
Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 1



2 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 3

Проф. д-р Стоян Дурин
регистриран одитор

СЧЕТОВОДСТВОТО 
и

НЕЗАВИСИМИЯТ ФИНАНСОВ ОДИТ

спомени, размисли, оценки

ФорКом 2012

“Всяко дълго пътешествие започва с една малка стъпка …“
Китайска поговорка

“Човекът е човек тогава, когато е на път.“
Пеньо Пенев

„Няма насрещен вятър за този, който знае къде отива.“
Теодор Рузвелт

„Няма глупав въпрос, има глупав отговор“.
Алберт Айнщайн

„Младостта е за свобода и промени,
зрелостта – за благоразумни компромиси,
и старостта – за стабилност и почивка.“

Уистън Чърчил
„Златното правило е, че няма златно правило.“
Джордж Бърнард Шоу 
„Шедьоврите са само едни щастливи опити.“

Жорж Санд 
„Нека не вършим големи дела – само малки, но с голяма любов“

Майка Тереза
„Успехът, изглежда, се състои в това да продължиш, когато другите 

са спрели насред пътя.“
Уилям Федър

„Нищо не може да задоволи онзи, който не е доволен от малкото“
Гръцка поговорка 

„За да повярваш в доброто, трябва започнеш да го вършиш”
Лев Толстой 

„Най-важното в живота е не къде се намираме, а в каква посока се 
движим.“

Оливър Уендъл Холме
„Който се усмихва, вместо да беснее, винаги е по-силният.“

Японска мъдрост



4 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 5

„За да се разориш, кризата не е достатъчна.
Трябва да имаш и пари.“

Народна мъдрост
„Животът е като рулетка, на която всеки залага.
Тя се върти и на едни носи печалба и радост, а на други – загуби 

и печал.“
Богомил Герасимов

„Хората ще загинат от неумението си да използват силите на при-
родата и от непознаване на истинския свят“.

Надпис на Хеопсовата пирамида 
„Единственото богатство е богатството на човешкото общуване“.

Антоан дьо Сент-Екзюпери 
„Една кауза не е непременно права само защото един човек е ум-

рял за нея“.
Оскар Уайлд

Авторът поднася тази книга на вниманието на читателите като свой по-
глед върху последните десетилетия на професията на счетоводителя и оди-
тора. 

Проф. д-р по икономика Стоян Иванов Дурин
дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор

Счетоводството и независимият финансов одит 
спомени, размисли, оценки

Рецензент и редактор Даниела Стоянова Дурина,
дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор 

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

Снимка на корицата Волен Евтимов
Електронното издание е подготвено от Ясен Висулчев

Подпис за публикуване 15 август 2012 г.
Публикувано на 26 септември 2012 г.,

в деня на 75-годишния юбилей на проф. Дурин.

Издателите се присъединяват със скромната си помощ към труда  
на автора. С пожелания за нови идеи и успехи, Професоре! 

© Стоян Иванов Дурин, 2012
© Издателство ФорКом®, 2012
София, бул. Христо Смирненски 29-33, тел/факс (серия) 02/963 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, класическо хартиено издание: 978-954-464-206-8
ISBN, електронно издание с формат *.epub: 978-954-464-207-5
ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 978-954-464-208-2

http://www.forcom-bg.com/
mailto:izdatelstvoto%40forcom-bg.com?subject=Ot%20Chitatel%20na%20Schetovodstvoto%20i%20nezavisimiyat%20finansov%20odit%20-%20spomeni%2C%20razmisli%2C%20ocenki%20ot%20prof.%20Stoyan%20Durin
yasen
Sticky Note
Може да се добавят такива бележки. 



6 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 7

СЪДЪРЖАНИЕ
 Увод ............................................................................... 6

І.  Обучение по счетоводство .......................................... 8

ІІ.  Първи стъпки в практиката ........................................ 12

ІІІ.  Преподаване на счетоводството ............................... 17

ІV.  Ръководене на методологията  
на счетоводството в Република България................ 27

V.  Създаване на професията по извършване  
на независимия финансов одит ................................. 54

VІ.  Взаимоотношения с фирми,  
организации и лица .................................................... 70

VІІ.  Научна и изследователска дейност  ......................... 83

А.  Първа публикация ........................................................ 83

Б.  Самостоятелни издания  ............................................. 83

В.  Издания в съавторство  ............................................... 86

Г.  Доклади и научни конференции ................................. 89

Д.  Публикации в чуждестранни издания  ....................... 91

Е.  Научно ръководство на издания ................................. 91

Ж.  Приети нормативни актове, разработени  
под ръководството на проф. д-р Стоят Дурин ............ 92

З.  Други публикации ........................................................ 92

VІІІ.  Биографични данни .................................................... 93

ІХ.  Къде и как се използва името „Дурин“ ..................... 96

 УВОД
Многократно колеги, приятели, близки са ме провокирали да 

представя вижданията си за развитието на счетоводството и не-
зависимия финансов одит в нашата страна. И навярно този момент 
вече е настъпил, захващам се с тази много трудна задача. Дано се 
справя добре. 

Съдбата ми отреди житейски път по места и проветриви и 
ветровити, свързани с отговорности, понякога и с компромиси 
в името на посоката на развитието, при което спазвах своите 
принципи. За да бъдат приети от обществото, което изглежда 
по-често се получаваше, трябваше да мога да мотивирам раз-
бираемо предлаганите решения, които в общия случай далеч не 
бяха моя заслуга, а резултат от дискусии с колеги, от много-
бройните ми обсъждания с колеги-практици на техни конкретни 
казуси, в които успявах да различа общия проблем, от прочете-
ното и споделеното през годините. Префразирайки известната 
притча – трябваше да искам, да мога да различавам изпълни-
мото от измечтаното, да събера и фокусирам знанието как да 
бъде направено и да концентрирам силите да бъде сторено. 

Приблизително двадесет години ръководех развитието на ме-
тодологията на счетоводството в Република България. От втора-
та половина на 1985 година до средата на 1989 година ръководех 
разработването на методическите въпроси на счетоводството в 
практиката на централизираното управление на икономиката в на-
шата страна. От началото на 1990 година до края на 2001 година 
ръководих разработването на Закона за счетоводството, Нацио-
налния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти и указа-
ния на Министерството на финансите по прилагането им. На база 
на тези нормативни актове се поставиха основите на прилагане на 
счетоводството съобразно изискванията на пазарната икономика. 
Приетият в началото на 1991 година Закон за счетоводството бе 
първият икономически закон в Република България за преустрой-
ващата се икономика на пазарни принципи. Понятия и правила, 
съдържащи се в Закона за счетоводството, бяха отразени и във 
всички закони, които се приемаха след него.

Внедряването на счетоводството съобразно пазарните правила 
беше много труден процес, може да се посочи и като най-трудния 
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процес. Разработването и приемането на Закона за счетоводството, 
Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти се 
осъществяваше и с помощта на Европейската федерация на сче-
товодителите и ЕС – чрез програмата ФАР. Поставиха се основите 
на нова, различна от прилаганата до края на 1990 година система 
на счетоводство. Внедряването на тази система беше неимоверно 
по-труден процес, главно поради липса на съответно обучение на 
счетоводните кадри от практиката. Както беше известно, подготов-
ката на тези кадри до този момент беше осъществявана съобразно 
изискванията на централизираното управление на икономиката. И 
се налагаше всичко да се върши в движение – приемане на нор-
мативните актове и текущо обучение на счетоводните кадри. Може 
спокойно да се отбележи, че качеството на съставяните финансови 
отчети се подобряваше с всеки изминал отчетен период.

І.  ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО
Обучението ми по счетоводство се осъществи в Икономическия 

техникум в град Кюстендил (1951 – 1955 г.) и във Висшия иконо-
мически институт „Карл Маркс“ (сега Университет за национално 
и световно стопанство) град София (1955 – 1960 г.) по специалност 
„Счетоводство“ (тогава специалност „Счетоводна отчетност“). Пър-
вата ми среща със счетоводството започна през есента на 1952 
година с изучаването на курса по теория на счетоводството в ико-
номическия техникум. Тази среща беше завладяваща и със счето-
водството съм общо взето на „ти“ вече около 60 години.

Имахме великолепни учители по счетоводство г-жа Грозданова 
и г-н Кюркчиев, по другите икономически дисциплини, както и по 
всички други изучавани предмети. Нашите учители бяха от различ-
ни части на страната. Преподавателката по Търговско счетовод-
ство г-жа Хаджигонова беше от гр. Петрич. Великолепната органи-
зация на учебния процес се ръководеше добре от директорите на 
техникума г-н Въргулев и след неговото напускане от г-жа Дими-
трова. А класният ръководител г-н Велков (преподавател по руски 
език) имаше неповторим подход към всеки ученик от нашия клас.

Прилаганата система на обучение в техникума беше свързана 
с полагането на изпити в края на всеки срок по всички изучавани 
учебни дисциплини. Учебната година беше разделена на два учеб-
ни срока и се прилагаше петобална система на оценки на знанията 
на учениците.

Спомням си ситуация при провеждането на изпита по география в края 
на срока. Колега получи въпрос да представи Югозападна България. Това 
означаваше да характеризира основно територията и икономиката на сегаш-
ната област с център град Благоевград. Колегата трудно се справяше по този 
въпрос с изискванията на преподавателите. Последва въпрос: с какво е най-
много известен град Петрич ? Ние в залата очаквахме, че колегата ще посочи, 
че в този район се произвеждат много плодове и зеленчуци. Колегата без да 
мисли много отговори – Петрич е известен най-много с това, че е родното 
място на нашата учителка и възпитателка г-жа Хаджигонова. Последва бурен 
смях и комисията постави положителна оценка на колегата за този остроумен 
отговор.
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Всички ученици от нашия клас (ние бяхме паралелка само от 
младежи) изучавахме Теория на счетоводството, Промишлено 
счетоводство, Счетоводство на промкомбинатите и Счетоводство 
на капиталното строителство. В края на обучението полагахме 
държавен изпит по счетоводство (писмен и устен). 

След завършване на средното образование през 1955 година 
реших да продължа обучението си във Висшия икономически ин-
ститут „Карл Маркс“ в град София. Имах желание да кандидатствам 
по специалностите „Външна търговия“ и „Икономика на промишле-
ността“. Беше въведено обаче правилото завършилите икономи-
чески техникуми да кандидатстват само по специалността „Счето-
водна отчетност“. И аз се възползвах от това „правило“ – явих се на 
приемните изпити и бях приет в специалност „Счетоводна отчет-
ност“. И успешно се дипломирах през месец януари 1960 година.

В курса по специалността се обучаваха около 150 студенти, раз-
пределени в 6 учебни групи. Аз бях в група 62 с профил „промиш-
лено счетоводство“. 

По време на обучението имахме наситена програма от общо-
образователни и специални дисциплини. Нашите преподаватели 
бяха известни учени в съответната област като академик Жак На-
тан, проф. Кирил Григоров, проф. Тянко Йорданов, проф. Веселин 
Хаджиниколов, проф. Здравко Сугарев, проф. Светослав Минчев, 
проф. Михаил Геновски, проф. Димитър Димитров, проф. Стефан 
Станев, проф. Димитър Добрев, проф. Димитър Йорданов, проф. 
Коста Пергелов, проф. Атанас Атанасов, проф. Атанас Ганев, доц. 
Чочов, доц. Петър Аврамов, доц. Петко Бахчеванов, доц. Георги 
Дечев, доц. Станчо Иванов и други. При наличието на тази плеяда 
от прекрасни преподаватели не може да не обикнеш специалност-
та на икономиста и в това число по счетоводство. Едни студенти 
бяха трайно заразени с каузата на счетоводството, а други натруп-
ваха допълнително знания и умения по счетоводство с по-високо 
качество. Много от завършилите с мен колеги по-късно ръководеха 
счетоводствата на големи стопански и финансови системи и пред-
приятия в страната.

Всеки изпит за нас беше сериозно изпитание, за което се готвехме много 
упорито. Не липсваха и особени, понякога комични ситуации. Полагахме из-
пита по История на икономическите учения при проф. Кирил Григоров. Мно-
го бяхме изплашени. Един колега говореше, говореше ... но явно професорът 
не беше доволен от отговора. Професорът попита колегата кой е Адам Смит. 
Колегата отговори веднага и посочи, че Адам Смит е икономист. Следваше 
моментално следващият въпрос – на коя икономическа школа е представител 
Адам Смит. А отговорът бе, че той е от политическата икономия. Професор 
Григоров се смя от сърце и каза на колегата, че това (съдържанието на отго-
ворите) чува за първи път, това означава че професорът досега не е знаел. Взе 
студентската книжка на колегата и вписа в нея оценка среден.

Това поведение на професора, както и на изпитната комисия в икономи-
ческия техникум използвах в преподавателската си дейност. Щом изпитваният 
се затруднява с отговорите си и на поставени от преподавателя въпроси от-
говоря не съвсем точно, но оригинално, което в крайна сметка е вярно, за-
служава положителна оценка. Презумпцията е, ако изпитваният внимателно 
е прочел съответната литература, то неговите отговори ще бъдат качествени.

Като студенти живеехме много скромно. Не разполагахме с не-
обходимите финансови средства, а някои от нас разчитаха един-
ствено на отпуснатата ни стипендия. Живеех в студентско общежи-
тие срещу минимален, даже може да се каже „символичен“ наем. 
Ползвах студентските столове, където се осигуряваше храна за 
обяд и вечеря.

Всички студенти от специалността членуваха в комсомола. На-
шата специалност в курса беше самостоятелна комсомолска орга-
низация. В продължение на 3 години аз бях секретар на комсомол-
ското дружество. 

Обучението по счетоводство за нас беше желана съдба, жела-
но бъдеще с единствена цел да бъдем максимално полезни на сче-
товодната практика. Във всички сфери на икономиката и финансите 
имаше потребност от подготвени кадри по счетоводство. Може да 
се приеме, че между нас, обучаващите се по счетоводство, имаше 
неписани правила за по-добра изява в подготовката ни. Ние бяхме 
готови да се справяме с всички поставени ни изисквания за счето-
водни решения на конкретни казуси. В учебните зали провежда-
хме и учебна практика – на база на зададени стопански операции 
съставяхме първични документи, осчетоводявахме стопанските 
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операции и отразявахме счетоводните статии по сметките за син-
тетично и аналитично отчитане. По този начин се запознавахме 
практически с прилагането на съответната счетоводна форма – 
използване на журнал-ордерите, мемориалните ордери, дневник-
главната книга и други. Изучавахме и основите на използване на 
съвременната техника за обработка на счетоводната информация.

Получавахме диплом за завършено висше образование след 
полагане на държавни изпити по Счетоводство, по Политическа 
икономия и по Марксизъм-ленинизъм. Изпитът по счетоводство 
включваше решаване на задача с прилагане на многото счетовод-
ни правила за осчетоводяване на стопански операции. Справихме 
се успешно и настъпи момента за раздялата със студентския жи-
вот.

ІІ.  ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРАКТИКАТА
Завършилите обучението си студенти подлежаха на централи-

зирано разпределение за работа. Няколко студенти от специал-
ността бяхме разпределени за работа в строителството на Креми-
ковци. Първоначално строителството на Кремиковския металурги-
чен комбинат се осъществяваше от ДУ „Заводски строежи“. И ние 
бяхме на разположение на тази система в очакване да започнем 
работа. Част от нас не можеха да не започнат веднага работа, тъй 
като нямахме друг източник за доходи, а разчитахме на заплатата, 
която щяхме да получаваме.

Строителството на Кремиковци се забави и ръководството на 
ДУ „Заводски строежи“ реши да ни назначи да работим като сче-
товодители в Заводски строежи – Софийски район и да получаваме 
практически опит като счетоводители. След като започнеше нор-
мална дейност в счетоводството на строителството на Кремиковци 
ние щяхме да бъдем преназначени там. Седалището на Заводски 
строежи – Софийски район се намираше в двора на ТЕЦ „София“. 
Първият ми работен ден като счетоводител беше на 29 февруари 
1960 г. Започнах работа със месечна заплата 600 лева, а за наем 
плащах 120 лева. Живеехме с моя колега от специалност „Плани-
ране“ Тодор Чавдаров, който също беше разпределен за работа в 
системата на строителството на Кремиковци.

В строителния район ми беше възложено да организирам от-
читането на спомагателните производства. В този период спома-
гателната дейност беше много развита – при нас функционираха 
виброполигон, арматурен двор, кофражен двор, ремонтна работил-
ница и автотранспорт.

В началото много трудно се ориентирах в системата на практическото 
отчитане на спомагателните производства. Считах, че съм добре подготвен по 
въпросите на счетоводното отчитане. Но срещнах затруднения – в началото 
не можех да „намеря“ дебита и кредита във ведомостта за отчитане на спо-
магателните производства. Даже в продължение на 3 дни не можех добре да 
разбирам за какво си говорят колегите счетоводители...



14 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 15

Значително се притесних и си поставих задача: ако още няколко дни не 
мога да се оправя в сложния лабиринт на счетоводството, трябва да напусна 
работа. Но след четвъртия ден нещата по счетоводното отчитане си „дойдоха“ 
на място и аз се успокоих и продължих да работя нормално. Даже споделих 
с главните счетоводители на строителния район и на ДУ „Заводски строежи“ 
предложения за промяна в системата на отчитане на отделни спомагателни 
производства. За мое удовлетворение тези предложения бяха приети.

При постъпването ми на работа в строителния район счетовод-
ството се ръководеше от г-н Кръстю Начков, който беше зам. гла-
вен счетоводител. След около един месец бе назначен главен сче-
товодител – господин Йовев, който се оказа съпруг на моя бивша 
учителка по планиране в Икономическия техникум в гр. Кюстендил.

Към края на 1960 година ми бе възложено да организирам отчи-
тането на заплатите на персонала в района. Имаше много работа 
– всичко се подготвяше ръчно: и ведомости, и фишове, и разпре-
деление на полагащото се възнаграждение от нарядите между ра-
ботниците.

Към средата на 1960 година започнаха усилени строителни дей-
ности в Кремиковци. Правителството реши и създаде самостоятел-
но строително управление за Кремиковци. Строителните дейности 
бяха „иззети“ от ДУ „Заводски строежи“. Двама от разпределените 
за работа в Кремиковци, аз и Митанка Занева, останахме в систе-
мата на заводски строежи.

В края на 1960 година бях избран за секретар на комсомола на 
строителния район. През месец април 1961 година ме посети пред-
ставител на Централния комитет на комсомола, който ми предложи 
да дам съгласието си и да премина на работа в Централни комитет 
като финансов ревизор. По-късно разбрах, че това е Иван Танев и 
бяхме колеги – финансови ревизори. На 01 юни 1961 година ста-
нах финансов ревизор. Първата ревизия беше под ръководството 
на колега в комсомолската организация на Благоевградски окръг 
(сега област). Втората ревизия беше проведена самостоятелно от 
мен в Разградски окръг. По същото време друг колега (Иван Танев) 
провеждаше ревизия в Търговищки окръг и бях посещаван няколко 
пъти за оказване на методическа помощ. И след това вече имах 
право да извършвам самостоятелни ревизии.

Извършвал съм ревизии на комсомолските организации в ок-
ръзите: Габрово, Шумен, Кюстендил, Кърджали, Пловдив, Пазар-
джик, Стара Загора, Хасково, Сливен. В София град сме извършва-
ли ревизии екипно, като съм бил ръководител на групите.

Не винаги между ревизорите и счетоводителите на окръжните 
комитети на комсомола са се установявали добри отношения. Но 
между мен и счетоводителя в Кърджали Васил Балабанов имаше 
нормални професионални и човешки отношения. Те започнаха от 
1962 година и продължават и до днес, независимо че по време на 
ревизията аз установих наличието на „черна“ (нерегламентирана) 
каса в градския комитет на комсомола в град Кърджали. 

Всяка ревизия завършваше с ревизионен доклад, констатациите 
от който се докладваха на ръководителя на финансовите ревизори 
Петър Коларски и на завеждащия отдел „Финансово-домакински“ 
Филип Рогачев. При една от ревизиите в Сливен се наложи да със-
тавя и акт за начет на стойност около 600 лева (при моя месечна 
заплата 100 лева).

Когато напусках строителния район ръководител на района бе 
инж. Хернани Димитров. Малко по-късно той беше назначен за ко-
мандир на бригада от строителни войски, които участваха в стро-
ителството на Кремиковци. И в края на 1961 година се проведе 
среща в зала „България“ на младежите от материалното производ-
ство. На тази среща се видяхме с инж. Хернани Димитров. Той ми 
предложи да дам съгласие да напусна Централния комитет и да 
стана главен счетоводител на ръководената от него бригада. Не се 
съгласих, тъй като нямах причини да напусна Централния комитет 
на комсомола.

През 1962 година се проведе Осмият световен младежки фести-
вал за мир и дружба в град Хелзинки, Финландия. Българската де-
легация беше многобройна – около 350–400 души. Аз отговарях за 
транспорта и превозването на българските групи от София до Хел-
зинки и обратно. А по време на фестивала в Хелзинки бях „диспе-
чер“ с денонощно дежурство – имахме на разположение 5 леки коли 
„Волга“ и 3 автобуса, осигурени от Съветския съюз. Ръководител на 
българската младежка делегация бе първият секретар на Централ-
ния комитет на комсомола Иван Абаджиев, а заместник ръководи-
тел – Георги Караманев, секретар на Централния комитет.
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Фестивалът се проведе в края на месец юли и началото на ме-
сец август. Бяхме свидетели на белите нощи. След залеза на слън-
цето до към 1 – 2 часа през нощта беше светло. Тъмно или по-точ-
но полутъмно беше през нощта за около 2 часа.

Ние бяхме настанени в училище, в края на град Хелзинки.

