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СТРАНИЦАТА Е ОСТАВЕНА УМИШЛЕНО ПРАЗНА 

 

 



ВЪВЕДЕНИЕ I 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ 
СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО 

Съветът по международни стандарти за образование по счетоводство™ 

(СМСОС/IAESB™) е независим орган за изготвяне и въвеждане на стандарти, 

разработващ образователни стандарти, насоки и информационни материали, 

които да бъдат използвани от организациите членки на Международната 

федерация на счетоводителите (МФС/IFAC) и други страни с интереси в 

професионалното счетоводно образование, като университети и институции, 

предоставящи образователни услуги, работодатели, регулаторни органи, органи 

на държавната власт, настоящи и бъдещи счетоводители. В рамките на 

споделен процес по изготвяне и въвеждане на стандарти с участието на Съвет 

за публичен надзор (PIOB), който осъществява надзор над дейността на 

СМСОС и Консултативна съвещателна група към СМСОС, която осигурява 

приноса от страна на обществеността, СМСОС разработва своите стандарти и 

насоки. МФС предоставя на СМСОС финансова, оперативна и 

административна подкрепа. Този механизъм позволява висококвалифицираните 

доброволци, работещи за СМСОС, да се фокусират единствено върху 

дейностите на Съвета, свързани с изготвянето и въвеждането на стандартите. 

Целта на СМСОС, както е посочено в неговите Условия на работа, е да служи 

на обществения интерес, като: установява поредица от висококачествени 

стандарти и други документи, отразяващи добрите практики в образоването, 

развиването и оценяването на професионалните счетоводители; насърчава 

приемането и прилагането на Международните стандарти за образование; 

разработва образователни еталони за оценяване прилагането на 

Международните стандарти за образование; и спомага за международния дебат 

по нововъзникващи въпроси, отнасящи се до образоването, развиването и 

оценяването на професионалните счетоводители. 

Членове на СМСОС са 18 члена на доброволни начала от различни страни по 

света. Осемнадесетте члена включват 9 упражняващи професията лица и 9 лица, 

които не са членове или служители на одиторски фирми („лица, които не 

упражняват дейността”).
1 Като минимум трима от лицата, които не упражняват 

дейността, са представители на обществеността: лица, от които са очаква да 

отразяват, и които трябва да показват, че отразяват, по-широкия обществен 

интерес. 

От всички членове на съвета се изисква да подписват ежегодно декларация, в 

която да заявяват, че ще действат в защита на обществения интерес и с 

почтеност при изпълнение на отговорностите си като членове на СМСОС. 

Членовете се назначават от Съвета на МФС на базата на препоръки от 

                                                           
1  Лице, което не упражнява дейността е лице, което не е член или служител на фирма, която е 

одиторска практика, а по отношение на лица, които са били членове или служители на такива 

фирми, обикновено се изисква буферен период от три години. 



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МФС II 

Комитета по номинациите на МФС и след одобрение от Съвета за публичен 

надзор. 

При разработване на стандартите, което става по един независим начин, от 

СМСОС се изисква да бъде прозрачен в дейността си и да се придържа към 

регламентираната процедура, одобрена от Съвета за публичен надзор. 

Заседанията на Съвета, включително заседанията чрез телеконферентна връзка, 

са открити за обществеността, а материалите по дневния ред са достъпни на 

адрес www.iaesb.org/meetings.  

Посетете уебсайта на СМСОС на адрес www.iaesb.org за допълнителна 

информация. 

http://www.iaesb.org/


РОЛЯТА НА МФС ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА СТАНДАРТИ 

 
РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА 

СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ 

Международната федерация на счетоводителите (МФС/IFAC) служи на обществения 

интерес, като допринася за разработване на висококачествени стандарти и насоки; 

спомага за приемане и прилагане на висококачествени стандарти и насоки; допринася за 

развитието на силни професионални счетоводни организации и счетоводни фирми и за 

висококачествени практики от страна на професионалните счетоводители и 

популяризира важното значение на професионалните счетоводители в световен мащаб; 

и изразява становища по въпроси от обществен интерес. Основана през 1977 г., МФС 

обхваща към момента 179 членове и асоциирани членове в 130 страни и юрисдикции, 

представляващи приблизително 2.5 милиона счетоводители на публична практика, в 

образованието, държавните служби, промишлеността и търговията. 

Като част от дейността си в полза на обществения интерес, МФС допринася за 

разработването, приемането и прилагането на висококачествени международни 

стандарти за образование, основно чрез подкрепата, която оказва на Съвета по 

международни стандарти за образование по счетоводство (СМСОС/IAESB). МФС 

предоставя човешки ресурси, управление на материалната база, информационна 

подкрепа и финансиране на този независим съвет за изготвяне и въвеждане на 

стандарти и съдейства при процедурите по номиниране и подбор на членовете на 

Съвета. 

СМСОС определя собствен дневен ред и одобрява издаваните от него документи в 

съответствие с регламентираната си процедура и без намесата на МФС. МФС не 

разполага с възможност да влияе върху дневния ред или издаваните документи. МФС 

публикува ръководствата, стандартите и други издания и притежава авторските права 

върху тях. 

Независимостта на СМСОС е гарантирана по няколко начина: 

 формален, независим публичен надзор върху изготвянето и въвеждането на 

стандартите, осъществяван от Съвета за публичен надзор (за повече информация 

вижте www.ipiob.org), който прилага строга регламентирана процедура, 

включваща обществено допитване; 

 публична покана за номинации и формален, независим надзор над процедурата 

за номинации и подбор от Съвета за публичен надзор; 

 пълна прозрачност, както по отношение на регламентираната процедура за 

изготвяне и въвеждане на стандартите, така и по отношение на публичния 

достъп до материалите от дневния ред и заседанията и публикуване на 

основанието за заключения с всеки окончателен стандарт; 

 участие на Консултативната съвещателна група и наблюдатели в процеса по 

изготвяне и въвеждане на стандартите; и 

http://www.ipiob.org/


РОЛЯТА НА МФС ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА СТАНДАРТИ 

III 

 изискването към членовете на СМСОС, както и към 

номиниращите/работодателски организации, да се ангажират с независимостта, 

почтеността и мисията на Съвета в служба на обществения интерес. 

За повече информация посетете уебсайта на МФС на адрес www.ifac.org. 

http://www.ifac.org/


  ОБХВАТ 

ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО 

ИЗДАНИЕ 2014 Г. 
 
Настоящото ръководство събира на едно място, с цел използване като 

референтен източник, основна информация за Съвета по международни 

стандарти за образование по счетоводство (СМСОС) и издаваните от него 

изложения за образование и свързани по съдържание услуги, публикувани от 

СМСОС към 1 април 2014 г. 

  



СТРАНИЦАТА Е ОСТАВЕНА УМИШЛЕНО ПРАЗНА 
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ПРОМЕНИ ПО СЪЩЕСТВО В СРАВНЕНИЕ С 
ИЗДАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ОТ 2010 г. И 

ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ 

Изложения, публикувани от Съвета по международни 
стандарти за образование по счетоводство 

Настоящото ръководство съдържа издавания от Съвета по международни 

стандарти за образование по счетоводство (СМСОС) комплект от осем 

Международни стандарта за образование (МСО), включително изложения в 

нова редакция МСО 7 Продължаващо професионално развитие, Речник на 

термините на СМСОС, Обща рамка за международни стандарти за 

образование за професионални счетоводители (Обща рамка), както и три 

Международни изложения за практика в образованието. 

Настоящото ръководство заменя изданието от 2010 г. на Ръководство по 

международни изложения за образование. Една от по-съществените промени в 

ръководството е добавянето на нов раздел, който съдържа новопреработените 

МСО, които са одобрени от СМСОС, но все още не са в сила към момента на 

публикуване на Ръководството. Новодобавеният раздел включва следното: 

 МСО 1 Входящи изисквания на програми за професионално счетоводно 

образование (преработен) 

(МСО 1 предписва принципите, които да бъдат използвани при 

определяне и комуникиране на образователните изисквания за включване 

в програми за професионално счетоводно образование. Датата на влизане 

в сила на МСО 1 е 1 юли 2014 г.) 

 МСО 2 Начално професионално развитие – техническа компетентност 

(преработен) 

(МСО 2 предписва резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на техническата компетентност, която се изисква да 

демонстрират кандидатите за професионални счетоводители преди 

завършване на Началното професионално развитие. Датата на влизане в 

сила на МСО 2 е 1 юли 2015 г.) 

 МСО 3 Начално професионално развитие – професионални умения 

(преработен) 

(МСО 3 предписва резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на професионалните умения, които се изисква да 

демонстрират кандидатите за професионални счетоводители преди 

завършване на Началното професионално развитие. Датата на влизане в 

сила на МСО 3 е 1 юли 2015 г.) 

 МСО 4 Начално професионално развитие – професионални ценности, 

етика и нагласи (преработен) 



 CHANGES OF SUBSTANCE FROM THE 2010 EDITION OF 

 THE HANDBOOK AND RECENT DEVELOPMENTS 

ПРОМЕНИ 

(МСО 4 предписва резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на професионалните ценности, етика и нагласи, които се 

изисква да демонстрират кандидатите за професионални счетоводители 

преди завършване на Началното професионално развитие. Датата на 

влизане в сила на МСО 4 е 1 юли 2015 г.) 

 МСО 5 Начално професионално развитие – практически опит 

(преработен) 

(МСО 5 предписва практическия опит, изискван от кандидатите за 

професионални счетоводители преди завършване на Началното 

професионално развитие. Датата на влизане в сила на МСО 5 е 1 юли 

2015 г.) 

 МСО 6 Начално професионално развитие – оценяване на 

професионалната компетентност (преработен) 

(МСО 6 предписва изискванията за оценяване на професионалната 

компетентност на кандидатите за професионални счетоводители, която 

трябва да бъде постигната преди завършване на Началното 

професионално развитие. Датата на влизане в сила на МСО 6 е 1 юли 

2015 г.). 

 Речник на термините на СМСОС (преработен) 

(Речникът на термините на СМСОС бе преработен, така че да включи 

терминологията, одобрена в преработените МСО 1-6). 

Преработка на Международните стандарти за образование 

По време на заседанието си, проведено през октомври 2009 г., СМСОС одобри 

проект за преработка и излагане в нова редакция на всичките осем МСО. Целта 

на проекта е (1) да подобри яснотата; (2) да гарантира последователност с 

понятията и концепциите, съдържащи се в Общата рамка за международните 

стандарти за образование за професионални счетоводители (2009 г.); и (3) да 

изясни въпроси, произтичащи от промени в средата, в която се осъществява 

счетоводното образование и от опита, придобит в резултат на прилагането на 

стандартите от страна на организациите членки на МФС. Преработката на 

МСО ще спомогне за насърчаване на последователното прилагане в практиката 

и ще сподели добрите практики в процеса по усвояване на знания и развитие на 

професионалния счетоводител. Към момента на издаване на ръководството 

МСО 8 остава единственият стандарт, който предстои да бъде преработен. 

Посетете уебсайта на СМСОС на адрес www.iaesb.org/projects за повече 

информация относно проекта за преработване на стандартите. 

http://www.iaesb.org/projects
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

Въведение 

1. Настоящата Обща рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители („Общата рамка”) установява 

понятията и концепциите, които Съветът по международни стандарти 

за образование по счетоводство (СМСОС) използва в издаваните от 

него документи. Тя предоставя и въведение към издаваните от СМСОС 

документи и свързаните с тях задължения на организациите членки на 

МФС. 

2. Счетоводната професия обслужва нуждите от финансова, а при 

определени обстоятелства и нефинансова информация на широк кръг 

лица, отговарящи за вземането на решения, включително (a) 

съществуващи и потенциални инвеститори и кредитори, (б) ръководители 

и служители в организациите, (в) доставчици, (г) клиенти, (д) органите на 

държавно управление и техните агенции и (е) обществеността. 

Способността на счетоводната професия да удовлетворява нуждите от 

информация на потребителите допринася за ефективното функциониране 

на икономиката, създаваща стойност за обществото. 

3. Мисията на СМСОС е „да служи на обществения интерес, укрепвайки 

счетоводната професия в световен мащаб, посредством развитие и 

повишаване качеството на образованието”. Повишаването на качеството 

на образованието служи на обществения интерес, като допринася за 

способността на счетоводната професия да удовлетворява нуждите на 

лицата, отговарящи за вземането на решения. Повишаването на 

качеството на образованието посредством разработване и прилагане на 

Международни стандарти за образование (МСО) следва да увеличи 

компетентността на глобалния счетоводен бранш, допринасяйки за 

повишено обществено доверие. 

4. Разработването и прилагането на МСО може да допринесе и за други 

целесъобразни резултати, включително: 

 Намаляване на различията в международен аспект в 

изискванията за придобиване на квалификация и работа като 

професионален счетоводител; 

 Улесняване на глобалната мобилност на професионалните 

счетоводители; и 

 Осигуряване на международни еталони, спрямо които 

организациите членки на МФС биха могли да се самооценяват. 

