

Университетско издателство, Варна 
2007 г.

IV. Публикации в чуж-
деСтранни издания

1. Revista de CONTABILITATE, кн. 12, 
Букурещ 1986 г.

2. JRAMVITEL es ugyviteltechnika, кн. 
12, Будапеща 1986 г.
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V. научно ръководСтво 
на издания

1. Методологически указания за 
счетоводната отчетност при ус-
ловията на автоматизирана об-
работка на информацията, изд. 
на МФ, София 1987 г.

2. Международни счетоводни стан-
дарти (част I и част II), изд. ВУЦ 
„Квалима”, София 1990 г.

3. Библиотека за счетоводителя 
(методики), изд. Дикта-интелект, 
София 1991 г.

4. Библиотека за счетоводителя 
(практически примери), изд. Ди-
кта-интелект, София 1991 г.

5. Указания за прилагането на На-
ционални счетоводни стандарти, 
изд. сп. „Бюджетът” (МФ), София 
1996 г.

6. Национален сметкоплан за сто-
панската дейност, изд. на ИДЕС 
и изд. „Мисъл”, София 2002 г.

7. Национални счетоводни стандар-
ти, ИК „Труд и право”, София 2002 
г.

8. Национален сметкоплан, ИК „Труд 
и право”, София 2002 г.

9. Система на текущо и периодично 
счетоводно отчитане (на НЕК), 
изд. ФорКом, София 2005 г. 

10. Наръчник по счетоводство (на 
ТЕЦ „Варна”), изд. ФорКом, София 
2005 г.

11. Счетоводни политики (на АЕЦ), 
изд. ФорКом, София 2006 г.

12. Библиотека „Счетоводно отчита-
не при прилагане на МСФО”, ИК 
„Плутон – 1”, Пловдив 2007 г.

VI. Приети нормативни 
актове, разработени Под 
ръководСтвото на Проф. 

д-р Стоян дурин

1. Закон за счетоводството, 1991 г.

2. Закон За счетоводството 2001 г.

3. Закон за независимия финансов 
одит, 2001 г.

4. Национален сметкоплан, 1991 г.

5. Национални счетоводни стандарти 
(в периода от 1992 г до 2001 г.)

VII. други Публикации

Статии в списания и вестници: Сче-
товодство и контрол, Отчетност 
и контрол в селското стопанство, 
Железопътен транспорт, Български 
счетоводител, Бюджетът, ИДЕС, 
Счетоводство плюс, Счетоводство 
ХХI век, Актив, Бизнес финанси 
счетоводство, Счетомания, Делова 
седмица и други.

Биографични данни

Загубване на идентичността
През 1976 г. му е присъдена научната 

степен „Доктор по икономика” (Кан-
дидат на икономическите науки).

През 1978 г. му е присъдено науч-
ното звание „Доцент”.

От 01 юни 1985 г. преминава на работа 
в Министерство на финансите – 
първоначално като директор на 
дирекция „Методология на счето-
водната отчетност” и по-късно като 
началник на управление „Нацио-
нално счетоводство”.

От 1991 г. е дипломиран експерт-сче-
товодител и регистриран одитор. 
Провеждал е обучение на счетово-
дители от практиката по Финансово 
счетоводство и по Международните 
стандарти за финансово отчитане.

През 1999 г. е избран в УНСС за из-
вънреден професор

Има добър опит по осъществяване на 
независим финансов одит в пред-
приятия от всички отрасли на ико-
номиката.

Роден е на 26 септември 1937 година 
в с. Блатец, Кюстендилско.

Средно икономическо образование по 
счетоводство придобива през 1955 
г. в Икономическия техникум гр. 
Кюстендил.

Знаменосец
През 1960 г. получава диплом за завър-

шено висше образование във Вис-
шия икономически институт „Карл 
Маркс” София (сега Университет по 
национално и световно стопанство).

Работил е като счетоводител в пред-
приятие за строителна дейност, 
финансов ревизор в ЦК на ДКМС, 
преподавател във УНСС (преди 
ВИИ „Карл Маркс” София) като 
асистент, доцент и професор. Сега 
е пенсионер и хоноруван препо-
давател в УНСС – чете лекции на 
бакалаври по дисциплината „Ос-
нови на счетоводството” и на ма-
гистри по дисциплините „Спецкурс 
по Международни стандарти за 
финансово отчитане” и „Спецкурс 
по одиторски стандарти”.
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интересни случки
(СЪБИТИЯ И СЛУЧКИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСОРА)

През есента на 1990 г. обсъждахме 
проекта на Закона за счетоводството. 
Основен консултант по съдържанието на 
проекта беше г-н Жилбер Желард (сега 
член на Съвета по МСС) от Франция. 
Всички негови бележки се вземаха под 
внимание. Той предложи в Закона за 
счетоводството да няма глава (раздел) 
за Главните счетоводители. Аз не можех 
да приема този негов подход. Започнах 
да му чета лекция за мястото, ролята и 
отговорността на главния счетоводител. 
Той слуша, слуша… и много любезно 
каза „Каквото желаете – това запишете 
по този проблем, но не искайте от мен 
становище по него...”. И единственото, 
което ние направихме е, че съкратихме 
текстовете по тази глава.

7
Като приложение на Закона за сче-

товодството от 1991 г. се представи и 
Отчетът за приходите и разходите. По 
повод на него бизнесмен пита как не Ви 
е срам господин Дурин да предвидите 
в групата на приходите „разходи за 
придобиване на дълготрайни активи”. По 
силата на това тези разходи стават обект 
на облагане с данък върху печалбата. 

Първоначалните обяснения за това, 
че сумите по този запис не увеличават 
приходите, а те са само коректив на 
посочените разходи по икономически 
елементи и не даваха положителни 
резултати.

В последствие такива въпроси не 
се задаваха, тъй като всички се убедиха 
защо тези разходи са посочени в групата 
на „приходите”.

7
Още преди приемане на Закона за 

счетоводството и националния сметко-

1. разказани от ПрофеСо-
ра

През 1990 г. имах срещи с предста-
вители на МВФ и СБ, които посещаваха 
Република България. Всички те постави-
ха искането си счетоводството в нашата 
страна да се приведе в съответствие с 
изискванията на пазарната икономика. 
На всички обяснявах, че разработваме и 
ще бъде приет Закон за счетоводството, 
който нормативно ще осигури създаване-
то на нова счетоводна система.

През същата година се проведе 
„кръгла маса” с участието на основни 
политически лидери на партии и движе-
ния. На тази среща се решиха различни 
въпроси, един от който бе какви закони 
да приеме Великото народно събрание, 
като в тази група не бе включен Закона 
за счетоводството. Представители на 
финансовите институции и колеги от 
Министерство на финансите ме пита-
ха загрижено или саркастично какво 
става със Закона за счетоводството? 
И моят отговор бе – на кръглата маса 
се записаха имената на онези закони, 
които може да се приемат, а може и да 
не се приемат в посочените срокове. А 
приемането на Закона за счетоводството 
е сигурно и не е необходимо да бъде 
вписан в такива решения.

И наистина първият икономически 
закон, който бе приет от Великото на-
родно събрание на 03 януари 1991 г. 
е Закона за счетоводството. Негови 
терминологични постановки се включиха 
в основата на всички закони, които се 
приемаха след това.

7

От следващата страница започват разказите от неформални срещи, случки и 
събития, носещи своя заряд от хумор и положителна енергия. Започваме със 
следното, подхванато от издателството, довършено и класифицирано от Автора:

Както всяко (от всякакъв вид) задължено лице, така и проф. Стоян Дурин от-
чита своята дейност съгласно професионалното законодателство. Неговият 
отчетен период също е 12 месеца – започва на 27 септември и приключва 
на 26 септември.

Съгласно оповестените Счетоводни Политики (Стабилни Правила) всяка годи-
на към 26 септември се съставят ГФО (Големи Фундаментални Отчети). 
Включват се следните съставни части:
1. Баланс – винаги има равенство между сумите на активите и собствения 

капитал поради липси на пасиви.
2. ОПР – Отчет за Постигнато Развитие.
3. ОСК – Отчет за Спокойствие и Комуникации.
4. ОПП – Отчет за Постоянство и Победи.
5. Пояснителни приложения (ПП)– няма такива, тъй като всичко е пред-

ставено на лицевата страна на професора.
6. Годишен доклад за дейността (ГДД)– Голяма Дандания от Думи.
ГФО е заверен без забележки от регистриран одитор с диплома № 9999.1

1 * Тук му е мястото издателството да даде малко библиофилска информация за създаването 
на (втората част) на тази книга. Отначало бяха отпущени 5 страници. В рамките на една 
седмица авторите станаха 15, което доведе и до увеличението на страниците с още една кола 
5+16=21.

 През следващите няколко дни авторите (и материалите) нарастнаха лавинообразно, като бяха 
добавени още 4 страници.

 През по-следващите дни (явно информацията за книжката по неведоми пътища намира пи-
смовни съратници и приятели на Професора!), растежът на броя на авторите и на страниците 
на материалите продължи.

 Към 18 часа на 19 юли (5 дни след официалния „подпис за печат”!**), когато вече оформителят 
беше заменил нормалният шрифт на тесен такъв, се наложи (и издателството предприе) по-
драстични оформителски мерки (намаляване и на размера на шрифта!) за да бъдат публикувани 
всички желающи и техните качествени спомени, разкази и лакардии за Професора.