За първи път в живота си имах възможност да пия кока-кола. В България 
се пишеше, че това е опасна алкохолна напитка и затова тя не се предлага 
при нас. Имаше кореспонденции, че младежи на запад и особено войници от 
американската армия много често са в пияно състояние след като са консуми-
рали кока-кола. При тази ситуация аз подхождах много внимателно към тази 
напитка, не знаех какво може да се случи. И реших в деня на тръгването си от 
Хелзинки, на аерогарата преди да се кача на самолета, да си купя две бутилки 
кока-кола от по 200 грама. Имах голямо желание да опитам това питие и 
затова непосредствено преди качването на самолета изпих едната бутилка. 
Първата глътка не подсказа, че това е алкохолно питие. Но си помислих, че 
навярно това питие е както ликьора – пиеш и по-късно те „хваща“. Изпих ця-
лото количество от бутилката и се качих на самолета. Реших, че каквото и да 
се случи с мен, аз се прибирам в София и там ще се оправям. Но нищо лошо 
не стана, а втората бутилка взех със себе си да почерпя приятели в София.

През месец август 1963 година с г-н Филип Рогачев бяхме на 
почивка в почивната база на комсомола в Хаинбоаз. След края на 
смяната се прибрах с влака в София и на централна гара си купих 
вестник „Вечерни новини“. Във вестника открих, че Висшият ико-
номически институт „Карл Маркс“ е обявил конкурс за асистент по 
счетоводство към катедра „Счетоводна отчетност“.

Реших да отделя време за подготовка и да се явя на изпита. 
Имах неизползван отпуск и помолих г-н Рогачев да ползвам отпус-
ка за да се подготвям за изпита. Помолих го обаче да не споделя с 
други, че ще се явявам на изпита, тай като не се знае дали ще се 
представя добре. Беше ми обещано, че колегите няма да знаят, но 
по-късно разбрах че той е информирал партийния секретар Никола 
Додов и секретаря на Централния комитет на комсомола, който от-
говаряше за финансово-домакинския отдел Андон Трайков. 

Имаше 13 кандидати за асистент, и аз спечелих конкурса с 
оценка от изпита отличен 5,50. Комисията предложи на факултет-
ния съвет да бъда избран за асистент по счетоводство.

След като в Централния комитет на комсомола стана известно 
че ще напускам, стана много напрегнато. Имаше членове на бюро-
то на Централния комитет на комсомола, които открито ми казваха, 
че няма да се съгласят да напусна ревизорската работа, бил съм 
много млад и имало време и за научна работа. Проведох две срещи 
със секретаря на Централния комитет Андон Трайков за моето ос-
вобождаване. Първоначално той не беше съгласен да напускам с 
мотива, че са доволни от моята работа и мога евентуално да стана 
и ръководител на отдел „Финансово-домакински“. В този отдел ра-
ботеха малко по-възрастни колеги от работещите в другите отдели. 
И аз съм бил един от обсъжданите кандидати за ръководна дейност 
в областта на финансово-домакинската дейност.

При втората среща убедих Андон Трайков да бъда освободен, 
тъй като не напускам Централния комитет на комсомола по някак-
ви други причини, а печеля конкурс за преподавателска и научна 
дейност. И получих неговото съгласие, което означаваше, че няма 
да имам проблеми при освобождаването ми от Централния коми-
тет.
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ІІІ.  ПРЕПОДАВАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Постъпих във ВИИ „Карл Маркс“ в катедра „Счетоводна отчет-

ност“ като асистент по счетоводство на 26 ноември 1963 г. 
По решение на катедрата ми бе възложено да ръководя семи-

нарните занятия по счетоводство на селското стопанство. Заняти-
ята с всяка учебна група бяха по 3 часа седмично, което даваше 
възможност за подробно изясняване на счетоводно-отчетните 
проблеми. В учебната дисциплина бяха включени счетоводство на 
държавните земеделски стопанства (ДЗС), счетоводство на трудо-
во-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) и счетоводство 
на машинно-тракторните станции (МТС). Ръководех семинарните 
занятия веднага след постъпването ми пред студентите от редовно, 
вечерно и задочно обучение.

Титуляр на учебната дисциплина по счетоводство на селското 
стопанство беше доц. Станчо Иванов. Под негово методическо 
ръководство се справях добре със съдържанието на семинарните 
занятия. Получих много ценни препоръки за преподавателската и 
научната работа. С негово съгласие предоставих за печат първата 
си публикация „Отчитане дейността на производствените единици 
от основното производство“ в списание „Отчетност и контрол в сел-
ското стопанство“, кн. 7 от 1966 година.

Спомням си едно от първите напътствия на доцента. Той казваше, че про-
фесията на преподавателя е хубава и често много коварна. Много е хубава, 
тъй като разполагаш с времето си и винаги можеш да го използваш както 
прецениш, вкл. многократно да отлагаш една или друга дейност. Преподава-
телската професия е много коварна, ако не съумееш да използваш правилно 
това време. Имаше колеги, които не можаха да се справят със своите препо-
давателски и научни дейности и престанаха да бъдат преподаватели.

По време на първите семинарни занятия имах много притесне-
ния как ще се справя с преподаването, ще успея ли да убедя сту-
дентите в правотата на съответното счетоводно отчитане. Допъл-
нително затруднение съществуваше и от факта, че ДЗС и ТКЗС 
работеха по отделни сметкопланове. Сметкопланът на ДЗС прили-
чаше повече на сметкоплана, който се прилагаше в промишлените 
предприятия. Някои от принципите на отчитане бяха еднакви. Сме-
ткопланът на ТКЗС формално приличаше на този на ДЗС, но беше 

структуриран на база изискванията на кооперативно предприятие 
при съществуването на така наречения „неделим фонд“. Ще посоча 
само един пример с отчитане купуването на крави, които се отчи-
таха като основни средства. В ДЗС се съставяха приблизително 
следните счетоводни статии:

а) Откриване на финансирането за придобиване на основни 
средства

Д-т с/ка Специални фондове

К-т с/ка Финансиране за капитални вложения 

б) Превеждане на средствата по специална сметка
Д-т с/ка Разплащателна сметка за капитални вложения

К-т с/ка Парични средства на специалните фондове

в) Купуване на кравите
Д-т с/ка Разходи за капитални вложения 

К-т с/ка Разплащателна сметка за капитални вложения

г) Приключване на процеса на капиталното вложение
Д-т с/ка Финансиране за капитални вложения

К-т с/ка Разходи за капитални вложения

д) Записване на кравите като основни средства
Д-т с/ка Основни средства

К-т с/ка Уставен фонд (Фонд в основни средства)

Покупката на кравите в ТКЗС се осчетоводяваше с една един-
ствена счетоводна статия:

Д-т с/ка Основни средства

К-т с/ка Разплащателна сметка

Как можем да обясним на студентите защо съществува такава 
разлика в счетоводното третиране на един и същ обект на отчита-
не? Кой начин на отчитане е по-правилен от методическа гледна 
точка?  Малко по-късно възприех да не разглеждам един и същи 
обект на отчитане в ДЗС и в ТКЗС. Разглеждахме например при-
добиване на трактори в ДЗС и придобиване на овце в ТКЗС. И по 
този начин се елиминираха някои затруднения и за асистента, и за 
студентите.
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Принципите на отчитане пък в МТС бяха сходни с тези на бю-
джетните предприятия. Всички разходи се покриваха от бюджета, 
а приходите за извършените механизирани работи постъпваха по 
сметката на бюджета.

През следващия семестър на моята практика като асистент ми 
беше възложено да ръководя семинарните занятия по три учебни 
дисциплини: „Счетоводство на селското стопанство“, „Обща теория 
на счетоводството“ и „Счетоводство на търговските предприятия“. 
И сега си спомням денят сряда, когато имах семинарни занятия су-
тринта по „Счетоводство на търговските предприятия“, следобед – 
по „Обща теория на счетоводството“ и вечерта – по „Счетоводство 
на селскостопанските предприятия“. Беше доста трудно, но това 
пък се оказа положително за моето професионално развитие.

Може много да се пише за участието ми като асистент в провеждането 
на изпитите по „Счетоводство на селското стопанство”. Моето първоначално 
изискване беше, че студентите трябва да са запознати с всички текущи из-
менения в конкретни счетоводни обекти. Едновременно с това се стараех да 
слушам внимателно изпитваните студенти, независимо от това, че може да 
говорят и неистини по въпроса. Ето два куриоза – студент говори по въпроса 
за отчитането на животните от групата „телета до 6 месеца”. И казва, че от 
тази група животни се получават мляко, приплоди, приръст и тор. Според 
здравия смисъл мляко и приплоди от невръстните телета трудно може да се 
получават, младежът май го разбра по резултата от изпита. Втори пример – 
студент говори по въпроса за отчитане на пчелите и убедено казва, че пчелите 
се отчитат в няколко групи, една от които е „пчели за угояване”. Такава група 
няма, с което той се съгласи, приемайки авторитета на преподавателя без да 
посочвам причините за това. 

Пред мен винаги е стояла дилемата да прекъсна студента за казаните не-
истини, или да го оставя да говори без да го прекъсвам. Всяка казана не-
точност може да бъде неволна, и ако студентът бъде прекъснат може да се 
смути и да каже и други глупости, което ще бъде основание да се запише 
слаба оценка. Възможно е студента да бъде оставен да говори и ако не посо-
чи други неистини може да получи положителна оценка. И при двата случая 
може да бъда упрекнат. При първия подход – че съм бил нетактичен и съм 
смутил говорещия, поради което е получил слаба оценка. При втория подход 
– студентът гласно обяснява пред залата за провеждане на изпита на колегите 
си, че асистентът не е виждал телета до 6 месеца и пчели, поради факта, че 
не е реагирал на казаните от студента неистини по въпроса.

В катедрата работеше и проф. Александър Периклиев Георгиев. 
Той провеждаше обучението на студентите от специалност „Ико-
номика на транспорта“ по „Счетоводство на транспортните пред-
приятия“. В тази дисциплина се включваха въпроси на обща теория 
на счетоводството, счетоводство на транспортните предприятия и 
калкулация и анализ на себестойността на железопътните прево-
зи. Първоначално в дисциплината е имало само счетоводство на 
железопътния транспорт поради факта, че този вид транспорт е 
бил най-силно развит. През 70-те години на ХХ век предстоеше 
професор Александър Георгиев да се пенсионира. Катедрата реши 
през 1965 или 1966 година да възложи на мен да се подготвям за 
преподавател по Счетоводство на транспортните предприятия. По 
този повод в продължение на един семестър проведох специали-
зация в системата на Министерството на транспорта, като се за-
познах с финансовата дейност и счетоводното отчитане във всички 
видове експлоатационни поделения на железопътния транспорт, в 
предприятия от системата на водния транспорт, в автомобилните 
комбинати и в системата на БГА „Балкан“.

След като започна моята подготовка по „Счетоводство на транс-
порта“ се насочих да разработвам проект на кандидатска (доктор-
ска) дисертация по проблемите на калкулацията и анализа на се-
бестойността на превозите в транспортните предприятия. Беше 
определена тема за работа „Анализ на зависимостта на себестой-
ността на железопътните превози от технико-икономическите фак-
тори“, която успешно защитих в края на 1975 година.

По повод на подготовката на дисертацията през месеците ап-
рил, май и юни на 1975 година бях на специализация в Московския 
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институт за инженери по железопътния транспорт, в катедрата 
по Икономика на железопътния транспорт. Научен консултант ми 
беше проф. д-р А.С. Чудов, който за съжаление почина в края на 
месец юни. Аз бях последният човек в неговия жизнен път, който 
получи научна консултация и оценка за свършеното от мен ден 
преди неговата смърт. Научни ръководители на моята специализа-
ция бяха доцентите Анастасия Шульга и Нина Григориевна Смехо-
ва. Научни консултации получавах и от ръководителя на катедра 
Счетоводна отчетност на железопътния транспорт проф. д-р Вини-
ченко и проф. д-р Данилин. 

През 1978 година станах доцент по счетоводство. Преподава-
телската работа продължаваше. И аз я вършех с удоволствие. След 
пенсионирането на проф. Александър Георгиев четях лекциите по 
счетоводство и едновременно с това ръководех семинарните заня-
тия пред студентите от специалност „Икономика на транспорта“. 
Обикновено бях доволен от учебните прояви на студентите от тази 
специалност. Те познаваха структурата и функциите на предприя-
тията от системата на транспорта. А както е известно счетоводното 
отчитане се базира на реалните факти, явления и процеси в тези 
предприятия. 

Много голяма и неоценима помощ в преподавателската и в 
научната ми работа получих от проф. Александър Георгиев. Той 
умееше да се раздава и винаги се радваше на добрите ми прояви. 
Беше човек с разнообразни интереси и винаги ангажиран в помощ 
на хората. По време на Втората световна война той е бил на работа 
в Германия и едновременно с неговата нормална дейност е изпъл-
нявал и разузнавателна дейност в услуга на Съветския съюз. Бил е 
арестуван от Гестапо и малтретиран, но е успял да издържи на не-
човешките изтезания. Пуснат е от ареста благодарение на факта, 
че не са доказани реални улики за неговата разузнавателна дей-
ност. Проф. Александър Георгиев е бил подложен и на унижения от 
колеги преподаватели от ВИИ „Карл Маркс“, които са го третирали 
като фашист. Но той издържа и на тези унижения и едва в края на 
60-те години на миналия век беше официално обявена неговата 
дейност като разузнавач в полза на Съветския съюз.

В продължение на повече от 15 години бях хоноруван препода-
вател по счетоводство във факултет „Народна милиция“ във ВСШ 
„Г.Димитров“ към Министерството на вътрешните работи. 

В продължение на два семестъра бях хоноруван преподавател 
по дисциплината „Счетоводство и съдебно-счетоводни експертизи“ 
в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, пред студен-
тите по право от вечерно обучение. 

Преподавателската ми работа е била свързана със счетовод-
ното отчитане в системите на селското стопанство, транспорта, 
търговията, промишлеността и строителството, както и с общата 
теория на счетоводството. Имам разработки и публикации по въ-
просите на счетоводното отчитане във всички отрасли на реалния 
сектор в икономиката.

Бил съм научен секретар на катедрата, партиен отговорник на 
партийната група в катедрата, секретар на първичната партийна 
организация на Финансово-счетоводния факултет. 

В продължение на няколко години бях зам. декан и ръководи-
тел на подготвителния курс на младежи със стаж като работници в 
отрасли на икономиката. Тези лица се приемаха в такива курсове 
и се обучаваха в продължение на една учебна година по утвърден 
учебен план. В края на учебната година те полагаха изпити по изу-
чаваните дисциплини и всички, които получаваха успех над добър, 
ставаха студенти.

През 1983 година бях избран от Академичния съвет на институ-
та за Декан на деканата за чуждестранни студенти и аспиранти. 
Тази функция изпълнявах до края на месец май 1985 година. В ин-
ститута се обучаваха повече от 1000 студенти и аспиранти от около 
100 страни на света.

Докато бях декан на Деканата за чуждестранни студенти и ас-
пиранти съм имал контакти с посолствата на страните, чиито сту-
денти се обучаваха в Института. Почти на всеки национален праз-
ник на съответната страна съм присъствал на даваните приеми от 
посланиците на тези страни. Най-плътни и добри взаимоотноше-
ния имах с посолството на Съветския съюз.

Много студенти и аспиранти имахме от Ирак. След всяка защи-
та на дисертационен труд от гражданин на Ирак се провеждаше 
среща със солидно почерпване. На тези срещи присъствахме аз, 
научния ръководител на дисертанта и посланика на Ирак.

На 1 юни 1985 година бях назначен на работа в Министерство-
то на финансите като директор на дирекция „Методология на сче-
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товодната отчетност“. Във Висшия икономически институт „Карл 
Маркс“ ме преназначиха по съвместителство и така продължих с 
преподавателската си работа.

През 1988 година Министерство на финансите бе закрито и не-
говите функции се поеха от Министерството на икономиката. Много 
лица от Министерство на финансите бяха освободени. Няколко ко-
леги от ръководената до този момент от мен дирекция бяха преназ-
начени в новото министерство, а другата част бяха насочени към 
системата на държавния финансов контрол. 

В началото на 1989 г. Държавният съвет утвърди УКАЗ № 56 за 
стопанската дейност. С този Указ се даваше възможност за разви-
тие на предприятията и отделни фирми на физически лица на по-
свободни, „пазарни“ условия. По този повод в Министерството на 
икономиката се подготвяше Правилник за прилагане на Указ № 56 
за стопанската дейност. В този правилник се третираха неминуемо 
и счетоводно отчетни проблеми, които принципно се различаваха 
от съществуващата организация на счетоводно отчитане. Наличи-
ето на възможности за издаване на акции и облигации следваше 
да се уреди по различен начин от този на фондовата организация. 
Обаче много трудно се убеждаваха ръководещите разработващия 
екип, че трябва да се приложи по-различен подход на счетоводно 
отчитане. Ръководител на този екип беше зам. министър Георги 
Панков. Той многократно разглеждаше моите бележки и предло-
жения по този Правилник. Част от предложенията ми бяха приети, 
а друга част – не. На специалистите беше трудно да променят ми-
сленето си по отношение на отчитането на стопанската дейност в 
тези нови условия, при възникваща самостоятелност на стопански-
те единици, но при условията на централизираното управление на 
икономиката.

Ръководителите на управленията бяха основно млади специалисти, като 
една част от тях имаха и малък практически опит. Един от началниците на 
управление ме помоли, ако е възможно с няколко думи да му представя сче-
товодството. Аз се съгласих и пояснението започна приблизително по следния 
начин. „Ще представя счетоводството като го сравня с планирането. Плани-
рането е като ситуациите, които се случват между двама влюбени, преди 
да сключат граждански брак. Посочват се много мечтани ситуации, вкл. и 
„сваляне” на звезди от небето. Двамата влюбени много не се замислят дали 
всичко това може да се осъществи. А счетоводството ... то започва да се при-
лага след сключването на гражданския брак. Каквито и събития да се случат 
– това е. Всяка действителна случка се осчетоводява.“

И накрая моят събеседник ми изказа благодарност, че съм успял добре да 
го информирам за счетоводството.

По много въпроси от реалните действия на министерството по 
отношение на счетоводното отчитане аз не бях съгласен. Но прин-
ципът на единоначалието действаше. И тогава реших, че е по-до-
бре да напусна министерството по собствено желание. Не можех 
да си позволявам да защитавам непрофесионални решения. Така 
в средата на 1989 година напуснах Министерство на икономиката 
и се върнах на основна работа във Висшия икономически институт 
„Карл Маркс“.

През втората половина на 1989 година бе решено ръководите-
лите на катедрите да се избират от членовете на катедрения ко-
лектив. До този момент ръководители на катедрата след постъпва-
нето ми като асистент през 1963 година бяха проф. Тотю Тотев и 
проф. д-р Григор Ваклиев. Предстоеше избор на нов ръководител 
на катедрата. Поставиха се на неофициално обсъждане имената 
на проф. д-р на ик.н. Иван Душанов и на доц. д-р Стоян Дурин. В 
деня на събранието за избор аз си направих отвод в полза на проф. 
Душанов. Но по-късно фактът, че аз бях предложен, се използва-
ше от проф. Душанов против мен. Мисля си, че за това професорът 
нямаше никакво основание. Това, според мен е събитието, кое-
то доведе до известно напрежение в нашите отношения, 
познато на колегията през годините. Всъщност, като се 
замисли човек, от това имаше и позитивни резултати, съ-
пътстващи всяко конкурентно взаимодействие. 
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Известни са събитията от 10 ноември 1989 година – Тодор 
Живков бе освободен. Малко по-късно се реши да се възстанови 
Министерството на финансите. И за министър на финансите бе оп-
ределен отново Белчо Белчев, който бе на този пост много години 
до закриването на Министерство на финансите.

След избирането на г-н Белчо Белчев за министър на финансите 
се поставиха отново основите на методологията на счетоводство-
то. Той покани мен за ръководител на тази дирекция в министер-
ството. И аз отново станах съвместител в института и преподавах 
счетоводство.

По предложение и настояване на ръководителя на катедра 
„Счетоводна отчетност“ проф. д-р Иван Душанов Академичният съ-
вет на Университета за национално и световно стопанство прие 
решение да бъда освободен като съвместител и преподавател. Аз 
съм единственото хабилитирано лице в България, на което не се 
позволи да бъде съвместител и да извършва преподавателска ра-
бота. Нито преди вземане на това решение, нито след като бе взе-
то, професорът проведе разговор с мен. Ние сме имали различия, 
но и сме имали еднакви подходи по много въпроси. Малко по-късно 
в тази книга ще оценявам събития с главен автор проф. д-р Иван 
Душанов.

През втората половина на 90-те години на миналия век бях по-
канен отново за преподавателска работа от ръководителя на кате-
драта доц. д-р Стоян Стоянов, сега вече професор. Беше обявен 
конкурс за извънреден професор по счетоводство. И аз бях един-
ственият кандидат в този конкурс. Рецензенти по конкурса бяха 
проф. д-р на ик.н. Димитър Маринов Спасов, проф. Коста Димитров 
Пергелов и проф. д-р ик.н. Михаил Динев Петров. Факултетният 
научен съвет на факултет „Финансово-счетоводен“ прие решение 
(протокол № 5 от 16.06.1999 година) и ме избра за „извънреден 
професор“. След това решение бях назначен от ректора като из-
вънреден професор. И от този момент, а и сега се считам за про-
фесор по счетоводство, избран от Университета за национално и 
световно стопанство.

След пенсионирането си работех в Университета като хонору-
ван преподавател и провеждах обучение пред бакалаври по „Осно-
ви на счетоводството“ и пред магистри по дисциплините „Спецкурс 

по Международни стандарти за финансово отчитане“ и „Спецкурс 
по одиторски стандарти“. 