Цел на Общата рамка 

5. Целта на Общата рамка е да подпомага организациите членки на МФС, 

доколкото те носят пряка или косвена отговорност за образованието и 

развитието на своите членове и студенти. Общата рамка следва също 
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

така да повиши и разбирането за работата на СМСОС сред широк кръг 

заинтересовани страни, включително: 

 университети, работодатели и други заинтересовани лица, които 

вземат участие в разработването, реализирането или оценяването 

на образователни програми за счетоводители; 

 регулаторни органи, които носят отговорност за осъществяване на 

надзор върху работата на професионалните счетоводители; 

 органи на държавното управление с отговорности във връзка със 

законовите или регулаторни изисквания, свързани със 

счетоводното образование; 

 счетоводители и бъдещи счетоводители, които осъществяват 

самостоятелно усвояване на знания и развитие; и 

 други страни, заинтересовани от работата на СМСОС и неговия 

подход за разработване на документи, посветени на 

счетоводното образование. 

6. Ползите, които Общата рамка има за цел да осигури включват: 

 Разработване на МСО, които са последователни, доколкото се 

основават на общ набор от понятия и концепции, имащи 

отношение към образованието; 

 По-ефективен и ефикасен процес по изготвяне и въвеждане на 

стандарти, доколкото СМСОС дебатира въпросите, изхождайки 

от една и съща концептуална база; и 

 Повишена прозрачност и отговорност на СМСОС за вземаните от 

него решения, доколкото понятията и концепциите, стоящи в 

основата на решенията на Съвета са предварително известни. 

Правна сила и обхват на Общата рамка 

7. СМСОС използва дефиницията за професионален счетоводител на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС): лице, което е 

член на организация членка на МФС.
1
 СМСОС изпълнява своята мисия 

основно като разработва и публикува МСО и насърчава използването 

на тези стандарти сред всички организации членки на МФС. 

8. Членовете на организациите членки на МФС работят във всеки един 

сектор на икономиката и в множество различни области на 

счетоводството, включително одита, финансовото счетоводно 

                                                 
1  Терминологията в счетоводното образование не е универсална; различните страни използват 

един и същ термин по различен начин. Лицата, запознаващи се с издаваните от СМСОС 

документи следва да се консултират с Речника на термитите на СМСОС, за да установят 

начина, по който СМСОС използва конкретен термин. 
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

отчитане, управленското счетоводство и данъчното счетоводство. 

СМСОС установява принципите за усвояване на знания и развитие по 

отношение образованието на професионалните счетоводители. 

СМСОС може да установява и изисквания по отношение на области, 

които са широко практикувани или са от специален обществен интерес 

в международен план.
2
 Професионалният одитор

3
 е пример за такава 

роля. 

9. При разработването на МСО, СМСОС прилага понятията и 

концепциите, изложени в Общата рамка. В случай на отсъствие на 

конкретен МСО, организациите членки на МФС и останалите 

заинтересовани страни следва да прилагат тези понятия и концепции 

при разработване, реализиране и оценяване образованието за 

професионални счетоводители. 

Структура на Общата рамка 

10. Останалите раздели на настоящата Обща рамка са изложени в две 

части. Част първа разглежда понятията и концепциите в образованието, 

а именно (a) компетентност, (б) начално професионално развитие, (в) 

продължаващо професионално развитие и (г) оценяване, които са 

използвани от СМСОС при разработването на МСО. Част втора описва 

естеството на МСО и свързаните с тях издавани документи, както и 

съответните задължения на организациите членки на МФС. 

                                                 
2
  Ролята е функция, с която се свързва определен набор от очаквания – вж. Речника на 

термините на СМСОС. 
3
 Професионален счетоводител, който носи отговорност или комуто е делегирана отговорност 

за съществени преценки при одита на историческа финансова информация – вж. Речника на 

термините на СМСОС. 
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

ЧАСТ ПЪРВАПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ В 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

Компетентност 

11. Основната цел на счетоводното образование е да развие компетентни 

професионални счетоводители. 

12. Компетентността се дефинира като способността да се изпълнява работна 

роля съгласно дефиниран стандарт с референция към работна среда. За да 

демонстрира компетентност в дадена роля, професионалният 

счетоводител трябва да притежава необходимите (a) професионални 

знания, (б) професионални умения и (в) професионални ценности, етика и 

нагласи. 

13. Така например, целесъобразната компетентност за професионален 

счетоводител, изпълняващ роля в областта на финансовото счетоводно 

отчитане може да е способността да бъде изготвен комплект счетоводни 

отчети на фирмата в пълно съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО) и националните законови и регулаторни 

изисквания. За изпълнението на тази задача са необходими познания за 

МСФО, както и умения и преценки за установяване на тяхната уместност 

в конкретната ситуация. 

14. Дефиницията на компетентността (a) акцентира върху способността на 

лицата да изпълняват функциите си съгласно стандартите, очаквани от 

професионалните счетоводители и (б) изисква подходящо ниво на знания, 

умения, ценности, етика и нагласи за постигане на тази компетентност. 

Подходящото ниво на компетентност ще е различно в зависимост от 

фактори, като сложността на средата, сложността на задачите, 

разнообразието на задачите, необходимите специализирани знания, 

влиянието, което оказват върху работата други лица, разчитането на 

работата на други лица, степента на автономност и изискваната степен на 

упражняване на преценки. 

15. Така например, от одит мениджър, който планира ангажимента, ще се 

изисква различна компетентност в сравнение с по-младши член на екипа 

по ангажимента за одит. От специалист по данъчно счетоводство, 

отговарящ за данъчните операции на мултинационални групи, ще се 

изисква различна компетентност в сравнение със специалист по данъчно 

счетоводство, който работи с компании, опериращи само в една 

юрисдикция. 

Усвояване на знания и развитие 

16. Лицето придобива компетентност посредством усвояване на знания и 

развитие. Терминът „усвояване на знания и развитие” се използва от 
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

СМСОС като термин, включващ в себе си всичките различни процеси, 

дейности и резултати, допринасящи за постигане на компетентност. 

17. Компетентността може да бъде постигната посредством редица различни 

форми на усвояване на знания и развитие. Основните видове усвояване на 

знания и развитие са дефинирани от СМСОС по следния начин: 
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Образование
4
 

Образованието е систематичен процес, насочен към придобиване и 

развиване на познания, умения и други способности на отделните 

лица, процес, който обикновено, но не и изключително, се 

осъществява в академични условия. 

Практически опит 

Практическият опит се отнася до дейностите на работното място, 

които са от значение за развиването на компетентност. 

Обучение 

Терминът „обучение” се използва за описване на дейностите по 

усвояване на знания и развитие, които допълват образованието и 

практическия опит. Обучението е с практическа насоченост и 

обикновено се осъществява на работното място или в условия, 

симулиращи реална работна среда. 

18. В допълнение към образованието, практическия опит и обучението, 

терминът „усвояване на знания и развитие” включва и дейности като (a) 

персонални професионални напътствия, (б) създаване на мрежа от връзки 

и контакти и съвместна работа, (в) наблюдение, (г) аналитична преценка 

на собствения опит и (д) самостоятелно и неструктурирано придобиване 

на знания. 

19. Усвояването на знания и развитието е продължаващ процес на 

придобиване, поддържане и обновяване на компетентността на 

подходящо ниво по време на целия професионален живот на 

професионалния счетоводител. Степента, в която се използва всяка една 

от различните форми на усвояване на знания и развитие може да варира. 

20. Така например, на по-ранните етапи от развитието като професионален 

счетоводител, на образованието може да се придава по-голям акцент, 

отколкото на по-късните етапи на развитие. С течение на времето 

балансът може да се измести в по-голяма степен към усвояване на знания 

и развитие посредством практически опит и обучение. 

21. При постоянно променяща се работна среда, както формирането на 

навици за учене, така и ангажираността с обучение през целия живот, са 

неотменни и важни аспекти на същността на професионалния 

счетоводител. Поради тази причина МСО адресират както Началното 

професионално развитие (НПР), така и Продължаващото професионално 

развитие (ППР). 

                                                 
4
 СМСОС използва термина „образование” в наименованието си и в издаваните от Съвета 

документи; Условията на работа на Съвета обаче включват цялостния процес по усвояване на 

знания и развитие. 
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Начално професионално развитие 

22. НПР представлява усвояване на знания и развитие, посредством които 

лицата развиват първоначално компетентност, водеща до изпълнение на 

дадена роля в счетоводната професия. 

23. НПР обхваща общо образование, професионално счетоводно образование, 

практически опит (дефиниран в параграф 17) и оценяване, както следва: 
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Общо образование 

Образование с широка база, чиято цел е развиване на уменията, 

необходими в качеството на фундамент за справяне с изискванията на 

професионалното счетоводно образование и практическия опит. 

Професионално счетоводно образование 

Образование и обучение, които надграждат над общото образование и 

предават (a) професионални знания, (б) професионални умения и (в) 

професионални ценности, етика и нагласи. 

Оценяване 

Оценяване на професионалната компетентност, развита по време на 

целия процес по усвояване на знания и развитие. 

24. В международен аспект съществуват значителни правни и регулаторни 

различия, по отношение момента на придобиване на квалификация (или 

лицензиране) като професионален счетоводител; придобиването на 

квалификация може да стане на много ранен или на много късен етап от 

кариерата. Всяка организация членка на МФС може да дефинира 

подходящата взаимовръзка между завършването на НПР и момента на 

придобиване на квалификация (или лицензиране) по отношение на своите 

членове. 

25. НПР продължава до момента, в който лицата могат да демонстрират 

компетентността, която е необходима за избраните от тях роли в 

счетоводната професия.
5
 Един резултат от демонстрирането на тази 

компетентност може да бъде допускането до членство в организацията 

членка на МФС. НПР надхвърля познаването на принципите, стандартите, 

понятията и концепциите, фактите и процедурите към даден момент. То 

включва способността да се съчетават и интегрират (a) професионални 

знания, (б) професионални умения и (в) професионални ценности, етика и 

нагласи. Тази компетентност дава възможност на лицата да 

идентифицират проблемни въпроси, да знаят кои познания са уместни и 

да знаят как да прилагат тези познания и професионални преценки, за да 

разрешават проблемните въпроси по етичен начин. 

                                                 
5
  В международен аспект съществуват значителни правни и регулаторни различия, по 

отношение момента на придобиване на квалификация (или лицензиране) като професионален 

счетоводител; придобиването на квалификация може да стане на много ранен или на много 

късен етап от кариерното развитие. Всяка организация членка на МФС може да дефинира 

подходящата взаимовръзка между завършването на НПР и момента на придобиване на 

квалификация (или лицензиране) по отношение на своите членове. 
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Продължаващо професионално развитие 

26. Промяната е съществена характеристика на средата, в която работят 

професионалните счетоводители. Натискът за промяна идва от много 

източници, включително (a) глобализацията, (б) напредъка на 

технологиите, (в) сложността на бизнеса, (г) социалните промени и (д) 

разрастването на групите заинтересовани лица, включително 

регулаторни и надзорни органи. Тези промени изискват 

професионалните счетоводители да поддържат и развиват нови и/или 

специализирани в по-голяма степен знания и умения в течение на 

целия си професионален живот. 

27. По време на кариерата си професионалните счетоводители (a) променят и 

разширяват обхвата на своята компетентност, (б) развиват своите 

експертни знания и умения и (в) като цяло повишават своята 

компетентност. Компетентността, придобита по време на НПР постоянно 

се обновява, модифицира и/или разширява чрез ППР. 

28. ППР е усвояване на знания и развитие, които поддържат и развиват 

способностите, даващи възможност на професионалните 

счетоводители да изпълняват компетентно своите роли. ППР 

осигурява продължаващо развитие на (a) професионалните знания, (б) 

професионалните умения, (в) професионалните ценности, етика и 

нагласи и (г) компетентността, постигната по време на НПР. 

29. Наред с това, възможно е по време на кариерата си професионалните 

счетоводители да поемат изпълнението на нови роли, които изискват 

нова компетентност. Така например, професионален счетоводител в 

бизнеса желае да стане педагог в областта на счетоводното 

образование; или техническо счетоводно лице иска да стане 

професионален одитор. В такива случаи по отношение на роли, 

изискващи допълнителна широта и/или задълбоченост на знанията, 

уменията и ценностите може да е необходимо ППР, което включва 

много от същите елементи, както НПР. 

Оценяване: измерване ефективността на процеса по 
усвояване на знания и развитие 

30. За оценяване ефективността на процеса по усвояване на знания и развитие 

могат да бъдат използвани различни подходи на оценяване. Те включват: 

Оценки на основата на входящата информация: Оценката на основата 

на входящата информация се фокусира върху инвестираното в 

усвояване на знания и развитие, например, броя часове, които се очаква 

лицето да е прекарало в присъствие на учебен курс или да е посветило 

на обхванатите учебни предмети. Традиционно оценките на основата на 

входящата информация са служили като заместител на оценяването на 

развитата компетентност, главно поради това, че са лесни за оценяване и 
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проверка. Те обаче не оценяват развитата компетентност. 

Оценки на процеса: Подходът на основата на процеса се фокусира 

върху разработването и предоставянето на усвояване на знания и 

развитие, например учебен план за даден курс, който редовно се 

преглежда и актуализира. Както и при оценките на основата на 

входящата информация, оценките на процеса са заместители на 

оценяването на развитата компетентност. 

Оценки на основата на изходящата информация: Оценката на основата 

на изходящата информация се фокусира върху това дали 

професионалният счетоводител е развил посочената компетентност. 

Компетентността може да бъде оценена посредством разнообразни 

способи, включително изпълняване на функции на работното място, 

условия, симулиращи реална работна среда, писмени и устни тестове от 

най-различен вид и самооценка. Оценяването на базата на 

компетентността започва със създаването на изложения за компетентност
6
 

в качеството на еталон. 