 От днес издателството тръпне – ако Професора каже, че шрифта му е дребен и ако дойдат 
още материали ще трябва да бъдат отпущани още страници!

 Тръпнем и поради друга, много вероятна причина – ами ако се увеличи и първата част на тази 
книга? Че то времето си е достатъчно, повече от месец до излизане от печат, а Професора 
си го може!

Прочее, – животът ще покаже, приятелите ще видят, читателите (т.е. – всички) ще се насладим! :-)
То си стана още една история за Професора: Какво като има „подпис за печат”? Важното е ка-

чеството на изданието!.
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план в разговори с колеги пояснявах, 
че закупуването на дълготраен мате-
риален актив ще се осчетоводява като 
се дебитира сметката за отчитането на 
този актив и ще се кредитира сметка 
разплащателна (заемна) сметка. И ос-
новният въпрос беше какво ще стане с 
капитала на предприятието, той няма ли 
да се увеличава? Сега всичко е ясно и 
едва ли е необходимо да се посочват 
доводи за несъстоятелността на въпроса.

7
В края на всяка година след при-

емането на Закона за счетоводството, 
Националния сметкоплан и Национал-
ните счетоводни стандарти се организи-
раха и продължават да се организират 
курсове за годишното счетоводно при-
ключване. Един от основните въпроси, 
които се поставяха бе: „От кога започва 
годишното счетоводно приключване”?

Нашият отговор е: „Годишното сче-
товодно приключване започва след със-
тавянето на първата счетоводна статия 
за годината”.

7
След завръщането ми от Китай, 

много приятели и колеги питаха какво 
ще кажа за тази необятна страна. Всеки 
разбира, че е много трудно да се гово-
ри за Китай, за хората в тази страна. 
Помислим, помислих и доста сериозно 

реших да представя впечатленията от 
моето посещение. А те бяха:

- в Китай има много китайци; 
- почти на всяка улица има много 

китайски ресторанти, а не както в на-
шата страна;

- при всяко хранене в Китай много 
се консумира ориз.

7

Трима експерти на слон

Лято

2. разказани от колеги

проф. д-р на икономическите науки 
Михаил Динев

регистриран одитор и Председа-
тел на ИДЕС

не СПирай да Се шегуваш!
Познанството и приятелството ни с 

колегата Дурин е повече от четири 
десетилетия. Заедно изучавахме 
счетоводните науки, приблизително 
по едно и също време създадохме 
семейства и заченахме децата (и 
той има две дъщери както и аз). 
Приблизително в еднакво време 
заченахме научната си и препо-
давателска дейност и така през 
времето, когато заедно работихме 
над проекта за новата независима 
професия на одитора до днес – еди-
ният вече превалил седемдесетте, 
другият бърза да ги започне. Каква 
шега, професор Дурин на седем-
десет години, което в същност е 
нормално, защото забележителна 
негова черта е да се шегува. Ве-
роятно е така, защото този вина-
ги усмихнат, шеговито настроен 
жизнен човек на всичко отгоре е 
посветил и целия си живот на сче-
товодството, което в представите 
на много хора е олицетворение на 
строгост, сухота, консерватизъм. 
Верен на себе си да се шегува, той 
се пребори за нови норми в българ-
ското счетоводно законодателство, 
за преодоляване на схоластиката 
в счетоводството и най-вече за 
равнение на българското счетовод-

ство по международните норми и 
стандарти, съучаства най-активно 
в сътворяването на българския не-
зависим финансов одит. Неговият 
диплом за одитор номер едно, не е 
просто служебна случайност, той е 
заслуга за всичко сторено в името 
на одиторската професия. Няма 
шега, истина е, макар че лично 
той много пъти се е шегувал на 
тази тема (като например: първият, 
винаги първи пада).

Прастара истина е, че човек до седем-
десет поумнява, после доказва, че 
това е така. Моят колега и приятел 
отново се пошегува и доста по-рано 
доказа първото и вече отдавна е 
доказателство за второто в име-
то на една творческа професия. 
Спират само уморените, а той не 
спира в търсенето на новости в раз-
витието на българското счетоводно 
знание, като на шега се справя с 
новите изисквания на европейската 
общност и активно участва в тяхно-
то утвърждаване пак в името и за 
бъдещето на българския независим 
финансов одит.

Приятелю, не спирай да се шегуваш, 
все така жизнено върви напред. 
Младите се нуждаят от този при-
мер, ще знаят, че трябва да го 
заслужат. Наздраве и за много 
години!

7

Семейството, най-добрите слушатели на разказите на Професора
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Иван Дочев
регистриран одитор

Физическата прилика между проф. 
Дурин и сегашния премиер на 
Италия Романо Проди даде повод 
Професора да му напише писмо 
при посещението на италианеца 
в Република България.

Романо Проди не го удостои с вни-
манието си и проф. Дурин каза: 
– Той губи!

3
Малко известно е, може би, че проф. 

Дурин освен прекрасен препода-
вател е и увлекателен разказвач 
на вицове. Когато сме били в ком-
пания, смял съм се до сълзи на 
неговите истории.

Веднъж обсъждахме колко голяма след-
ва да бъде една статия. Проф. Ду-
рин е привърженик на лаконичния 
стил. Затова той с всичката си 
сериозност каза: „Статията тряб-
ва да прилича на дамската пола. 
Тя трябва да е достатъчно дълга, 
за покрие предмета и достатъчно 
къса, за да предизвиква интерес”.

3
Определен бях за рецензент на една 

книга на проф. Дурин, която изда-
де издателство „Плутон 1” Плов-
див. Когато получих коректурите, 
установих, че след името ми бе 
добавено: „дипломиран експерт-
счетоводител, поет”.

Беше наскоро, след като стана извест-
но, че аз имам и поетични грехове. 
И въпреки, че бях вече член на 
Съюза на българските писатели, 

нямах самочувствието на писател. 
Затова зачеркнах думата „поет”.

Проф. Дурин рязко реагира. И досега, 
когато стане дума за този случай, 
той ме гледа накриво.

3
Известна е страстта на проф. Дурин 

да пътешества. Обиколил е почти 
целия свят: страни от Европа, Азия, 
Африка, Америка, Австралия, че 
дори и остров Тасмания.

След завръщането му от Китай, го 
подкачих: – А сега на къде за-
минаваш?
– За Чили, беше отговорът.
– Приятно прекарване, Пантелей 

пътнико!
А той ми каза строго: – Аз не съм 

Пантелей. Аз съм Стоян!
3

Бяхме на семинар в Кърджали, орга-
низиран от нашия приятел Христо 
Славов. Домакините предложиха 
да посетим тракийското светилище 
„Перперикон”. Аз бях готов да се 
откажа заради дископатийните ми 
проблеми. Казаха, че ще отидем с 
кола и малко пеш. Нямах представа 
какво представлява това „малко 
пеш”. Тръгнахме.

Когато слязохме от автомобила, раз-
брах, че са ме подвели. Предстое-
ше ни все пак изкачване на връх по 
две противоположни кози пътеки. 
Поех по едната, след проф. Дурин. 
Христо Славов тръгна по другата 
пътека.

Аз си знам как съм стигнал върха. Проф. 
Дурин вървеше пред мен енергич-

но, изчакваше ме, „изсмукваше” ме 
като с магнит.

Най-после стигнах „Перперикон”. Малко 
след това се появи и Христо Славов 
по отсрещната пътека. А той беше 
младеж спрямо мен!

3
Проф. Дурин често ходеше в Кърджали. 

Наскоро след случката „Перпери-
кон”, при една свое завръщане от 
Кърджали, се похвали:
– Бях пак на „Перперикон”.
– Сериозно ли говориш?
– Да, съвсем сериозно. Бяхме в 

ресторант „Перперикон”.
И така, след всяко завръщане от Кър-

джали.
3

Много неща в живота си дължа на 
проф. Дурин, за което съм му при-
знателен. Но сред тях се откроява 
екзотиката със случая с червеното 
вино.
След семинар в Бургас, органи-

зиран от Христо Славов, пътуваме за 
Стара Загора, където на другия ден 
също имаше насрочен семинар. Някъде 
към Гурково Христо предложи да се 
отбием за пет минути в Паничерево, 
на брега на язовир „Жребчево”, за да 
се види с приятел. Дурин охотно се 
съгласи. Отбихме се за „пет минути”, 
а останахме повече от пет часа.

Приятелят на Христо Славов е 
Неделчо от Паничерево, известен с 
веселата си компания. Самият Недел-
чо – ветеринар и лозар. За нула вре-
ме компанията беше събрана: кмета, 
доктора, един акордеонист, Минчо по 
прякор „комуниста” и други веселяци. 

Поканиха ни в една пристройка към 
голяма къща, нещо като лятна кухня. 
Наредихме се около дълга маса. Започ-
на един безкраен празник. Пържеше 
се постоянно риба (риба дал бог от 
язовира) и се лееше червено вино 
„мерло” от лозето на Неделчо.

До този момент аз не пиех червено 
вино. Проф. Дурин настоя да опитам, 
разредено с лимонада. Това беше при-
мамката. Толкова ми хареса, че от 
тогава пия само червено вино. Пък и 
станах приятел с поета на червеното 
вино Евтим Евтимов.

7

Радка Соколова
регистриран одитор 

По едно и също време се намираме в 
Скопие – аз съм в командировка, а 
Професора на международна науч-
на конференция. Той като възпитан 
човек и добър колега ме покани да 
присъствам и аз на конференцията, 
ще ми бъде интересно. Без да уму-
вам много приех предложението.