След приемането на Закона за счетоводството от 1991 година 
участвах с лекции по проблеми на счетоводното отчитане пред сче-
товодители от практиката. Провеждаше се ускорено запознаване 
на колеги от практиката с въпросите на отчитането при условия-
та на пазарната икономика. Като лектори участваха много колеги 
от катедрите по счетоводство и колеги от Института (в началото 
Асоциация) на дипломираните експерт-счетоводители. Провеж-
даното обучение оказа положително влияние в преподготовката 
на счетоводителите съгласно изискванията на счетоводното зако-
нодателство. И по-важното – колегите започнаха да стават истин-
ски помощници на собствениците и на ръководителите на фирмите 
по организацията на тяхната дейност.
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ІV.  РЪКОВОДЕНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕ-
ТОВОДСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За мен това беше най-голямото предизвикателство до този 
момент в живота ми. По моя оценка се справих успешно с тази 
професионална задача. В крайна сметка успяхме да приведем 
счетоводството на страната на нивото на прилаганите подходи и 
принципи на счетоводното отчитане в страните с развита пазарна 
икономика. Бях подпомаган от много прекрасни професионалисти, 
една част от които ще спомена в изложението. Възможно е някои 
да не удостоя с конкретно внимание, поради което ще моля за пер-
сонални извинения.

Многократно ръководителят на катедрата проф. д-р Григор Ва-
клиев ми казваше, че министърът на финансите се интересувал от 
моята персона и евентуално да поема ръководството на методоло-
гията на счетоводството. Но професорът казваше, че не е сигурен 
дали тази работа няма да ми попречи на научното израстване, по-
ради което той не е давал положителен отговор на министъра. И 
един ден зам. министърът на финансите проф. д-р Михаил Динев 
ме попита защо не искам да премина на работа в министерство на 
финансите като ръководител на дирекцията по методология на сче-
товодството. Моят отговор беше, че до този момент никой не ми е 
правил предложение за това. И съвсем наскоро след този разговор 
бях поканен от министър Белчо Белчев на разговор. Приех предло-
жението на министъра и поставих условието да не бъда принужда-
ван да подписвам указания, за които по професионални причини не 
съм съгласен и когато министърът реши, че трябва да предприеме 
действия, за които аз не съм съгласен, няма да възразявам, но да 
не слагам подписа си. И това беше спазвано от министър Белчев, 
неговия заместник проф. д-р Динев и от мен.

Първият работен ден като ръководител на дирекция „Методоло-
гия на счетоводната отчетност“ в Министерство на финансите беше 
на 01 юни 1985 година. Сътрудниците на дирекцията се занимава-
ха с няколко групи въпроси чрез издаване на указания (така наре-
чените тогава „окръжни“) за:

•	 счетоводно	приключване	на	първото	тримесечие,	шестмесе-
чието, деветмесечието и годината;

•	 счетоводно	 отчитане	 на	 постановки	 на	 приети	 правила	 на	
икономическия механизъм;

•	 счетоводно	отчитане	на	отделни	обекти	и	процеси,	като	съз-
даване и използване на интелектуални продукти, отчитане 
на научно-изследователската и развойна дейност и други.

Освен това дирекцията отговаряше за:
•	 формата	и	съдържанието	на	първичните	счетоводни	докумен-

ти и формите и съдържанието на формулярите за периодични 
счетоводни отчети;

•	 формата	и	съдържанието	на	статистическата	периодична	от-
четност;

•	 професионалната	дейност	на	главните	счетоводители	на	ок-
ръжните народни съвети и на методолозите по счетоводство 
в тези съвети.

Трябва да призная, че до края на 1985 година изпълнявах 
функциите на ръководител до известна степен формално. Изцяло 
се доверявах на сътрудниците на дирекцията или изпълнявахме 
конкретни указания на ръководството на министерството. Винаги 
подписвах подготвените от сътрудниците на дирекцията указания. 
През това време подробно изучавах практическите правила на 
икономическия механизъм и при всяка възможност се срещах с 
главни счетоводители на по-големи и по-значими за икономиката 
предприятия. И от началото на 1986 година де факто станах ръко-
водител на дирекция „Методология на счетоводната отчетност“.

Върху методологията на счетоводството се оказваше „натиск“ 
от органите, които се занимаваха с разработване на правилата на 
икономическия механизъм и от Националния статистически инсти-
тут. Имаше изисквания, които не почиваха нито на счетоводната, 
нито на икономическата логика. Ние давахме указания по счето-
водно отчитане на фонд „Работна заплата“. Създадохме измислени 
сметки, сметки без особено съдържание за отчитане разпределе-
нието и използването на фонд „Работна заплата“. Все още съм на 
нмение, че  този фонд от неговата постановъчна и практико-при-
ложна страна беше измислен фонд. Но ние бяхме задължени да 
посочваме начините на неговото отчитане. Спомням си един раз-
говор с лице, което се занимаваше с прилагане на постановките на 
икономическия механизъм. Казах, че еди каква си постановка не 
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може да намери счетоводен израз. Отговорът бе че трябва да си 
оправим счетоводството, т.е. налице е дефект на счетоводството, 
а не в постановката на икономическия механизъм. Примирих се и 
вече не се занимавах с нерешими постановки на икономическия 
механизъм от счетоводно-отчетна гледна точка.

В Националния статистически институт се развиваше теорията, 
че не трябва да има разлика между информацията, която се пред-
ставя в счетоводните отчети и в статистическите отчети. Това на-
истина може да стане, ако в статистическите отчети се представя 
счетоводна информация след или по време на счетоводното при-
ключване. Практиката обаче бе такава, че за предходния месец се 
представяше предварителна информация за осъществяваната дей-
ност по показатели. Тази информация се предоставяше на статис-
тическите органи на първо или второ число на следващия месец. И 
най-интересното тук беше, че данните в месечния счетоводен от-
чет, съставян към 10-то число на следващия месец, трябва да съв-
падат с тези в статистическите отчети, съставени по предварителни 
данни на 1-во число на следващия месец. Статистическите органи 
поставяха условието, че между тези два отчета не трябва да има 
разлика. Но все пак ако такава се появи, то се налагаха глоби на 
главните счетоводители. Даже пред правителството се твърдеше, 
че в нашата страна има перфектна отчетност и по тази причина 
не може да има разлика в данните на счетоводната и статистиче-
ската отчетност. Това беше известно и на страните от Съвета за 
икономическа взаимопомощ (СИВ). Имаше такава информация и в 
органите на Централните комитети на управляващите партии. Мно-
го колеги от министерствата на финансите на социалистическите 
страни ме питаха как е станало това, по какъв начин е постигнато 
това единство. Моят отговор е бил един и същ, че това не може да 
стане и ако става сега, то е по принуда.

Наскоро след като поех функциите на ръководител на методо-
логията на счетоводството ми се предостави разработка на г-жа 
Амалия Христова зам. председател на Националния статистически 
институт, че ние сме постигнали вече посоченото единство. И се 
изискваше от мен да парафирам това становище. Аз отказах ка-
тегорично да поставям подписа си, поради което бях заплашван 
с министър Белчев и други органи. Едва когато в това становище 
се махнаха тези постановки за единството подписах материала на 
Националния статистически институт. По този и по други такива 

поводи не съм получавал бележки от ръководството на Министер-
ство на финансите. 

Дирекция „Методология на счетоводната отчетност“ отговаряше 
и за методологията и счетоводствата на окръжните народни съве-
ти. Със счетоводителите от тези съвети, от общините и от бюджет-
ните предприятия на регионално ниво се провеждаха обсъждания 
на счетоводно отчетни въпроси, които засягаха дейността на тези 
счетоводни кадри в Република България.

Като ръководител на методологията на счетоводството имах пе-
риодични контакти с колегите от министерствата на финансите на 
социалистическите страни – Съветския съюз, Полша, Румъния, Ун-
гария, Чехословакия. Не съм имал среща с колегата от Германска-
та демократична република. Там методологията на счетоводство 
се намираше в Националната статистика на тази страна.

Провежданите контакти с колегите от тези страни ме обогатява-
ха. Аз натрупвах допълнителни познания по чисто счетоводни въ-
проси. Например системата за отчитане на разходите за предприя-
тието, която се прилага сега чрез използване на сметките от група 
60 „Разходи по икономически елементи“, се прилагаше в Полша, 
Унгария и Чехословакия. Ние отчитахме изхабяване на автомобил-
ните гуми, а колегите в Чехословакия отчитаха като разход цялата 
стойност на предадените в експлоатация външни и вътрешни авто-
мобилни гуми. Сметката за административните разходи в Полша 
се приключваше със сметка „Приходи от продажби“, а в нашата 
страна това ставаше като тези разходи се включваха по дебита на 
сметка „Разходи за производството“. Но да не търсим други разли-
чия. Полезността от срещите беше голяма.

Имах голямо желание към Съвета за икономическа взаимопо-
мощ (СИВ) да се създаде секция (или друга форма на работещ ор-
ган) по счетоводство. Не си спомням какви органи имаше към СИВ, 
но такъв орган имаше по планиране и по статистика. Дадох идея на 
министър Белчев да предложим на колегите от отделните страни 
да се създаде секция по счетоводство към СИВ. Най-много разчи-
тахме на активността на колегите от Съветския съюз и по специал-
но на ръководителя на методологията на счетоводството в Минис-
терството на финансите на СССР г-н Безруких. Обаче трябва да се 
има предвид, че точно колегите от Москва не поеха ангажимент да 
се поставя такъв въпрос. И така тази инициатива пропадна.
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Отношенията между нашата дирекция и колегите от Министер-
ство на финансите на Румъния бяха на нивото както и с останалите 
страни. През 1987 година наша делегация в състав доц. д-р Стоян 
Дурин, Зоя Петрова и Димитър Чапанов гостувахме на колегите 
от Министерство на финансите на Румъния. Колегите от Букурещ 
приеха това посещение като „историческо“, тъй като в тяхното ми-
нистерство не е идвала делегация от нито една социалистическа 
страна. Причината бе, че се считаше че партийното и държавно 
ръководство на Румъния провеждаха по-особена политика, която 
в някои моменти не съвпадаше с общите решения и постановки 
на останалите страни. Ние имахме възможност да се запознаем 
с много страни на системата на счетоводство в Румъния. Бе ни 
оказан подобаващ прием от ръководството на Министерството на 
финансите и от всички финансови и счетоводни органи на предпри-
ятията, които посетихме. 

През 1986 или 1987 година политбюро на централния комитет 
на българската комунистическа партия взе решение, в което се по-
сочваше какви ръководни органи трябва да има в предприятията 
при прилагане на икономическия механизъм. Посочваха се пои-
менно какви отдели трябва да има в стопанските единици. Като 
отделна структурна единица обаче не фигурираше финансово-сче-
товодната дейност. Поставих този проблем пред министър Белчев 
и той ме попита директно какво мисля. Предложих да подготвим от 
негово има писмо до Председателя на Министерския съвет г-н Гри-
ша Филипов. Бе изпратено писмо със становище, че в структурни-
те единици на стопанските единици трябва да има самостоятелни 
финансово-счетоводни отдели. Предложението ни бе прието и г-н 
Гриша Филипов изпрати писмо до всички министри и до ръково-
дителите на по-големите стопански единици да се запазят финан-
сово-счетоводните отдели. Той пледираше, че ролята на главните 
счетоводители трябва да се повишава. Наскоро след това писмо 
г-н Гриша Филипов бе освободен от поста Председател на Минис-
терския съвет и на негово място бе назначен г-н Георги Атанасов.

Вече посочихме, че през 1987 или 1988 година се реши да се 
закрие Министерство на финансите и негови функции преминаха 
към Министерство на икономиката с министър Стоян Овчаров. По 
време на подготовката за прилагане на Указ 56 за стопанската 
дейност се наложи да си изясним какво представляват акциите и 
облигациите. Настъпваше момента на отказване от фондовата ор-

ганизация на средствата на предприятията и на създаване на орга-
низация на формиране на институцията на собствените средства. В 
първия момент имаше много трудности от методологическо естест-
во, например как ще се отчитат акциите и облигациите. За първи 
път в моя професионален живот реших да прегледам учебници по 
счетоводство, които са били издавани преди 9-ти септември 1944 
г. Намерих изданията на проф. Феодор Белмер „Обща теория на 
счетоводството“, Варна, 1930 година и на проф. Господин Тошев 
„Счетоводство и баланси на акционерните дружества“, София 1942 
година. Тези книги ми помогнаха да разбера каква система на от-
читане да приложим по отношение на интересуващите ни обекти. 
Неудобно е да призная, но до този момент не бях ползвал книги по 
счетоводство за отчитане на дейността на предприятията при ка-
питализма. Но се установи, че е много полезно за специалиста да 
знае и познава различни системи на организация на счетоводното 
отчитане. Това ни помогна при създаване на организация за раз-
работване на системата за отчитане при условията на пазарната 
икономика.

В началото на 1990 година отново постъпих на работа в Ми-
нистерството на финансите. Задачите, които ми се възложиха от 
ръководството на министерството (министър Белчо Белечв и не-
говия заместник проф. д-р Михаил Динев) се свеждаха до едно: 
да се разработи система на отчитане дейността на предприятията 
при условията на пазарната икономика. А и представителите на 
Международния валутен фонд и на Световната банка посочиха на 
тогавашните ръководители на Република България, че заеми мо-
гат да се отпуснат, като едно от изискванията за това е да се 
разработи нова система на счетоводно отчитане, която да отговаря 
на изискванията на пазарните условия. Така заедно с моите съ-
трудници от дирекцията поехме тази огромна професионална за-
дача. Наложи се да се запознаваме със съответните директиви на 
ЕС и по-специално с Четвърта директива. Организирахме първия 
превод (макар и недостатъчно професионален) на Международни-
те счетоводни стандарти (изд. на ВУЦ „Квалима“, София, 1990 г.). 
Проведохме срещи с представители на Европейската федерация 
на експерт-счетоводителите в състав: г-н Джон Хагърти – предсе-
дател на Федерацията, и господата Джон Уорн – от Института на 
експерт-счетоводителите на Англия и Уелс и Жилбер Желар – екс-
перт-счетоводител от Франция и член на Комитета по Междуна-
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родни счетоводни стандарти. Тази срещи бяха много резултатни 
– започна реална помощ при подготовката на нормативните актове 
за счетоводството.

През месец септември 1990 година бях командирован на посе-
щение в Борда по Международните счетоводни стандарти в Лон-
дон. Представители на Българското посолство успяха да органи-
зират една среща с представители на Борда за половин ден. Вече 
бях запознат сравнително подробно със стандартите, срещата пре-
мина много интензивно и беше полезна за мен. Колегите се съгла-
сиха и проведохме втора среща, на която обсъждахме основно как 
да приложим МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни 
икономики. Много полезни и много резултатни бяха тези срещи. Те 
ме заредиха с много познания и ентусиазъм за работата по сво-
евременното разработване на нормативните актове по счетовод-
ство.

Знаехме, че има предоставени средства чрез програмата ФАР 
за развитие на счетоводството в нашата страна. Поставих искане 
пред органите на програмата да ни се отпуснат тези средства и да 
ни се оказва необходимата помощ. Първоначалният отговор беше, 
че нямаме проблеми, но трябва да се обявят конкурси, да се при-
влекат професионалисти и тогава може да ни се оказва помощ. 
Позволих си и изпратих факс до Брюксел и програма ФАР, в който 
бе записано, че помощта ни е необходима сега, а не след време и 
ако искат да ни помогнат да го направят веднага. Ако нямат въз-
можност ние сами ще се справим с тази задача. От програмата 
ФАР ни отговориха, че ще организират всичко необходимо да ни 
помогнат веднага. И действително започна изпълнението на про-
грамата с отпуснатата помощ от около 3 000 000 ЕКЮ.

В този период наш приоритет бе разработването на Закона за 
счетоводството. Беше създадена работна група под ръководството 
на г-н Димитър Желязков. В разработването на закона за счето-
водството участваха главните счетоводители Васко Райчев, Не-
дялко Чамуров и Георги Памукчиев. Голям принос при разработва-
нето на Закона за счетоводството има г-н Димитър Желязков. Той 
познаваше системите на счетоводство в редица западни страни и 
вложи цялата си енергия и счетоводни познания при цялостното 
оформяне на проекта.

Проектът на Закона за счетоводството беше оценяван от Све-
товната банка във Вашингтон и от Европейската федерация на екс-
перт-счетоводителите в Брюксел. Те предоставиха положителни 
рецензии за него. Особено ценна бе помощта на г-н Жилбер Же-
лар – технически директор на Висшия съвет на Ордена на експерт-
счетоводителите във Франция и член на Комитета по Международ-
ни счетоводни стандарти.

При едно от обсъждането на проекта на Закон за счетоводство-
то с г-н Жилбер Желар се коментираха текстовете на съответната 
глава за главните счетоводители. Той предложи в Закона за сче-
товодството да няма глава (раздел) за главните счетоводители. Аз 
не можах да приема този негов подход. Започнах да му изнасям 
лекция за мястото, ролята и отговорността на главния счетоводи-
тел. 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 съкрати-
хме текстовете по тази глава. 

Председателят на икономическата комисия на Великото народ-
но събрание г-н Иван Костов изиска от нас проекта на Закона за 
счетоводството. Той го внесе за обсъждане в икономическата ко-
мисия без да се спазват установените бюрократични правила за 
внасянето на закон в Народното събрание. На този етап нямаше и 
решение на Министерския съвет по повод на закона.

Обсъждането на проекта на Закон за счетоводството в иконо-
мическата комисия на Великото народно събрание премина срав-
нително добре. Ние се постарахме да отговорим удовлетворително 
на всички поставени въпроси и изказани критични бележки. Спом-
ням си и сега една реплика на г-н Костов, когато той се обърна към 
мен с въпроса на кои органи и лица да се предостави проекта за 
мнения и становища. Позволих си да отговоря, че за оценка може 
да бъде предоставен на всеки западен специалист. Що се отнася 
до това на кои български специалисти да се предостави, отговорът 
ни бе това да се решава от икономическата комисия.

Последователно проектът на Закон за счетоводството се раз-
гледа и от бюджетната комисия и законодателната комисия. Об-
съжданията минаха добре. Изпитвахме притеснение от членовете 
на бюджетната комисия и особено от г-н Венцислав Димитров, кой-
то имаше много публични изяви с критики по отношение на финан-
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сово-счетоводни проблеми. Но и неговото становище беше поло-
жително за проекта на Закон за счетоводството, което ни успокои.

Много притеснения имахме и при разглеждането на проекта в 
законодателната комисия. И тук нещата вървяха професионално 
благодарение на поведението на ръководителя на комисията проф. 
Джеров. При всякакъв спор по един или друг въпрос той се обръ-
щаше към мен и винаги вземаше под внимание нашето становище. 

До този момент проектът на Закона за счетоводството се разра-
ботваше само от специалистите по счетоводство. След като беше 
готов, в редактирането се включиха и двама юристи от Министер-
ството на финансите. И Законът придоби добър професионален и 
юридически вид за обсъждане и приемане.

Настъпваше момента за обсъждане на проекта на Закона за 
счетоводството в пленарната зала, поради което трябваше да има 
решение за проекта от Министерския съвет. На заседание на Ми-
нистерския съвет под ръководството на г-н Андрей Луканов се ут-
върди проекта с решение да се внесе във Великото народно събра-
ние за приемане.

През месец ноември или месец декември 1990 година се утвър-
ди нов състав на Министерския съвет с председател г-н Димитър 
Попов и министър на финансите г-н Иван Костов. И пряк защит-
ник на този закон във Великото народно събрание беше г-н Иван 
Костов. На първо четене законът бе приет на последното за 1990 
година заседание на парламента. На второ четене Законът за сче-
товодството бе приет на 03 януари 1991 година и обнародван в ДВ 
бр. 4 от 15 януари 1991 година. Законът влезе в сила от 01 април 
1991 година.

Като приложения към Закона за счетоводството бяха предста-
вени формите и съдържанието на счетоводния баланс и на отчета 
за приходите и разходите. В максимална степен по съдържание те 
съответстваха на Четвъртата директива на ЕС. Това ни е давало 
основание да казваме, че в Република България с приемането на 
Закона за счетоводството е приложена и тази Директива. А както 
е известно тази директива е приета през 1978 година с постановка 
че тя трябва да се приеме и от подписалите я страни в срок до 3 го-
дини. На нас ни стана известно, че колегите от Италия официално 
декларираха приемането на директивата през втората половина на 
1991 година.

Всеки би очаквал, че ние имахме право на почивка след този 
голям успех за счетоводството и за страната. Но нямахме право на 
отдих, очакваха ни още по-големи предизвикателства. И най-голя-
мото беше по какъв начин реално ще се приложат постановките 
на Закона в практиката. Предизвикателства, предизвикателства, 
предизвикателства...

Имаше много интересни събития по време на разработването 
на Закона за счетоводството. Ще спомена само две от тях. Спом-
ням си, че всеки представител на Световната банка и на Между-
народния валутен фонд, които посещаваха нашата страна, идваха 
задължително и при мен. Интересуваха се как върви разработва-
нето на Закона и ще бъде ли приет да края на 1990 година. Моят 
отговор беше винаги положителен. Нямахме право да поставим на 
изпитание допълнително нашата страна пред международните фи-
нансови институции. 

Всички сътрудници на управление „Национално счетоводство“ 
взеха участие при разработването на Закона за счетоводството. 
Това бяха Бойко Маринов, Димитър Желязков, Емил Янакиев, Зоя 
Петрова, Иван Златков, Карамфилка Янева, Катя Драгийска, Лиля-
на Петрова, Маргарита Върлякова, Стефка Илиева, Силвия Ранге-
лова, Тодор Кръстев и Христо Маврудиев.

През лятото или есента на 1990 година се проведе така наре-
чената кръгла маса на политическите сили. На нея бе решено и 
записано кои закони трябва да бъдат приети с предимство. В този 
списък не фигурираше Закона за счетоводството. И някои коле-
ги от Министерството на финансите с известна ирония ме питаха 
какво става с нашата разработка и с приемането на Закона. Моят 
отговор беше в хумористичен стил, че в решението на кръглата 
маса са записани онези закони, които могат да бъдат или не прио-
ритетни. Но приемането на Закона за счетоводството е сигурно и 
затова нямаше място за него в подобно решение. И в действител-
ност така и стана.