31. При избора на подход за оценяване следва да бъдат взети под внимание 

следните характеристики: 

(а) Валидност дали подходът за оценяване оценява това, което е 

необходимо да бъде оценено; 

(б) Надеждност дали подходът за оценяване последователно води 

до един и същ резултат при един и същ набор от обстоятелства; 

и 

(в) Ефективност на разходите дали ползите от даден подход за 

оценяване превишават разходите. 

32. Оценките на основата на изходящата информация, поради това, че се 

фокусират директно върху компетентността, се считат за такива с висока 

степен на валидност. Тяхното прилагане обаче може да представлява 

определено предизвикателство без съществени инвестиции в системи за 

оценяване, което води до опасения, свързани с ефективността на 

разходите за тях. Поради вътрешноприсъщия компромис между 

валидност, надеждност и ефективност на разходите, често се възприема 

съчетание на оценки на основата на входящата информация, оценки на 

процеса и оценки на основата на изходящата информация. Независимо от 

това обаче оценките на основата на изходящата информация остават най-

тясно свързани с целта на счетоводното образование – развиването на 

компетентност. 

                                                 
6  Известни също и като общи рамки за компетентност, профили на компетентност, модели на 

компетентност, карти на компетентност или функционални карти. 

 11



ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

ЧАСТ ВТОРА ИЗДАВАНИ ОТ СМСОС ДОКУМЕНТИ И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЧЛЕНКА НА МФС 

Международни стандарти за образование 

33. МСО установяват стандарти за организациите членки на МФС както 

по отношение на НПР, така и на ППР. 

34. МСО адресират принципите на усвояването на знания и развитието на 

професионалните счетоводители. МСО предписват добра практика в 

усвояването на знания и развитието на професионалните 

счетоводители; те следва да бъдат включвани в образователните 

изисквания на организациите членки на МФС. 

35. СМСОС отчита (a) многообразието в глобален мащаб на култури и 

езици, образователни, правни и социални системи и (б) разнообразните 

роли, изпълнявани от професионалните счетоводители. В тази връзка 

изискванията на МСО биха могли да бъдат изпълнявани по най-

различен начин. СМСОС отчита, че при въвеждане и прилагане на 

МСО, организациите членки на МФС могат да решат да акцентират 

върху един вид усвояване на знания и развитие за сметка на друг. 

Всяка организация членка на МФС трябва да определи как най-добре 

да внедри и прилага изискванията на МСО. СМСОС отчита също, че 

отделни организации членки на МФС биха могли да възприемат 

изисквания за усвояване на знания и развитие, които надхвърлят 

изискванията на МСО. 

36. МСО са изготвени в съответствие с набора от политики при съставяне 

на документите, които са изложени в Приложението към настоящата 

Обща рамка. 

Издавани от СМСОС документи, свързани с Международните 
стандарти за образование 

37. В подкрепа на МСО, СМСОС издава и два други вида документи: 

Международни изложения за практика в образованието (МИПО) и 

Международни информационни материали по образование (МИМО). 

При необходимост Съветът може да издава и допълнителни помощни 

материали. 

Международни изложения за практика в образованието 
(МИПО) 

38. МИПО съдействат за въвеждане и прилагане на общоприета добра 

практика в усвояването на знания и развитието на професионалните 

счетоводители. МИПО може да тълкуват, илюстрират или разширяват 

информацията по въпроси, свързани с МСО. В тази си функция, 

МИПО подпомагат организациите членки на МФС да въвеждат и 

постигат добрата практика, предписана от МСО. МИПО могат да 
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включват и заслужаващи одобрение методи или практики, 

включително такива, признавани за най-добра настояща практика, 

които организациите членки на МФС биха могли да решат да 

възприемат. 
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Международни информационни материали по 
образование (МИМО) 

39. МИМО могат да правят критическа оценка на възникващи въпроси и 

практики в областта на усвояването на знания и развитието. Целта на 

тези МИМО е (a) да насърчат обмислянето и разглеждането на такива 

въпроси и (б) да поощрят предоставянето на коментари и обратна 

информация. По този начин те биха могли да бъдат полезни 

документи, предшестващи МСО и МИПО. Като алтернатива, МИМО 

биха могли да бъдат и просто описателни по своя характер. В тази си 

функция те способстват за повишаване информираността по въпроси 

или практики, свързани с усвояването на знания и развитието, 

отнасящи се до счетоводната професия. 

Допълнителни помощни материали 

40. При необходимост СМСОС може да издава допълнителни материали, 

например инструментариум или насоки за тълкуване, които да 

подпомогнат организациите членки на МФС при постигането на добра 

практика в усвояването на знания и развитието, предписани от МСО. 

Задължения на организацията членка на МФС във връзка с 
МСО 

41. Отделните организации членки на МФС определят компетентността и 

критериите за членство, които са целесъобразни за ролите на 

професионалните счетоводители, изпълнявани от техните членове. 

Изложенията на МФС за задълженията на членовете (ИЗЧ) 1-7 

(преработени) представят задълженията на членовете и асоциираните 

членове на МФС. Задълженията, отнасящи се до МСО могат да бъдат 

намерени на интернет страницата на МФС в ИЗЧ 2, Международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители, и други 

изложения, издавани от СМСОС. 

42. Някои организации членки на МФС са обект на законови и 

регулаторни изисквания в съответните юрисдикции. МСО не могат да 

са с по-голяма правна сила от образователните изисквания или 

ограничения, налагани на отделните организации членки на МФС от 

подобни закони или регулации. В случаите, когато МСО определят по-

строго изискване от съответното законодателство или нормативни 

разпоредби, организацията членка на МФС следва да положи 

максимални усилия да убеди отговорните лица да включат важните 

елементи на МСО в тези закони или нормативни разпоредби. 
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 ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

 

ОБЩА РАМКА 

Приложение 

ПОЛИТИКИ НА СМСОС ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА МСО 

Език и структура 

Единственият одобрен текст на Проект за обсъждане, МСО, МИПО или друг 

вид насоки е текстът, публикуван от СМСОС на английски език. При 

разработване на МСО изборът на подходящи формулировки ще бъде 

ръководен, винаги когато това е възможно, от настоящите Политики на 

СМСОС за съставяне на документи. Дефинициите, срещащи се в МСО и 

МИПО ще бъдат включени в отделен документ, озаглавен Речник на 

термините на СМСОС. Целта на Речника е да бъде в помощ при превода, 

тълкуването и прилагането на документите. Дефинициите нямат за цел да 

бъдат с по-голяма сила, отколкото дефинициите, съдържащи се в други 

документи, които биха могли да бъдат създавани с други цели, независимо 

дали във вид на закон, нормативна разпоредба или по друг начин. 

Структурата на МСО ще бъде така организирана, че да включва във вид на 

самостоятелни раздели следното: Въведение, Цели, Изисквания и Пояснителни 

материали. 

Въведение 

Встъпителният материал съдържа информация относно целта и обхвата, която 

осигурява уместния контекст за правилното разбиране на всеки МСО. 

Цели  

МСО съдържат ясно заявяване на целите, които трябва да бъдат постигнати от 

организацията членка на МФС. Целите помагат на организацията членка на 

МФС да разбере какво трябва да бъде постигнато и да вземе решение дали е 

необходимо да бъде направено още нещо за постигането на тези цели. 

Изисквания 

Целите са подкрепени от ясно заявени изисквания, които са необходими за 

постигането на тези цели. Изискванията са приложими в случаите, в които 

съответният МСО е уместен. Изискванията винаги са изразени с помощта на 

думата „следва”. 

Пояснителни материали 

Пояснителните материали предоставят пояснения и насоки в допълнение към 

изискванията. Целта на тези материали е да се обясни по-подробно какво 

означава дадено изискване, като те могат да съдържа примери за начина, по 

който да бъде изпълнено въпросното изискване. Пояснителните материали 

сами по себе си не налагат допълнителни изисквания; тяхната цел е да 
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ОБЩА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

ОБЩА РАМКА 

подпомогнат прилагането на изискванията. 
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Речник на термините на СМСОС 

1. Настоящият речник включва избрани дефинирани термини, много от които 

са били конкретно дефинирани в рамките на съществуващите изложения на 

СМСОС. Някои от съществуващите термини е възможно да бъдат 

модифицирани, а други – добавени към речника, в хода на техния преглед по 

време на текущата преработка на Международен стандарт за образование 8, 

Общата рамка за международни стандарти за образование за 

професионални счетоводители или други документи, които ще бъдат 

издадени в бъдеще. Очаква се преработена версия на Речника на термините 

на СМСОС да бъде публикувана след приключване преработката на МСО и 

документа за Общата рамка. 

2. СМСОС отчита, че термините могат да се разбират като притежаващи 

различно обичайно значение, смислови нюанси или приложения в 

различните страни, в които функционират организациите членки. Речникът 

не предписва определена употреба на термините от организациите членки. 

По-скоро речникът представлява списък с дефинирани термини със 

специфичното им значение, с което се употребяват в МСО, МИПО и МИМО, 

изготвяни от СМСОС. 

3. Думите, отбелязани със звездичка (*) посочват термини, които са 

дефинирани на друго място в Речника. 

Валидност Качество или състояние, описващо дали даден подход 

за оценяване оценява това, което е необходимо да бъде 

оценено. 

Висше образование Образование* след средното, обикновено в 

университети или колежи. 

Обяснение: 

Основното и средно образование се отнасят до 

предимно задължителните елементи от училищното 

образование, изисквани от правителствата в много 

страни. Висшето образование се отнася до третото 

ниво на образование, което следва след средното 

образование, и за което завършването на 

квалификационното ниво на средното образование 

често е необходимо условие. То е на по-високо 

равнище от различните степени на средно 

образование и понякога се нарича „образование на 

трето ниво”. 

Дистрибутирано 

образование (задочно 

Образователен процес, при който или моментът на 

предоставяне и моментът на получаване на по-
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обучение) голямата част от обучението се различават по време, 

или когато преподавателят и студентът се намират на 

различни места. 

Обяснение: 

Основна характерна черта на дистрибутираното 

образование е, че не се изисква преподавателите и 

студентите да се намират на едно и също място по 

едно и също време. „Дистрибутираното образование” 

включва, но не се ограничава до „дистанционното 

обучение”. Дистрибутираното образование може да 

се осъществи на кратки или по-дълги разстояния, 

докато дистанционното обучение предполага 

единствено значителни разстояния. 

Добра практика Елементите, приемани като важни за образованието* и 

развитието* на професионалните счетоводители* и 

осъществявани съгласно стандарт, който е необходим 

за постигане на компетентност*. 

Обяснение: 

„Добрата практика” се отнася не само до диапазона 

на съдържанието и процедурите на програмите за 

образование и развитие, но също и до нивото или 

стандарта, съгласно който те се реализират (т.е. 

дълбочината и качеството на програмите). СМСОС 

осъзнава широкото разнообразие в културата, езика, 

образователните, правни и социални системи в 

страните на организациите-членки и многообразието 

във функциите, осъществявани от счетоводителите. 

Различни фактори в тези условия могат да доведат 

до различия в способността на организациите-членки 

да възприемат определени аспекти на „добрата 

практика”. Независимо от това, организациите-

членки би следвало непрекъснато да се стремят към 

„добрата практика” и нейното постигане винаги, 

когато това е възможно. 

Ефективност на 

разходите 

Качество или състояние, описващо дали ползите от 

даден подход за оценяване превишават разходите. 

Информационни 

технологии 

Хардуерни и софтуерни продукти, процеси по 

опериране и управление на информационни системи, 

както и човешките ресурси и умения, изисквани за 

приложение на тези продукти и процеси за задачите по 

създаване на информация и разработване, управление 
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и контрол на информационните системи. 

Кандидат Всяко лице, което е записано за оценяване в рамките 

на програма за професионално счетоводно 

образование. 

Обяснение: 

Кандидатът е лице, което е подложено, или 

непосредствено предстои да бъде подложено, на 

официално оценяване като елемент от образованието 

по счетоводство. Терминът се отнася до лице, което 

все още е в процес на доказване на способностите и 

компетентността си, изисквани за конкретна цел 

(например, професионален изпит). Оценяването може 

да е свързано както с програма за придобиване 

квалификация на професионален счетоводител, така и 

с образователна програма след получаване на 

квалификация. Терминът не се отнася до лице, 

намиращо се на етап, последващ завършването на 

образователната програма (т.е. изключват се тези 

лица, които са изпълнили изискванията за членство в 

професионална организация и са в процедура по 

кандидатстване за членство). 

Квалификация Квалификацията на професионален счетоводител* 

означава, че в определен момент от времето, за дадено 

лице се приема, че е удовлетворило, и продължава да 

удовлетворява, изискванията за признаване като 

професионален счетоводител*. 

Обяснение: 

Квалифицирането е формалното признание, че дадено 

лице е придобило професионално звание или че е 

допуснато до определена категория на професионално 

членство, което означава, че лицето е професионален 

счетоводител. Квалификацията предполага, че 

лицето е било оценено като компетентно в смисъл на 

удовлетворяване на изискванията, предписани за 

получаване на статут на професионален 

счетоводител. Макар че терминът „квалификация” 

може да се прилага спрямо различни етапи от 

професионалното развитие и категории членство, 

употребата му в документите на СМСОС  (освен ако 

не е посочено друго) се отнася до еталона за 

признаване като професионален счетоводител. 
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Компетентност Способността да се изпълнява работна роля съгласно 

определен стандарт с референция към действителна 

работна среда. 