След конференцията, в България, при 
мен дойде една млада журналистка 
и се поинтересува за моето пътува-
не. Аз като много „съобразителна” 
казах гордо, че съм била с Про-
фесора на международна конфе-
ренция в Скопие. До тук всичко 
беше добре, но… питате ли ме, как 
се почувствах на другия ден като 
прочетох във вестника „Соколова 
водила професор Дурин на меж-
дународна конференция…”.

7
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д-р Иван Златков
регистриран одитор

През 1991 г. започна провеждането 
на изпити за дипломирани експерт-
счетоводители. Ние, сътрудниците на 
управление „Национално счетоводство”, 
се въздържахме да се явяваме, за да 
не бъдем обвинени, че използваме слу-
жебното си положение. След първите 
три сесии бях помолен от колегите да 
попитам началника на управлението 
проф. Дурин редно ли е да се явяваме и 
ние на такива изпити. Той ме погледна 
и отговори с усмивка „Ами, явявайте се, 
щом така сте решили. Няма да преча на 
никого. Но не е съвсем задължително 
всички да изкарате изпитите”.

И действително, от явилите се шест 
души (С. Рангелова и К. Драгийска 
бяха вече положили успешно изпитите, 
а Л. Петрова положи изпити години 
по-късно), всички изпити положи ус-
пешно само Т. Кръстев. Останалите 
пет души или бяхме скъсани на по 
един изпит (в това число и аз), или си 
оставиха по един изпит за следваща се-
сия. Случката показва, че проф. Дурин 
беше еднакво взискателен към всички 
кандидати за дипломирани-експерт сче-
товодители, без да прави изключение и 
за най-непосредствените си сътрудници.

2
Всички сътрудници на управление 

„Национално счетоводство” през 1991 
г. работехме по проекта на Национален 
сметкоплан. Редактор на текста беше 
г-жа Нина Мишева – един изключител-
но добре подготвен и много взискателен 
редактор. Внимателно оглеждаше всяка 
написана от нас дума, израз, даже за-

петайка и ни връщаше по няколко пъти, 
с цел да се получи по-прецизен текст.

На едно обсъждане споделих с 
проф. Дурин не без известна доза иро-
ния, че е истинско удоволствие да се 
работи с г-жа Нина Мишева, защото ни 
връща по няколко пъти. Той изглежда 
разбра иронията ми и реши да я въз-
награди. Щом е така, заключи той, 
общата редакция на текста на целия 
сметкоплан ще бъде направена от г-жа 
Нина Мишева и от д-р Иван Златков. 
Така и стана.

7

Живко Бонев
ст.н.с. д-р, регистриран одитор
През 1989 г. проф. Дурин беше решил 

да приеме предложението да се 
кандидатира за депутат.
Малееее!! Ами сега?! Изпуснахме 

човека! За него ли е тази работа? И 
започнахме леко, внимателно да го 
„обработваме”. Но много внимателно, 
че като го знаем какъв е, мале мила, 
какво ще стане.

–  А бе Стояне, ти си умен човек!.
Специалист, си! На работа си. 
Хората те уважават. 

–  Къде си тръгнал да ходиш при 
тия дето никъде не могат да си 
намерят работа.

–  Нали знаеш, че в каймака на 
млекото са всички боклуци. Така 
е и с обществото. Ти такъв ли 
искаш да станеш?

–  Сега те уважават, а тогава ще 
те хулят.

– Нима искаш от добър специа-
лист да станеш лош и корум-
пиран политик?

И още много такива.
Проф. Дурин ту се мръщи, ту мълчи, 

ту ни гони. Но той си е такъв човек – 
кюстендилец. И да не му отърва, не 
подминава, попива.

Полека нещата се уталожиха, не 
се кандидатира и ние отдъхнахме. Спа-
сихме един специалист за обществото. 
Само едно бе лошото – остана един 
кюстендилец по-малко за псуване. Но 
нека.

1
В ИДЕС се взе решение да на-

правим опит да създадем балканска 
организация на одиторите. Използвахме 
една покана от Македония за среща 
и подготвихме писмо-предложение. В 
него бяха изброени и страните, към 
които се обръщаме да подкрепят пред-
ложението и да се включат.

На заседанието изложихме на-
кратко предложението и раздадохме 
екземпляр от писмото (но хубаво се 
изложихме).

Гледаме – нещо домакините са 
намръщени, не са весели.

В един от антрактите един от 
македонските участници, с когото се 
познавахме отдавна, ме вижда и казва:

–  А бе Живко, дека смо ние?
Гледам го с недоумение
–  Е па нас ни нема у предложе-

нието!
–  Как ви няма!?
–  Е па нема ни. Виж.

Гледам, верно! Р. Македония не 
фигурира. Пропуснали сме домакините! 
Ами сега?!

Сядаме с проф. Дурин да умуваме, 
как да оправим нещата. Намерихме 

изход. И успяхме! Благодарение на 
две неща: на хубавата бяла и жълта 
гроздова (жълтата е по-хубава) и на 
арсенала от вицове.

Поканихме ги, седнахме, поръча-
хме питието, безспорно с мезе и започ-
нахме разговор за допуснатата грешка 
от секретарката, как ще я уволним 
(ние още нямахме секретарка), как ще 
оправим нещата и т.н. и преминахме 
леко и към вицове за секретарки и 
към всякакви други. Един през друг. 
Няма почивка. Ако един каже един 
виц, другият бърза с два. И така до 
късна доба.

Ние приказвахме на български, а те 
без да знаят български, разбират и се 
смеят. Ами нали македонският език е 
произлезъл от кюстендилското наречие!

Важното е, че успяхме. Оправихме 
нещата. И действително организацията 
се създаде и работи и сега.

Разделихме се като приятели и 
останахме приятели.

Едно обаче остана да ме гризе и 
още го помня и не ми дава мира. Проф. 
Дурин каза повече вицове от мен! От 
тогава така съм го намразил, че щом 
го видя нещо се надига у мен и търся 
начин да го надприказвам. 

Досега не съм успял. Но не губя 
надежда. Все някога ще успея!

7

Веселин Дамянов
президент на „Панаири и кон-

гресни резервации”
През 2005 г. пътувахме с автомоби-

ли през земите на Тасмания. Островът 
е уникален – има прекрасно разнообра-
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зие от релеф – от очарователни дълбоки 
океани до извисяващи се скалисти вър-
хове. Но най-привлекателна е неговата 
необятност и „отдалеченост” от света.

Няколко часа пътувахме без почив-
ка. И когато видяхме първата бензинос-
танция край пътя, решихме да спрем. 
Напълнихме резервоара и посетихме 
близкото магазинче, за да се освежим. 
Беше ни предоставено за първи път 
тасманийско обслужване, за първи път 
пазарувахме в тасманийски магазин. 
И представете си как, някъде по пътя 
на „края на света”, проф. Дурин купи 
БЪЛГАРСКИ шоколад „Милка”. В пър-
вият момент не осъзна какво държи в 
ръцете си… Но след като го прочете на 
родния си език… с удоволствие вкуси 
българския шоколад, който го изпълни 
с енергия, за да може да продължим 
прехода на Тасмания, която може би 
никога преди това не бе чувала бъл-
гарска реч…

7

Бояна Тончева
регистриран одитор

Позволявам си да разкажа за 
Професора и приятеля Дурин. Аз по-
скоро го наричам Професоре. Онова, 
което ще споделя, е така да се каже 
„задбалансово”, неща, които ги няма 
на лицевата страна на отчета. Това 
е част от незабравимите мигове от 
задграничните ни екскурзии.

Спомням си много ясно пътуването 
ни до Рио де Жанейро. Той не спираше 
да внася свеж полъх във всеки разго-
вор, в някое от многобройните плажни 
кафенета на Копа кабана, попивайки 
сока на кокосов орех. Веселих се на 

разказаните истории и вицове. Всяко 
пътуване с част от семейство Дурини 
беше за мен преди всичко среща с 
приятели на поредното красиво място. 
Професора не обича да пазарува. Много 
смешно ми беше, когато ни придружава 
до поредния шопинг център и пита: 
„Това, което сте планирали, ще го из-
пълните ли?” Винаги си мисля, че „това 
с планирането беше някога, а сега само 
се развличаме”. Никога не се отегчи.

През многогодишното ни приятел-
ство ТОЙ нито веднъж не ме е подвел 
и разочаровал. Той е един страхотен 
човек и съм крайно благодарна на 
съдбата си, че имам възможност да 
го познавам и да контактувам с него.

7

Емил Евлогиев
регистриран одитор

През 1995 г. се явих на изпит по 
счетоводство за дипломиран експерт-
счетоводител. Като късметлия ми се 
падна въпрос, свързан с отчитане на 
временните разлики. Всички тогава 
знаеха, че този проблем за нас беше 
„тера инкогнита” (непозната земя).