Приемането на Закона за счетоводството е сериозен поврат в 
икономическата дейност на страната. Този Закон беше първият 
икономически закон, утвърден за прилагане от стопанските и фи-
нансовите субекти. Негови постановки намериха място във всички 
други приемани закони.
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Законът за счетоводството е първият такъв Закон, приет в стра-
на от бившите социалистически страни. Това даваше самочувст-
вие на държавните органи пред всички страни в света, че България 
ще има счетоводство според принципите на пазарната икономика. 
Това бе и покана към потенциалните чуждестранни инвеститори.

За нас приемането на Закона за счетоводството беше край на 
изпълнена задача. Едновременно с това то беше и начало на нови, 
още по-големи усилия за своевременното приемане на втория нор-
мативен акт – Националния сметкоплан. Неговото разработване 
започна с разработването на Закона за счетоводството.

Националният сметкоплан беше за нас основата на организа-
цията на счетоводствата в предприятията. Неговото разработване 
съпътстваше подготовката на Закона за счетоводството. Всички 
сътрудници на управление „Национално счетоводство“ работеха 
на пълни и бързи обороти. Нямахме време за почивки. От време 
на време правехме обсъждания в управлението на етапи от разра-
ботката. Позволявах си да бъда лектор по въпросите на подготвя-
ната система на счетоводно отчитане. Имаше много въпроси към 
мен, на които се затруднявах да отговоря. И поставих на колегите 
задачата, че всеки от тях трябва да може да отговаря за един или 
друг проблем по-добре от мен, защото имаше конкретна задача за 
разработване. Много активно участваше в този проект г-н Димитър 
Желзяков. Той беше „душата“ на работната група по подготовката 
на Закона за счетоводството и по-късно активно се включи в раз-
работване на Националния сметкоплан. Той има голям принос в 
изясняване на практическата страна на прилагане на методите за 
амортизация на амортизируемите активи и на методите за оценка 
на материалните запаси при тяхното потребление.

От дистанция на времето си спомням ситуации, събития, случки. 

Г-жа Катя Драгийска направи много добра разработка по отчитане на фи-
нансирането на дълготрайните материални активи.

Г-жа Лиляна Петрова често избягваше срещи с мен, тъй като бях й поста-
вил задачата бъдещата форма на счетоводния баланс да бъде в обем от една, 
максимум две страници. Задачата беше изпълнена, независимо че използва-
ната форма на баланса до края на 1990 година имаше 10 страници. 

Помолих група колеги начело с г-н Емил Янакиев да посетят някое пред-
приятие и на база на неговите данни да попълнят подготвяния Отчет за при-
ходите и разходите. Групата се върна в края на съответния работен ден и ме 
посетиха с новината, че така подготвеният Отчет не става за работа. 

Нищо не можех да отговоря тъй като не бях запознат с данните, обект на 
интерпретация. Почти цяла нощ в къщи работих по съдържанието на този 
отчет. От теоретична гледна точка той е много добре структуриран и ще бъде 
полезен за практиката. Към моята постановка за доброто качество на Отчета 
за приходите и разходите се прибавяше и факта, че неговото съдържание се 
регламентираше в Четвъртата директива и се прилагаше от предприятията в 
страните на Западна Европа. На другия ден казах на членовете на работната 
група да отидат отново в предприятието и да проверят данните, на база на 
които са попълвали отчета. След няколко часа те се върнаха с добро настро-
ение и докладваха, че всичко е наред и дадоха хубава оценка за Отчета за 
приходите и разходите. Причината за първата оценка беше, че са били „про-
пуснали“ да вземат данните за получена дотация от бюджета.

Д-р Иван Златков има заслуга за окончателното оформяне на 
списъка от счетоводните сметки, които включихме в Националния 
сметкоплан.

Всеки сътрудник на управлението имаше принос в разработва-
нето на отделни части от Националния сметкоплан.

На определени етапи в разработването на Националния сме-
ткоплан участваха и представители на катедра „Счетоводна от-
четност“ при Стопанска академия „Д.А.Ценов“ Свищов: проф. д-р 
Дамян Дамянов, проф. д-р Марин Димитров, доц. д-р Йонка Йотова, 
доц. д-р Георги Илиев, доц. д-р Георги Баташки и доц. д-р Дучка 
Добрева, както и специалисти от банковата система под ръковод-
ството на Стефан Млъзев. 

Националният сметкоплан бе приет от Министерския съвет на 
20 февруари 1991 година с Постановление № 27, и влезе в сила от 
01 април 1991 година.

Националният сметкоплан се подготвяше за издаване от името 
на Министерството на финансите. Подготовката за неговото отпе-
чатване се извършваше от управление „Национално счетоводство“. 
Редактор на този сметкоплан беше г-жа Нина Мишева, а издание-
то се оформяше от фирма „ФорКом“. Националният сметкоплан 
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беше издаден за ползване от счетоводната колегия и от всички, 
които се интересуваха от счетоводството.

Подготовката на издаването на Националния сметкоплан за-
почна още по време на неговото разработване. Ръководителят на 
фирмата „ФорКом“ инж. Ясен Висулчев е отдавна свързан със сис-
темата на счетоводството. Той беше един от авторите на първични-
те счетоводни документи и формулярите за периодичното отчита-
не, които се съгласуваха с Министерство на финансите. А сега вече 
имаше своя фирма с насоченост към разработване на първични 
счетоводни документи и издаване на учебници и учебни помагала 
в помощ на занимаващите се със счетоводство.

След издаването на Националния сметкоплан започна най-го-
лямата трудност за счетоводствата на предприятията. До 31 март 
на 1991 година се осчетоводяваше по едни счетоводни сметки и 
след 1 април трябваше да се осчетоводява по други счетоводни 
сметки. Трябва да се има предвид, че не само бяха променени сче-
товодните сметки, а имаше и други подходи и принципи за трети-
ране на по-голямата част от стопанските и финансовите операции. 
Можем да признаем, че за счетоводствата в Република България 
годината 1991 беше „кошмарна“. До края на годината цялата сче-
товодна информация трябваше да се приведе в съответствие с но-
вите подходи и принципи на счетоводно представяне. И в крайна 
сметка трябваше да се състави новият счетоводен баланс и отчета 
за приходите и разходите. Мисля, че счетоводната колегия успя да 
се справи с това предизвикателство. Е не всички се справиха до-
бре, едни успяха на 50%, други на 75%, но връщане назад нямаше.

Управление „Национално счетоводство“ разработи система за 
трансформиране на счетоводната информация от първото тримесе-
чие на 1991 година към изискванията на Закона за счетоводството 
и националния сметкоплан. Това указание на Министерството на 
финансите бе прието като най-важното указание в този момент.

Възникваха интересни ситуации по прилагането на нормативните актове 
по счетоводство. Един ръководител на фирма ме посети, за да изкаже въз-
мущението си от мен, че съм съдействал в Отчета за приходите и разходите 
като вид приходи да се запишат извършените разходи за придобиване на 
дълготрайни активи. И с тези суми се увеличава сумата на приходите, а от 
тук и на сумата за облагане с данък върху печалбата. Той не можеше в този 
момент да приеме, че тези „приходи“ са записани и в групата на разходите 
и с това вписване те се елиминират и не се облагат с данък върху печалбата.

 Една счетоводителка дойде на консултации при нас с искане да й по-
могнем с осчетоводяването на предадени безвъзмездно дълготрайни матери-
ални активи. Тя считаше, че счетоводната статия трябва да бъде дебит с/ка 
Основен капитал и кредит с/ка Дълготрайни материални активи. 
След много пояснения стигнахме до правилното счетоводно решение – с тази 
стопанска операция не се намалява основния капитал.

Провеждаха се много курсове за обучение на счетоводители-
те по прилагане на новите нормативни актове. В част от тези кур-
сове участвах лично аз и сътрудници на управление „Национално 
счетоводство“. Спомням, че един от първите семинари се проведе 
през март 1992 в зала № 1 на НДК, като тогава се създаде добрата 
практика участниците да получават и методическа литература1. В 
специализираните издания по счетоводство се публикуваха раз-
нообразни материали с пояснения по правилното прилагане на 
системата на счетоводството. Имаше разнообразие от становища, 
което оказа положително въздействие върху прилагането на сче-
товодните решения.

Издателите започнаха отпечатване на учебни помагала по сче-
товодство. И аз се включих чрез издателство ФорКом с книгата 
„Счетоводство на предприятието“, която до края на 2011 година 
има шестнадесет издания с тираж не по-малко от 140 000 екзем-
пляра. 

През 1991 година чрез програмата ФАР и Европейската феде-
рация на експерт-счетоводителите се проведе конкурс за привли-
чане на специалист, който да работи в управление „Национално 
счетоводство“ и да ни помага при прилагането на нормативните ак-
тове по счетоводство. Особено много разчитахме на него по под-
1 По това време видя бял свят и първото скромно издание на „Счетоводство 

на предприятието“, както и първото издание на Албума на първичните сче-
товодни документи (бел. изд.). 
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готовката на Националните счетоводни стандарти (НСС) и Нацио-
налните одиторски стандарти.

Специалистът, който бе избран, беше от Дания: г-н Горм Рас-
мусен. Ние съгласувахме с него всички наши разработки и полу-
чавахме експресна помощ. Имаше моменти, когато той ни предос-
тавяше готови разработки, които ние приемахме и дооформяхме 
съобразно българските условия.

След приемането и издаването на Националния сметкоплан 
пристъпихме към разработване на Националните счетоводни стан-
дарти. Работата по написване на стандартите продължи няколко 
години. Първите Национални счетоводни стандарти бяха приети на 
30 декември 1992 година (ПМС № 276 на Министерския съвет – ДВ 
бр. 4 от 1993 г.) и те бяха:

НСС 1 Счетоводна политика

НСС 2 Счетоводни документи и документиране на стопанските операции

НСС 3 Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието

НСС 4 Отчитане на амортизациите на материалните дълготрайни активи 

НСС 5 Информация, която годишният счетоводен отчет трябва да съдържа 

НСС 6 Отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките 

НСС 7 Отчитане на извънредните операции 

НСС 8 Отчитане на научната и развойната дейност

НСС 9 Отчитане на непредвидими събития, настъпили по време  на съставянето на 
счетоводния отчет, и на събития, настъпили след срока на изготвянето му

НСС 10 Отчитане на договорите за строителна дейност

НСС 11 Отчитане на наемните договори

НСС 12 Признаване на приходи 

НСС 13 Отчитане на финансиранията

НСС 14 Отчитане влиянието на промените на валутните курсове

НСС 15 Отчитане на инвестициите

НСС 16 Отчитане на банковите операции

НСС 17 Консолидиране на счетоводните отчети 

НСС 18 Счетоводни отчети при условията на свръхинфлация

През 1994 година бяха приети следните НСС (ПМС 64 от 31 
март и ПМС 176 от 01 септември):

НСС 19 Оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях 

НСС 20 Отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности 

НСС 21 Отчитане на паричния поток 

НСС 22 Счетоводни отчети на застрахователните предприятия 

НСС 23 Отчитане на разходите за опазване на околната среда

НСС 24 Отчитане на данъка върху печалбата 

НСС 25 Отчитане на данъка върху добавената стойност

През 1996 година с ПМС № 192 от 01 август се прие подобрен 
вариант на Национален сметкоплан и подобрен вариант на НСС от 
1 до 25 и още нови 7 счетоводни стандарти, а именно:

НСС 26 Отчитане на преобразуването на предприятията

НСС 27 Отчитане на нематериалните дълготрайни активи

НСС 28 Едностранно счетоводно записване

НСС 29 Показатели за финансово-счетоводен анализ

НСС 30 Счетоводни отчети на инвестиционните дружества

НСС 31 Отчитане на приватизационните сделки

НСС 32 Отчитане на провизиите за трудносъбираеми и  несъбираеми вземания от 
продажби

С ПМС № 65 от 25 март 1998 година се прие нов вариант на На-
ционалните счетоводни стандарти и нов вариант на Националния 
сметкоплан. Стандартите бяха:

НСС 1 Представяне на счетоводните отчети

НСС 2 Отчитане на основните производствени разходи и на разходите по дос-
тавките

НСС 3 Отчитане на провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания от 
продажби 

НСС 4 Отчитане на дълготрайните материални активи 
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НСС 5 Отчитане на дълготрайните нематериални активи

НСС 6 Отчитане на разходите за опазване на околната среда

НСС 7 Отчитане на паричните потоци

НСС 8 Представяне на печалбите и загубите от дейността на предприятието, 
грешките, допуснати при съставянето на счетоводния отчет, и промени в 
счетоводната политика 

НСС 9 Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност 

НСС 10 Отчитане на непредвидими събития и на събития, настъпили след датата, 
към която е съставен счетоводния отчет 

НСС 11 Отчитане на договорите за строителна дейност 

НСС 12 Отчитане на данъци от печалбата

НСС 13 Показатели за финансово-счетоводен анализ на предприятието 

НСС 14 Представяне на счетоводните отчети на застрахователите

НСС 15 Представяне на счетоводните отчети на инвестиционните дружества 

НСС 16 Представяне на счетоводните отчети на бюджетните предприятия 

НСС 17 Отчитане на лизингови договори 

НСС 18 Признаване на приходи 

НСС 20 Отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ 

НСС 21 Отчитане на влиянието на промените във валутните курсове 

НСС 22 Отчитане на бизнескомбинации 

НСС 23 Счетоводно отчитане при несъстоятелност и ликвидация 

НСС 24 Оповестяване на свързани лица и на сделки между тях

НСС 25 Отчитане на инвестициите 

НСС 26 Представяне на счетоводните отчети на пенсионните фондове 

НСС 27 Консолидирани счетоводни отчети 

НСС 28 Отчитане на съвместно контролирано предприятие 

НСС 29 Годишни счетоводни отчети при условията на свръхинфлация 

НСС 30 Представяне на счетоводните отчети на банките

През 1999 година се приеха нови счетоводни стандарти (ДВ бр. 
24, 51 и 82), а именно:

НСС 19 Доходи на персонала

НСС 31 Представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел 

НСС 33 Доходи на акция

НСС 34 Междинни счетоводни отчети

НСС 35 Преустановявани дейности
Както се вижда от цитираните шифри и наименования на на-

ционалните счетоводни стандарти е налице постепенно и по-пълно 
стиковане с Международните счетоводни стандарти. Трябва да се 
има предвид, че и съдържанието на нашите счетоводни стандар-
ти се уеднаквяваше с това на Международните счетоводни стан-
дарти. Много е лесно сега да се посочи защо толкова много пъти 
са правени изменения и допълнения в стандартите. Тази ситуация 
водеше до много трудности и на счетоводителите, и на данъчни-
те инспектори, и на финансистите. Някои неща не сме съумявали 
своевременно да ги осмислим и да извършим необходимите раз-
работки. И ние се учехме, трупахме опит, получавахме консулта-
ции от нашите консултанти и особено много от г-н Горм Расмусен. 
Специалистите от практиката проявяваха голям професионализъм 
и поставяха много въпроси по счетоводното отчитане за решаване. 
Приемани бяха и такива счетоводни стандарти, които нямаха ана-
лог в списъка на Международните счетоводни стандарти, като От-
читане на разходите по опазване на околната среда, Счетоводно 
отчитане при несъстоятелност и ликвидация, Показатели за финан-
сово-счетоводен анализ на предприятието и други. Съдържанието 
на тези счетоводни стандарти оказваше голяма помощ на специа-
листите от практиката.

Обикновено промените в Националните счетоводни стандарти 
бяха свързани и с изменения и допълнения в Националния сме-
ткоплан. Измененията засягаха списъка на счетоводните сметки 
и техни характеристики. Времената бяха много динамични поради 
по-пълното прилагане на принципите на пазарната икономика. А 
това се отразяваше и в системата на счетоводството.

От приемането на Закона за счетоводството до края на 2001 
година бяха извършени 14 пъти изменения и допълнения. Те бяха 
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много и по-малко съществени за счетоводната практика. Вярно е, 
че са оказвали временни затруднения в работата на счетоводите-
лите. Но тези промени, заедно с промените в Националния сметко-
план и Националните счетоводни стандарти, са били полезни на 
практиката.

Измененията и допълненията в счетоводното законодателство 
се налагаха и от промени в директиви на ЕС. С тези си действия 
нашата страна се доближаваше до системите на счетоводно отчи-
тане в страните от ЕС. Счетоводството в нашата страна почти не 
се различаваше от счетоводството в другите европейски страни. 

При представяне на поредните промени в счетоводното законо-
дателство имаше и особени ситуации. От ръководството на Съюза 
на счетоводителите в лицето на неговия председател проф. д-р на 
ик.н. Иван Душанов имаше предложения за по-друго съдържание 
на Закона за счетоводството. Предлагаше се подробно регламен-
тиране на документирането на стопанските операции и регулира-
не на длъжността „Главен (отговорен) счетоводител“. Тези и някои 
други промени не бяха приети поради факта, че по-подробното тре-
тиране на документирането е обект на Националния сметкоплан. 
Пазарната икономика и особено частната собственост не приема-
ше регламентиране на длъжността „главен счетоводител“. Такива 
проблеми, които се предлагаха, не се третираха в нормативните 
актове на страните с развита пазарна икономика.

След десет години, през втората половина на 2001 година се 
прие нов Закон за счетоводството, който влезе в сила от 1 януари 
2002 година и отмени Закона за счетоводството от 1991 година. 
Едновременно с приемането на новия Закон за счетоводството се 
прие Закон за независимия финансов одит. В началото на 2002 
година се приеха нови Национални счетоводни стандарти, които 
влязоха в сила от 1 януари 2002 година. Националните счетовод-
ни стандарти бяха синхронизирани по шифри и по наименование с 
Международните счетоводни стандарти. Може да се приеме, че от 
началото на 2002 година българските счетоводни стандарти бяха в 
значително по-пълно съответствие с Международните счетоводни 
стандарти.

Вносител и защитник на проектите беше народния представи-
тел г-н Иван Искров, който в момента е ръководител на Българска 
народна банка. 

През 2005 година (ДВ бр. 30 и 86) се приеха така наречени-
те Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия, които са в сила и сега. Те са:

СС 1 Представяне на финансови отчети

СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси

СС 4 Отчитане на амортизациите

СС 7 Отчитане на паричните потоци

СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени 
в счетоводната политика 

СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел

СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 

СС 11 Договори за строителство

СС 12 Данъци от печалбата 

СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

СС 16 Дълготрайни материални активи 

СС 17 Лизинг 

СС 18 Приходи 

СС 19 Доходи на персонала

СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена 
помощ 

СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове 

СС 22 Отчитане на бизнес комбинации 

СС 24 Оповестяване на свързани лица

СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни 
предприятия 

СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

СС 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия 

СС 32 Финансови инструменти

СС 33 Доходи на акция

СС 34 Междинно счетоводно отчитане 

СС 36 Обезценка на активи
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СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи

СС 38 Нематериални активи

СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти 

СС 41 Селско стопанство
Макар и непълен, с прегледа на работата по създаване на нор-

мативната база на счетоводството съобразно пазарните условия и 
дейността по внедряването на счетоводната система в практиката 
се установява извършената голяма и резултатна работа главно на 
специалистите от Управление „Национално счетоводство“ на Ми-
нистерство на финансите. Управлението като структурна единица 
на министерството на финансите в различни форми съществуваше 
до края на 1999 година. Негови основни функции бяха поети от зве-
ната, които се занимават с данъчната политика.

Много активна дейност се организираше по теоретичното и 
практическото характеризиране на системата на счетоводството в 
нашата страна. Обсъждания по проблемите се извършваха с коле-
ги от Румъния (главно с проф. д-р Марин Тома), от Македония (проф. 
д-р Блажо Недев, Душко Димитров), от Сърбия (Перо Скобич, Ми-
одраг Живкович), от Франция (Жилбер Желар), от Великобритания 
(проф. Антъни Хопууд, Джон Уорн), от Европейската федерация на 
експерт-счетоводителите (Джон Хагърти, Жак Потдевен), от Сло-
вакия (Иван Бочела), от Комитета по Международните счетовод-
ни стандарти (Дейвид Кеърнс), от Международната федерация на 
счетоводителите (Джон Грюнер), от УНКТАД към ООН (Дезидер 
Стефунко) и много други. Много голям отзвук имаше проведената 
през месец октомври 1993 година конференция на тема „Развитие 
на счетоводството и счетоводното законодателство в условията на 
пазарната икономика“. С написани доклади взеха участие: Стоян 
Дурин, Димитър Желязков, Джон Грюнер, Жилбер Желар, Дейвид 
Алекзандър, Бойко Маринов, Иван Златков, Христина Колева, Ди-
ана Крумова, Трифон Рахнев, Росица Симеонова, Даниел Рахнев, 
Руслана Димитрова, Ани Будева, Любен Караниколов, Симеон Ми-
лев, Антон Свраков, Тодор Кръстев, Живко Бонев, Иван Дочев и 
Христо Маврудиев. Проведоха се много активни диалози, предла-
гаха се решения. Важното бе едно: че участниците в конференци-
ята бяха единодушни, че счетоводното законодателство на Репу-
блика България е добро и то в значителна степен е в съответствие 
с Международните счетоводни стандарти и Директивите на ЕС. 

Един от основните проблеми, който се обсъждаше на конференцията 
беше преподготовката на счетоводните кадри. Но всички признаваха, че това 
е процес и той ще продължи дълго време. Към колега от Великобритания се 
постави въпрос: от кога трябва започне подготовката на специалистите по 
счетоводство? Отговорът бе, че обучението трябва да започне от детската гра-
дина. Всички се учудихме и в началото помислихме, че колегата се шегува. 
Но по-късно стана ясно, че в детската градина трябва се формира пазарно 
ориентирано мислене на децата. И това да бъде основата на специализирана-
та подготовка на бъдещите специалисти по счетоводство.

Приетите Закон за счетоводството, Национален сметкоплан, 
Национални счетоводни стандарти и превода и издаването на 
Международните счетоводни стандарти оказаха положително въз-
действие върху системата на подготовката на счетоводните кадри 
в средните и особено във висшите училища. Съдържанието на 
учебния материал (лекционен и семинарни занятия) във висшите 
училища постепенно се трансформираше съобразно създадената 
система на счетоводство. И в непродължително време качеството 
на обучение се подобри. В практиката постъпваха специалисти с 
по-добро професионално ниво на студентско равнище.