Обяснение: 

Компетентността акцентира върху способността на 

лицата да работят съгласно стандарти, които се 

очаква да бъдат спазвани от професионалните 

счетоводители и изисква подходящо ниво на знания, 

умения, ценности, етика и нагласи за постигане на 

тази компетентност. Подходящото ниво на 

компетентност ще бъде различно в зависимост от 

фактори като сложността на средата, сложността 

на задачите, разнообразието на задачите, 

необходимите специализирани знания, влиянието, 

което оказват върху работата други лица, разчитане 

на работата на други лица, степента на 

автономност и изискваната степен на упражняване 

на преценки. Компетентността може да бъде 

оценена посредством разнообразни способи, 

включително изпълняване на функции на работното 

място, условия, симулиращи реална работна среда, 

писмени и устни тестове от най-различен вид и 

самооценка. 

Надеждност Качество или състояние, описващо дали даден подход 

за оценяване последователно води до един и същ 

резултат при един и същ набор от обстоятелства. 

Най-добра практика Практики, които се приемат за образец, от най-висш 

порядък, най-напредничави или водещи в конкретна 

област от образованието на професионалните 

счетоводители*. 

Обяснение: 

„Най-добра практика” се отнася до най-добрите 

примери в подготовката на професионалните 

счетоводители. Често „най-добрата практика” 

отива отвъд „добрата практика” и като такава е на 

по-високо ниво от приетите за минимални изисквания. 

Изложенията и примерите за „най-добра практика” 

са важни за напредъка на счетоводното образование 

и предоставят полезни насоки на организациите-

членки за непрекъснатото усъвършенстване на 

техните образователни програми. 
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Наставник Професионални счетоводители*, които отговарят за 

насочване и консултиране на стажантите и за 

подпомагането им в развитието на тяхната 

компетентност*. 

Начално 

професионално 

развитие (НПР) 

Усвояване на знания и развитие*, посредством които 

лицата развиват първоначално компетентност*, 

водеща до изпълнението на роля* в счетоводната 

професия. 

Обяснение: 

Началното професионално развитие (НПР) е първият 

етап от непрекъснатия процес по усвояване на знания, 

който продължава през целия професионален живот 

на професионалния счетоводител. НПР включва общо 

образование, професионално счетоводно образование, 

практически опит и оценяване. НПР продължава до 

момента, в който лицата могат да демонстрират 

компетентността, която е необходима за избраните 

от тях роли в счетоводната професия. НПР 

надхвърля познаването на принципите, стандартите, 

понятията и концепциите, фактите и процедурите 

към даден момент. То включва способността да се 

съчетават и интегрират (a) професионални знания, 

(б) професионални умения и (в) професионални 

ценности, етика и нагласи. В международен план 

съществуват значителни законови и регулаторни 

различия по отношение момента на придобиване на 

квалификация (или лицензиране); придобиването на 

квалификация може да стане на много ранен или на 

много късен етап от кариерата. Всяка организация 

членка на МФС може да дефинира по отношение на 

своите членове подходящото свързващо звено между 

края на НПР и момента на придобиване на 

квалификацията (или лицензирането). 

Образование Систематичен процес, насочен към придобиване и 

развиване на познанията, уменията и други 

способности на индивидите; процес, който 

обикновено, но не винаги, се осъществява в 

академични условия. 

Обяснение: 

Образованието представлява систематичен процес 

по усвояване на знания и развитие, посредством 

който лицата развиват способности, считани за 
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желателни от обществото. Обикновено 

образованието се характеризира с нарастването на 

умствените и практически възможности на 

индивида, както и с узряване в отношенията, водещо 

до увеличаване на способността на индивида да 

функционира и допринася за обществото в 

специфичен или неспецифичен контекст. 

Образованието по своята същност е планирано и 

структурирано и следователно изключва случайни 

несистематични процеси по усвояване на знания и 

развитие. 

Обучение Дейности по усвояване на знания и развитие*, които 

допълват образованието и практическия опит. 

Обучението е с практическа насоченост и обикновено 

се осъществява на работното място или в условия, 

симулиращи реална работна среда. 

Обяснение: 

Обучението включва дейности по образование и 

придобиване на опит на работното място, с оглед 

развитие на компетентността на лицето да 

изпълнява задачи, уместни за ролята на 

професионалния счетоводител. Обучението може да 

се реализира докато се изпълняват реални задачи 

(обучение на работното място) или непряко чрез 

преподаване или симулация на реални работни условия 

(обучение извън работното място). Обучението се 

провежда в контекста на работното място с 

рефериране към специфичните роли или задачи, 

изпълнявани от професионалните счетоводители. То 

може да включва всяка дейност, целенасочено 

разработена за усъвършенстване способностите на 

индивида да удовлетвори изискванията за 

практически опит при придобиване на квалификация 

като професионален счетоводител. 

Общо образование Образование с широка база, чиято цел е развиване на 

уменията, необходими в качеството на фундамент за 

справяне с изискванията на професионалното 

счетоводно образование и практическия опит. 

Оценка на основата на 

входящата информация 

Оценката на основата на входящата информация се 

фокусира върху инвестираното в усвояване на знания и 

развитие, например, броя часове, които се очаква 

лицето да е прекарало в присъствие на учебен курс или 
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да е посветило на обхванатите учебни предмети. 

Обяснение: 

Традиционно оценките на основата на входящата 

информация са служили като заместител на 

оценяването на развитата компетентност, главно 

поради това, че са лесни за оценяване и проверка. Те 

обаче не оценяват развитата компетентност. 

Оценка на основата на 

изходящата 

информация 

Оценката на основата на изходящата информация се 

фокусира върху това дали професионалният 

счетоводител* е развил посочената компетентност*. 

Обяснение: 

Компетентността може да бъде оценена 

посредством разнообразни способи, включително 

изпълняване на функции на работното място, условия, 

симулиращи реална работна среда, писмени и устни 

тестове от най-различен вид и самооценка. 

Оценяването на базата на компетентността започва 

със създаването на изложения за компетентност
1
 в 

качеството на еталон. 

1
 – Известни също и като общи рамки за компетентност, профили на 

компетентност, модели на компетентност, карти на компетентност 

или функционални карти. 

Оценка на процеса Оценката, базирана на процеса, се фокусира върху 

разработването и осъществяването на процеса по 

усвояване на знания и развитие*, например, учебен 

план на курс за обучение, който редовно се преглежда 

и актуализира. 

Обяснение: 

Оценките на процеса са заместители на развитата 

компетентност. 

Оценяване Оценяване на професионалната компетентност*, 

развита по време на целия процес по усвояване на 

знания и развитие*. 

Обяснение: 

За оценяване ефективността на процеса по усвояване 

на знания и развитие могат да бъдат използвани 

следните подходи към оценяването: оценки на 

основата на входящата информация; оценки на 

процеса; и оценки на основата на изходящата 
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информация. При избора на подход за оценяване 

следва да бъдат взети под внимание следните 

характеристики: валидност, надеждност и 

ефективност на разходите. 

Практически опит Дейности на работното място, които са от значение за 

развитието на компетентност*. 

Обяснение: 

Частта от процеса по усвояване на знания и 

развитие, която се отнася до практическия опит, има 

за цел да улесни развитието и директното прилагане 

на професионалните знания; професионалните умения 

и професионалните ценности, етика и нагласи. 

Преди придобиване на 

квалификация 

Периодът преди придобиване на квалификация* като 

индивидуален член на организацията-членка на МФС. 

Обяснение: 

Терминът „преди придобиване на квалификация” 

обикновено се свързва с дейности и изисквания, 

отнасящи се до развитието на лицата, които все още 

не са придобили професионална квалификация. 

Продължаващо 

професионално 

развитие (ППР) 

Усвояване на знания и развитие*, които се 

осъществяват след Началното професионално 

развитие* и които поддържат и развиват 

професионалната компетентност*, за да дадат 

възможност на професионалните счетоводители* да 

продължат да изпълняват компетентно своите роли*. 

Обяснение: 

Продължаващото професионално развитие (ППР) 

има за цел развитието и поддържането на 

професионална компетентност. ППР осигурява 

непрестанно развитие на професионалните знания, 

професионалните умения, професионалните ценности, 

етика и нагласи, както и на компетентността, 

постигната по време на Началното професионално 

развитие. 

Професионален одитор 

 

Професионален счетоводител, който носи отговорност 

или комуто е делегирана отговорност за съществени 

преценки при одита на историческа финансова 

информация. 
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Обяснение: 

Съдружникът, отговорен за ангажимента носи 

цялостната отговорност за одита. Дефиницията за 

професионален одитор не се прилага спрямо експерти, 

които извършват специфични задачи в рамките на 

одита (например, експерти по данъчно облагане, 

информационни технологии или оценители). 

Професионален 

счетоводител 

Лице, което е член на организация-членка на МФС. 

Професионални знания Тези теми, които образуват предмета на 

счетоводството, както и други икономически 

дисциплини, които взети заедно образуват същностния 

набор от знания за професионалните счетоводители*. 

Професионални умения Разнообразните видове способности, които се 

изискват, за да могат да се приложат професионалните 

знания, както и професионалните ценности, етика и 

нагласи*, по подходящ и ефективен начин в 

професионален контекст. 

Обяснение: 

От професионалните счетоводители се изисква да 

притежават широк кръг от умения, включително 

методологически и функционални умения, 

организационни и свързани с управлението на 

предприятието умения, личностни умения, 

междуличностни и комуникативни умения, 

разнообразни интелектуални умения и умения за 

формиране на професионални преценки. 

Професионални 

ценности, етика и 

нагласи 

Професионалното поведение и характеристики, които 

идентифицират професионалните счетоводители* като 

членове на професията. Те включват принципите на 

поведение (т.е. етичните принципи), които обикновено 

се асоциират с професионалното поведение и които се 

считат за важни при определяне на неговите 

отличителни черти. 

Обяснение: 

Професионалните ценности, етика и нагласи 

включват ангажираност с методологическа 

компетентност, етично поведение (например, 

независимост, обективност, конфиденциалност и 

почтеност), добри професионални обноски (например, 
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надлежна грижа, своевременност, учтивост, 

уважение, отговорност и надеждност), стремеж към 

съвършенство (например, ангажираност с 

непрекъснато усъвършенстване и обучение през целия 

живот), както и социална отговорност (например, 

осъзнаване и зачитане на обществения интерес). 

Професионално 

счетоводно образование 

Образование и обучение, които надграждат над 

общото образование и предават (а) професионални 

знания*, (б) професионални умения* и (в) 

професионални ценности, етика и нагласи*. 

Развитие 1. Придобиване на способности*, които допринасят за 

компетентността*. 

2. Стадият, при който способностите са придобити. 

Обяснение: 

Развитието като процес се отнася до нарастването 

на способностите, допринасящи за постигане на 

компетентност, независимо от начина, по който тя е 

постигната. Лицата могат да развият своите 

възможности посредством широк кръг процеси като 

усвояване на знания, включително образование и 

обучение; опит; преценка на собствения практически 

опит; наблюдение или получаване на информация; или 

посредством естествено израстване с времето. 

Развитието може също така да се отнася до крайния 

етап на израстване, при който лицето се приема, че е 

постигнало пълно развитие в резултат на процеса на 

развитие. Отчита се, обаче, че с необходимостта от 

продължаващо учение, процесът на развитие на 

собствените способности и последващото достигане 

на поставения за цел етап на развитие, не 

представлява фиксирано или постоянно състояние. 

Роля Функция, с която се свързва определен набор от 

очаквания. 

Обяснение: 

Ролите, например професионален одитор, са широки 

области на практическа дейност, които са от особен 

обществен интерес в международен план и се 

реализират в множество различни сфери на 

счетоводството, включително одита, финансовото 

счетоводно отчитане, управленското счетоводство и 
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данъчното счетоводство. 

След придобиване на 

квалификация 

Периодът след придобиване на квалификация* като 

индивидуален член на организацията-членка на МФС. 

Обяснение: 

Терминът „след придобиване на квалификация” 

обикновено се свързва с дейности и изисквания, 

отнасящи се до професионалното развитие на 

лицата, които вече са получили професионална 

квалификация. Той често се свързва с действия, 

отнасящи се до поддържане или по-нататъшно 

развитие на професионалната компетентност. 

Макар терминът „след придобиване на 

квалификация” да се отнася до периода след 

квалифициране като професионален счетоводител, 

този термин не е ограничен до официални 

квалификации, получавани след квалифициране като 

професионален счетоводител. 

Специализация Официалното признаване от страна на организация 

членка, че група от нейни членове притежава 

отличителна компетентност* в област или области на 

дейност, свързани с работата на професионалния 

счетоводител*. 

Способности Професионалните знания*; професионалните умения*; 

и професионалните ценности, етика и нагласи*, 

изисквани, за да се демонстрира компетентност*. 

Обяснение: 

Способностите са качествата, притежавани от 

лицата, които им позволяват да изпълняват 

функциите си, докато компетентността се отнася 

до реалното демонстриране на резултатна дейност. 

Притежаването на способности е признак, че дадено 

лице е в състояние да изпълнява компетентно 

функциите си на работното място. Способностите 

включват знания по същество; методологически и 

функционални умения; поведенчески умения; 

интелектуални възможности (включително 

професионални преценки); и професионални ценности, 

етика и нагласи. Понякога, в други публикации те са 

наричани компетенции, възможности, потенциални 

способности, ключови умения, основни умения, 

фундаментални умения и ценности, отношения, 
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отличителни характеристики, широко 

разпространени качества и индивидуални характерни 

качества. 