Ние вече разполагахме с едно 
писмо – указание на министерство на 
финансите, което предвиждаше зад-
балнсово представяне на временните 
разлики. Аз започнах да говоря нещо 
по това писмо. Тогава проф. Дурин 
любезно ме прекъсна и каза „Колега 
кажете ми какво предвижда МСС 12 
по този проблем, защото това писмо 
на министерството съм го писал аз и 
знам какво съдържа”…

6

През 2006 г. професор Дурин фор-
мираше колектив за написването на 
книги по известната вече библиотека 
на счетоводителя „Счетоводно отчитане 
при прилагане на МСФО”. На мен би 
беше предоставена темата „Отчитане 
на финансовите инструменти”. На другия 
ден, още афектиран от предоставената 
ми много трудна тема, реших да се 
откажа. След няколко дни Професора 
ме покани на разговор. Моята изненада 
беше голяма, когато той ме окуражи и 
каза, че аз мога да се справя с основ-
ните проблеми на тази тема. Спомням 
си неговите думи „Всеки може да пише 
по рутинни въпроси, но трябва да може 
да пише и по трудните. След като раз-
работиш основните проблеми, един ден 
ще си ми благодарен за това”.

Аз приех предизвикателството и 
писах по предоставената ми тема.

6
През май 2007 г. група от 12 души пъ-

тувахме с цел да посетим манастира „Св. 
Георги Зограф” в Света гора. По време 
на вечерята в ресторант в гр. Уранополи 
проф. Дурин каза една крилата фраза, 
която после повтаряхме многократно и с 
много смях. Когато сервитьорът донесе 
едно плато за всички, Професора му каза 
любезно: „Сложи платото пред мен, за 
да бъде удобно на всички”…

7

Валя Йорданова
регистриран одитор

Като асистент във ВИИ „Карл Маркс” 
(сега УНСС) си спомням първата изпитна 
сесия с проф. Дурин. За моя беда ми се 
падна да изпитвам един чуждестранен 
студент от африканска страна от спе-

циалност „Организация и управление 
на транспорта”. Той имаше проблеми 
както езикови (българския език), така и 
по счетоводство. Той се притесняваше, 
но и аз се притеснявах не по-малко от 
него. А Професора седеше отпред на 
катедрата и също изпитваше, но беше 
далеч от мен. Аз виждах, че студентът 
не знаеше, за да му напиша заветната 
тройка, но и никога не бях писала двойка 
и се колебаех, колебаех..., задавайки и 
задавайки въпроси... Времето минаваше 
и студентът, и аз се чувствахме взаимно 
изтощени. Тогава Професора ми направи 
лек знак да отида до него и тихо ми каза: 
„Разбирам те, но има момент, когато 
просто трябва да вземеш решение и да 
отрежеш. Ако имаш колебание каква 
оценка да поставиш и си между двете 
– приеми моето верую – дай по-висо-
ката. Защото изпитът е момент, който 
не е достатъчен да разбереш напълно 
студента насреща ти. Но ако си сигур-
на – поеми отговорността и му постави 
справедливо оценката, дори да е двойка. 
Това трябва да ти стане ясно до първите 
5 минути”. Така правя и досега, но го 
осъзнах по-късно!

8
Наложи се заедно с проф. Дурин да 

представим в Народното събрание първия 
Закон за независимия финансов одит. 
Седяхме с него на последната редица 
столове и слушахме коментарите. Аз 
много емоционално и лично реагирах на 
някои предложения за поправки (защото 
смятах, че не са точно професионално 
формулирани), а той ми каза: „Научи се да 
преглъщаш дребните детайли, за да може 
да прокараш и постигнеш голямата си 
идея – в Живота работиш с най-различни 
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хора и е важно да направиш пътя между 
твоята цел и техните възможности да я 
разберат и приемат.” Мисля, че затова 
успя да наложи нашия закон отведнъж.

7

Рени Йорданова
регистриран одитор

Никога няма да забравя вълненията 
около първата изпитна сесия за дипломи-
рани експерт-счетоводители през есента 
на 1991 г. Като председател на току що 
формираната изпитна комисия от членове 
на успешно положилите изпит първи дип-
ломирани експерти пред международната 
комисия, проф. Дурин чувстваше една 
особена отговорност за това, което пред-
стои и за първи път се усещаше едно не-
обичайно за него вътрешно напрежение. 
От големия брой колеги, явили се през 
първия ден, успешно преминаха изпита 
по счетоводство само трима. Неминуемо 
възникна въпросът дали комисията не е 
била прекалено строга и какъв ще бъде 
отзвукът при колегите, които се явяват, 
както и в Обществото, за които провежда-
нето на такъв тип изпит за професионална 
квалификация бе новост.

Независимо от възникналата диску-
сия помежду ни дали не сме прекалено 
строги, дори крайни в оценките, реше-
нието бе взето – полагаме основите на 
една обществено значима професия и 
трябва да спазим високите критерии, 
които ни бяха показани чрез собствения 
ни изпит от международната комисия. 
Винаги ще си спомням този момент – 
независимо че решението бе общо, на 
цялата комисия, той като председател 
и основно отговарящ от страна на дър-

жавата тогава за възстановяването на 
професията, не се поколеба да поеме 
не само административната отговорност, 
но и тежестта на изказаните и неизка-
заните към него и комисията упреци от 
много колеги от счетоводната практика и 
наука, особено от тези, с които е работил 
съвместно дълги години, разочаровани 
от неуспехите от изпита и разминаването 
в очакванията им.

1
Винаги съм знаела неговата съпри-

частност към одиторската професия, 
независимо дали е бил начело на гил-
дията. Няма да забравя деня, в който 
след много спорове, бе приет Законът за 
независимия финансов одит. Аз не бях в 
София. Телефонът ми звънна и когато чух 
развълнувания му глас – „Това е един от 
най-щастливите ми дни в живота! Парла-
ментът току що прие Закона и Професия-
та вече е законово защитена!”. Не мислех, 
че с нещо може да ме изненада, но от 
гласа му лъхаше едно особено, непознато 
вълнение и радост – сякаш за първи път 
участваше в подобен процес и е неговата 
първа професионална победа – а всич-
ки знаем, че той беше в основата на 
Закона за счетоводство, в последствие 
на Националния сметкоплан и счетовод-
ните стандарти с многото им промени, 
но очевидно одиторската професия е 
неговата голяма любов, професионално 
предизвикателство, но и постижение.

7

Рени Йорданова и Валя Йор-
данова

регистрирани одитори
В годините ние сме имали както 

много случай на единомислие при об-

съждане на професионални въпроси, 
така и много люти спорове. Основно-
то ни усещане и удовлетворение от 
общуването с проф. Дурин е това, че 
дори когато той е на коренно различна 
позиция по време на спора, той винаги 
ще премисли аргументите на другата 
страна и има силата сам да отхвърли 
своята позиция, оценявайки рационал-
ността и достойнствата на чуждото 
мнение. Това малко хора го могат!

А това е едно от основните му 
качества, поради което много хора го 
ценят и уважават, наред с другото – 
възможността му да обединява много 
хора, с различни, даже противоположни 
мнения и позиции, в името на „голямата 
кауза – Професията”.
С много уважение и благодарност като 

наш Учител!!!

Васко Райчев
регистриран одитор

Най-интересната, а може би най-
необикновена ситуация, свързана с проф. 
Дурин за мен беше моята първа среща с 
него. През периода 1987–1989 г. бях гла-
вен счетоводител на БДЖ – най-голямата 
стопанска организация в страната. От моя 
предшественик знаех, че е много важно 
да бъда в постоянни добри отношения с 
дирекция „Методология на счетоводната 
отчетност” в Министерство на финансите, 
защото тогава често се налагаше да се 
решават специфични счетоводни казуси, 
от които понякога зависеха много важни 
други неща. Не си спомням точно кога, 
но със сигурност когато проф. Дурин вече 
беше ръководител на тази дирекция, аз 
реших, че трябва да го посетя и да се 

представя. Затрупан с работа и задачи 
обаче, отлагах това от днес за утре и от 
тази седмица за следващия месец.

Един ден, за моя голяма изненада, 
самият проф. Дурин се появи на вратата 
на моя кабинет и се представи. Тъй като 
съм доста по-млад от проф. Дурин, а и 
тогава бях възпитан в традициите на 
„добрата” бюрокрация, която изискваше 
аз да направя поне първата визита, това 
посещение ме притесни много. На всичко-
то отгоре, поради някаква неуредица не 
можах и да го почерпя с едно кафе или 
бонбон, както „етиката” изискваше тога-
ва. На въпросите на проф. Дурин как се 
справям и така нататък отговорих плахо и 
неуверено, а пък когато той ми предложи 
евентуално да работим заедно по някои 
специфични проблеми на транспортното 
счетоводство като правим съвместни пуб-
ликации, аз измънках нещо като „добре, 
ще помисля, ще видим”. Срещата беше 
кратка и се разделихме, обещавайки си 
да се видим следващия път в Минис-
терство на финансите, а аз останах с 
впечатлението, че съм се поизложил и не 
съм отговорил на очакванията. Даже си 
спомням, че след няколко дни наистина 
ми стана необходимо неговото мнение и 
помощ по важен въпрос, но не посмях 
да отида, защото нямах какво да му 
предложа за „съвместната ни работа”.

Впоследствие имах десетки въз-
можности да се уверя, че тази ни първа 
среща не само не е разочаровала проф. 
Дурин, както аз си мислех тогава, но и че 
вероятно с нещо съм му харесал. Така, 
без да му дам каквато и да е идея за 
обща работа и преди дори да съм имал 
възможността да го почерпя с едно кафе, 
той ми предложи редица възможности 
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за изява, от които аз се възползвах и 
които бяха от голяма полза за моето 
развитие и кариера. Мисля, че и до ден 
днешен аз дължа на проф. Дурин поето 
предложение за съвместна работа…

7

Димитър Йорданов
регистриран одитор

за човека, възобновил 
една забравена ПрофеСия

Вероятно аз съм един от хората, 
с които проф. Дурин поддържа прия-
телски и професионални отношения в 
по-късен етап от своя живот.

