
ОРГАНИЗИРАТ ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА, 
ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ

ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
и

КАТЕДРА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Място на провеждане:

„СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА В БЪЛГАРИЯ - 
ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ“

Дневен ред:

За дискусията: Икономически университет - Варна, Зала 128
За коктейла: хотел-галерия Графит, зала „Галерия Графит“.

Дата на провеждане: 07 и 08 октомври 2021 г.

13.30 ч. - Откриване и начало на дискусията
13.30 – 15.00 ч. - Първа част
15.00 – 15.30 ч. - Кафе-пауза

15.30 – 17.00 ч. - Втора част
17.00 – 17.30 ч. - Обобщаване и закриване на темата

19.00 ч. - Коктейл за участниците

Насоки за дискусия по темата:
Състоянието на българския бизнес, като предпоставка за състоянието на счетоводството.
Неразвитието на Търговския закон от аспект на връзката му с финансовата отчетност.
Администрацията в България и отношението й към законовите счетоводни изисквания.
Развитието на МСФО/МСС и проблемни ефекти от прилагането им в българската 
икономическа среда.
Какво ни дава възможността за доброволно прилагане на МСФО/МСС?
Как се преподава счетоводството във ВУЗ, какво трябва да се промени?
Липсата и нежеланието да се създаде поне държавно-професионален орган за счетоводно 
законодателство.
Липсата на призната организация на съставителите на финансови отчети – все още 
неосъзната потребност или...?

Модератори: проф. д-р Фаня Филипова - регистриран одитор
и Илия Илиев - регистриран одитор

Проф. д-р Надя Костова - зам.-ректор по НИДРК в ИУ–Варна, дипломиран 
експерт-счетоводител и регистриран одитор
Доц. д-р Слави Генов - ръководител катедра "Счетоводна отчетност" в ИУ–Варна, 
дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Доц. д-р Светлозар Стефанов - зам. ръководител катедра "Счетоводна 
отчетност" в ИУ–Варна
Проф. д-р Фаня Филипова - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран 
одитор, ИУ–Варна
Николай Колев - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Мариан Николов - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор

Организационен комитет:

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ
ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

В БЪЛГАРИЯ

7 октомври 2021 г.  - Тема на дискусията:
„Счетоводството в услуга на бизнеса, или в плен на все по- неясни 

международни принципи”



Настаняване:
Участниците могат да се възползват от услугите на хотел-галерия „Графит“.

За участие в дискусията не се изисква заплащане на такса. 

За контакти:

Мариан Николов – 0888 22 55 40, idesvarna@ides.bg
Николай Колев – 0884 46 00 47, nkolev@svrakovandmilev.com

Дневен ред:
8 октомври 2021 г. - Тема на дискусията:

„Съвременният одит – между приложното знание и формалното отношение
(До какво водят свръхрегулациите)”

09.30 ч.- Откриване и начало на дискусията
09.30 – 11.00 ч. - Първа част
11.00 – 11.30 ч. - Кафе-пауза

11.30 – 13.00 ч. - Втора част
13.00 – 13.30 ч. - Обобщаване

и закриване на темата

Насоки за дискусия по темата:
Сложността на Закона за независимия финансов одит – кому е потребно?
Сложността и размера на изискванията за докладване на борсовите и държавните 
дружества – с какво помагат на бизнеса?
Неясният тон и посланието на одиторските доклади.
Изискванията на някои остарели Международни одиторски стандарти (инвентаризация на 
материални запаси, потвърждения, и т.н.), изискването за извършване на одита по рискова 
методика, срещу съвременното развитие на бизнеса.
Как се преподава независимият финансов одит във ВУЗ, какво трябва да се промени?
Надзорната функция и методология на КПНРО: проблеми и необходими решения.

Модератори: доц. д-р Слави Генов - регистриран одитор
и Николай Колев - регистриран одитор

Хотел-галерия „Графит“ (www.graffithotel.com) разположен на 
централния булевард „Княз Борис I-ви” в идеалния център на гр. Варна на 
400 м. от брега на Черно море.
Построен върху основите на Центъра за модерно изкуство в сърцето на 
Варна, той напълно запазва традицията на това място – да обединява в 
себе си различните стилове и послания на изкуството и културата. 

Хотелът е тясно свързан с културния живот на Варна, бидейки място за 
провеждането на големи културни мероприятия - изложби, музикални 
събития, конференции и други.