Стажант Лице, придобиващо трудов опит преди 

квалифициране* и преминаващо обучение* на 

работното място. 

Обяснение: 

Стажантът е лице, което участва в програма за 

практически опит или обучение на работното място 

за придобиване на квалификация на професионален 

счетоводител. 

Студент Лице, преминаващо учебен курс, включително 

стажант*. 

Обяснение: 

В контекста на професионалното образование, 

студентът е лице, преминаващо учебен курс или 

програма, счетени за необходими за образованието на 

професионалните счетоводители, както 

общообразователни, така и професионални по своята 

същност. 

Съдружник, отговорен 

за ангажимента 

Съдружникът или друго лице в одиторската фирма, 

което носи отговорност за ангажимента и неговото 

изпълнение, както и за одиторския доклад, който се 

издава от името на фирмата и което, когато се изисква, 

разполага със съответните правомощия, дадени му от 

професионален, законов или регулаторен орган. 

Обяснение: 

Терминът съответства на този, установен от 

Съвета по международни одиторски стандарти и 

стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС). 

Технически счетоводен 

персонал 

Персоналът, ангажиран с техническата счетоводна 

работа, ръководен от професионални счетоводители* 

или подпомагащ тяхната дейност. 

Обяснение: 

„Техническият счетоводен персонал” включва 

служителите, които обикновено са известни като 

„счетоводни технически лица” и обхваща персонала, 

ангажиран с технически помощни функции във всички 
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области на счетоводството. Терминът не се отнася 

до стажанти, които са в процес на квалифициране 

като професионални счетоводители. 

Уместен опит Участие в трудови дейности в среда, която е 

подходяща за прилагане на професионалните знания*, 

професионалните умения* и професионалните 

ценности, етика и нагласи*. 

Усвояване на знания Широк кръг процеси, посредством които индивидът 

придобива способности*. 

Обяснение: 

Усвояването на знания може да бъде осъществено 

посредством систематични и относително формални 

процеси, като например образование (включително 

обучение) или посредством процеси, като ежедневен 

трудов опит, четене на публикувани материали, 

наблюдение и аналитична преценка на собствения 

опит, при които процесът на придобиване на 

способности проявява тенденция да е по-малко 

систематичен и относително неформален. 

Усвояване на знания и 

развитие 

Продължаващ процес на развитие и поддържане на 

професионална компетентност през цялата кариера на 

професионалния счетоводител. 

Обяснение: 

В допълнение към образованието, практическия опит 

и обучението, терминът „усвояване на знания и 

развитие” включва и дейности като (a) персонални 

професионални напътствия, (б) създаване на мрежа 

от връзки и контакти и съвместна работа, (в) 

наблюдение, (г) аналитична преценка на собствения 

опит и (д) самостоятелно и неструктурирано 

придобиване на знания. Степента, в която се използва 

всяка една от различните форми на усвояване на 

знания и развитие може да бъде различна. Процесът 

по усвояване на знания и развитие включва всички 

разнообразни процеси, дейности и резултати, 

допринасящи за постигане на компетентност. 

СМСОС използва в наименованието си и в издаваните 

от Съвета документи термина „образование”; 

Условията на работа на Съвета обаче включват 

целия процес по усвояване на знания и развитие. 
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Формално образование Компонентът на програма за счетоводно образование, 

който се реализира извън работното място. 

K 
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ПРЕДГОВОР 

ПРЕДГОВОР 

През октомври 2009 г. Съветът по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС) одобри Обща рамка за международни стандарти за 

образование за професионални счетоводители (2009 г.). След нейното 

публикуване Съветът пристъпи към осъществяване на проект за яснота, в 

рамките на който бе изложен в нова редакция МСО 7 Продължаващо 

професионално развитие: програма за учене през целия живот и 

продължаващо развитие на професионалната компетентност, а останалите 

МСО бяха преработени и изложени в нова редакция. Към датата на 

публикуване на Ръководството за 2014 г. СМСОС е одобрил и публикувал 

МСО 1-7. Следващата таблица обобщава датите на влизане в сила на тези 

МСО. 

 

Международен стандарт за образование Дата на влизане 

в сила 

МСО 7 Продължаващо професионално развитие 

(изложен в нова редакция) 

1 януари 2014 г. 

МСО 1 Входящи изисквания на програми за 

професионално счетоводно образование (преработен) 

1 юли 2014 г. 

МСО 2 Начално професионално развитие – техническа 

компетентност (преработен) 

1 юли 2015 г. 

МСО 3 Начално професионално развитие – 

професионални умения (преработен) 

1 юли 2015 г. 

МСО 4 Начално професионално развитие – 

професионални ценности, етика и нагласи (преработен) 

1 юли 2015 г. 

МСО 5 Начално професионално развитие – практически 

опит (преработен) 

1 юли 2015 г. 

МСО 6 Начално професионално развитие – оценяване на 

професионалната компетентност (преработен) 

1 юли 2015 г. 

 

Настоящото Ръководство съдържа актуализирана версия на Речника на 

термините на СМСОС, която взема под внимание новата терминология, 

въведена с изложения в нова редакция МСО 7. 

Последният раздел на настоящото Ръководство предоставя текста на 

преработените МСО 1-6 и преработения Речник на термините на СМСОС, за 

да осигури информираност относно тези стандарти и да позволи на 

организациите членки на МФС и на други образователни институции да 

коригират процедурите си, с цел да се адаптират към изискванията на 

преработените МСО. Копия на тези изложения могат да бъдат свалени 
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ПРЕДГОВОР 

безплатно от уебсайта на СМСОС www.iaesb.org . 

Към момента на публикуване на ръководството, МСО 8 остава единственият 

съществуващ стандарт, който предстои да бъде преработен. Посетете уебсайта 

на Съвета по международни стандарти за образование по счетоводство 

(СМСОС) на адрес http://www.ifac.org/Education/Projects.php за повече 

информация относно проекта за преработка на стандартите. 
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 Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) излага входящите изисквания на програма 

на организация-членка на МФС за професионално счетоводно 

образование и практически стаж. Стандартът предоставя също и някои 

коментари относно това как да се оценява квалификацията на входящо 

ниво. 

2. Целта на настоящия МСО е да гарантира, че обучаваните лица, надяващи 

се да станат професионални счетоводители, притежават образователна 

подготовка, която им позволява да имат основателна възможност да 

постигнат успех в учебните занимания, квалификационните изпити и по 

време на практическия стаж. За да изпълнят тези изисквания, 

организациите-членки могат да поставят условие някои участници да 

преминат предварителни тестове за владеене на материята. 

Въведение 

3. По принцип, качеството на дадена професия не може да бъде 

поддържано и повишавано, ако лицата, които влизат в професията, не 

са подготвени да отговарят на изискванията на необходимите 

стандарти. Всички организации-членки на МФС би следвало да се 

опитват да привличат лица с най-високи качества към изучаване на 

счетоводството. В крайна сметка, качеството на професията зависи от 

качеството на кандидатите, които тя може да привлече. Входящите 

изисквания представляват първа стъпка в този процес. По-високите 

входящи изисквания могат да позволят изискванията за професионално 

образование и практически опит да бъдат удовлетворени в по-кратък 

срок от време. 

4. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в МСО 

са описани подробно в Общата рамка за международни стандарти за 

образование за професионални счетоводители. 

Дата на влизане в сила 

5. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2005 г. 

Входящи изисквания на програма за професионално 
счетоводно образование 

6. По отношение на лице, желаещо да се включи в програма за 

професионално счетоводно образование, водеща до членство в 

организация-членка на МФС, входящите изисквания би следвало 

да бъдат най-малкото равносилни с тези за прием по програма за 

придобиване на степен от признат университет или неин 

еквивалент. 

 35



МСО 1: ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

СЧЕТОВОДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 1 

7. Необходимо е лицето да встъпи в програмата за професионално 

счетоводно образование с подходящо ниво на предходно образование и 

познания, с оглед осигуряване на фундамента, необходим за постигане 

на професионални знания, професионални умения и професионални 

ценности, етика и нагласи, които са нужни, за да се стане 

професионален счетоводител. 

8. Кандидатите, ставащи участници в програма за професионално 

счетоводно образование, притежават определен набор от знания, умения и 

професионални ценности, етика и нагласи. Обхватът на тези способности 

ще определи входящата точка за кандидатите по професионалните 

програми. Колкото по-ниски са изискванията на входа, толкова повече 

програмата за професионално счетоводно образование ще трябва да 

покрива. 

9. Началната точка на програмата за професионално счетоводно 

образование може да варира. Много програми за професионално 

счетоводно образование започват на нивото на магистърска степен на 

завършено висше образование. Други програми започват 

непосредствено на нивото на завършване на средно образование или на 

определено ниво на висшето образование, което е под това на 

придобита бакалавърска степен. Много от тези програми са 

организирани от самите професионални организации, а не от 

университетите и колежите. Някои програми отдават значение на 

практически опит, по-възрастни студенти, кандидати, включващи се в 

програмата по средата на тяхната професионална кариера и други 

начини на придобиване на познание. 

10. Какъвто и път да се избере, входящите изисквания би следвало да се 

съчетават по последователен начин с цялостната програма за 

професионално счетоводно образование, разработена от съответната 

професионална организация. Важно е кандидатите от всички възможни 

образователни маршрути, започващи от нивото на средно, по-високо 

или висше образование, да постигнат на етапа на придобиване на 

квалификация сравнимо равнище на професионална компетентност. 

Необходимо е входящото ниво да е достатъчно високо, така че да 

осигури увереност във вероятния успех на лицето по програмата за 

професионално счетоводно образование. 

11. Оценката за равносилност на квалификацията с входящ стандарт за 

университетска степен би следвало да се провери в съпоставка с 

референтните източници за стандартите, заедно с информацията, която 

е на разположение на организациите-членки на МФС (виж бележките 

по-долу). Дори и с тяхна помощ, оценяването на квалификацията може 

да е сложно и трудно, като точната оценка е възможна единствено след 

извършване преглед на конкретна, подробна информация за предметите 

и учебните програми. 
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12. Програмите за университетски степени могат да бъдат признати по 

закон, от утвърден незадължителен орган или от пазара. Признаването 

и оценката на тези програми може да се концентрира върху 

съдържанието, продължителността или други качествени аспекти. 

Бележки: 

Продължителността на програмите за придобиване на образователно-

квалификационна степен може да варира. В опит да стандартизира практиката, 

Декларацията от Болоня, подписана от 29 европейски страни през 1999 г, 

подкрепи възприемането на два основни вида образователни степени – 

бакалавърска и магистърска. Очаква се придобиването на бакалавърска степен 

да продължава поне три години. Базата данни на Националния информационен 

център за академично признаване във Великобритания (NARIC) сравнява 

стандартите за придобиване на квалификация със стандартите за входящи нива 

за получаване на степен – бакалавърска и магистърска образователно-

квалификационна степен (виж по-долу). 

Източниците, използвани от организациите-членки за рефериране към 

стандартите включват: 

Международно приравняване (International Comparisons), издадена от 

Националния информационен център за академично признаване във 

Великобритания (NARIC), по договор с правителството на Великобритания. 

Изданието включва квалификации както след завършване на средно, така и на 

висше образование в световен мащаб и обхваща около 180 страни. NARIC 

подпомага идентифицирането на квалификации, еквивалентни на 

университетска степен, както и на такива, равносилни на стандарт за влизане в 

университет. Британският NARIC е част от мрежата на NARIC в страните от 

Европейския съюз. 

Светът на познанието (The World of Learning), издадена от Europa Publications, 

изброява институциите в световен мащаб, които се приема, че са институции за 

висше образование, включително университети и колежи. 

В голям брой страни Националната служба за признаване на умения, 

придобити в чужбина (NOOSR), клон на Австралийското министерство на 

образованието, науката и обучението, публикува „Профил на образованието в 

страната” заедно с посочване на стандарта за образователно-

квалификационните степени. 
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 Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) предписва съдържанието на 

познавателния материал в програмите за професионално счетоводно 

образование, който кандидатите са длъжни да усвоят, за да придобият 

квалификация на професионален счетоводител. 

2. Целта на настоящия МСО е да гарантира, че кандидатите за членство в 

организация-членка на МФС притежават професионални счетоводни 

знания на достатъчно високо ниво, които да им позволят да изпълняват 

функциите си като компетентни професионални счетоводители във все 

по-сложни и изменчиви условия. Въпросът с поддържане на тази 

компетентност се разглежда в МСО 7 Продължаващо професионално 

развитие. 

3. Най-съществената научна част от програмите за професионално 

счетоводно образование е представена под три основни заглавия: 

(а) счетоводство, финанси и свързаните с тях знания; 

(б) организационни и бизнес знания; и 

(в) знания и компетентност по информационни технологии. 

Необходимите професионални умения и съдържанието на общото 

образование, професионалните ценности, етика и нагласи, както и 

изискванията, свързани с практическия опит, са изложени в МСО 3 

Професионални умения и общо образование, МСО 4 Професионални 

ценности, етика и нагласи и МСО 5 Изисквания за практически опит. 

Въведение 

4. Професионалното счетоводно образование може да се реализира в 

академична среда или в процеса на учебните занимания за 

придобиване на професионална квалификация, но би следвало да е 

поне равносилно на учебния процес за придобиване на образователна 

степен. Необходимо е кандидатите да усвоят професионалните знания, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи, както и да са в състояние да обединят тези елементи в едно 

цяло. 