В същност нашите контакти започ-
наха след дипломирането ми. Точният 
повод на запознанството ни не помня. 
Знам и помня само едно, че всичките ни 
срещи са преминавали в разговори за 
съдбата на нашата професия, за ИДЕС, 
за развитието на филиалите на Инсти-
тута, по-късно наречени Регионални 
организации. Всяка среща се съпът-
стваше и с много шеги. Всички негови 
приятели и съратници знаят колко е 
духовит, а тези които не знаят, от сега 
нататък нека да знаят, че Професора 
е много духовит, но в неговите шеги и 
остроумия винаги слушателят трябва 
да си спомня една народна поговорка 
„Казвам ти дъще, сещай се снахо”.

Спомням си, при една от срещите 
ни той пожела да представя виждането 
си относно организацията на територи-
алните структури на ИДЕС. След тази 
среща по предложение на проф. Дурин 
като Председател на УС на ИДЕС се 

взе решение да се създаде помощен 
орган към ИДЕС – Комисия за работа 
с филиалите. Прие се и правилник за 
работата на комисията. Много от не-
щата, които се предлагаха тогава, сега 
живота просто ги наложи, „сравнително 
относителна самостоятелност, собствени 
сметки, самостоятелно организиране на 
семинари и други”.

През септември 1999 г. проф. Ду-
рин като Председател на ИДЕС бе 
поканен да присъства на конгрес в 
Букурещ, организират от CECCAR (така 
се нарича професионалната организа-
ция на счетоводителите в Румъния). С 
Професора бяхме заедно в Букурещ.

След това разбрах каква е била 
идеята на проф. Дурин. При една от 
деловите ни срещи тъй предложи на 
колегата си Марин Тома да се сключи 
договор между ИДЕС и CECCAR за съ-
трудничество и професионална взаимо-
помощ. Договорено бе този договор да 
се сключи в Република България. Прие 
се да има договор и между регионалните 
организации на Русе и Гюргево. Тогава 
се запознах и с колегата си от Гюргево 
Виорел Петку.

Непосредствено преди коледните 
празници на 1999 г. в гр. Русе, в Бизнес-
центъра, който се намираше в местността 
Текето край Русе, се подписаха тези 
договори. (Този център е бивша рези-
денция на ЦК на БКП и бе построена, 
за да се осъществяват срещите между 
Т. Живков и Н. Чаушеску). По покана 
на колегите от Румъния през следващата 
година членове на русенския филиал за-
едно с проф. Дурин посетихме централата 
на CECCAR в Букурещ и филиалите в 
Гюргево и Брашов. Размяната на визи-

ти между колегите от Русе и Гюргево 
продължи четири-пет години, после това 
начинание замря и сега е на кота нула, 
вероятна както се пее в една популярна 
песен „Няма го вече, даже проф. Дурин 
го няма – като председател на ИДЕС”.

Проф. Дурин не е отказвал на наши 
молби да присъства на мероприятия на 
русенския филиал, да чете лекции, да 
ни разкаже за някои конкретни ситуа-
ции, които възникваха в това бурно вре-
ме на прелом, на динамични промени 
в законодателството, за отстояване на 
проблемите на професията, за издигане 
на по-голяма висота значимостта на 
професията, за обществено признание, 
за това че нашата професия е нужна 
на обществото, на пазарното стопан-
ство, че тя е в интерес на бизнеса, на 
инвеститора и т.н. Всяка среща беше 
съпътствана и с много вицове.

Големи са заслугите на проф. Ду-
рин за развитие на счетоводството в 
България, за смяна на неговата филосо-
фия, за промяна на начина на мислене и 
отразяване на процесите на пазарното 
стопанство. Навярно някои ще кажат, 
че просто историческият момент е за-
варил проф. Дурин на такъв пост при 
смяна на епохата, че и други, ако са 
били на неговото място, ще развият 
нещата по същия начин. Да, има го и 
този момент, но уверявам колегията, че 
в никакъв случай нямаше да е същото. 
Това, което се случи с развитието на 
счетоводството и възстановяването на 
професията на независимите одитори, 
стана под ръководството на проф. Дурин 
и то в момент, както е казал поетът, 
на „Срещата на две епохи стана, ехтя 
у мен двубоят им жесток”.

Седемдесет години са много и мал-
ко, много за тези, които са се примири-
ли със съдбата, загубили са хъса, малко 
са тези като проф. Дурин, които за 
миг не са престанали да творят, които 
мислят за бъдещето. 

Доц. Д-р Снежана Башева
регистриран одитор

Най-характерната черта на проф. 
Дурин е „интелигентност, съчетана с 
невероятно чувство за хумор”.

Гл. ас. Д-р Христо Маврудиев
регистриран одитор

През 1990 г. започнах работа на по-
ловин щат в Министерство на финансите, 
управление „Национално счетоводство”, 
което се ръководеше от проф. Дурин. На 
една от първите оперативки, професора 
постави въпроса „как ще именоваме 
собствените средства, вложени от пред-
приятието в дейността му – фонд или 
капитал”? От гледна точка на реалната 
действителност, този въпрос можеше 
да бъде определен като провокативен, 
риторичен, прогресивен и т.н. Към този 
момент познавах професора съвсем бе-
гло от работата ми в катедрата на ВИИ 
„Карл Маркс” (сега УНСС). Поставянето 
на този въпрос представи пред мен 
проф. Дурин в една друга светлина, в 
която аз не познавах. Съвместната ни 
работа през следващите години, на-
пълно потвърди установило се усещане 
в мен от този момент за правилното 
му отношение към счетоводството и 
неговата роля при пазарната икономи-
ка. Чувството му да улавя основните 
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проблеми, да задава точни въпроси от 
стратегическа и тактическа гледна точка 
и не на последна място да поема отго-
ворност за конкретни свои решения бяха 
характерни за личността на професора. 
Може да приемем, че неговите решения 
се оказаха правилни и развитието на 
счетоводството се осъществяваше по 
много правилна посока, което се отчи-
таше от много специалисти от страните 
с развита пазарна икономика.

За мен стана правило в моята дей-
ност да се възползвам и да се уча от 
практическата дейност на проф. Дурин. 
В известна степен той стана един добър 
учител за мен.

Има един случай, който аз винаги 
ще помня, а предполагам и проф. Дурин. 
През първите периоди на прилагане на 
Закона за счетоводството, Националния 
сметкоплан и Националните счетоводни 
стандарти се получаваха много писма 
с въпроси в управление „Национално 
счетоводство”, на които своевременно 
трябваше да отговаряме. В едно от 
писмата се посочваха какви счетоводни 
статии са съставили колегите и въпросът 
беше дали тези записвани са правилни. 
След като се запознах със съдържанието 
на писмото установих, че посочените в 
писмото счетоводни статии са верни и 
методологически издържани. Предложих 
на проф. Дурин да подпише писмо – от-
говор само с текста „ДА” и нищо друго 
в него. Писмото ми беше върнато без да 
е подписано с резолюция да се подготви 
друг текст на отговора. Първоначално не 
разбрах защо ми се връща писмото и 
защо професора е недоволен от съдържа-
нието му. В този момент се стараех да не 
се мяркам пред неговите погледи. Седнах 
и преработих отговора като записах, че 
техните счетоводни решения са правилни. 
По-късно вникнах, че е редно да бъдем 

значително по-коректни с колегите и да 
не отговаряме с „ДА” или „НЕ”. Но този 
случай за мен беше много поучителен.

Нина Мишева
редактор

Познавам проф. Стоян Дурин от 90-
те години на миналия век, когато ми бе 
възложено да редактирам Националния 
сметкоплан. Винаги съм се отнасяла с 
уважение и обич към добрите автори. 
Професора е:

а) много добър, знаещ, старателен 
и неуморим автор;

в) не забравя да ми честити празни-
ците и да ме попита как съм, като 
ми пожелава здраве и радост;

г) делови човек.
Въпреки, че съм зодия риба, никак 

не сам мълчалива, а проф. Дурин казва 
винаги сериозно и отсечено: „Хайде 
да работим” (но винаги с усмивка); 
никога не показва умора и винаги е 
съсредоточен.

Приятно ми е да чета и редактирам 
книги на проф. Дурин. Особено удо-
волствие изпитах, когато преди няколко 
години към проф. Дурин се присъедини 
като съавтор дъщеря му Даниела.

Искрено желая на професор Дурин 
и неговото семейство много здраве, 
дълголетие, и нови творчески успехи.

Автор и редактор

3. разказани от бивши и 
Сегашни Студенти

•	 В	автобус,	който	се	движи	по	линия	
280 се провежда разговор между 
студенти рано сутринта при кой пре-
подавател имат занятия. Оказва се, 
че почти всички пътуващи студенти 
от УНСС имат лекции при проф. 
Дурин. Чува се репликата: „Много е 
готин Професора, но не разрешава 
да се закъснява”. Винаги той е бил 
в залата точно в 7,15 часа.

•	 През	 1964	 г.	 бях	 студентка	 задочно	
обучение (разказва Радка Соколова). 
Предстоеше ми изпит по Селскосто-
панско счетоводство при доц. Станчо 
Иванов.