Всички в Република България започнаха да се съобразяват с 
изискванията на счетоводното законодателство. Ръководителите 
на фирмите първоначално желаеха счетоводители, които прос-
то да представят тяхната дейност единствено от гледна точка на 
данъчните изисквания. Те много бързо усетиха, че им трябват не 
само регистратори на счетоводните данни, а преди всичко помощ-
ници по финансово-икономически проблеми. Счетоводството стана 
на мода. Търсеха се все по-добре подготвени специалисти.

Много може да се пише за счетоводството през този период от 
време – време на преход и време на реално прилагане на счетовод-
ството съобразно изискванията на пазарните условия. Трябваше 
бързо да се наваксва обективния ход на превръщането на фирмите 
във все по-реални пазарни субекти. Историците счетоведи ще опи-
шат по-подробно и по-задълбочено процесите на преустройството 
на счетоводната система. На този етап ще си позволим да насочим 
вниманието на читателите към основни промени, които настъпиха 
в нашата страна. А те са:
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1. Разработващите системата на счетоводството бяха добри 
специалисти, но в областта на счетоводството при централизира-
ното управление на икономиката. А какво да бъде счетоводството 
при пазарните условия? Чуждестранните специалисти, които идва-
ха при нас и с които провеждахме разговори в началото не даваха 
желаните резултати. Ние трябваше да преустроим нашето мисле-
не и нашите подходи на база многото информация, която ни зали-
ваше. Четяхме български учебници по счетоводство от тридесетте 
и четиридесетте години на ХХ век. Изучавахме Международните 
счетоводни стандарти и директиви на ЕС. Много ми помогна по-
знаването на системата на счетоводно отчитане в Трудово-коопе-
ративните земеделски стопанства (ТКЗС) и преди всичко начини-
те на отчитане на така наречения „неделим“ фонд и на паричните 
фондове, както и прилаганата система на отчитане на разходите в 
Полша, Унгария и Чехословакия. В много случаи помагаше и инту-
ицията на всички, които участваха в разработването на счетовод-
ната система за новите условия. Е, не с всичко се справяхме добре, 
но не се притеснявахме да посочим, че трябва да се промени едно 
или друго решение. Това затрудняваше специалистите от практи-
ката. Могат да се посочат много примери. Ще посочим, че първо-
начално данъчният ефект от временните разлики се отчиташе чрез 
така наречените задбалансови сметки. Това не беше в съзвучие с 
изискванията на МСС 12 Данъци върху дохода. И по-късно счето-
водното отчитане на данъчния ефект от временните разлики беше 
приведено в съответствие с професионалните изисквания на този 
счетоводен стандарт. 

2. Ние от управление „Национално счетоводство“ бяхме много 
облагодетелствани от факта, че имахме възможност да контакту-
ваме с великолепни специалисти от страни на ЕС. Не може да не 
споменем г-н Жилбер Желар и г-н Горм Расмусен, които ни пома-
гаха при изясняването на всякакви въпроси. Даже често и те пи-
шеха с нас текстове на разпоредби и указания. Голям организатор 
на чуждестранната помощ беше г-н Джон Уорн. Той организира и 
ръководи едномесечен стаж на наши специалисти във Великобри-
тания, Франция и Германия, който се финансираше от програмата 
ФАР чрез Европейската федерация на експерт-счетоводителите.

При разработването на Националния сметкоплан се възполз-
вахме от Френския национален сметкоплан. Един от най-активни-
те сътрудници на управлението по използването на Националния 

сметкоплан на Франция беше г-н Димитър Желязков. Той се оказа 
много запален по системата на счетоводството на Франция и изя-
вен франкофон в нашата страна. 

3. Разработената система на счетоводство даде възможност 
на Република България да получава положителни оценки от меж-
дународните финансови институции. Бяха ни предоставени заеми. 
Инвеститори от много страни се отнасяха с по-голямо уважение към 
страната. Те вече бяха сигурни, че счетоводството е в съответствие 
със счетоводството на страните с развита пазарна икономика.

Създадената система на счетоводство нареди Република Бълга-
рия сред страните, които имат съвременна система на отчитане на 
стопанската и финансова дейност, която е посочена чрез Между-
народните стандарти за финансово отчитане. Чрез Закона за сче-
товодството се регламентира директното прилагане на приетите от 
ЕК Международни стандарти за финансово отчитане.

4. Създадената система на счетоводство промени разбирането 
ни за счетоводния баланс. До този момент (а все още се прилага и 
сега) счетоводния баланс имаше две страни „Актив“ и „Пасив“ със 
стойностно равенство между тях. Вече започнахме да разглеждаме 
счетоводния баланс като съдържание на активи, пасиви и собствен 
капитал. Това добре е представено чрез Международните стандар-
ти за финансово отчитане и по-точно чрез МСС 1 Представяне на 
финансови отчети. Съдържанието на тези три елемента на балан-
са ни насочва към малко по-друга интерпретация изобщо на сче-
товодния баланс. И обичайната форма на баланса е „едностранна“ 
със записани Активи, Собствен капитал и Пасиви. От гледна точка 
на стойностно равенство и тук е налице такова – между активите от 
една страна и собствения капитал и пасивите от друга.

Активите и пасивите се групират като текущи и нетекущи, което 
според нас отговоря по-точно на съдържанието им. 

Възприе се постановката счетоводния баланс да бъде „нетен“ 
баланс.

Счетоводният баланс като вид годишен финансов отчет може 
да се именова като Отчет за финансовото състояние, както това е 
посочено в МСС 1 Представяне на финансови отчети.

5. Много неща се промениха в системата на счетоводно отчита-
не. Ще посоча само една част от тях:
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а) Премахна се фондовата организация на счетоводно отчитане 
на средствата. При централизираното управление на иконо-
миката за всеки паричен фонд средствата се съхраняваха в 
отделна банкова сметка. Вече това не е необходимо. Може 
да има много фондове, но паричните им средства се съхраня-
ват общо. Това доведе до по-доброто управление и използва-
не на средствата на предприятието.

б) Въведе се отчитане на разходите по икономически елементи 
в предприятието. И след това тези разходи се отразяват и по 
функционално предназначение. По този начин се осигурява 
по-добра информация на ръководството на предприятието за 
извършените разходи. И винаги е налице възможност по-лес-
но да се съпоставят разходите с приходите и да се определя 
текущия финансов резултат. 

в) Себестойността на произвежданата продукция се формира 
от основните производствени разходи. Допълнителните раз-
ходи се причисляват към търговската себестойност на прода-
дената продукция.

г) По отношение на системата за счетоводното отчитане на 
разходите се постигна и разграничение на разходите услов-
но подредени като разходи за дейността, финансови разходи, 
разходи за данък и разходи от преоценка на активи и пасиви. 
По същество всички разходи са за сметка на финансовия ре-
зултат. Разходите за дейността първоначално са за сметка 
на приходите от продажби. Финансовите разходи индиректно 
се съпоставят с финансовите приходи и разликата остава за 
сметка на финансовия резултат. Разходът за данък е изцяло 
за сметка на финансовия резултат. Разходите от преоценки 
на активи и пасиви индиректно се съпоставят с приходите от 
преоценки и разликата остава за сметка на финансовия ре-
зултат. Тази постановка за подреждане на разходите трябва 
добре да се интерпретира и в теорията, и в практиката.

6. Налага се да се преоцени и системата на класифициране на 
счетоводните сметки. Не тук е мястото да правим пълен анализ на 
прилаганото групиране. Ще насочим вниманието си към групира-
не на сметките като „активни“, „пасивни“ и „активно-пасивни“. Нито 
една сметка не може да бъде определяна като активна или като 
пасивна. Какво значи активна сметка? Или какво значи пасивна 

сметка? Както е известно всяка сметка има две страни, условно 
именовани „дебит“ и „кредит“. 

Сметките могат да бъдат класифицирани като „сметки за отчита-
не на активи“, „сметки за отчитане на собствения капитал“ и „смет-
ки за отчитане на пасиви“. По този начин трябва да бъдат харак-
теризирани сметките. Друг е въпросът какво и кога записваме по 
дебита и по кредита на сметките. 

7. Системата на счетоводство изисква всяко предприятие да 
разработи и прилага счетоводни политики. Те са в непосредствена 
връзка със счетоводното законодателство и конкретните условия 
на стопанската и финансовата дейност на предприятието. Изисква-
нето е през годината да не се променят възприетите счетоводни 
политики ако няма изисквания по нормативни актове. Препоръчи-
телно е възприетите счетоводни политики да се прилагат през ня-
колко отчетни периоди. Разработването на счетоводните политики 
е истинско предизвикателство за професионалната подготовка на 
счетоводителите.

8. Вече няма нормативно изискване за прилагане на Национа-
лен сметкоплан. Всяко предприятие разработва своя система за 
индивидуално прилагани счетоводни сметки. Това е една много от-
говорна и полезна за предприятието дейност. Тази система трябва 
да осигурява нормално отчитане на текущата дейност с възмож-
ност за качествено съставяне на годишните финансови отчети.

Разработването на системата за индивидуално прилагани сче-
товодни сметки е поле за изява на лицата, които отговарят за сче-
товодството на предприятието. Специалистите, които разработват 
системата от сметки, които ще се използват за отчитане на дей-
ността на предприятието, трябва да бъдат много добри професио-
налисти. 

9. За първи път изчерпателно се третира въпроса за съставите-
лите на финансовите отчети. Те могат да работят:

•	 в	предприятието	на	трудов	договор	като	главни	счетоводите-
ли, мениджъри по счетоводство, директори по счетоводство 
и на други длъжности съгласно утвърдените за предприятие-
то длъжности; 

•	 в	специално	създадени	предприятия	за	счетоводни	услуги;	
•	 на	свободна	практика	чрез	облигационни	договори.	
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Всяка конкретизация на задълженията на съставителя на фи-
нансовите отчети трябва да бъде обект на договора между него и 
предприятието.

Налице са добри условия за професионално сдружаване на със-
тавителите на финансовите отчети. Сдруженията трябва да органи-
зират дейността си по такъв начин, че да:

•	 регистрират	всеки	член	на	сдружението;
•	 се	грижат	за	поддържане	на	професионалното	ниво	на	чле-

новете си;
•	 изискват	и	следят	за	спазване	от	всички	членове	на	опреде-

лени професионално-етични норми;
•	 бъдат	признати	като	професионална	организация	от	Между-

народната федерация на счетоводителите и Европейската 
федерация на експерт-счетоводителите.

V.  СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ПО ИЗВЪРШ-
ВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Когато се подготвяше Закона за счетоводството през 1990 го-
дина имаше идея да се разработи и Закон за дипломираните екс-
перт-счетоводители. Но времето за разработването на този Закон 
не достигаше, Великото народно събрание започваше да обсъжда 
и много други закони. А трябваше да бъде приета и нова Консти-
туция на Република България. Всичко това ни принуди в Закона 
за счетоводството да се оформи отделна глава за дипломираните 
експерт-счетоводители и с наредба на министъра на финансите да 
се регламентират основни изисквания за формиране на тази про-
фесия. Това беше Глава осма с конкретното съдържание:

„Чл.51. Дипломираните експерт-счетоводители:
1. проверяват спазването на Закона за счетоводството и дру-

гите закони, свързани с дейността на предприятието, за-
веряват годишните счетоводни отчети на предприятието 
без тези по чл. 2, ал. 2 и 4;

2. извършват счетоводни анализи, консултации, експертизи, 
финансови ревизии и оценки на активи и пасиви на предприя-
тието.

Чл. 52. Министърът на финансите определя с правилник реда за 
придобиване и изгубване на правоспособността на дипломираните 
експерт-счетоводители, както и техните права и задължения.

Чл. 53. Предприятията заплащат по реда на гражданските до-
говори оказаните им услуги от дипломираните експерт-счетоводи-
тели.

Чл. 54. Споровете по заверката на годишните счетоводни от-
чети между дипломираните експерт-счетоводители и предприя-
тията се решават от Министерство на финансите.

Чл. 55. Дипломираните експерт-счетоводители осъществяват 
дейността си еднолично или колективно в бюра, кантори и съюзи.“ 

Правилник уреждаше основните моменти по реда за придобива-
не на правоспособността на дипломираните експерт-счетоводите-
ли. Министерството на финансите и в частност Управление „Нацио-
нално счетоводство“ организираше провеждането на изпитите за 
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дипломирани експерт-счетоводители и успешно представилите се 
кандидати получаваха дипломи за правоспособност.

Принципна постановка на Министерството на финансите бе 
всички кандидати да придобиват професията на дипломиран екс-
перт-счетоводител единствено чрез изпити. По този повод беше 
сформирана изпитна комисия чрез Европейската федерация на 
експерт-счетоводителите, която да проведе изпити с първата гру-
па кандидати. В Комисията бяха включени г-н Пол Рутеман и г-н 
Джон Уорн от Великобритания и г-н Жилбер Желар от Франция. 
По предложение на Министъра на финансите на изпит пред тази 
комисия се явиха 10 кандидати. Изпитът се проведе на 23 и 24 ок-
томври 1991 година. Беше поставена положителна оценка („да“) на 
осем кандидати, а именно: проф. д-р Стоян Дурин, Димитър Желяз-
ков, проф. д-р на ик.н. Михаил Динев, доц. Екатерина Караиванова, 
ст.н.с. д-р Живко Бонев, Васко Райчев, Рени Йорданова и Мария 
Страшилова.

Министърът на финансите възложи на тези осем лица да про-
ведат следващите изпити с кандидатите за дипломирани експерт-
счетоводители. Изпитите се проведоха през месец ноември 1991 
година и 38 души придобиха правоспособността на дипломирани 
експерт-счетоводители.

В резултат на проучване се установи, че в страната има лица, 
които притежават документ за правоспособност на „заклети екс-
перт-счетоводители“. Бе решено на тези лица да се предостави 
диплом за дипломирани експерт-счетоводители, тъй като те са 
получили съответните документи за правоспособност на база на 
положени изпити.

След издаване на Правилника за дипломираните експерт-сче-
товодители от министъра на финансите възникнаха проблеми. Мно-
го са въпросите, но два бяха най-важни, най-главни, а именно как 
да се създаде институцията на дипломираните експерт-счетоводи-
тели и как да функционира тя.

По повод на създаването на тази институция можеше да се под-
ходи по два начина. Първият беше тя да се създаде в началото от 
Министерството на финансите, а в последствие да се саморегули-
ра. А вторият подход беше институцията на дипломираните екс-
перт-счетоводители да се създаде от Съюза на счетоводителите. 

С Правилника се възприе първия подход. Формира се една нова 
професия за нуждите на пазарната икономика и тя трябваше да 
функционира съобразно правила, които се прилагат от страни с 
развита пазарна икономика. Наистина не е нормално държавни 
органи да създават професия на пазарната икономика. Но важно 
беше да се постави началото. В помощ на Министерството на фи-
нансите беше Европейската федерация на експерт-счетоводители-
те. Съвети се получаваха и от Световната банка, Международния 
валутен фонд, Международната федерация на счетоводителите, 
Ордена на експерт-счетоводителите на Франция и други. Работе-
щите в тази област имаха подкрепата на изпълнителната власт в 
лицето на министъра на финансите г-н Иван Костов. Главното бе да 
се възприеме постановката, че не може да стане дипломиран екс-
перт-счетоводител лице, което не положи успешно предвидените 
съгласно Правилника изпити. Имаше предложения дипломирани 
експерт-счетоводители да станат и лица по право, т.е. без изпити.

След като Министерството на финансите си изпълни ролята на 
първоначален създател на институцията на дипломираните екс-
перт-счетоводители, функцията по придобиване на правоспособ-
ност се възложи на формираната вече Асоциация на дипломирани-
те експерт-счетоводители в България. 

Вторият подход, който можеше да се използва, бе създаване-
то на институцията на дипломираните експерт-счетоводители да 
се възложи на Съюза на счетоводителите. Тази постановка не бе 
приета, тъй като Съюзът на счетоводителите не направи необходи-
мото да организира работата на членовете си съобразно нуждите 
на пазарната икономика. В ръководството на Съюза на счетоводи-
телите имаше нагласата за удостояване на определени лица ди-
ректно с права на дипломирани експерт-счетоводители.

Във въпросника за провеждане на изпита по счетоводство бяха 
включени въпроси и от Международните счетоводни стандарти. А 
това не се понрави на определени лица от Съюза на счетоводите-
лите с формалния мотив, че тези счетоводни стандарти все още не 
са реална част от нормативната практика в нашата страна. Нашето 
разбиране беше, че в Република България ще идват инвеститори, 
които ще желаят да се прилагат изискванията на Международните 
счетоводни стандарти. И можеше ли дипломираните експерт-сче-
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товодители да не са запознати с тези счетоводни стандарти? Нали 
ще злепоставим Българската счетоводна система!

След като Правилникът за дипломираните експерт-счетоводите-
ли беше публикуван в „Държавен вестник“ се поде кампания за не-
говата отмяна. Изпрати се „отворено писмо“ от името на ректорите 
на висшите икономически училища и ръководителите на катедрите 
по счетоводство при тях, адресирано до Председателя на МС, Ми-
нистъра на финансите, Председателя на Съюза на учените, Съюза 
на счетоводителите, преподавателите по счетоводство, средствата 
за масова информация и до счетоводната колегия в страната. Пис-
мото бе подписано от ректорите проф. д-р ик.н. Лалю Радулов, доц. 
д-р на ик. н. Калю Донев и доц. д-р Атанас Дамянов и ръководите-
лите на катедрите по счетоводство проф. д-р на ик.н. Иван Душа-
нов, доц. д-р Гено Генов и доц. д-р на ик.н. Дамян Дамянов. Автор 
и инициатор на това писмо беше проф. д-р на ик.н. Иван Душанов.

Основната теза в писмото беше, че хабилитираните преподава-
тели по счетоводство и тези с научни степени трябва по право да 
станат дипломирани експерт-счетоводители. Освен това трябва да 
се възложи на висшите училища да провеждат изпитите за дип-
ломирани експерт-счетоводители. В нито една страна с нормална 
пазарна икономика няма практика професията на дипломираните 
експерт-счетоводители да се формира и поддържа от преподавате-
лите във висшите училища. Основно изискване на професионални-
те организации е съответната професия да се създава от професио-
налната организация, а не от висшите училища.

Ако беше възложено на Съюза на счетоводителите да серти-
фицира дипломираните експерт-счетоводители, то тази професия 
щеше да бъде на нивото на положението на Съюза на счетоводи-
телите, който все още не е признат като професионална органи-
зация от европейски и международни професионални институции.

Подходът, който се приложи в някои страни от региона на съв-
местно съжителство на професията на счетоводителите и на про-
фесията на дипломираните експерт-счетоводители създаде труд-
ности при функционирането им. И се осъществява процес на разде-
ление, т.е. формиране на професията на дипломираните експерт-
счетоводители в самостоятелни организации. Основен инициатор 
на промените в тези страни е главно съответното министерство на 
финансите. 

От Съюза на счетоводителите бе отправено искане негови пред-
ставители да бъдат приети от министъра на финансите по повод 
на Правилника за дипломираните експерт-счетоводители. Такава 
среща се проведе. Министър Иван Костов прие проф. д-р на ик.н. 
Иван Душанов, проф. Коста Пергелов и Стоян Кожухаров. Главен 
говорител на групата беше проф. Коста Пергелов. В тази среща 
по разпореждане на министъра участвах и аз. Основното питане 
беше защо хабилитираните преподаватели не бъдат удостоява-
ни по право като дипломирани експерт-счетоводители. Министър 
Костов ясно заяви, че в момента той е упълномощен от Закона за 
счетоводството да решава този проблем и неговото становище е, 
че всеки който желае да стане дипломиран експерт-счетоводител, 
може да се яви на изпит. И се надява, че хабилитираните лица 
няма да имат проблеми в това отношение. През следващата го-
дина се проведе отделен изпит само за професорите пред между-
народна комисия. От явилите се 5 професори, успешно положиха 
изпита трима души. По-късно по общия ред положи всички изпити 
още един професор. Към онзи момент само двама професори не 
станаха дипломирани експерт-счетоводители. 

Посоченото по-горе писмо бе изпратено и до Европейската фе-
дерация на експерт-счетоводителите. Основният инициатор на това 
писмо посети централата на Европейската федерация на експерт-
счетоводителите в Брюксел с искане да му бъде присъдено профе-
сионалното звание „Дипломиран експерт-счетоводител“. След тази 
среща известно време шефът на федерацията г-н Джон Хагърти не 
желаеше срещи с представители на Република България.

Българската двадесетгодишна практика на развитието на про-
фесията на независимите финансови одитори и практиката на ко-
легите от другите страни ни дава основание да посочим, че в тези 
условия ние правилно сме подходили със създаването на институ-
цията на дипломираните експерт-счетоводители. В много страни 
се приема нашият опит като положителен за развитието на профе-
сията на лицата, които се занимават с независим финансов одит. 

През месец декември 1991 година придобилите правоспособ-
ност на дипломирани експерт-счетоводители създадоха своя про-
фесионална организация – „Асоциация на дипломираните експерт-
счетоводители в България“ с председател ст.н.с.д-р Живко Бонев. 
Нейната главна цел бе да формира, развива и усъвършенства про-
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фесията на дипломираните експерт-счетоводители. Избрани бяха 
Управителен съвет начело с президент на Асоциацията – ст.н.с. 
д-р Живко Бонев, и Контролен съвет. Предложен бе състав на ко-
мисията по професионална етика, който бе утвърден от министъра 
на финансите.

Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители извър-
ши много голяма дейност както по обем, така и по качество. Ор-
ганизираха се системни занятия по подготовка на кандидатите за 
дипломирани експерт-счетоводители. С Правилника за дипломи-
раните експерт-счетоводители през 1992 година се възложи на 
Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители да органи-
зира и провежда изпитите за придобиване на правоспособност на 
дипломираните експерт-счетоводители. Асоциацията пое функци-
ята по поддържане на професионалното ниво на дипломираните 
експерт-счетоводители. В помощ на членовете на асоциацията бе 
подготвена брошурата „Ръководство за одитиране“. Създаде се 
„Одиторска компания“ АД. Асоциацията разви голяма междуна-
родна дейност главно в сътрудничество с професионалните орга-
низации на Франция и на Англия и Уелс. Асоциацията бе приета за 
редовен член на Международната федерация на счетоводителите 
(IFAC). Наши поръчители пред IFAC бяха професионалните органи-
зации на Франция и на Англия и Уелс.

През 1993 година се прие разработения от Асоциацията „Про-
фесионално-етичен кодекс на дипломираните експерт-счетоводи-
тели“.

Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители реално 
провеждаше своята дейност до средата на 1996 година, когато с 
промени в Закона за счетоводството се създаде Институт на дип-
ломираните експерт-счетоводители. Новото съдържание на Глава 
осма от Закона за счетоводството (ДВ бр. 21 от 1996 г.) стана:

„Чл. 51.(1) Дипломиран експерт-счетоводител може да бъде бъл-
гарски гражданин без друго гражданство, който е придобил такава 
правоспособност, не е осъждан за умишлени престъпления от общ 
характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитиран, и е 
вписан в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители.

(2) Вписването и промените в регистъра на дипломираните екс-
перт-счетоводители се обнародват в „Държавен вестник“ в едно-
месечен срок от настъпването им.

(3) Само дипломиран експерт-счетоводител има право да заве-
рява годишните счетоводни отчети на предприятията.

Чл. 52. (1) На задължителна проверка и на заверка от дипломиран 
експерт-счетоводител подлежат годишните счетоводни отчети 
на следните предприятия:

1. акционерни дружества;

2. командитни дружества с акции;

3. банкови, застрахователни и други финансови институции, 
които не са обхванати в т. 1 и 2;

4. предприятия с чуждестранно участие в капитала;

5. всички останали предприятия (включително и икономически-
те групи, които съставят консолидирани отчети), при условие че 
превишават минимум два от следните критерии: 

а) сума на актива на баланса към 1 януари на годината на със-
тавянето му – 5 000 минимални месечни работни заплати за 
страната към същата дата;

б) нетен размер на приходите от продажби и финансовите при-
ходи за предходната отчетна година – 10 000 минимални ме-
сечни работни заплати за страната към 31 декември;

в) средна численост на персонала за предходната година – 30 
души.

(2) Не подлежат на задължителна заверка годишните счетовод-
ни отчети на бюджетните предприятия, както и на предприятия-
та по чл. 2, ал. 2.

(3) Възнаграждението за заверката се определя по договаряне. 
Министерският съвет определя възнагражденията за заверката 
на счетоводните отчети на предприятията с държавно участие.

Чл. 53. (1) Създава се Институт на дипломираните експерт-сче-
товодители като юридическо лице на самоиздръжка със седалище 
град София. В него задължително членуват всички дипломирани 
експерт-счетоводители, които упражняват правото да заверя-
ват годишни счетоводни отчети.

(2) Институтът организира и ръководи методически и методо-
логически дейността на своите членове и на другите дипломирани 
експерт-счетоводители и осигурява упражняването на професия-
та в интерес на обществото. 
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(3) Министерството на финансите съгласувано с Института 
на дипломираните експерт-счетоводители изготвя национални 
стандарти за проверка и заверка на годишните счетоводни отче-
ти, които се утвърждават от министъра на финансите.

(4) Органи на Института на дипломираните експерт-счетово-
дители са:

1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. дисциплинарната комисия.
(5) Общото събрание:
1. избира управителния съвет и неговия председател;
2. избира контролния съвет;
3. приема устава на Института на дипломираните експерт-сче-

товодители.
(6) Дисциплинарната комисия се назначава от министъра на фи-

нансите по предложение на управителния съвет. 

Чл. 54. (1) С проверката и заверката на годишния счетоводен 
отчет на предприятието дипломираният експерт-счетоводител 
изразява независимо становище относно достоверното предста-
вяне на имущественото и финансовото състояние на предприяти-
ето и получения финансов резултат в съответствие с национал-
ното счетоводно законодателство и професионалните стандар-
ти.

(2) Дипломираните експерт-счетоводители заверяват годиш-
ните счетоводни отчети от свое има и удостоверяват заверка-
та с личния си подпис и печат. Те съставят доклад за заверка, за 
заверка с резерви или за отказ от заверка. При публикуване на го-
дишния счетоводен отчет на предприятието се посочват името 
на дипломирания експерт-счетоводител, извършил заверката, и 
заключението от доклада му.

(3) Споровете по проверката и заверката на годишните сче-
товодни отчети между дипломираните експерт-счетоводители и 
предприятията се решават от Министерство на финансите.

(4) Дипломиран експерт-счетоводител не може да извършва за-
верки на годишните счетоводни отчети на предприятия, когато:

1. той работи по трудов договор, освен в Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители, в търговско дружество, 
образувано от дипломирани експерт-счетоводители, с пред-
мет на дейност заверка на годишни счетоводни отчети, в 
Министерството на финансите за изпълнение на задачи по 
ал. 3, по чл. 41, 4в. 53, ал. 3 и § 8 от допълнителните раз-
поредби или когато осъществява научна и преподавателска 
дейност;

2. той, негов родител, негов съпруг, син, дъщеря, съответно – 
техен съпруг, е избран или назначен в управлението на пред-
приятието или на негово дъщерно предприятие, или е акцио-
нер или съдружник в него.

Чл. 55. Дипломираните експерт-счетоводители носят наказа-
телна и административно наказателна отговорност. Те носят 
и имуществена отговорност за вредите, които са причинили на 
своите доверители и на трети лица.

Чл. 55а. По прилагането на тази глава се издава наредба, която 
се одобрява от Министерския съвет.“

Законовото създаване на Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители постави въпроса удачно ли е да съществува 
Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители. В двете 
институции ще членуват едни и същи лица. Функциите на Институ-
та на дипломираните експерт-счетоводители покриваха осъщест-
вяваните от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводите-
ли. И съвсем логично се стигна до решение за разформироване на 
Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители. Реши се 
цялото нейно имущество (материално и финансово) да се предос-
тави безвъзмездно на Института на дипломираните експерт-сче-
товодители. Правата на членство на Асоциацията на дипломира-
ните експерт-счетоводители в IFAC се прехвърлиха на Института 
на дипломираните експерт-счетоводители. След заличаването на 
„Одиторска компания“ АД всички нейни средства се предоставиха 
на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Трябва непременно да отбележим, че се получи добра прием-
ственост между Института на дипломираните експерт-счетоводи-
тели и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители. Ви-
наги може да има добри резултати за развитието на определена 
професия когато се действа професионално.
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Извършена беше много организационна дейност по подготовка 
и провеждане на първото Общо събрание на Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители. За подготовката му министърът 
на финансите назначи доц. д-р Стоян Дурин за временен предсе-
дател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. В 
работата на събранието имаха право да вземат участие всички 
дипломирани експерт-счетоводители. Събранието прие първия Ус-
тав на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се 
избраха ръководните органи на Института. Управителният съвет бе 
в състав: председател доц. д-р Стоян Дурин, зам. председател Ва-
ско Райчев и членове ст.н.с. д-р Живко Бонев, д-р Антон Свраков, 
Зоя Петрова и Иван Дочев. Контролният съвет бе в състав: пред-
седател Бойко Маринов и членове Веселина Петковска и Христо 
Маврудиев. Дисциплинарната комисия беше назначена от минис-
търа на финансите след предложение на Управителния съвет в със-
тав: Константин Стоянов, проф. Христина Вучева, Катя Драгийска 
и Красимир Хаджидинев. Мандатът на всички ръководни органи бе 
определен на три години. 

Основната дейност на Института на дипломираните експерт-
счетоводители беше насочена към организационното и професио-
налното му укрепване. В най-скоро време Институтът трябваше да 
бъде обществено признат. Ние разбирахме, че това може да стане 
само с много труд, с много професионализъм при извършване на 
проверките и заверките на финансовите отчети на предприятията. 
Основното желание на всички ни беше свързано с това нашата 
работа да бъде в интерес на обществото. Имаше и слабости в дей-
ността ни, но се стараехме професионализмът в нашата работа да 
бъде на по-високо ниво.

Много усилия се насочиха към:
•	 организиране	 подготовката	 на	 кандидати	 за	 дипломирани	

експерт-счетоводители;
•	 провеждане	на	изпитите	за	дипломирани	експерт-счетоводи-

тели; 
•	 системата	за	поддържане	на	професионалното	ниво	на	дип-

ломираните експерт-счетоводители;
•	 укрепване	и	разширяване	на	сътрудничеството	с	професио-

нални организации от други страни.

Беше приет нов Професионално-етичен кодекс. От 1997 година 
започна издаването на Списание на ИДЕС. В началото в него се 
публикуваха разработените от Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители Национални одиторски стандарти Тези стан-
дарти се утвърждаваха от министъра на финансите.

През 1999 година се проведе Второто Отчетно изборно събра-
ние на Института. В състава на Управителния съвет бяха избрани: 
доц. д-р Стоян Дурин – председател, ст.н.с.д-р Живко Бонев – зам. 
председател и членове – д-р Антон Свраков, Иван Дочев, проф. 
д.ик.н. Михаил Динев, Бойко Костов и Димитър Желязков. Кон-
тролният съвет включваше: председател Бойко Маринов и членове 
Веселина Петковска и Христо Маврудиев. Дисциплинарната коми-
сия бе в състав: председател Катя Драгийска и членове Цветомира 
Радева, Аксения Добазова, Богдана Джонова и Владо Попов.

И през този мандат основните усилия на работата на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители бяха насочени към посочени-
те по-горе направления. Старанието бе качеството на дейността във 
всяко направление да бъде на по-високо ниво. Мисля, че успявахме. 

Едновременно с традиционната дейност на Института подготви-
хме предложение за създаване на Балканска федерация на одито-
рите. Нашето обръщение бе представено на проведена среща на 
19 ноември 1999 година в град Струга, Република Македония. Тази 
наша идея бе трансформирана и през следващата година (9 – 10 
март 2000 г.) в град София бе учредена организацията Партньорство 
на счетоводството в страните от Югоизточна Европа (SEEPAD).

През 2001 година се отбелязаха значими за Института на дип-
ломираните експерт-счетоводители събития. За първи път се опре-
дели, че на 17 април ще бъде професионалният празник на дипло-
мираните експерт-счетоводители. На тази дата през 1931 година е 
публикуван в Държавен вестник Закона за института на заклетите 
експерт-счетоводители в България. 

По повод на седемдесетгодишнината от създаването на Инсти-
тута на заклетите експерт-счетоводители и 10 години от възста-
новяването на институцията на одиторската професия се проведе 
Международна конференция на тема „Съвременни проблеми на 
одиторската професия“. Бе издаден юбилеен сборник „70 години 
независим финансов одит и 10 години от възстановяване на оди-
торската професия“. 
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Въведе се изискване дипломираните експерт-счетоводители, 
които стават регистрирани одитори, да полагат клетва. За първи 
път това стана на тържество в края на 2001 година в присъствието 
на Негово Светейшество българския Патриарх Максим. Полагане-
то на клетвата от новорегистрираните одитори стана традиционен 
акт, който се провежда пред представители на членове на Управи-
телния съвет. Съдържанието на тази клетва е:

„Заклевам се в силата на познанието и законността, 
че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно, 
безпристрастно и с професионална компетентност задъл-
женията си като регистриран одитор. Ще се ръководя от 
законите на Република България, приетите професионал-
ни одиторски стандарти и етичните норми и принципи на 
поведение, утвърдени от Института на дипломираните 
експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва 
да бъда санкциониран с нормите на закона и професионал-
но-етичните норми на Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители“.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители развива-
ше активна законодателна дейност. Всички изменения и допъл-
нения в Закона за счетоводството, в Националния сметкоплан, в 
разработването на Националните счетоводни стандарти и Нацио-
налните одиторски стандарти се ръководеха от мен с участието 
предимно на колеги дипломирани експерт-счетоводители. През 
2001 година беше разработен и приет от Народното събрание нов 
Закон за счетоводството, който влезе в сила от 01 януари 2002 го-
дина. Едновременно с това бе разработен и приет първия Закон за 
независимия финансов одит, който влезе в сила от 01 януари 2002 
година.

Организиран бе превод и на няколко пъти издаване на Между-
народните счетоводни стандарти. Този факт ни даде основание да 
предложим и да се приеме решение за директното прилагане на 
Международните счетоводни стандарти от предприятия в Републи-
ка България.

Развитие получи и формирането на регионалните групи на Ин-
ститута на дипломираните експерт-счетоводители. Те започнаха 
да провеждат разнообразна дейност, като главно организираха 

семинари за поддържане на професионалното ниво на регистри-
раните одитори.

Квалификационната дейност се осъществяваше всеобхватно 
и с участието на лектори от други страни. Активни лектори бяха 
представителите на САЩ д-р Джеръми Крипс и проф. Боби Барнс, 
на Франция – Жилбер Желар и други. Спазваше се изискването 
всеки дипломиран експерт-счетоводител да вземе участие в про-
вежданите семинари. Обучението трябва да се осъществява всяка 
година поне в рамките на 40 часа.

Контактите на институцията на дипломираните експерт-счето-
водители с международни организации винаги са били активни 
и полезни за нас. Още в началото на създаване на институцията 
се установиха много ползотворни отношения с Международната 
федерация на счетоводителите (IFAC), с Европейската федерация 
на експерт-счетоводителите (FEE), групата ISAR към UNCTAD при 
ООН, френските професионални организации и Института на дип-
ломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс. Дейността 
на институцията на дипломираните експерт-счетоводители бе оце-
нена много високо от редица международни организации и съюзи, 
поради което Институтът на дипломираните експерт-счетоводите-
ли вече членува в няколко международни организации, като IFAC, 
FEE, FIDEF и ГСМ. 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители създаде 
своя материална база, състояща се от два офиса – на ул. Аксаков и 
на ул. Искър в град София.

През 2002 година изтече позволения от Устава на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители втори мандат с председател 
на Управителния съвет проф. д-р Стоян Дурин. На проведеното от-
четно-изборно събрание се даде оценка за нашата работа. Преоб-
ладаваше положителната оценка. Но имаше и негативни станови-
ща, които според нас не винаги отговаряха на действителността или, 
за да бъдем по-точни, не напълно отговаряха на действителността. 
Голяма активност в критиките към нас проявиха колеги и особено 
г-н Стефан Ненов. Оказа се по-късно, че той отново е най-активният 
чрез дейност, която не е в интерес на колегията. Това доведе до 
предсрочно освобождаване на новоизбрания Управителен съвет.

Избраният Управителен съвет през 2002 година беше с предсе-
дател доц. д-р Симеон Милев. През 2004 година той подаде остав-
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ка. На проведеното отчетно-изборно събрание през октомври 2004 
година се избра Управителен съвет с председател проф. д-р ик.н. 
Михаил Динев. През 2007 година се избра следващия Управителен 
съвет, отново с председател проф. д-р на ик.н. Михаил Динев.

На проведеното отчетно-изборно събрание на 19 април 2011 го-
дина се избра Управителен съвет с председател Бойко Костов. На 
първото си заседание Управителния съвет избра като зам.предсе-
датели Васко Райчев и Емил Евлогиев. По предложение на г-н Ди-
митър Йорданов Общото събрание избира проф. д-р Стоян Дурин 
за почетен председател на Института на дипломираните експерт-
счетоводители.

Периодът след 2002 година е период на прилагане на Закона 
за независимия финансов одит. С всички регистрирани одитори се 
проведоха квалификационни семинари, на които те получиха сер-
тификати за извършване на одит на предприятия, които прилагат 
Международните счетоводни стандарти.

Продължава практиката на провеждане на международни кон-
ференции по различна тематика. През 2003 година в град Варна се 
проведе конференция на тема „Предизвикателства пред счетовод-
ството и одита в началото на ХХІ век“. През 2004 година се прове-
де международна конференция в град Русе на тема „Началото на 
двадесет и първи век – доверие в почтеността на одитори и счето-
водители“. 

През 2005 се проведе Четвъртият конгрес на Института на дип-
ломираните експерт-счетоводители в град София на тема „Устой-
чиво икономическо развитие: ролята на счетоводството и одита“. 
През 2006 година в град Бургас се проведе Международна конфе-
ренция на тема „Влияние на присъединяването на България в ЕС 
върху одиторската професия и обучението по счетоводство и одит“. 
През 2006 година в град София се проведе Петият конгрес на Ин-
ститута на дипломираните експерт-счетоводители на тема „Визия 
за европейско счетоводство и одит“. Конгресът се проведе под 
мотото на 75 годишнината от създаването на независимия финан-
сов одит в България и 15 години от неговото възстановяване. През 
2008 година се проведе Шестият конгрес на Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители на тема „Публичен надзор и пуб-
личен интерес“. През 2011 година се проведе Седмият конгрес на 
дипломираните експерт-счетоводители, посветен на 80 години от 

възникването и 20 години от възстановяването на независимия фи-
нансов одит в България.

През тези периоди продължиха действията по приемането на 
нови дипломирани експерт-счетоводители, провеждане на занима-
ния по поддържане на професионалното ниво на регистрираните 
одитори, осъществяване на засилено и резултатно международ-
но сътрудничество, силно съдържателно развитие в дейността на 
регионалните организации. Численият състав на регистрираните 
одитори стигна над 600 души. Това е една голяма армия от високо-
квалифицирани специалисти в областта на счетоводството и неза-
висимия финансов одит за Република България. 

Винаги, когато стане дума за професията на регистрираните одитори 
изпитвам удовлетворение и гордост, че успяхме заедно с всички колеги да 
създадем професионална организация, която е на нивото на подобни органи-
зации от страните с развита пазарна икономика. Това не са празни приказки, 
а реални факти, които са потвърдени от Международната федерация на сче-
товодителите и Европейската федерация на експерт-счетоводителите.

Институцията на дипломираните експерт-счетоводители бе пър-
вият „помощник“ на предприятията, които започнаха да осъщест-
вяват дейността си при условията на пазарна икономика. Появиха 
се много чуждестранни инвеститори, които също разчитаха на ус-
лугите на регистрираните одитори.

Вече регистрираните одитори осъществяват своята дейност при 
условията на публичен надзор над тяхната дейност. Колегията 
има чувство за професионализъм, независимост, спазват се про-
фесионално етични правила и не може да я притеснява публичния 
надзор. Даже ръководството на Комисията за публичен надзор на 
регистрираните одитори и ръководството на Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители работят на много големи обороти 
благодарение на спазването на съответните етични норми.

Заложените принципи на създаване и на функциониране на ин-
ституциите на дипломираните експерт-счетоводители се възприе-
маха и от други професионални организации. Нека споменем само 
подхода, че всеки, който желае да бъде дипломиран експерт-сче-
товодител, трябва да докаже необходимите качества чрез успеш-
ното полагане на изпити. Подходът за поддържане на професио-
налното ниво на дипломираните експерт-счетоводители се приема 
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сериозно от уважаващите себе си професионални организации. 
Тук не важат декларации на ръководните органи на една или друга 
професионална организация. Прилаганите принципи от Института 
на дипломираните експерт-счетоводители му осигуряват все по-го-
лямо обществено признание както в Република България, така и в 
страните с развита пазарна икономика.

VІ.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФИРМИ, ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ЛИЦА

Много трудно формулирах и оформих тази част. Желанието ми 
е да направя опит да представя взаимоотношенията си с фирми и 
организации и професионалните ми изяви с издателства, както и с 
отделни лица.

Вече посочих моето участие като партиен отговорник и научен 
секретар на катедра „Счетоводна отчетност“ и секретар на партий-
ната организация на факултет „Финансово-счетоводен“, зам.декан 
и декан на Деканата за чуждестранните студенти и аспиранти във 
Висшия икономически институт „Карл Маркс“. Вече като асистент 
в продължение на два мандата бях и секретар на вузовския коми-
тет на комсомола на ВИИ „Карл Маркс“. Сега ще отделя внимание 
на това, което успях или не успях да свърша след демократичните 
промени в нашата страна.

По инициатива на проф. д-р на ик. н. Иван Душанов с активното 
ми участие се подготви и проведе учредителен конгрес на Съюза 
на счетоводителите. Бяха избрани ръководни органи с председа-
тел проф. д-р на ик-н Иван Душанов и първи зам.председател доц. 
д-р Стоян Дурин. Работих всеотдайно за каузата на Съюза. Даже 
си позволих през 1991 година да предоставя писмена гаранция от 
името на Съюза на счетоводителите пред издателство „ФорКом“ 
за издаване на Националния сметкоплан. По-късно това се счита-
ше от председателя на Съюза на счетоводителите за „престъпле-
ние“ и бе сезирана прокуратурата с искане да бъда съден, понеже 
съм уронил авторитета на Съюза на счетоводителите. Оказа се, че 
издателство „ФорКом“ не се е възползвало от тази гаранция. Про-
веряващите от прокуратурата разбраха истинските мотиви на това 
искане и прекратиха разследването.

На първия редовен конгрес на Съюза на счетоводителите беше 
извършена промяна в Устава и зам.председателският пост беше 
отменен и естествено аз не бях включен в състава на ръководство-
то. Приблизително по същия начин се подходи и с други колеги, 
които са имали позиции, различни от тези на Председателя.

Много демократични принципи се поставиха пред тази органи-
зация. Намерението беше ръководните постове в Съюза да имат 
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мандат, първоначално се говореше за не повече от два последова-
телни мандата. Но това, както и други принципи, останаха само на 
хартия. Вече повече от 20 години председател на Съюза на счето-
водителите е едно и също лице.