5. Познавателният компонент на програмите за професионално 

счетоводно образование може да се използва също и за развиване на 

професионални умения. Настоящото знание може да остарее на по-

късен етап от професионалния живот. Поради това повърхностният 

подход към научните знания по широк кръг предмети не е в 

дългосрочен интерес на бъдещите професионални счетоводители и на 

професията. Необходимите интелектуални умения включват 

разбиране, прилагане, анализ и оценка. В течение на професионално 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 2 

занимание, продължаващо през целия живот, професионалните 

умения, ценности, етика и нагласи са по-важни от професионалната 

база знания, получени към момента на придобиване на квалификация. 

6. Точно толкова важно е и развиването на умения да се идентифицират 

проблемите и да се знае какви познания се изискват, както за да се 

идентифицират, така и за да се разрешат тези проблеми. Внушаването 

на ангажираност с учене в течение на целия живот е в крайна сметка 

по-важно отколкото което и да е отделно знание. Ученето през целия 

живот е умение, което е необходимо да бъде придобито, мисловна 

нагласа, която е необходимо да бъде развита и ценност, която 

обществото утвърждава. 

7. Обемът знания, които е необходимо да бъдат усвоени от 

професионалните счетоводители, за да изпълняват компетентно 

функциите си, непрестанно се променя и разширява. Местните условия 

също изискват видоизменения в необходимата база знания. Освен това, 

професионалните счетоводители по време на професионалното си 

развитие провеждат специализации. Поради тези причини настоящият 

МСО излага единствено широко определени заглавия на предметите с 

презумпцията, че е необходимо професионалните счетоводители 

непрестанно да актуализират знанията си. 

8. Макар настоящият МСО да се концентрира главно върху 

професионалните знания, изисквани за да се изпълняват функциите на 

професионален счетоводител, стандартът включва също и 

компетентността по компонента на програмата, свързан с 

информационните технологии. 

9. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО са описани подробно в Общата рамка за международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители. 

Дата на влизане в сила 

10. Настоящият МСО влиза в сила от 1 януари 2005 г. 

Съдържание на програмите за професионално счетоводно 
образование 

11. Изучаването на професионалното счетоводство би следвало да е 

част от програмата преди придобиване на квалификация. 

Учебният процес би следвало да е с продължителност и 

интензивност, достатъчни да позволят на кандидатите да 

придобият изискваните за професионалната компетентност 

професионални знания. 

12. Компонентът на професионалните знания по счетоводство от 

образованието преди придобиване на квалификация би следвало 
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 да се състои от поне две години редовно обучение (или техния 

еквивалент при частична заангажираност). 

13. За да придобият тези познания, студентите би следвало да са 

записани в програма за придобиване на образователно-

квалификационна степен по счетоводство или за придобиване на 

професионална квалификация. 

14. Съдържанието на професионалното образование по счетоводство 

би следвало да се състои от: 

 счетоводство, финанси и свързаните с тях знания; 

 организационни и бизнес знания; и 

 знания и компетентност по информационни технологии. 

15. Компонентът на професионалните знания по счетоводство допълва 

непрофесионалните знания, както и интелектуалните, личностни, 

междуличностни, комуникативни, организационни и управленски 

умения, развити по време на общото образование. 

16. Обсъжданите в настоящия МСО предмети не е задължително да бъдат 

завършени в посочения ред. Така например, професионалното 

счетоводно образование може да бъде придобито паралелно с общото 

образование по време на следване за университетска степен, или може 

да бъде получено по учебна програма за напреднали след завършване 

на друга учебна програма на нивото на университетска степен. 

Обучаваните лица могат да вземат несчетоводна степен, или изобщо да 

нямат образователна степен, а впоследствие да придобият 

необходимите знания по предмети на професионалното счетоводство 

посредством учебна подготовка за изпити пред професионалната 

организация. В такъв случай е необходимо учебният конспект на 

професионалната организация да обхваща цялото съдържание на 

изброените тук предмети. В допълнение, предметите и елементите на 

програмата могат да са обединени в едно цяло, например чрез 

включване на аспекти на знанията по информационни технологии в 

определени счетоводни курсове. Това може да подпомогне учебния 

процес и да улесни кандидатите в разбирането как отделните 

компоненти са взаимосвързани. 

17. Компонентът на професионалните знания по счетоводство 

представлява само част от образователната програма преди 

придобиване на квалификация. Този компонент може да бъде усвоен в 

академична среда или извън нея. Някои програми за получаване на 

образователно-квалификационна степен, в допълнение към 

изискването за до двегодишни общообразователни учебни занимания, 

могат да посветят като минимум още две години на учебна подготовка 

по счетоводство. По-специализирани програми за степени по 
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счетоводство могат да включат общите учебни занимания в рамките на 

тригодишна програма. Точната комбинация от общообразователна 

подготовка, изучаване на счетоводни дисциплини и практически опит 

може да се различава при отделните програми, стига да се постига 

еквивалентна професионална компетентност. 

18. Знанията по счетоводство, финанси и свързания с тях учебен материал 

осигуряват основния технически фундамент, който е от особена 

важност за успешна кариера като професионален счетоводител. 

Съчетанието на теми може да варира в зависимост от условията на 

мястото и отрасъла, в които работят лицата. Учебната програма по 

счетоводство също се променя и ще продължи да се променя в отговор 

на бързо изменящото се пазарно търсене. В учебния план влизат нови 

теми, а относителната тежест на отделните теми се променя. 

Организациите-членки могат да пожелаят да добавят теми или да 

променят баланса в техните програми, за да отговорят на 

потребностите на тяхната конкретна среда. 

19. Организационните и бизнес знания осигуряват контекста, в който 

работят професионалните счетоводители. Широките познания за 

стопанските организации, правителствените организации и 

организациите с идеална цел са важни за професионалните 

счетоводители. Организационните и бизнес знания включват въпроси, 

свързани с това, как са организирани, финансирани и управлявани 

отделните стопански дейности, както и глобалната среда, в която 

оперира бизнесът. 

20. Информационните технологии трансформираха ролята на 

професионалния счетоводител. Професионалният счетоводител не 

само използва информационните системи и упражнява умения за ИТ 

контрол, но също така играе и важна роля като част от екипа по 

оценка, проектиране и управление на такива системи. 

21. Относителната тежест на отделните предмети може да варира между 

програмите. Трите области на знанието не са представени по начин, 

който да указва тяхното относително значение или порядък. 

Изследването на компетентността е полезен начин да се определи 

относителната тежест на отделните предмети. 

22. Изброените по-долу предмети представляват минимума от тематични 

области в образователните програми по професионално счетоводство. 

Относителната дълбочина и обхват, обаче, ще зависят от 

потребностите на отделните организации-членки на МФС и от 

евентуални ограничения, наложени им от установените по закон 

власти. 

23. Компонентът счетоводство, финанси и свързаните с тях знания, би 

следвало да включва учебни предмети от следните области: 

 42



МСО 2: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 2 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 С
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

И
 З

А
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

  финансово счетоводство и отчетност; 

 управленско счетоводство и контрол; 

 данъчно облагане; 

 търговско право; 

 одит и изразяване на сигурност; 

 финанси и финансов мениджмънт; и 

 професионални ценности и етика. 

24. Частта, отнасяща се до счетоводството, финансите и свързаните с тях 

знания, доразвива и обединява знанията, уменията и професионалните 

ценности, етика и нагласи, придобити от другаде в едно цяло в рамките 

на учебните предмети от областите, които всички професионални 

счетоводители е нужно да изучават. Тя дава на студентите 

необходимите теоретични и методологически счетоводни знания и 

интелектуални умения, включително разбиране за професионалните 

ценности и етика. Тази част трябва да бъде преподавана като минимум 

на нивото на образователна степен по счетоводство. Тази част 

включва: 

(а) история на счетоводната професия и счетоводната мисъл; 

(б) съдържание, понятия и концепции, структура и значение на 

отчитането на организационните дейности, както за вътрешна, така 

и за външна употреба, включително информационните потребности 

на вземащите финансовите решения лица и критическа оценка на 

ролята на счетоводната информация за удовлетворяване на тези 

потребности; 

(в) национални и международни счетоводни и одиторски стандарти; 

(г) нормативна уредба на счетоводството; 

(д) управленско счетоводство, включително планиране и бюджетиране, 

управление на разходите, контрол върху качеството, оценка на 

резултатите от дейността и съотнасяне към еталон; 

(е) понятията и концепциите, методите и процедурите за контрол, 

които осигуряват точността и интегритета на финансовите данни и 

предпазване на стопанските активи; 

(ж) данъчно облагане и неговото въздействие върху финансовите и 

управленски решения; 

(з) знания за юридическата среда на бизнеса, включително търговско 

право и право в областта на ценните книжа, уместни за ролята на 

професията в конкретната страна; 
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(и) същността на одита и други услуги за изразяване на сигурност, 

включително оценка на риска и разкриване на измами, както и 

интелектуалната и процедурна основа за тяхното извършване; 

(й) знания за финансите и финансовото управление, включително 

анализ на финансови отчети, финансови инструменти, капиталови 

пазари – както национални, така и международни – и управление на 

ресурсите; 

(к) етични и професионални отговорности на професионалния 

счетоводител по отношение както на професионалната, така и на 

по-широката обществена среда (виж също МСО 4 Професионални 

ценности, етика и нагласи); 

(л) счетоводни въпроси, свързани с правителствения сектор и 

организациите с идеална цел; и 

(м) използване на нефинансови измерители на резултатите от дейността 

в бизнеса. 

25. Компонентът организационни и бизнес знания би следвало да 

включва учебни предмети от следните области: 

 икономика; 

 бизнес среда; 

 корпоративно управление; 

 бизнес етика; 

 финансови пазари; 

 количествени методи; 

 организационно поведение; 

 вземане на управленски и стратегически решения; 

 маркетинг; и 

 международен бизнес и глобализация. 

26. Организационното и бизнес образование въоръжава бъдещите 

професионални счетоводители със знания за средата, в която действат 

работодателите и клиентите. То предоставя също така и контекста за 

прилагане на всички професионални умения, придобити по време на 

процеса преди получаване на квалификация. Да си в състояние да 

разбереш е различно от това да притежаваш способностите и опита да 

предприемеш, участваш и да допринесеш за организационното и бизнес 

управление. 

27. Организационното и бизнес образование осигурява: 
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 (а) знания по макро и микро икономика; 

(б) знания за икономическите и финансови пазари и начина, по който те 

функционират; 

(в) прилагането на количествени и статистически методи за 

разрешаване на стопански проблеми; 

(г) разбиране за ролята на професионалния счетоводител в 

корпоративното управление и бизнес етиката; 

(д) разбиране за организациите и средата, в която те оперират, 

включително основните икономически, правни, политически, 

социални, методологически, международни и културни сили и 

тяхното влияние и ценности; 

(е) разбиране на въпросите, свързани с опазване на околната среда и 

устойчивото развитие; 

(ж) разбиране за междуличностната и групова динамика в 

организациите, включително методите за предизвикване и 

управление на промени в организациите; 

(з) разбиране по въпросите на персонала и човешките ресурси, 

управлението на хора, управление на проекти и маркетинг; 

(и) разбиране за стратегията и аргументирането на решения, 

включително бизнес консултации, стратегическо управление и 

общо управление; 

(й) разбиране за организационния и оперативния риск; 

(к) базови знания по международна търговия и финанси и начините, по 

които се осъществява международният бизнес, както и процесът на 

глобализация; и 

(л) способността да се обединяват гореизброените компоненти за 

постигане на стратегически цели. 

28. Компонентът информационни технологии би следвало да включва 

учебни предмети от следните области и следните компетентности: 

 общо познание по информационни технологии; 

 знания по ИТ контрол; 

 компетентност в областта на ИТ контрола; 

 компетентност като потребител на информационни 

технологии; и 
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 една, или съчетание от няколко, компетентности в ролята на 

мениджър, оценител или специалист по проектиране на 

информационни системи. 

29. Като част от тяхното образование преди придобиване на 

квалификация, от всички професионални счетоводители се очаква да 

участват в поне една от ролите на мениджър, специалист по 

проектиране или оценител на информационни системи или в съчетание 

от тези роли. 

30. Към момента на придобиване на квалификация, от кандидатите се 

очаква да притежават знания и разбиране за елементите на 

компетентност в поне една от тези роли. Това може да бъде доказано 

чрез възможността да се опише или обясни значението на въпросите, 

свързани с изброените компетентности в подходящи бизнес условия. 

Кандидатът е длъжен да е в състояние да участва ефективно в 

дейностите, изброени в настоящия раздел, като част от екип или под 

надзор, но от него не се очаква да демонстрира високо ниво по всяка от 

тези компетентности. 

31. Потребителите на различните информационни технологии използват 

ИТ инструментариум и методи, които да им помогнат да постигнат 

собствените си цели или да съдействат на други лица да постигнат 

целите си. Следните широко определени области на компетентност се 

отнасят до ролята на потребител: 

(а) прилагане на подходящи ИТ системи и инструментариум по 

отношение на бизнес и счетоводни проблеми; 

(б) демонстриране на разбиране на бизнес и счетоводните системи; и 

(в) прилагане на контроли към персоналните системи. 