След двуседмичен престой в болница, 
отивам на изпит. Много усилия по-
ложих и по тази дисциплина да бъда 
отличничка, но…

За мое „огромно” щастие до доцента 
седеше неговия млад асистент – 
Стоян Дурин. След отговорите на 
въпросите, започна диалог между 
моите изпитващи, с някакви знаци, 
за оценката.

По-късно разбрах, че съм била от късмет-
лиите да бъда изпитана в периода, 
когато младият преподавател е искал 
от студентите да знаят какво е писано 
по дадена разпоредба в „Държавен 
вестник” от предния ден и не се е 
съгласил да имам отлична оценка, тъй 
като в последния брой на „Държавен 
вестник” е имало промяна...

Много си „вирнах носа”, когато след години 
Професора си призна, че това е грешно 
разбиране и е престанал след мен да 
тормози нещастните студенти.

В началото на семестъра Професора 
обикновено подканяше закъснелите 
за лекцията да черпят аудиторията 
с кафе. Те, от своя страна, след 
1-2 „кафета” просто преставаха да 
закъсняват.

Професора е пазител на счетоводни тер-
мини. Например, знаменитото до-
машно, когато студентите е трябвало 
да извършат счетоводно отчитане 
на „дзвиски”. Единственото известно 
на студентите обстоятелство око-
ло дзвиските било, че темата била 
„отчитане на биологични активи”. До 
следващия ден всички студенти били 
наясно и с дзвиските и с тяхното 
отчитане!

Истинският случай за Златния волан, 
разказан от Професора. Попитал 
своя приятел, шофьора, спечелил 
наградата за 50-годишно движение 
без нито едно нарушение: „Как го 
постигна?” Човекът скромно обяснил: 
„Много просто, никога не ползвах 
предимството си!” Коментарът на 
Професора за студентите бил: „Все 
пак, от време на време е полезно на 
предприятието да ползва законовите 
възможности, да речем за ускорено 
амортизиране на компютрите, които 
наистина остаряват бързо!”

Професора много обича да го поканят 
да влезе с думата „Заповядайте!”. 
Когато канещият не е студент, Про-
фесора обикновено пита „Веднага 
ли да започна да заповядвам?” При 
студентите той не пита, а започва!
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из професорската „КНИГА ЗА ПОхВАЛИ И 
ОПЛАКВАНИЯ”

2. Юбилеи
През 1999 издателство ФорКом 

празнува своята 10-годишнина в Кюс-
тендил, за което съвместно с Професо-
ра беше изобретен „международният 
семинар-купон”, добил широка популяр-
ност през следващите години.

Дойдоха много семинаристи и гос-
ти. Семинарът премина в интересна 
счетоводна дискусия (по видело). Раз-
бира се, Професора, както обикновено, 
беше най-ярката фигура през всичките 
времена на денонощието. Издържахме 
до малките часове, когато неусетно се-
минаристите станаха гости и приятели!

Много активно беше международ-
ното участие – не като количество, а 
като присъствие и изява. На всички 
фронтове :-).
3. Скромност

Търсенето на „Счетоводство на 
предприятието” беше подценено от нас 
и през първите години се наложи да 
пущаме факсимилни издания. Тира-
жите бяха достойни, но Автора все 
пак измрънка – „давай факсимилните 
да не ги правим следващи издания, а 
допечатки...”

Като се обърнем назад, издания-
та с допечатките са повече от 20, но 
скромността на автора мигрира и към 
издателска такава! Това не ни пре-
чи да коригираме леко обявените от 
Професора по-горе общи тиражи към 
по-големи – над 130 000.

4. Професора и Държавен вестник
Взаимно уважение, подкрепено с 

точно цитиране.
5. Професора и данъчните
Виж т. 4.
6. Професора и компютъра

И това се случи! От едностранно, 
уважението премина в двустранно, след 
като Професора седна на компютъра. 
Но в началото не пишеше имената, 
а слагаше само номерата на сметки-
те. Ние в издателството трябваше да 
допълваме техните имена. Така и не 
успяхме да убедим Професора колко 
е лесно, след като напише номера на 
сметката, с чукване на определен кла-
виш да извади от паметта на компютъра 
същият този номер заедно с името ѝ.
Надеждата ни е от 16-то издание на-

татък Авторът да се почувства по-
уверен в новите технологии.

По непроверени данни Професора използ-
ва компютъра и за фактуриране, може 
би и като счетоводен помощник.

7. Професора и интернет
Вече уверено изпраща и получава файло-

ве. След това по стар навик звънка. 
„– Пратил съм един файл с името ми, 
само дето вместо „р” някой е сложил 
„п”! (Текстът от въпросния файл е в 
тази книга – слава богу, грешката 
беше само в заглавието му.)

Автентични цитати от счетоводни 
интернет-форуми:

Гост (гост) | Дата: 27.02.2007 16:10 
Само Дурин!!

(бел. изд. – няма грешка, форумът не е футбо-
лен, а счетоводен).
•	 Крилат	професорски	цитат,	споде-

лян от бивши негови студенти на 
форумите:

“Колеги, уважавайте активите. Нищо, че не 
ги ползвате, амортизирайте ги!”

•	 Автор:	 niki67	 |	Дата:	 10.01.2006	13:58	
... Както казваше Дурин, на майтап, можеш 

да	имаш	само	3	сметки	–	една	за	актив,	
една	за	пасив	и	една	за	капитал	–	това	
по принцип е вярно:::))))) ...

•	 Познайте	 как	 ми	 преведоха	 Счетовод-
ство на предприятието (това се препо-
даваше при Дурин и който го е взимал 
знае	какво	е!!)	–	Industry	Book-keeping	
–	 точно	 така	 с	 -то	

8. Професора и мобилния телефон
Уверено получава SMS-и. След това по 

стар навик звънка – не връща SMS 
с обяснение за ... очилата.

9. Професора и съавтора.
Общуването ги обрича на развитие. 

Него – като познавач на интер-
нета, нея – като сведущ и опитен 
одитор и съавтор на бестселъри!

10. Професора и домочадието.
Големи пътешественици и географи.
Наблюдават се партиархални нюанси.
11. Професора и големите данъко-

платци.
Взаимно изучаване. Вторите обикновено 

изчакват Професора да се поосво-
боди, за да си говорят по работа.

12. Професора и докторите.
Говорят си по същество, но тъй като 

докторите не разбират от счето-
водни сметки, изпитват респект от 
сериозните познания на Професора 
по алтернативна медицина.

13. Трябва да се отбележи, че:
•	 отпечатаната	 покана	 (картичка	 и	

др.) никога не съответства по размер 
на предварително надписаните от 
Професора и домочадието пликове;

•	 при	първото	отваряне	на	отпечата-
ната книга винаги се натъкваш на 

ИЗДаТЕлСТВо „ФоРКоМ“
Ясен Висулчев и Мария Танева

1. Бестселър
Едно издателство издало БЕСТСЕ-

ЛЪР... Когато го попитали „Как успя?”, 
то отговорило:

“Много просто, това е книга, която 
се чете от ЦЕЛИЯ СВЯТ2 и която 
пробуди у хората силни емоции:
накара ги да се ТРЕВОЖАТ3,
да ПЛАЧАТ4,
да си КЪСАТ КОСИТЕ5,
да КРЕЩЯТ6...
И от нея има голяма ИКОНОМИЯ 
на хартия7.”

Бестселър = Счетоводство на пред-
приятието.

2 Целия свят = счетоводната 
колегия, действаща и бъдеща.
3 Тревога = когато намираш кни-
гата след годишното приключване; 
още по-тревожно – два дни преди 
крайния му срок.
4 Плачат = когато нещо не е 
прочетено докрая.
5 Късат косите = когато горното се 
случва с юридически субект, собствена 
фирма на счетоводителя (свързано 
лице).
6 Крещят = след като приключат 
разговора си с данъчния инспек-
тор...
7 Икономията на хартия = когато 
при навременното ѝ прочитане „кръг-
лата папка” остава празна.
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някоя фрапантна (оформителска) 
грешка; затова Професора казва 
– Край на гледането – каквото е 
отпечатано, това е! (Това далеч не 
означава, че след отпечатването 
книгите не се четат от издателя!, 
напротив – четенето на книгата 
обикновено води до известна ла-
коничност на вербалните комуни-
кации между автора и издателя.)

•	 непродадените	 до	 средата	 на	 го-
дината календари трябва да се 
подарят своевременно, а не през 
следващите години (както постъп-
вал с календара на Партиздат един 
приятел на Професора);

•	 в	събота,	неделя	и	по	празниците	не	
работят само мързеливите; това е лаф 
на неговата продавачка на вестници, 
но Професора толкова често го из-
ползва (съответно – практикува), че 
може да претендира за съавторство.

Поколенията общуват
Съвсем пресен случай. Професора се 

разхожда един път из скалистите 
планини в Канада и не щеш ли – 
срещу него Гризли! Ами сега, някой 
някого ще яде! Професора е по-бър-
зия – мълниеносно използвал позна-
та счетоводна операция: изписал 
биологичния актив от сметка 279. 

Гризлито опазило своята вегетари-
анска нагласа. 

След тези, получили известност драма-
тични събития, Канадското правител-
ство обмисля нарочна грамота „За 
хуманитарен принос в счетоводство-
то на биологичните активи”.