Съюзът на счетоводителите започна да издава списание „Бъл-
гарски счетоводител“ с главен редактор проф. д-р ик.н. Иван Душа-
нов. Първоначално бях включен в редакционната колегия. Рабо-
тих според силите и разбиранията си. Но пак нещо не се получи с 
мнението на главния редактор и бях освободен от ангажиментите 
ми на член на редакционната колегия. Моето участие със статии 
в списанието и участието на колеги от управление „Национално 
счетоводство“ не се хареса на главния редактор. 

След приемане на Закона за счетоводството започнаха да се 
създават издателства с издаване на вестници и списания, които да 
бъдат в помощ на счетоводителите и на всички други лица, които 
се интересуваха от счетоводството. Няма да правя оценка на тези 
издания, няма да бъда и изчерпателен. Ще кажа по няколко думи 
само за тези, с които работехме по-активно. 

Най-активно работехме и продължаваме да работим с издател-
ство „ФорКом“. Спомням си дейността на г-н Ясен Висулчев и г-жа 
Мария Танева. Те ме провокираха и настояваха да подготвям из-
дания, които те да печатат и разпространяват в помощ на счетово-
дителите. Имаше много самостоятелни издания и такива в съучас-
тие с други автори. Само книгата „Счетоводство на предприятието“ 
има вече шестнадесет издания. Бяха своевременно издавани На-
ционалният сметкоплан, Международните счетоводни стандарти, 
Националните счетоводни стандарти и друга литература за нужди-
те на счетоводната практика. Не можем да не споменем и трите до-
сегашни издания на Албум на първичните счетоводни документи, 
както и на формуляри на първични счетоводни документи.

Ясен Висулчев и Мария Танева са от издателския бранш, които 
имат съществен принос в моята дейност като автор на литерату-
ра по счетоводство. С тяхната фирма проведохме едни от първите 
семинари по подготовка на счетоводителите съобразно изисквани-
ята на действащото счетоводно законодателство. Издадоха и мно-
го литература по счетоводство и образци на първични и вторични 
счетоводни документи. Те по душа и сърце са свързани завинаги 

със счетоводната колегия в страната. Те осигуряват и помощна ли-
тература по счетоводство за учащите се в средните училища.

Всяка среща с Ясен и Мария е преминавала в две части. Първо се тре-
тираха професионални въпроси, а след това се представя анекдоти и весели 
случки и ситуации. Ако започнем да ги представяме ще се наложи да има 
отделно издание. Трябва да се знае, Ясен има голямо участие в издадената 
през 2004 година книга на Владо Янев „Големия хълм – казармени истории” 

Не мога обаче да не отбележа една особена ситуация. Ясен си тръгва от 
моя офис и аз реших да бъда внимателен като предложих да му държа шли-
фера по-бързо да се облече и да си тръгне. Но той се възпротиви като каза, 
че на всяка жена може да се държи връхната дреха, тъй като жените са мили 
създания. На мъж може да се държи само ако той е „калпав” мъж. Понеже 
ние не сме калпави мъже вече не си „държим” връхните дрехи при обличане.

В една издадена книга по повод моята 70-та годишнина бе пуб-
ликувано нещо интересно от Ясен Висулчев и Мария Танева. Ще 
припомним само първата част от него:

„Едно издателство издало БЕСТСЕЛЪР…. Когато го попитали 
„Как успя?“, то отговорило:

„Много просто, това е книга, която се чете от ЦЕЛИЯ СВЯТ и 
която пробуди у хората силни емоции: накара ги да се ТРЕВОЖАТ, 
да ПЛАЧАТ, да си КЪСАТ КОСИТЕ, да КРЕЩЯТ… И от нея има голя-
ма ИКОНОМИЯ на хартия“.

Бестселър = Счетоводство на предприятието.

Целия свят = счетоводната колегия, действаща и бъдеща.

Тревога = когато намираш книгата след годишното приключва-
не; още по-тревожно – два дни преди крайния му срок.

Плачат = когато нещо не е прочетено до края.

Късат косите = когато горното се случва с юридически субект, 
собствена фирма на счетоводителя (свързано лице). 

Крещят = след като приключат разговора си с данъчния инспек-
тор...

Икономия на хартия = когато при навременното й прочитане 
„кръглата папка“ остава празна.“ 

Много активно работехме с ИК „Труд и право“. Президентът на 
издателската къща г-н Асен Ризов и зам. президентът г-жа Ва-
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лентина Милева, както и останалите сътрудници на издателството 
бяха много учтиви и внимателни.

Не е имало срещи и разговори с г-н Асен Ризов, на които той да не пред-
стави поредните си анекдоти. Имам чувството, че той има в своя репертоар 
хиляди анекдоти и винаги представя подходящия анекдот на подходящото 
място. Никога обаче не си е позволил да пренебрегне служебната си дейност.

Издателският комплекс организира някои издания с мое учас-
тие, които са приемаха добре от многобройната клиентела на изда-
телството. Провеждаха се семинари в страната и в чужбина, в го-
ляма част и с мое участие. Бяха създадени много добри, бих казал 
топли човешки отношения. Постепенно издателската къща не се 
нуждаеше както до този момент от моето активно сътрудничество. 
Възникнаха и здравословни проблеми, поради което издателство-
то не винаги можеше да разчита на мен.

На книжния пазар се появи изданието „Делова седмица“. На 
първата среща с издателите на изданието г-жа Юра Шишкова и 
доц. Константин Дилчев си позволих да кажа, че ще им бъде много 
трудна задачата, и че не съм сигурен, че изданието ще се коти-
ра на пазара. Но те ме опровергаха още първия месец. Но след 
двадесетгодишна ползотворна дейност това издание беше спряно. 
Пазарната икономика не си играе и така както позволява добро 
развитие, принуждава към прекратяване на дейността.

С издателите на „Делова седмица“ работехме великолепно. Ви-
наги, когато са преценили, че имат нужда от моя изява, не съм 
отказвал или по-точно не си спомням да съм отказвал. Редакция-
та на „Делова седмица“ издаде „Речник на счетоводните термини“ 
(2000 г.) с автори ст.н.с. д-р Живко Бонев и проф. д-р Стоян Дурин. 
Издадена бе и първата Енциклопедия по счетоводство в два тома 
(2009 – 2011 г.) с рецензенти и научни редактори проф. д-р Стоян 
Дурин и ст.н.с. д-р Живко Бонев.

Доц. Константин Дилчев ме провокира с предложението си да 
започне издаването на списание, на което да бъда главен редак-
тор. Това списание бе „БИЗНЕС ФИНАНСИ СЧЕТОВОДСТВО“. То 
беше луксозно издание и основната му тематика бе насочена към 
проблеми на евроинтеграцията. Списанието не можа да се наложи 
в практиката и след тригодишно съществуване бе спряно. 

Активно сътрудничество съществуваше с издателите на списа-
ние „Счетоводство ХХІ“. Бяха публикувани много мои статии. Но 
пазарната икономика не пожали и това списание. 

Едно солидно издание извън София се оказа „Наръчник на ико-
номиста“. То се издава от издателство „Плутон-1“ в град Пловдив. 
Главният редактор г-жа Роза Тотева умело ръководи издателската 
и учебната дейност. И в това издание се публикуваха мои матери-
али, но вече повече от две години нашите професионални взаи-
моотношения са намалени. Издателството издаде Библиотека за 
счетоводителя по прилагането на Международните стандарти за 
финансово отчитане. Разработките на авторите бяха консултирани 
от мен.

Можем да оценим като добри професионалните взаимоотноше-
ния с „Доби прес“ ЕООД и преди всичко със списание „Актив“ и с 
издателската група „Български законник“. 

Ще бъде несправедливо ако пропуснем и не споменем изда-
телство „РААБЕ България“ ЕООД. Под мое ръководство и с мое 
лично участие се подготви Практически наръчник „Международни 
стандарти за финансово отчитане“. Той бе издаден и всяка годи-
на текстовете се актуализират съобразно измененията и допълне-
нията в счетоводните стандарти. По наша информация изданието 
се приема като много добър помощник на счетоводителите, които 
прилагат Международните стандарти за финансово отчитане. С 
мое участие бе подготвено и реализирано изданието „Счетоводно 
и данъчно отчитане“. 

Много трайни са професионалните взаимоотношения с ОРКП 
„МИСЪЛ“. Издателството пусна на пазара мои издания и финанси-
ра такива на Института на дипломираните експерт-счетоводители. 
Особено ползотворно е сътрудничеството със списанието „Счето-
водство плюс“. То бе създадено с ясна визия за просперитет. В 
него са публикувани много мои статии. Даже вече споделям с глав-
ния му консултант г-н Евгени Рангелов опасенията си дали не се 
прекалява с факта, че един автор се появява в списанието почти 
във всеки брой. Читателите имат право да са запознати със стано-
вища и на други автори.

Заслужава да се отбележи активната дейност на г-н Христо 
Славов по създаването и развитието на редакцията и нейните из-
дания. Той е широко скроен човек с разнообразни интереси и осъ-
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ществявани дейности. Всяко нещо, с което се захване, го върши 
с желание и с мерак. И в страната и в чужбина много пъти сме 
коментирали професионални въпроси. Макар че той не е пряк про-
фесионалист в нашата област, се справя добре и поддържа профе-
сионалното ниво на изданията, които ръководи. В последно време 
отделя по-малко внимание на издателската дейност. Дано всички 
поети дини от него се задържат под мишниците му. Той е длъжник 
на обществото по въпроси, които са били обект на разговори меж-
ду двамата. Ще си позволя за втори път да публикувам написаното 
от г-н Христо Славов по мой адрес преди 5 години:

„Професор Стоян Дурин има знаково присъствие в съвременно-
то българско счетоводство. От него тръгват ясните и неясните 
неща в българската счетоводна практика още от първите години 
на навлизането на страната в пазарната икономика. Ето защо с 
него се обсъжда всичко – казусите, идеите за промяна, новите въз-
можности на професията, търси се подкрепа за утвърждаване на 
принципи, иска се мнение за подобряване на организацията на упра-
влението на счетоводните процеси. 

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

Лошото е само в това, че общуването 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 последователност ти създа-
ват куп проблеми и огромно напрежение, за да можеш да отгово-
риш на тези му очаквания.

Трябва да си много зрял, за да отбираш главното и съществе-
ното 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 май-
тап, 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 ми-
слите на хората.

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

В края на краищата трябва да си човек-система, изградена от 
принципи – човешки, политически, професионални, 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 до-
сещат какви трябва да бъдат, но у едните и у другите, които по-
знават професора, гори желанието да бъдат по-добри професиона-
листи, по-добри приятели, по-нравствени личности, по-добри хора.

Какво по-хубаво може да се каже за проф. Стоян Дурин и за при-
съствието му в съвременното българско счетоводство и сред не-
говите приятели!“ 

Много колеги са били любезни и са казвали добри думи за мен. 
Не всички ще посоча, но за някои неща си спомням със задовол-
ство. Проф. д-р Михаил Динев написа „Приятелю, не спирай да се 
шегуваш, все така жизнено върви напред. Младите се нуждаят от 
този пример, ще знаят, че трябва да го заслужат.“

Г-н Иван Дочев се е впечатлил от моя постановка колко голяма 
трябва да бъде една статия. И припомня, че съм казал: „Статията 
трябва да прилича на дамската пола. Тя трябва да е достатъчно 
дълга, за да покрие предмета и достатъчно къса, за да предизвиква 
интерес.“

Ст.н.с. д-р Живко Бонев често припомня факта, че през 1989 
година бях предложен да се кандидатирам за депутат във Вели-
кото народно събрание. И г-н Бонев (и не само той) беше много 
доволен, че не станах депутат, а останах да си върша тази работа, 
която умея – да ръководя методологията на счетоводството.

Г-жа Бояна Тончева често споделя, че „През многогодишното 
ни приятелство ТОЙ нито веднъж не ме е подвел и разочаровал.“

Г-н Емил Евлогиев си спомня полагането на устния изпит по 
счетоводство. Имал е късмета да говори по проблемите, залегнали 
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в МСС 12 Данъци от дохода. По време на неговото обяснение на 
база на преразказване на писмо на МФ е бил прекъснат от мен с 
думите „Колега, кажете ми какво предвижда МСС 12 по този про-
блем, защото писмото на министерство на финансите съм го пи-
сал аз и знам какво съдържа“. 

Независимо от посочената ситуация на изпита г-н Емил Евлогиев е бил 
много внимателен към мен. През 2007 година г-н Христо Славов сформира 
група, която да посети манастира „Св. Георги Зограф” в Света Гора. По вре-
ме на вечерята в ресторант в град Уранополи бяхме един до друг. Особено 
впечатление на г-н Евлогиев е направила фразата, която съм казал на келне-
ра, който носеше едно плато с вкусотии „сложи това плато пред мен, за 
да е удобно на всички”.

След като си тръгнахме от манастира се реши докато чакаме кораба, 
първо да пътуваме покрай брега до последната му спирка, след което ще се 
приберем в град Уранополи. Качихме се и групата потегли. И когато корабът 
спря на спирката за Руския манастир, г-н Евлогиев покани всички бързо да 
слизат, за да се полюбуват на този манастир. Всички слязоха, но в парахода 
останахме с г-н Христо Славов и пътувахме до последната му спирка. Помо-
лиха ни да слезем всички и след това ще се качим и ще пътуваме обратно 
до град Уранополи. Христо слезе, но аз останах и казах, че когато се връща 
обратно корабът и аз ще бъда с него. След като Христо Славов се качи отново 
на кораба много бързо пристигна при мен и каза – „Човек много ме при-
тесни, ами ако корабът се отклони, какво ще правим?“

Колежките Рени Йорданова и Валя Йорданова споделят, че аз 
мога да премисля всеки спор по професионални въпроси с колегите 
и да приема другото мнение, което може да е коренно противопо-
ложно на първоначалното ми становище. И те отбелязват: „А това 
е едно от основните му качества, поради което много хора го це-
нят и уважават.“

Г-н Васко Райчев се е отнасял винаги внимателно с мен. Много-
кратно е казвал хубави, човешки думи за мен. Можем само да му 
припомним – Васко навярно знаеш, че ми дължиш нещо професио-
нално – никога не е късно за съвместна професионална работа.

Г-н Димитър Йорданов отбелязва, че имам големи заслуги за 
развитието на счетоводството в България, за смяна на неговата 
философия, за промяна на начина на мислене и отразяване на сче-
товодните процеси на пазарното стопанство. 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, „Срещата на две епохи стана, 
ехтя у мен двубоят им жесток“.

Проф. д-р Снежана Башева пише, че най-характерната черта на 
проф. Дурин е „интелигентност, съчетана с невероятно чувство 
на хумор“.

Редакторът Нина Мишева посочва, че „Приятно ми е да чета и 
да редактирам книги на проф. Дурин“.

Г-н Асен Ризов – президент на ИК „Труд и право“ отбелязва, че 
проф. Дурин е един успял, осъществил се човек. Той е корифей в 
счетоводната материя, радетел за висок статут на счетоводна-
та професия, истински сеяч на знания и един широко скроен човек 
и приятел.

Г-жа Радка Соколова посочва, че по едно и също време сме 
били в Република Македония. Взехме участие в конференция на 
счетоводителите и финансистите, която се проведе в град Струга. 
След нейното завръщане в разговор с една млада журналистка 
споделила, че е била с проф. Дурин на конференцията. На след-
ващия ден във вестника се появило съобщението, че Соколова е 
водила проф. Дурин на международна конференция.

Г-жа Юра Шишкова – шеф на Делова седмица пише, че проф. 
Дурин е Човек–институция. Строг учен, чиято бляскава кариера 
върви ведно с прословутото му чувство за хумор.

Г-н Бойко Костов винаги отбелязва, че е бил много доволен ко-
гато по време на устния изпит по счетоводство аз не съм бил в 
изпитната комисия. В края на втория ми мандат на председател 
на ИДЕС някои колеги определят и Бойко Костов като човек на 
Дурин. Целта беше да не бъде избиран в ръководните органи на 
института. Но благодарение на неговата упоритост и почтеност той 
бе избиран за член на управителния съвет и сега вече е Председа-
тел на ИДЕС.

С г-н Ангел Крайчев имаме много съвместна работа.Той орга-
низираше счетоводството на фирмата „Лайф чоис“, а аз извърших 
две заверки на счетоводните отчети. По-късно той стана виден биз-
несмен в областта на застраховането и дипломиран експерт-сче-
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товодител. Неговото отношение към мен винаги е било перфектно, 
независимо от някои ситуации по време на изпитите. 

През 2002 година колегите от Русенския филиал на дипломира-
ните експерт-счетоводители подготвиха следната НАЗДРАВИЦА:

„През 1937-лето
в китните около Кюстендил полета
родило се момче напето
от Закона за експертите „заклето“.
Стоян Дурин се той нарича,
на независимия финансов одит се врича
и дълги години се труди
за възстановяване на „онези“ луди,
които счетоводните отчети заверяваме 
и с елипсовидни печати нещастните 
счетоводители смущаваме.
Националните стандарти конструира, 
Закона за счетоводството консултира. 
А ако стъпим накриво в данъчното облагане,
чрез Закона за независимия финансов одит има затягане.
Деветте му глави респектират,
допълнителните разпоредби провокират,
а преходните и заключителни нокаутират
От сянката ти бай Стояне, ДДС-то се страхува.
Пред усмивката МФ-то козирува.
А Международните стандарти онемяват,
щом водени от теб нашите експерти се задават.
След тебе 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 дръзновение. 

Като баща се грижиш за нашето възнаграждение 
с 204-тото августовско постановление. 
Романтична душа си, вси знаем, 
с кюстендилска ракия тешиш ни.
От русенско вино глава боли ни, 
когато без теб дерзаем. 
Бай Стояне, жив и здрав бъди ни.
даже още сто години! 
Нека вдигнем пълни чаши 
за наздравицата наша.
Виното искрящо да се плиска,
с поздрави от Разград и Силистра.
Знай, че към стиха ни от сърце 
се присъединяват Шумен, Попово, Търговище. 
А винаги ний сме тук
приятелите от Русчук.“
Винаги когато съм работил по определени проблеми те са били 

обект на предварително лично обсъждане, изясняване с оформя-
не на предложения за тяхното решаване. Сигурно не винаги съм 
се справял по най-добрия и най-верния начин. Старал съм се да 
слушам внимателно събеседниците си и да приемам хубавото от 
техните мисли. Възможно е било да променям изцяло своите пър-
воначални становища. Винаги съм твърдял, че ако разделим една 
ябълка между двама, то всеки ще има по половин ябълка. Но ако 
споделим една идея, то всеки от нас ще има по една идея повече.

През годините на работа в Министерство на финансите, а и до 
днес съм контактувал с много главни счетоводители от всички сфе-
ри на дейност в страната. След всяка среща с тях съм получавал 
или утвърждавал знания, които съм използвал в науката и прак-
тическата ми дейност. Не си поставям за цел да посочвам пове-
че конкретни имена, тъй като сигурно ще пропусна някого. А не е 
справедливо да посоча едни, а други – не.

Основните контакти с други лица са били преди всичко на про-
фесионална основа. Правил съм и компромиси. Старал съм се оба-
че да не правя компромиси с професията, независимо какво ми е 



82 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин – Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 83

коствало това. Особено труден беше периодът около създаването 
на професията на дипломираните експерт-счетоводители. Някои от 
колегите преподаватели не възприеха постановката по създаване-
то на новата професия. Една част от тях имаха други разбирания 
и се отнесоха към мен с много обидни действия. Няма да цитирам 
имена и няма да посочвам някои написани по мой адрес неща, кои-
то оставиха в съзнанието ми много травми. Даже има ситуации, 
когато с колеги сме били заедно на професионални сбирки със съ-
ответна почерпка. Говорили сме по различни неща, споделяли сме 
професионални виждания. А по-късно разбирах, че в същия този 
ден такива лица са предприемали действия за уронване на моя 
престиж. Но тава оставям на тяхната съвест.

Често съм споменавал една турска поговорка – „интереса клати феса“. 
Нещо напълно естествено за човека, особено при условията на пазарна ико-
номика. Според мен винаги трябва да има едно равновесие между „интереса“ 
и „феса“. Когато интересите надделеят над клатенето на феса, то в действията 
на дадено лице настъпват ситуации, които могат да навредят на други лица. 
Ето това не е хубаво – трябва да се стараем да поддържаме посоченото вече 
равновесие.

Особено при регистрираните одитори трябва винаги да има рав-
новесие между интереса на одитора и интереса на обществото. 
Ако тези интереси са в равновесие, професионалните действия на 
одитора са в добро състояние. Ако обаче се наруши това равнове-
сие, винаги ще има недобри последствия за одитора.

Напълно е ясно на всички, че аз имах контакти с много колеги. 
Винаги съм се старал тези контакти да бъдат на професионално 
ниво. Хората са приемали различно това мое поведение – едни 
са избягвали да контактуват с мен, а други са проявявали друже-
любни, даже приятелски взаимоотношения. Едни колеги са полу-
чавали слаби оценки при явяване на изпити, други са се старали 
да избегнат срещи по време на изпити, трети са изпитали моите 
изисквания. Независимо от това, с голяма част от тях запазих до-
бри отношения. Пак ще се въздържа да цитирам имена, за да не 
пропусна някои, а пък други да се засегнат, че съм ги причислил в 
групата на личните приятели. Нека всеки сам да намери мястото си 
в посочената от мен класация.

Винаги трябва да се стараем да бъдем добри хора, добри про-
фесионалисти, да поддържаме добри взаимоотношения. В този 
момент ми се ще да потърсим съдържанието на добротата, какво 
значи да си добър. Спомням си становището на Вера Кетлинская 
в романа „Мъжество“. Тя пише, че да бъдеш добър не значи нико-
му да не вършиш зло, а да не носиш в себе си кълновете на злото. 
Не считам, че трябва да посочвам имена, но знам отделни лица, с 
които съм контактувал, да носят в себе си кълновете на злото. И го 
проявяват по брутален начин, което може да причини на другото 
лице много емоционални и други травми.