32. Компонентът знания по информационни технологии може да бъде 

осигурен по разнообразни начини, вероятно като отделни курсове или 

посредством интегриране на този предмет в компонента 

организационни и бизнес знания или в компонента счетоводни и 

свързани със счетоводството знания. Компетентност може също така 

да бъде постигната посредством трудов опит в допълнение към 

компонента знания по информационни технологии. За компонента 

официално образование по информационни технологии би следвало да 

се използва изучаването на казуси, взаимодействие с опитни 

професионалисти и подобни методи, с оглед по-добро представяне на 

предмета и подпомагане на студентите в придобиването на 

практически умения в съчетание с подходящ ИТ практически опит. 
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Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) предписва съчетанието от качества, които 

се изискват от кандидатите, за да придобият квалификация на 

професионален счетоводител. Част от целта на настоящия МСО е да 

покаже как общото образование, което може да е получено по най-

разнообразни начини и в различен контекст, може да допринесе за 

развитие на тези умения. 

2. Целта на настоящия МСО е да гарантира, че кандидатите за членство в 

организация-членка на МФС са въоръжени с подходящото съчетание от 

умения (интелектуални, методологически, личностни, междуличностни 

и организационни) за изпълнение функциите на професионален 

счетоводител. То им позволява да осъществяват дейността си в 

продължение на професионалния си живот като компетентни 

професионалисти във все по-сложна и взискателна среда. 

3. Уменията, от които се нуждаят професионалните счетоводители, са 

групирани в пет основни категории: 

(а) интелектуални умения; 

(б) методологически и функционални умения; 

(в) личностни умения; 

(г) междуличностни и комуникационни умения; и 

(д) организационни умения и умения по бизнес мениджмънт. 

4. Настоящият МСО разглежда също несвързаните с бизнеса учебни 

занимания, които допринасят за развитие на тези умения и могат да 

формират част от общото образование. Стандартът не обхваща 

професионалното счетоводно образование, професионалните ценности, 

етика и нагласи, изискванията за практически опит или оценяването на 

професионалната компетентност (моля вижте МСО 2 Съдържание на 

програмите за професионално счетоводно образование, МСО 4 

Професионални ценности, етика и нагласи, МСО 5 Изисквания за 

практически опит и МСО 6 Оценка на професионалните способности 

и компетентност). 

Въведение 

5. Уменията са част от набора от способности, нужни на професионалните 

счетоводители, с оглед демонстриране на компетентност. Тези 

способности включват знания, умения, професионални ценности, етика и 

нагласи. Способностите са признак за потенциална компетентност, която 

може да бъде пренасяна през различни условия на средата. Важно е да се 

гарантира, че програмите за професионално счетоводно образование 
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обединяват в едно цяло развитието на знания, умения, професионални 

ценности, етика и нагласи. 

6. Нарастващите очаквания на работодателите, клиентите и 

обществеността относно това, което професионалните счетоводители 

допринасят в работата си и спрямо обществото, по принцип става 

причина за по-силно акцентиране върху професионалните умения. 

7. Разнообразните умения се класифицират и описват по няколко начина. 

Списъкът, изложен в параграфи 13 – 18 не е изчерпателни. 

8. Подходящите умения позволяват на професионалния счетоводител да 

използва по успешен начин знанията, придобити посредством общото 

образование. Тези умения не винаги са придобити чрез специални, 

посветени на тях курсове, а по-скоро вследствие общия резултат от 

програмата за професионално счетоводно образование, както и от 

практическия опит, развити допълнително посредством учене през целия 

живот. Професионалните умения винаги ще бъдат най-успешно 

прилагани, ако се използват по етичен начин (виж МСО 4 

Професионални ценности, етика и нагласи). Някои умения се съдържат 

по подразбиране в образователните програми. Може да е необходимо да 

се открои как разнообразните дейности по усвояване на знания развиват 

тези умения. 

9. Подходящите умения могат да дадат на професионалните 

счетоводители конкурентно предимство в пазарните условия и да са им 

полезни в течение на целия професионален живот. Към момента на 

придобиване на квалификация, обаче, не всички от тези умения са 

развити в пълна степен. Някои от тях могат да са във фокуса на 

продължаващото професионално развитие. 

10. Добрият фундамент на общото образование, макар и да не 

представлява цел сам по себе си, е начин да се подпомогнат 

кандидатите да станат лица с широки разбирания, които мислят и 

комуникират ефективно и които притежават базата да провеждат 

разследване, да прилагат логическо мислене и да предприемат 

критически анализ. Този фундамент позволява на кандидатите да 

вземат решения в по-широкия контекст на обществото, да упражняват 

добри преценки и професионална компетентност, да взаимодействат с 

разнообразни групи хора, да мислят глобално и да поставят началото 

на процеса на професионалното си израстване. Придобиването на тези 

умения е по-важно от начина, по които са усвоени. 

11. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО са описани подробно в Общата рамка за международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители. 
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Дата на влизане в сила 

12. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2005 г. 

Професионални умения 

13. Лицата, стремящи се да станат професионални счетоводители, би 

следвало да придобият следните умения: 

(a)  интелектуални умения; 

(б)  методологически и функционални умения; 

(в)  личностни умения; 

(г)  междуличностни и комуникативни умения; и 

(д)  организационни умения и умения по бизнес мениджмънт  

14. Интелектуалните умения често се разделят на шест нива. Във възходящ 

ред това са: знания, разбиране, прилагане, анализ, синтез (да се 

комбинират знания от няколко области, да се предвижда и да се правят 

заключения) и оценяване. Важно е кандидатите към момента на 

придобиване на квалификацията да са достигнали най-високите нива. 

Интелектуалните умения позволяват на професионалния счетоводител да 

разрешава проблеми, да взема решения и да упражнява добра преценка в 

сложни организационни ситуации. Тези умения често са продукт на 

широко общо образование. Необходимите интелектуални умения 

включват следното. 

(a)  възможността да се намира, получава, организира и разбира 

информация от лица и от печатни и електронни източници; 

(б)  способността за разследване, проучване, логическо и аналитично 

мислене, излагане на аргументи и критически анализ; и 

(в)  възможността да се идентифицират и разрешават неструктурирани 

проблеми, които могат да възникват в непозната среда. 

15. Методологическите и функционални умения се състоят както от общи 

умения, така и от умения, специфични за счетоводството. Те включват: 

(a)  математически умения (математически и статистически 

приложения) и опитност в областта на информационните 

технологии; 

(б)  моделиране на решения и анализ на риска; 

(в)  оценяване; 

(г)  отчетност; и 

(д)  спазване на законодателни и регулаторни изисквания. 

16. Личностните умения се отнасят до нагласите и поведението на 

професионалните счетоводители. Развиването на тези умения 
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подпомага индивидуалното усвояване на знания и личностното 

усъвършенстване. Те включват: 

(a)  самоорганизираност; 

(б)  инициативност, влияние и самообразование; 

(в)  способност да се избира и придава приоритет в рамките на 

ограничени ресурси и да се организира дейността по такъв начин, 

че да бъдат съблюдавани кратки срокове; 

(г)  способността да се предвиждат промените и да се осъществява 

адаптация към тях; 

(д)  отчитане на последствията за професионалните ценности, етика и 

нагласи при вземане на решение; и 

(е)  професионален скептицизъм. 

17. Междуличностните и комуникативни умения позволяват на 

професионалния счетоводител да работи съвместно с други лица за 

постигане на общото благо за организацията, да получава и предава 

информация, да формира аргументирани преценки и да взема 

ефективни решения. Компонентите на междуличностните и 

комуникативни умения включват способността: 

(a)  да се работи съвместно с други лица в процес на консултации, да се 

предотвратяват и разрешават конфликти; 

(б)  да се работи в екип; 

(в)  да се взаимодейства с хора, разнообразни в културно и 

интелектуално отношение; 

(г)  да се договарят приемливи решения и да се постига съгласие в 

професионални ситуации; 

(д)  да се работи ефективно в мултикултурна среда; 

(е)  да се представят, обсъждат, докладват и защитават виждания по 

ефективен начин посредством официална, неформална, писмена и 

устна комуникация; и 

(ж)  да се слуша и чете ефективно, включително да се проявява 

чувствителност към културни и езикови различия. 

18. Организационните умения и уменията по бизнес мениджмънт стават 

все по-важни за професионалните счетоводители. От професионалните 

счетоводители се изисква да играят по-активна роля в ежедневното 

управление на организациите. Докато преди ролята им може да е била 

ограничена до осигуряване на данни, които да се използват от други 

лица, днес професионалните счетоводители често са част от екипа, 

отговорен за вземането на решения. В резултат е важно те да разбират 

всички аспекти на това как работи дадена организация. Следователно 

професионалните счетоводители са длъжни да развиват широк бизнес 

поглед, както и политическа осъзнатост и глобално виждане. 

Организационните умения и уменията по бизнес мениджмънт 

включват: 
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(a)  стратегическо планиране, управление на проекти, управление на 

хора и ресурси и вземане на решения; 

(б) способността да се организира и да се делегират задачи, да се 

мотивират и развиват хората; 

(в)  лидерство; и 

(г)  професионална преценка и прозорливост. 

Общо образование 

19. Всички програми за професионално образование следва да 

включват и известен дял от общо образование. 

20. Широкото общо образование може да допринесе съществено за 

придобиване на професионални умения (виж също МСО 1 Входящи 

изисквания на програма за професионално счетоводно образование). 

Изискванията по отношение на общото образование варират 

значително при отделните програми и между отделните страни. 

Общото образование се концентрира върху развиването на 

непрофесионално познание, интелектуални умения, личностни умения, 

междуличностни и комуникативни умения, както и организационни и 

управленски умения. 

21. Широкото общо образование може да насърчи ученето през целия 

живот и да осигури основата, върху която да се надгражда 

професионалната и счетоводна учебна подготовка. То може да се 

състои от: 

(a)  разбиране за потока от идеи и събития в историята, различните 

култури в съвременния свят и международна гледна точка; 

(б)  базови познания за човешкото поведение; 

(в)  усещане за широтата на идеите, въпросите и контрастиращите 

икономически, политически и социални сили в света; 

(г)  опит в проучването и оценяването на количествени данни; 

(д)  способността да се провежда разследване, да се мисли 

логически и да се разбира критичното мислене; 

(е)  оценяване на изкуството, литературата и науката; 

(ж)  осъзнаване на личните и социални ценности и процеса на 

изследване и преценка; и 

(з)  опит в извършването на ценностни преценки. 

22. Общо образование може да се постигне по множество различни начини 

и в различни условия. Общото образование може да се получи на всеки 

един етап от програма за придобиване на образователна степен, като 
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останалата част от програмата е посветена на теми по професионално 

счетоводство, включително счетоводство, финанси и свързаните с тях 

знания, организационни и бизнес знания, както и знания за 

информационните технологии. (виж МСО 2 Съдържание на 

програмите за професионално счетоводно образование). Общото 

образование може също така да бъде напълно интегрирано в 

програмите за счетоводна степен, като осигуряването на условия за 

придобиване на ключови умения е разпростряно в рамките на цялата 

програма. 

23. Кандидатите могат също да получат несчетоводни образователни 

степени и впоследствие да придобият необходимите знания по 

предмети на професионалното счетоводство при подготовката им за 

изпитите, организирани от професионалната организация. Кандидатите 

могат също да придобият ключови умения посредством опит по време 

на работа, съчетан с подготовка за изпитите. Тази комбинация би 

включвала елементи на общообразователни знания и умения и така би 

развила компетентността и способностите, включително лежащите в 

основата им методологически знания, изисквани за придобиване на 

квалификация като професионален счетоводител. 

24. Следователно, начинът, по който тези умения се придобиват, може да 

се различава от една организация-членка на МФС до друга. 

Въвеждането и изпълнението на настоящия МСО зависи от културната 

среда, в която оперира всяка организация-членка и от преобладаващата 

образователна инфраструктура. В резултат, част от общото 

образование може да се придобие по време на широк, и вероятно 

удължен, период на средно образование преди висшето образование. 
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 Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) предписва професионалните ценности, 

етика и нагласи, които професионалните счетоводители би следвало да 

придобият по време на образователната програма, водеща до 

получаване на квалификация. 

2. Целта на настоящия МСО е да гарантира, че кандидатите за членство в 

организация-членка на МФС притежават подходящите професионални 

ценности, етика и нагласи, за да изпълняват функциите на 

професионални счетоводители. 

3. МФС отчита, че счетоводната професия в световен мащаб 

функционира в мултикултурна и с различни нормативни изисквания 

среда. Независимо от това, Съветът за международни стандарти по 

етика за счетоводители (СМСЕС) е разработил Етичен кодекс на 

професионалните счетоводители (Кодекс на СМСЕС). 

Професионалните ценности и етика са пряко свързани с мисията на 

МФС да развива и утвърждава професията, за да може тя да предоставя 

услуги с постоянно, високо качество в обществен интерес. 

Въведение 

4. Обществото има високи очаквания от счетоводната професия. За 

професионалните счетоводители е важно да приемат и спазват етични 

принципи, които да регулират всички техни взаимоотношения. 

Професионалните ценности, етика и нагласи идентифицират 

професионалните счетоводители като членове на професията и 

придават облик на всичко, което те извършват в качеството си на 

професионалисти. Организациите-членки носят отговорност да 

гарантират, че техните членове притежават адекватно разбиране за 

принципите на професионалната етика и лежащата в основата й 

логическа обосновка на ограниченията, които професионалната етика 

налага на професионалните счетоводители. 

5. Доколкото професионалните счетоводители имат определена роля, 

която да играят в процеса на вземане на решения, необходимо е те да 

оценяват цялостно потенциалните етични последствия от 

професионалните и управленски решения. Те трябва също да осъзнават 

и напрежението, който може да съпътства лицата, ангажирани с 

процеса на вземане на решения при съблюдаване и отстояване на 

етичните принципи. Това е валидно, независимо дали работят на 

публична практика, в промишлеността или търговията, в публичния 

сектор или образованието. 