Интересът на Професора към Гризли 
е засилен след счетоводната опера-

ция при срещата им
Като стана дума за Канада, един разго-

вор между Професора и съратника 
Любчо постави в сложно положение 
издателя. След като Професора по-
пита Любчо откъде е информиран за 
предстоящия му 70-годишен юбилей, 
получи изчерпателна информация: 
„Е, човек който си има издател има 
и от кого да бъде издаден!” След 
този диалог на издателя не му остана 
нищо друго, освен да се радва, че 
не е използвана другата подходяща 
за казуса дума – издайник.
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оРКП „МИСъл”
Христо Славов

Присъствието на проф. 
дурин

Професор Стоян Дурин има знаково 
присъствие в съвременното българско 
счетоводство. От него тръгват ясните и 
неясните неща в българската счетовод-
на практика още от първите години на 
навлизането на страната в пазарната 
икономика. Ето защо с него се обсъжда 
всичко – казусите, идеите за промяна, 
новите възможности на професията, 
търси се подкрепа за утвърждаване на 
принципи, иска се мнение за подобря-
ване на организацията на управлението 
на счетоводните процеси. 

Той е като градската кула на бъл-
гарското счетоводство, на върха на 
което има часовник, с който всеки 
счетоводител в България си сверява 
времето. Сверява го винаги, дори и 
тогава, когато се съмнява, че градският 
часовник показва вярно.

Лошото е само в това, че общу-
ването с проф. Стоян Дурин е особено 
трудно. Ако не си точен, много трябва 
да се напрягаш, за да си точен, не 
само когато се изразяваш, но и когато 
се явяваш на срещите с него.

Неговата коректност, яснота и по-
следователност ти създават куп пробле-
ми и огромно напрежение, за да можеш 
да отговориш на тези му очаквания.

Трябва да си много зрял, за да 
отбираш главното и същественото в 
разговорите, в действията на хората, 
в написаното, иначе рискуваш да не 
разбереш почти нищо от онова, което 

проф. Стоян Дурин ти разказва или 
просто ти обяснява.

А колко е трудно да носиш на 
майтап. Не разбираш ли от майтап, 
направо си обречен. Възможно ли е той 
да носи на шега, а ти да не носиш и 
да се разбирате – не. Не е възможно. 
И ето ти още една трудност за тебе…

Трябва да си много интелигентен, 
за да се разбираш с него само по 
мириса на думите и само по токовете, 
които летят около мислите на хората.

Трябва да си много конструктивен. 
Трябва много да помниш, нищо да не 
забравяш. Трябва да си любознателен, 
да чувстваш желание за посещение на 
най-далечните кътчета на света.

В края на краищата трябва да си 
човек-система, изградена от принци-
пи – човешки, политически, профе-
сионални, нравствени, за да можеш 
да общуваш с него и да се радваш 
на това, което можеш да получиш от 
общуването с него.

Тези, които са близо до него, се 
опитват да бъдат всичко това, макар 
да им е много трудно, тези, които са 
по-далеч, само се досещат какви трябва 
да бъдат, но у едните и у другите, които 
познават Професора, гори желанието 
да бъдат по-добри професионалисти, 
по-добри приятели, по-нравствени лич-
ности, по-добри хора.

Какво по-хубаво може да се каже 
за проф. Стоян Дурин и за присъствието 
му в съвременното българско счетовод-
ство и сред неговите приятели!

7
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ИК „ТРуД И ПРаВо”
Асен Ризов

няколко думи за Проф. 
Стоян дурин – от издател 

и Приятел
С проф. Стоян Дурин сме парт-

ньори и приятели (смея да го кажа) 
от 1996 г. Правили сме не една и две 
книги с негово авторско участие. Бил е 
лектор на наши семинари в страната и 
в чужбина. Обсъждали сме не веднъж 
различни проблеми. И на маса сме 
сядали заедно, и сме гарнирали сери-
озните теми с много анекдоти и смях.

И през цялото това време не съм 
спирал да се възхищавам от неговия 
невероятен професионализъм, от неиз-
тощимата му енергия, от жаждата му за 
живот и амбицията му за успех.

Проф. Дурин е един успял, осъщест-
вил се човек. Мисля си – кои определе-
ния и епитети биха паснали най-добре 
на представата ми за него:
Корифей в счетоводната материя – за-

щото не познавам друг в тази област, 
така уважаван и толкова признат.

Радетел за висок статут на счетоводна-
та професия – защото не познавам 
друг от тази професия, направил тол-
кова много за обществения престиж 
на счетоводителя, за създаването и 
утвърждаването на Института на дип-
ломираните експерт-счетоводители.

Истински сеяч на знания – защото 
не познавам друг в тази сфера, с 
толкова много книги и публикации, с 
толкова мащабна преподавателска 
и лекторска дейност.

И един широко скроен човек и прия-
тел – с познания в много области, 
формирани ценности и изграден стил 
на живот, с позитивна нагласа към 
другите и с критичност към себе си.

И да не станат думите ми много заха-
росани, ще сложа и малко разре-
дител – проф. Стоян Дурин е човек 
и нищо човешко не му е чуждо. А 
личностния му мащаб е толкова 
голям, че и когато в нещо сбърка, 
пак греши на едро.

Но да не съдим строго.
Като сложим в числителя (в активите) 

жаждата и амбицията му за живот, 
в знаменателя (в пасивите) поста-
вим броя на годините, ще видим, 
че проф. Стоян Дурин е все още 
твърде млад. Така, че грешките 
могат да му се простят.

А пожеланията?
Да не спира по пътя, по който върви 

така уверено и напористо. И да ни 
радва с нови професионални и други 
завоевания.

7

Доби прес и сп. актив
Елена Витски

На уважавания и обичан голям про-
фесионалист проф. Стоян Дурин 
поднасяме своето дълбоко уваже-
ние и искрено му благодарим за 
отзивчивостта и топлото отношение 
към редакция та сп. Актив. Пожеля-
ваме му много здраве, да бъде все 
така чаровен, удмихнат, забавен и 
се надяваме че още дълго ще ни 
разсмива с невероятното си чувство 
за хумор и ще съумява да предава 
своята мъдрост на всички нас!

РааБЕ БълГаРИя
екипът на издателството

когато ПрофеСор дурин 
Става на 70 години

Когато работим с проф. Дурин – ние от 
РААБЕ сме доволни.

Когато той не чете лекции на студен-
тите – пише материали.

Когато каже, че идва в 14:00 – в 13:45 
вече чука на вратата.

Когато обещае материали за Коледа – 
изпраща ги още на Великден.

Когато пише материали – всички са 
сигурни в качеството.

Когато не пише материали – ръководи 
колектив.

Когато ръководи колектив – всички го 
слушат.

Когато не ръководи колектив – води 
семинар.

Когато води семинар – пак всички го 
слушат.

Когато не води семинар – публикува.
Когато публикува – всички се възхи-

щават.
Когато не публикува – пътува.
Когато се върне – разказва.
Когато купува костюм – плаща един, а 

получава три.
Когато ни завари без настроение – 

шегите му ни разведряват.
Когато казва, че става на 70 години – 

ние не му вярваме напълно.
Когато каже, че има юбилей – му вяр-

ваме.
Когато го поздравяваме – това наистина 

е от сърце.
7

ДЕлоВа СЕДМИца
Юра Шишкова

ПоХвално Слово за 
ПрофеСор Стоян дурин

Човек – институция, Колчем нещо в 
ИДЕС се разклати, веднага някои 
одитори казват: да го върнем за 
председател.

Одитор – и на прием, дори. На един 
рожден ден на вестника той произ-
несе най-литературния одит: „Ние, 
дипломираните експерт-счетоводи-
тели сме специалисти по равно-
сметките – ежегодно заверяваме 
равносметките за печалбите и 
загубите на хиляди предприятия 
в страната. Готови сме да заве-
рим – ако ни възложите, и вашата 
творческа равносметка”.

И пак там: „Делова седмица” се роди 
заедно с раждането – по-скоро 
възраждането, на професията на 
дипломирания експерт-счетоводи-
тел. Може би затова и детството 
ни тръгна заедно. Отначало пла-
хо, а след това все по-уверено 
и настойчиво много наши колеги 
започнаха да завземат страниците 
на вестника. Тази нежна агресия се 
превърна едва ли не в окупация. И 
сега си живеем мирно и хармонич-
но – окупатори и окупирани, в ин-
терес на много бройната гилдия на 
финансистите и счетоводителите.

Строг учен, чиято бляскава кариера 
върви ведно с прословутото му 
чувство за хумор. Е, понякога вицът 
е поостарял, но поне не е казвал: 
„Аз този го знам по-другояче”.
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Създател на ИДЕС – и на две дъщери.
Признат професор. И във Висшия ико-

номически институт „Карл Маркс”, 
и в Университета за национално 
и световно стопанство. Без друг 
коментар – не съм била негова 
студентка. И слава Богу. Сега сме 
само съмишленици.

Доказан автор на статии в специали-
зирания печат. Все още недоказан 
като главен редактор. Времето е 
пред него.

7

Бц „ИНФоРМа ИНТЕлЕКТ”
д-р инж. Дочо Дочев 

Благодарен съм на съдбата, че 
ми даде възможност да се докосна до 
човека, учения и експерта проф. д-р 
Стоян Дурин. Той притежава голямо 
лично обаяние, изключителна ерудиция 
и дълбока човечност. Винаги е бил наш 
изключително уважаван автор и съмиш-
леник в списание „Счетоводство ХХI”, 
както и във всички съвместни издания, 
семинари и курсове.