Хубаво е да помним мисълта на Лев Толстой, че „Човекът е 
като аритметична дроб – числителят е онова, което той е, а зна-
менателят – онова, което той мисли за себе си. Колкото е по-го-
лям знаменателят, толкова по-малка е дробта“.

Нека се стараем да бъдем добри във взаимоотношенията си, 
за да сме в състояние, когато се срещнем на улицата, най-малко 
да се поздравим, а не в този момент да ни се наложи да връзва-
ме „развързаните“ връзки на обувките или по най-бързия начин да 
преминем на другия тротоар. А професионализмът е онова, което 
ни свързва; на база на професионализъм се създават и професио-
налните сдружения.
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VІІ.  НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
Няма да анализирам извършената от мен научна и изследова-

телска дейност. Това би било и много нескромно. Ще си позволя да 
посоча в списъчна форма основните си публикации. Не отбелязвам 
статиите в списанията и вестници, поради големият им брой.

Като най-голям принос за нашата счетоводна теория и осо-
бено за счетоводната практика мога да посоча извършената 
работа по ръководене на разработването на счетоводното и 
одиторското законодателство и внедряването им в практиката 
при прилагане на принципите на пазарните изисквания. Как-
то е добре известно, аз ръководех и отговарях лично за тези 
процеси.

А.  Първа публикация

Отчитане дейността на производствените единици от основното производство 
– сп. „Отчетност и контрол в селското стопанство“, кн. 7, 1966 г.

Б.  Самостоятелни издания 

1.  Докторска дисертация на тема: Анализ на зависимостта на себестойност-
та на железопътните превози от технико-икономическите фактори, УНСС 
(ВИИ „К.Маркс“), София, 1975 г.

2.  Калкулация и анализ на себестойността на превозите в транспортните 
предприятия, изд. УНСС (ВИИ „К.Маркс“), София 1970 г.

3.  Сборник задачи по счетоводство на транспортните организации, изд. 
УНСС (ВИИ „К.Маркс“), София 1974 г. 

2.  Фактори за използване на подвижния състав и връзката им със себестой-
ността на железопътните превози, трудове на УНСС (ВИИ „К.Маркс“), том 
ІІ, София 1975 г.

3.  Анализ на зависимостта на ос-пътнически вагон, състава на влака и учас-
тъковата скорост по метода на разходните ставки, трудове на УНСС (ВИИ 
„К.Маркс“), том ІІІ, София 1975 г. 

4.  Счетоводна отчетност и анализ на баланса на транспортните организации, 
изд. УНСС (ВИИ „К.Маркс“), София 1977 г. 

5.  Основи на счетоводната отчетност, изд. ВСШ при МВР, София 1986 г.

6.  Национален сметкоплан – теория и практика, изд. ФорКом, София 1991 г.
7.  Счетоводство на предприятието – първо издание, изд. ФорКом, София 

1992 г.
8.  Счетоводство на предприятието – второ издание, изд. ФорКом, София 

1993 г.
9.  Счетоводство на предприятието – трето издание, изд. ФорКом, София 

1994 г.
10. Национален сметкоплан – теория и практика, изд. ФорКом, София 1994 г.
11. Счетоводни отчети при условията на свръхинфлация, изд. „Персонал кон-

султ“ ЛД, София 1994 г.
12. Международни счетоводни стандарти и Национални счетоводни стандар-

ти (пояснения по прилагането им), изд. ФорКом, София 1994 г.
12. Счетоводство на предприятието – четвърто издание, изд. ФорКом, София 

1995 г.
13. Счетоводство на предприятието – пето издание, изд. ФорКом, София 1995 г.
14. Счетоводно отчитане на временните разлики, изд. Делова седмица, София 

1995 г.
15. Счетоводство на предприятието – шесто издание, изд. ФорКом, София 

1996 г.
16. Счетоводство на предприятието – седмо издание, изд. ФорКом, София 

1996 г.
17. Отчитане на данъка върху печалбата и данъка за общините, изд. ФорКом, 

София, 1996 г. 
18. Счетоводство на предприятието – осмо издание, изд. ФорКом, София 1997 г.
19. Счетоводство на предприятието – девето издание, изд. ФорКом, София 

1998 г.
20. Отчитане на данъците, изд. ФорКом, София 1999 г.
21. Деноминацията и счетоводството, изд. ФорКом, София 1999 г.
22. Преоценка на активите и пасивите, изд. „Информа интелект“ ООД, София 

1999 г. 
23. Счетоводство на предприятието – десето издание, изд. ФорКом, София 

1999 г. и 2001 г.
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24. Национални счетоводни стандарти – теория и практика, изд. ФорКом, Со-
фия 1999 г.

25. Финансови инструменти в практиката на предприятието, изд. ОРПК „Ми-
съл“, София 2001 г.

26. Закон за счетоводството и Закон за независимия финансов одит (комента-
ри), ИК „Труд и право“, София 2002 г. 

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

27. Годишен финансов отчет, изд. „Труд и право“, София 2002 г.
28. Отчитане на активите и на пасивите по отсрочени данъци, изд. „Плутон-1“, 

Пловдив 2003 г.
29. Методики на първия телевизионен интернет – семинар „Международни 

счетоводни стандарти“, организатор 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 – До-
ходи на акция. МСС 34 – Междинно финансово отчитане

г) Методика 6 – МСС 2 – Материални запаси, МСС 14 – Отчитане по сек-
тори и МСС 15 – Информация, отразяваща промените в цените.

д) Методика 7 – МСС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане 
на инвестициите в дъщерни предприятия. МСС 28 – Отчитане на инвес-
тициите в асоциирани предприятия. МСС 31 – Счетоводно отчитане на 
дялове в съвместни предприятия.

е) Методика 9 – МСС 26 – Счетоводство и отчитане на пенсионните пла-
нове, МСС 29 – Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики 
и МСС 30 – Оповестявания във финансовите отчети на банки и други 
сходни финансови институции.

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

з) Методика 12 – МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и пред-
ставяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

30. Индивидуални финансови отчети. Консолидирани финансови отчети. Пока-
затели за финансово-счетоводен анализ. (Библиотека „Счетоводно отчи-
тане при прилагане на МСФО“), ИК „Плутон – 1“, Пловдив 2007 г.

31. Статия в Годишник на ИДЕС – 2007 г – Създаване на професията на дип-
ломираните експерт-счетоводители в Република България

32. Статия в Годишник на ИДЕС – 2008 г. – Счетоводството в Република Бъл-
гария след присъединяването й към ЕС. Годишни финансови отчети.

33. Отчитане на финансови инструменти, изд. ОРКП „Мисъл“, 2009 г.
34. Статия в Годишник на ИДЕС – 2010 г. – Развитие на счетоводството в 

Република България.
35. Нестандартни счетоводни казуси, изд. ОРКП „Мисъл“, 2011 г.

В.  Издания в съавторство 
С всички съавтори сме работили професионално. Аз съм се учил 

от техните професионални знания, а навярно и те са възприемали 
добре моите познания.

Бил съм ръководител на издания. Надявам се, че не съм обиж-
дал никого с моите изисквания и предложения. Някои (като д-р 
Христо Маврудиев, доц. д-р Мая Начкова, д-р Лили Рангелова) не 
ми оказаха доверие и след като поемаха ангажименти да подгот-
вят съответни издания не ги изпълниха напълно.

1.  В съавторство с доц. Ст. Иванов – Сборник от задачи по счетоводство на 
социалистическите селскостопански предприятия І и ІІ част, изд. УНСС 
(ВИИ „К.Маркс“), София 1967 г.

2.  В съавторство с проф. Ал. Георгиев – Счетоводна отчетност на транспорт-
ните предприятия, изд. УНСС (ВИИ „К.Маркс“), София, 1969 г.

3.  В съавторство с доц. Ст. Иванов – Сборник от задачи по счетоводство 
на социалистическите селскостопански предприятия, изд. УНСС (ВИИ 
„К.Маркс“), София 1970 г.
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4.  В съавторство с доц. Ст. Иванов – Сборник от задачи по счетоводство 
на социалистическите селскостопански предприятия, изд. УНСС (ВИИ 
„К.Маркс“), София 1971 г.

5.  В съавторство с проф. Д.Данаилов, проф. М. Динев, проф. С. Савов и Тр. 
Германов – Система за управление на комсомолската дейност на студен-
тите в НРБ, изд. ЦК на ДКМС, София 1972 г.

6.  В съавторство с проф. Ал. Георгиев – Счетоводна отчетност на транспорт-
ните стопански организации, изд. „Наука и изкуство“, София 1973 г.

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

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

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

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

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

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

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

14. В съавторство с К. Драгийска и д-р Ив. Златков – Ревалоризация на акти-
вите и пасивите, изд. „Информа интелект“ ООД, София 1997 г.

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

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

17. 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 счето-
водно приключване, ИК „Труд и право“, София 2004 г. и 2005 г.

18. В съавторство с доц. Ст. Александров и проф. Б. Славков – Финансово 
управление на фирмата, ИК. „Труд и право“, София 2000 г.

19. В съавторство със ст.н.с. д-р Ж.Бонев – Речник на счетоводните термини, 
изд.“Делова седмица“ АД, София 2000 г.

20. В съавторство с Д. Дурина  – Счетоводство на предприятието – единадесе-
то издание, изд. ФорКом, София 2002 г.

21. В съавторство с Д. Дурина – Международни счетоводни стандарти – ко-
ментари и счетоводни решение, изд. ФорКом, София 2003 г.

22. В съавторство с доц. Б. Йонкова, д-р Д. Фесчиян, д-р Л. Рангелова и д-р 
Иво Чехларов – Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, 
решения, изд. „Делова седмица консулт“, София 2003 г.

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

24. В съавторство с Д. Дурина – Счетоводство на предприятието – дванадесе-
то издание, изд. ФорКом, София 2003 и 2004 г.

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

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

27. В съавторство с Д. Дурина – Наръчник по счетоводство на малки и средни 
предприятия, изд. ФорКом, София 2005 г.

28. В съавторство с Д. Дурина – Счетоводни политики и годишни финансови 
отчети, изд. ФорКом, София 2005 г.

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

30. В съавторство с д-р Ив. Златков, Ив. Дочев, Д. Дурина и д-р Р. Пожаревска 
– Годишно счетоводно и данъчно приключване 2006 г., Доби прес, София 
2006 г.
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31. В съавторство с Д. Дурина – Счетоводство на предприятието – четирина-
десето издание, изд. ФорКом 2006 г.

32. В съавторство с д-р Ив. Златков, Ив. Дочев и д-р Р. Пожаревска – Годишно 
счетоводно и данъчно приключване 2007 г., изд. Доби прес, София 2007 г.

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

34. В съавторство с Д. Дурина – Счетоводство на предприятието – петнадесе-
то издание, изд. ФорКом, София 2007 г.

35. В съавторство с Д. Дурина, М. Димитрова, Св. Димитрова, В. Василева и 
Г. Петков – Годишно счетоводно и данъчно приключване, 2010 и 2011 г., 
изд. Доби прес.

36. В съавторство с Д. Дурина – Счетоводство на предприятието – шестнаде-
сето издание, изд. ФорКом, София 2011 г.

37. В съавторство с проф. д-р на ик.н. Д. Спасов, проф. д-р на ик.н. М.Динев, 
проф. д-р Ст. Стоянов, ст.н.с. д-р Живко Бонев, доц. д-р Ф.Филипова, доц. 
д-р С. Милев, д-р Антон Свраков и Д. Желязков – Юбилейно издание по 
случай 80 години от възникването и 20 години от възстановяването на не-
зависимия финансов одит в България, изд. ИДЕС, 2011 г.

38. В съавторство със ст.н.с. д-р Ж. Бонев, Е. Рангелов, Ив. Дочев, Ан. Георги-
ева, Л. Цветкова, М. Жотева, А. Головина, Р. Стефанова – Годишна книга 
на счетоводителя – Счетоводно приключване. Данъчно облагане. Годиш-
ни финансови отчети. 2010 и 2011 г. изд. ОРКП „Мисъл“.

Г.  Доклади и научни конференции

1.  Счетоводната отчетност в борбата за повишаване рентабилността на 
транспорта. Научно-практическа конференция на тема : „Роля на счето-
водната отчетност и счетоводните работници за повишаване ефективност-
та и подобряване качеството на стопанската дейност“, УНСС (ВИИ), 22 и 
23 септември 1977 г.

2.  Счетоводната отчетност в условията на самоуправлението и самофинан-
сирането на предприятията. Научно-практическа конференция на тема: 
„Проблеми на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и 

икономическия анализ в условията на преустройство на икономиката, Ва-
рна 1988 г.

3.  Проблеми на отчитането на експлоатационните разходи в транспорта. На-
учна конференция на тема: „Актуални проблеми на икономиката и упра-
влението на транспорта“, София 1990 г.

4.  Закон за счетоводството и кооперациите. Научно-практическа конферен-
ция на тема: „Кооперацията в условията на пазарната икономика“, София 
1991 г.

5.  Развитие на счетоводното законодателство в Република България в усло-
вията на пазарната икономика. Международна конференция на тема „Раз-
витие на счетоводството и счетоводното законодателство в условията на 
пазарната икономика“, изд. ФорКом, София 1993 г.

6.  Проблеми на счетоводния процес и неговото решаване в съответствие със 
световните стандарти. Конференция на ИДЕС на тема „70 години незави-
сим одит в България и 10 години от възстановяването на одиторската про-
фесия, 2001 г.

7.  Съвременни проблеми на одиторската професия. Конференция на ИДЕС 
на тема: „Съвременни проблеми на одиторската професия“, 2001 г.

8.  Нови изисквания към счетоводството в България. Конференция на ОРПК 
„Мисъл“ на тема „Прилагане на новото счетоводно законодателство“, 2002 г.

9.  Изисквания към счетоводното законодателство в България. Конференция 
на ОРПК „Мисъл“ на тема „Взаимодействие на счетоводната и данъчната 
системи“, 2002 г.

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

11. Счетоводството в Република България и Международните счетоводни 
стандарти. Семинар – конференция, организиран от ИДЕС и БЦ „Информа 
интелект“ ООД на 04.10. 2004 г.

12. Международните стандарти за финансово отчитане – теория, практика, обу-
чение. Конференция на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС, 2006 г.

13. Счетоводството и практиката. Конференция на Варненския свободен уни-
верситет „Черноризец храбър“, Университетско издателство, Варна 2007 г.
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14. Отчитане на приходите и разходите по програми и фондове на Европей-
ския съюз. Конференция на катедра „Счетоводна отчетност“ в Икономи-
чески университет – Варна на тема „Предизвикателствата пред счетовод-
ството и контрола“, 2010 г. 

Д.  Публикации в чуждестранни издания 

1. Revista de CONTABILITATE, кн. 12, Букурещ, 1986 г.
2. JRAMVITEL es ugyviteltechnika, кн. 12, Будапеща 1986 г. 
3. Науковi дослiдження в сферi бухгалтерського облiку, контролю та аналiзу: 

теоретико-практичне значення i напрями подальшого развитку. VІ-а Мiж-
народна наукова конференцiя, Украiна, Житомир, 18-19 жовтня 2007 р. 

Е.  Научно ръководство на издания

1. Методологически указания за счетоводната отчетност при условията на 
автоматизирана обработка на информацията, изд. на МФ, София 1987 г.

2. Международни счетоводни стандарти (част І и част ІІ), изд. ВУЦ „Квалима“, 
София 1990 г.

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

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

5. Указания за прилагането на Национални счетоводни стандарти, изд. сп. 
„Бюджетът“ (МФ), София 1996 г.

6. Национален сметкоплан за стопанската дейност, изд. на ИДЕС и изд. „Ми-
съл“, София 2002 г.

7. Национални счетоводни стандарти, 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. Фор-
Ком, 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 отчитане при прилагане на МСФО“, ИК „Плутон 
– 1“, Пловдив 2007 г.

13. Счетоводна библиотека – Счетоводно отчитане при прилагане на 
НСФОМСП, изд. ФорКом, 2008 г.

14. Енциклопедия по счетоводство – том І, изд. Делова седмица Консулт, 2009 
г.

15. Енциклопедия по счетоводство – том ІІ, изд. Делова седмица Консулт, 
2011 г.

Ж.  Приети нормативни актове, разработени  
под ръководството на проф. д-р Стоят 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.)

З.  Други публикации

1.  Статии в списания и вестници: Счетоводство и контрол, Отчетност и кон-
трол в селското стопанство, Железопътен транспорт, Български счетово-
дител, Бюджетът, ИДЕС, Счетоводство плюс, Счетоводство ХХІ век, Актив, 
Бизнес финанси счетоводство, Счетомания, Делова седмица и други.
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VІІІ.  БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Роден съм на 26 септември 1937 година в с. Блатец, Кюстендил-

ско. 
Първоначалното образование – първо – четвърто отделение 

(първи – четвърти клас) завърших в родното си село. Прогимназия 
– първи трети клас (пети – седми клас) завърших в с. Жилинци, 
Кюстендилско. Едновременно с обучението бях и целогодишно ра-
тай – в свободното от училище време изкарвах на паша овцете и 
кравите, както и вършех всичко онова, което беше по силите ми.

Средно икономическо образование по счетоводство завърших 
през 1955 г. в Икономическия техникум град Кюстендил.

През 1960 г. получих диплома за висше счетоводно образова-
ние във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ София (сега 
Университет по национално и световно стопанство).

Работил съм като счетоводител в предприятие за строителна 
дейност, финансов ревизор в Централния Комитет на Комсомола, 
преподавател във УНСС (преди ВИИ „Карл Маркс“ София) като 
асистент, доцент и професор. Сега съм пенсионер и хоноруван 
преподавател в УНСС – чета лекции на бакалаври по дисципли-
ната „Основи на счетоводството“ и на магистри по дисциплините 
„Спецкурс по Международни стандарти за финансово отчитане“ и 
Спецкурс по одиторски стандарти“.

През 1976 г. ми е присъдена научната степен „Доктор по иконо-
мика“ (Кандидат на икономическите науки).

През 1978 г.ми е присъдено научното звание „Доцент“.
От 01 юни 1985 година преминах на работа в Министерство на 

финансите – първоначално като директор на дирекция „Методоло-
гия на счетоводната отчетност“ и по-късно като началник на упра-
вление „Национално счетоводство“.

От 1991 година съм дипломиран експерт-счетоводител и регис-
триран одитор. В продължение на два мандата (1996 – 1999 и 1999 
– 2002) бях Председател на ИДЕС. През 2011 година бях избран за 
Почетен Председател на ИДЕС. 

Провеждал съм обучение на счетоводители от практиката по 
Финансово счетоводство и по Международните стандарти за фи-
нансово отчитане.

През 1999 г. съм избран в УНСС за извънреден професор и на-
значен на редовна професорска длъжност.

Имам добър опит по осъществяване на независим финансов 
одит в предприятия от всички отрасли на икономиката. 

Семеен съм от 1964 година. Съпругата Минка Колева Дурина е 
пенсионер, работила е като медицински рехабилитатор, плановик, 
началник на планов отдел, счетоводител.

Имам две дъщери – Валентина и Даниела с висше икономиче-
ско образование.

Валентина работи като счетоводител в банка. Семейна от 1989 
година. Съпругът й Стоян Трифонов Марков има икономическо обра-
зование. Завърши и обучението си по право. Работил е като счето-
водител и главен счетоводител в системата на транспорта и помощ-
ник одитор. Имат син – Виктор, моят внук. Завърши Американския 
колеж в град София. Сега учи медицина в Румъния – град Букурещ. 
В семейството си ще имаме вече и доктор по хуманна медицина. 
Трудно ми е да посоча колко езика знае моят внук, но навярно със 
знаенето на много езици той ще бъде истински гражданин на света.

Даниела е втората ми дъщеря. Тя е дипломиран експерт-сче-
товодител и регистриран одитор. Ръководи специализираното 
одиторско предприятие „Дурин и партньори“ ООД. Участва с мен 
в някои издания. Има и самостоятелни изяви с научни статии по 
различни теми. Много разработки има в дружеството по отноше-
ние на организацията на независимия финансов одит. Аз вече има 
какво да възприема от нея по отделни въпроси на съдържанието на 
одитния процес.

С ръководители на фирми, с колеги и приятели, с членове на мо-
ето голямо семейство (съпруга, дъщери, зет и внук) посетих някои 
страни на света. Или по конкретно тези страни са подредени по 
континенти както следва:

•	 Европа – Англия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, Гер-
мания, Гърция, Италия, Испания, Литва, Македония, Монако, 
Полша, Португалия, Русия, Румъния, Сърбия, Турция, Унгария, 
Украйна, Франция, Финландия, Хърватска, Чехия, Швейцария; 
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•	 Азия – Китай, Сингапур, Япония;
•	 Америка – Аржентина, Бразилия, Канада, САЩ, Уругвай, 

Чили;
•	 Африка – Египет, Замбия, Зимбабве, Тунис, Южна Африка; 
•	 Австралия – Австралия.

ІХ.  КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ИМЕТО „ДУРИН“
1. Както е известно това е фамилното ми име.
2. Името е израз на постоянство, упоритост, професионализъм, 

себераздаване, трудолюбие, уважение към всеки събеседник.
3. Съществуват различни версии за произхода на фамилното 

име „Дурин“. В една от тях се твърди, че името има руски корен – 
навярно от думата „дурак“. Окончанието на името присъства във 
фамилните имена на известни руски личности като Ленин, Сталин, 
Шаляпин, Распутин, Путин.

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 Безсмъртния. Все пак накрая умрял, ала родослов-
ната му линия не секнала и пет пъти се раждал наследник на 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 гроз-
де. Дурин е името и на бутилки хубаво вино и качествен зехтин, 
произведени от фирмата.

6. Фамилията „Дурин“ е известна в България, Аржентина, Ита-
лия, Македония.

7. Името „Дурин“ е добре известно на Министерство на земе-
делието като наименование на болест по еднокопитните животни. 
Първата открита следа е в Международната конвенция за борба 
със заразните болести по животните, ратифицирана с Указ № 204 
на Цар Борис ІІІ от 20 май 1936 година. 
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