За мен винаги е било удоволствие, 
че съм имал възможност да оценя и 
да почерпя частица от тънкия хумор, с 
който проф. Стоян Дурин одухотворя-
ваше и „подсоляваше” и най-сложните 
проблеми и казуси от счетоводната и 
одиторската практика и по този на-
чин те ставаха достъпни и понятни за 
всички.

7

ИЗДаТЕлСТВо „ПлуТоН 1”
Роза Тотева

За подкрепата на проф. Дурин към 
начинаещите.

Организирахме парти по случай 10-го-
дишнината от създаването на фир-
ма „Плутон-1”. Когато посрещнах 
господин Дурин, му изказах бла-
годарността си, че ни подкрепи 
в началото, при създаването на 
списанието, защото за нас това бе 
една мечта.Той ми отговори: „На 
много удавници хвърляхме спаси-
телно въже, но малцина доплуваха 
до брега”.

За авторитета на проф. Дурин сред 
счетоводната гилдия.

Бяхме решили да организираме курс 
по международните счетоводни 
стандарти в гр. Смолян. Прави-
хме проучване сред потенциалните 
курсисти кои да бъдат лекторите, а 
те категорично отговориха, че ще 
дойдат на курс, само ако г-н Дурин 
бъде лектор.

Проф. Дурин понякога се сърди.
Издадохме книга на проф. Дурин, за 

което имахме договорка г-н Дочев 
да бъде рецензент. Наред с другите 
коректури, в полето „рецензент 
д.е.с. Иван Дочев”, той бе доба-
вил „поет”. През същата година г-н 
Дочев бе издал вече първата си 
поетична стихосбирка. Тъй като на-
шата книга касаеше счетоводна и 
данъчна материя, аз не се съобра-
зих с неговата коректура в тази ѝ 
част и не добавих думичката „поет” 
в окончателния вариант. След като 
получи издадената книга, веднага 

ми се обади по телефона и със сър-
дит глас попита: Защо не добави 
„поет”? Аз изтъкнах моите доводи, 
но той не ги прие, и дълго време 
ми се сърди.

Проф. Дурин, отговаря с вицове и 
анекдоти, когато се налага.

Провеждахме курс по годишно сче-
товодно приключване. Една от 
участничките постави въпрос, на 
който той отговори. След малко, не-
съгласна с отговора, зададе същия 
въпрос, но с други думи. Това се 
повтори няколко пъти, тъй като тя 
държеше да получи отговора, който 
искаше да чуе. Накрая г-н Дурин 
не разгада нейния отговор, но в 
хода на лекцията каза на курсисти-
те. Сега ще Ви кажа един виц за 
Иванчо и учителката. На въпросите 
на учителката Иванчо винаги отго-
варял „краставицата съдържа 99% 
вода и 1%, ...краставицата съдържа 
99% вода и 1%.......”
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ЗаСлуЖаВащИ ВНИМаНИЕ 
„ПоЗДРаВлЕНИя”

От Русенския филиал на дипло-
мираните експерт-счетоводители

НАЗДРАВИЦА
През 1937-мо лето в китните около 

Кюстендил полета родило се момче 
напето от Закона за експертите 
„заклето”.

Стоян Дурин се той нарича, на неза-
висим финансов одит се врича и 
дълги години се труди за възста-
новяване на „онези” луди, които 
счетоводни отчети заверяваме и 

елипсовидни печати нещастните 
счетоводители смущаваме.

Националните стандарти конструира, 
Закона за счетоводство консултира. 
А ако стъпим накриво в данъчното 
облагане, Чрез Закона за независим 
финансов одит има затягане

Деветте ме глави респектират, Допъл-
нителните разпоредби провокират, 
А преходните и заключителни 
нокаутират.

От сянката ти бай Стояне, ДДС-то се 
страхува Пред усмивката ти МФ-то 
козирува. А Международните стан-
дарти онемяват Щом водени от тебе 
нашите експерти се задават. След 
теб върви и младо поколение, Едно 
момиче – Даниела е сред твойто 
обкръжение, а утре нека внукът 
Виктор да е попълнение на славните 
традиции на дядо си достойно 
продължение.

От тебе бай Стояне черпим вдъхновение, 
От благия ти поглед лъха дръзно-
вение, Като баща се грижиш за на-
шето възнаграждение Със 204-тото 
августовско постановление.

Романтична душа си, вси знаем С 
кюстендилска ракия тешиш ни, 
От русенско вино глави боли ни, 
Когато без теб дерзаем.

Бай Стояне, жив и здрав бъди ни Даже 
още сто години! Нека дигнем пълни 
чаши За наздравицата наша. Виното 
искрящо да се плиска С поздрави 
от Разград и Силистра. Знай, че 
към стиха ни от сърце Се присъеди-
няват Шумен, Попово, Търговище. А 
винаги ний сме тук
Приятелите от Русчук! 26.09.2002 г.
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къде и как се използва името „ду-
рин”

Международната конвенция за борба 
със заразните болести по животните, 
ратифицирана с Указ № 204 на Цар 
Борис III от 20.05.1936 г. 

Дурини на Via Durini

Дурини пред бар Durini

Днес, последния 8 декември на ХХ-ти 
век, в деня на нашите спомени от 
онаяшната студентска младост, под 
благия поглед и премъдро ръковод-
ство на гу-сина Дурина и гу-сина 
Дочева, организирани от ряховския 
бригадир Митко и шармантната му 
помощничка Павлина от Търнов-
град, сме се събрали на фини пи-
тиета и тънки мезета, обременени 
от пасиви, окрилени от активи да 
направим нарушение на закона за 
защита на потреблението.

Прегърнали Закона за счетоводство-
то, вдъхновени от глава осма и 
ДВ бр.83, коляно преклонни пред 
одиторските стандарти, ние рапор-
туваме измъчени от употреба сред 
полъха на русенската ракия, но не 
и от спиртосване.

ПЪРВО: Представителите на гр. Шу-
мен и Велико Търново отчитаме, 
че консултирахме успешно Първото, 
Второто даже и Третото Българско 
царство, направихме одит на Царе-
вец, Плиска, Преслав, даже и на 
Магнаурската школа. Констатирах-
ме липса на персоните Балдуин и 
Черноризец Храбър, но заверихме 
отчета щото имаше в излишък един 
Георги Победоносец, една Много-
страдална Геновева и Хубавата 
Елена.

ВТОРО: Представителите на гр. Търго-
вище и гр. Попово докладваме, че 
само след дълги упоителни трени-
ровки над продукцията на местния 

Винпром разрешихме и на Бил 
Клинтън да опита от нея, а на уш-
енце му припяваше ангелогласния 
бай Христо – Дебит, кредит, салдо.

ТРЕТО: Представителите на Дуросто-
рум рапортуваме, че акордеонът 
ни е акордиран, балансът е равнен 
и ще изсвирим своя рефрен, от 
присъстващите вдъхновен.

ЧЕТВЪРТО: Представителите на Аб-
ритус докладваме, че заверихме 
Годишните счетоводни отчети на 
Завода за антибиотици, където 
балансирахме производството на 
Виагра, презервативи и други не-
обходими средства. Узаконихме 
първата българска приватизацион-
на сделка, в резултат на което 
съсипахме и редица белгийски биз-
несмени. С това показахме, че и 
ние нещо сме дали на света. 

ПЕТО: Представителите на Сексагинта 
Приста, след извършена инвента-
ризация, съгласно акт за резул-
татите отчитаме, че 40 кораба са 
фактически остатъци, съгласно 
описите, установена липса на 20 
кораба. Начислена фира от 5 каси 
ром, изпит от моряците, и 2 тона 
чер хайвер. Налице е излешък от 
енергия и счетоводни откровения.

Следвайки гореизложеното, членовете 
на Русенския и Великотърновския 
филиали посрещат достойно новото 
хилядолетие и рапортуват, че ви-
наги ще са на поста си готови да 
бистрят нови закони.

РапоРт на славните членове на иДес за До-
стойна среща на опасното хиляДолетие

1. Както е известно това е фамилното 
име на Професора. 

2. Името е израз на постоянство, 
упоритост, професионализъм, себе-
раздаване, трудолюбие, уважение 
към всеки събеседник.

3. Съществуват различни версии за 
произхода на фамилното име „Ду-
рин”. В една от тях се твърди, че 
то има руски корен – навярно от 
думата „Дурак”. Окончанието на 
името присъства във фамилиите 
на известни руски личности като 
Ленин, Сталин, Путин и Разпутин.

Друга версия насочва вниманието, че 
фамилното име „Дурин” има турски 
произход, което означавало твърд, 
як, силен, солиден.

4. Дурин е името, което джуджетата 
използват за най-стария от седемте 
бащи на расата си и прародител на 
всички крале на Дългобрадите. Той 
живял тъй дълго, че станал познат 
надлъж и шир като Дурин Безсмърт-
ния. Все пак накрая умрял, ала ро-
дословната му линия не секнала и 
пет пъти се раждал наследник в рода 
му, който получавал като Праотеца 
си името Дурин. (Подробности – в 
книгата Властелинът на пръстените).

 5. Дурин е името на италианска фирма 
за производство на грозде. Дурин 
е името и на бутилки хубаво вино 
и качествен зехтин, произведени 
от фирмата. (виж корицата)

6.  Фамилията ДУРИН е известна в 
България, Аржентина, Италия, Ма-
кедония.

7. Името Дурин е добре известно на 
Министерство на земеделието като 
наименование на болест по едноко-
питните. Първата открита следа е в 
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