6. Професионалните счетоводители осъществяват дейността си в един 

променящ се свят. Доброто управление, както фирмено, така и 

публично, зависи в голяма степен от придържането към 
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професионални ценности, етика и нагласи. При тези обстоятелства 

ясното разбиране на етичните принципи, както и съответното 

образование, е от особена важност. 

7. МФС счита, че организациите-членки имат задължение към техните 

настоящи и бъдещи членове, както и към обществото като цяло, да 

гарантират, че членовете им притежават непрестанно разбиране за 

професионалните ценности, етика и нагласи. Необходимо е това 

разбиране да е достатъчно, за да им позволи да оперират ефективно и 

по почтен и прозорлив начин в една променяща се среда. Целта на 

настоящия МСО е да подпомогне организациите-членки в тази задача. 

8. На професионалните ценности, етика и нагласи трябва да се отдава 

дължимото в образователната рамка. За да могат професионалните 

счетоводители да възприемат професионалните ценности, етика и 

нагласи като важни за тяхната дейност, от съществено значение е те да 

не схващат третирането на професионалните ценности, етика и нагласи 

като периферно по отношение на основните им образователни 

програми. 

9. Необходимо е педагозите и професионалните организации да правят 

разграничение между преподаване на студентите на професионалните 

ценности, етика и нагласи, от една страна, и развиване и внушаване на 

етично поведение, от друга. Развиването на професионалните 

ценности, етика и нагласи трябва да започне на ранен етап в 

образованието на професионалния счетоводител и да бъде непрестанно 

акцентирано в продължение на професионалната му кариера. 

Професионалният счетоводител трябва да разглежда този процес като 

част от ученето през целия живот. 

10. Необходимо е образователните програми да разглеждат етичните 

правила по един позитивен начин, в дух на съпричастност, например, 

като се изследват връзките между етичното поведение, фирмените 

фалити и измамите. Важно е професионалните счетоводители да се 

учат от опита си. Като се има пред вид това, необходимо е, когато от 

студентите се изисква да разгледат случай от практиката, 

образователните програми да включват разсъждения относно това, 

какво е станало както трябва, какво не е сработило и какъв подход би 

следвало да се възприеме в бъдеще при подобни обстоятелства. 

11. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО са описани подробно в Общата рамка за международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители. 

Дата на влизане в сила 

12. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2005 г. 
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 Професионални ценности, етика и нагласи 

13. Програмата за професионално счетоводно образование би следвало 

да осигурява на потенциалните професионални счетоводители 

обща рамка на професионалните ценности, етика и нагласи за 

упражняване на професионална преценка и за постъпване на 

етичен начин, който в най-голяма степен е в интерес на 

обществото и професията. 

14. Необходимите на професионалните счетоводители ценности, етика 

и нагласи включват ангажираност със спазване на изискванията 

на местните етични кодекси, които следва да бъдат в съответствие 

с Кодекса на СМСЕС. 

15. Включването на ценностите и нагласите в образователните 

програми за професионални счетоводители би следвало да доведе 

до ангажираност с: 

(а) обществения интерес и чувствителност към социалните 

отговорности; 

(б) непрестанното усъвършенстване и учене през целия живот; 

(в) надеждност, отговорност, своевременност, любезност и 

уважение; и 

(г) нормативната уредба и законите. 

16. Макар че подходът на всяка програма към усвояване на 

професионалните ценности, етика и нагласи да отразява 

собствената й национална и културна среда и цели, като минимум 

всички програми би следвало да включват: 

(а) същността на етиката; 

(б) различията между подхода спрямо етиката на база подробни 

правила и подхода на база обща рамка, техните 

преимущества и недостатъци; 

(в) спазване изискванията на фундаменталните етични 

принципи за почтеност, обективност, ангажираност с 

професионалната компетентност и надлежна грижа, и 

конфиденциалност; 

(г) професионално поведение и спазване на изискванията на 

методологическите стандарти; 

(д) концепции за независимост, скептицизъм, отчетност и 

обществени очаквания; 

(е) етиката и професията: социална отговорност; 
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(ж) етика и закон, включително взаимовръзката между законите, 

нормативните актове и обществения интерес; 

(з) последствия от неетичното поведение за индивида, за 

професията и за обществото като цяло; 

(и) етиката в отношение към бизнеса и доброто управление; и 

(к) етиката и отделният професионален счетоводител: подаване 

на сигнали за нередности, конфликт на интереси, етични 

дилеми и тяхното разрешаване. 

Преподаване на професионалните ценности, етика и нагласи 

17. Поради важността на професионалните ценности, етика и нагласи за 

бъдещите професионални счетоводители, представянето на темата може 

първоначално да се третира като отделен предмет. С напредването на 

студентите и придобиването от тяхна страна на по-широки познания по 

другите предмети, ще бъде целесъобразно предметите да се обединят. 

Това ще насърчи студентите да търсят и разглеждат възможните етични 

последствия на проблеми, обсъждани по време на изучаването на други 

предмети. 

18. Студентите трябва да разберат, че ценностите, етиката и нагласите 

засягат всичко, което професионалните счетоводители извършват и 

начина, по който те допринасят за доверието в пазара. Последващите 

трактовки могат да разгледат конкретните етични въпроси, пред които 

е вероятно да се изправят всички професионални счетоводители, както 

и въпросите, с които е по-вероятно да се сблъскат професионалните 

счетоводители на публична практика във всяка конкретна културна 

среда. 

19. Студентите трябва да се насърчават да изучават ролята на уместните 

етични кодекси, както и да ги оценяват критически. Студентите могат 

да бъдат приканени да разглеждат професионалните изложения в тази 

област като позитивно усилие за създаване на обща рамка на доверие и 

почтеност, в границите на която професионалните счетоводители да 

могат да осъществяват дейността си. Необходимо е студентите да 

бъдат окуражавани да изследват етичните изложения в други 

професионални области, както и да проучват и обсъждат други 

потенциални подходи на счетоводната професия. Механичното 

наизустяване на кодекси и последващите тестове за запаметяване няма 

да доведат до желания ефект. 

20. Представянето на професионалните ценности, етика и нагласи пред 

студентите по счетоводство може да бъде подкрепено в значителна 

степен чрез използване на подходи, при които се изисква участие от 

страна на студентите. Те могат да включват: 
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 (а) използване на преподавателски материали като например 

многоизмерни казуси; 

(б) ролеви игри; 

(в) обсъждане на подбрани текстове и видео материали; 

(г) анализ на бизнес ситуации от реалния живот, включващи етични 

дилеми; 

(д) обсъждане на дисциплинарни становища и констатации; и 

(е) семинари с лектори, притежаващи опит в корпоративното и 

професионално вземане на решения. 

21. Подобни занятия, изискващи участие, ще накарат заангажираните лица 

да осъзнаят в по-голяма степен етичните последствия и потенциалните 

конфликти за отделните лица и бизнеси, които могат да възникнат от 

това, че трябва да се вземат сложни управленски решения. Програмите 

за дистанционно обучение, обаче, могат да са ограничени при 

предлагане на цялата тази практика, предполагаща участие, тъй като за 

разширяване на образователния опит трябва да се използват колкото е 

възможно повече подходи. 

22. Важно е професионалните счетоводители да се учат от собствения си 

етичен опит. Като се има пред вид това, необходимо е, когато от 

студентите се изисква да разгледат случай от практиката, 

образователните програми да включват разсъждения относно това, 

какво е станало както трябва, какво не е сработило и какъв подход би 

следвало да се възприеме в бъдеще при подобни обстоятелства. 

Усвояване на знания на работното място и професионалните ценности, 

етика и нагласи 

23. Професионалните ценности, етика и нагласи засягат дейността на 

всички професионални счетоводители. Правилното етично поведение е 

толкова важно, колкото и методологическата  компетентност. 

Организациите-членки изискват стажантите да получат подходящо 

обучение и практически опит преди допускане до членство. Съответно 

периодът на стажа и практическия опит е необходимо да бъде така 

структуриран, че да даде на стажантите възможност да наблюдават 

прилагането на професионалните ценности, етика и нагласи в работна 

ситуация. 

24. Лицата, отговорни за надзора над  практическия стаж е необходимо да 

акцентират пред стажантите етичните измерения на ролята, която 

професионалните счетоводители играят на работното място. Това може 

да стане, като стажантите бъдат насърчавани да идентифицират 

евентуални очевидни етични последствия и конфликти в работата си, да 

 59



МСО 4: ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ, ЕТИКА И НАГЛАСИES 

МСО 4 

формират предварително виждане по такива случаи и да ги обсъждат с 

по-старшите от тях. 

25. В допълнение към обсъждането с по-старшите по ранг и наставниците, 

съществуват и други начини стажантите да дискутират етичните 

въпроси, например, чрез обсъждане или събеседване с други 

служители в рамките на организацията. 

26. За стажантите и наскоро придобилите квалификация като 

професионални счетоводители лица ще бъде от полза също така да 

присъстват и участват в дискусии по съответни въпроси, отнасящи се 

до работата на техните работодатели, която може да бъде схващана 

като имаща определени етични последствия, като например конфликт 

на интереси, свързан с: 

(а) трудовите отговорности на професионалните счетоводители 

(включително отговорностите, определени от политиката на 

организациите и указанията на надзорниците) и техните 

професионални отговорности (както са дефинирани, наред с 

други източници, и от техния професионален кодекс за 

поведение); 

(б) конфиденциалност на информацията, включително границите на 

конфиденциалността; 

(в) структурата и целта на професионалните асоциации 

(включително лобистки дейности от името на членовете); и 

(г) различните начини, по които професионалните счетоводители 

могат да бъдат изправени пред конфликт на интереси, 

включително например, неправомерно застъпничество и 

манипулиране на печалбата. 

27. Етични проблеми и потенциални дилеми могат да възникнат. Когато 

съществува съмнение относно етичните аспекти на определен курс на 

действие или ситуация, необходимо е стажантите да се консултират с 

признат референтен източник-еталон по етичните въпроси, в рамките 

на работната им среда или в рамките на организацията-членка, в 

зависимост от това кой е най-целесъобразният начин на действие. 
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 Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) предписва практическия опит, който 

организациите-членки би следвало да изискват техните членове да 

получат преди да придобият квалификация като професионални 

счетоводители. 

2. Целта на настоящия МСО е са гарантира, че кандидатите, стремящи се 

към квалификация като професионални счетоводители, са придобили, 

към момента на получаване на квалификацията, практическия опит, 

който се счита за целесъобразен, за да изпълняват функциите на 

професионални счетоводители. 

3. След придобиване на квалификация може да е необходимо по-

нататъшно развитие, за да достигнат кандидатите нивото на регистриран 

одитор или някаква друга форма на специализация. Във всеки случай ще 

се изисква учене през целия живот с оглед развиване и поддържане на 

професионална компетентност (виж също МСО 7 Продължаващо 

професионално развитие). 

Въведение 

4. Практическият опит, придобит посредством изпълняване дейността на 

професионален счетоводител, в допълнение към усвояването на знания 

чрез програмите за професионално счетоводно образование, се счита за 

необходим преди кандидатите да могат да се представят пред 

обществеността като професионални счетоводители (виж също МСО 3 

Професионални умения и общо образование). Като се има пред вид 

многообразието от обстоятелства, обграждащи професионалните 

организации в областта на счетоводството в световен мащаб, 

изискването за практически опит може да варира при отделните 

организации. 

5. Балансът между практическия опит и академичния учебен процес или 

учебната подготовка за професионална квалификация може да варира 

при отделните квалификации. Необходимо е организациите-членки на 

МФС да адаптират изискванията си за практически опит, за да 

удовлетворят собствените си потребности и изисквания, изискванията 

на съответните регулаторни органи, както и обществените очаквания, 

че професионалните счетоводители са компетентни. 

6. По света не се използва една-единствена комбинация от образование и 

опит, изисквани при подготовката за придобиване на квалификация 

като професионален счетоводител. Когато образователните изисквания 

са разширени, така че да обхванат практически бизнес и счетоводни 

приложения, то тогава част от това образование може да допринесе за 

някои от изискванията за практически опит. 
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7. Работодателите, колегите и наставниците играят важни роли при 

планиране и текущо наблюдение на практическия опит, придобиван от 

стажантите. 

8. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО са описани подробно в Общата рамка за международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители. 
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 Дата на влизане в сила 

9. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2005 г. 

Изисквания за практически опит 

10. Периодът на практическия опит при извършване дейността на 

професионалните счетоводители би следвало да представлява част 

от програмата преди придобиване на квалификация. Този период 

би следвало да е достатъчно дълъг и достатъчно интензивен, така 

че да позволи на кандидатите да докажат, че са придобили 

професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, изисквани, за да 

могат да осъществяват дейността си с професионална 

компетентност и за да могат да продължават да израстват в 

течение на целия си професионален живот. 

11. Периодът от време, в продължение на който се придобива 

практически опит, би следвало да е минимум три години. 

Периодът от съответното професионалното образование на 

равнище магистърска степен (след придобиване на образователна 

степен бакалавър) със силен елемент на практическа счетоводна 

приложност може да допринесе за не повече от 12 месеца от 

изисквания практически опит. 

12. Крайната цел е, посредством подходящо съчетание на общо 

образование, професионално образование и практически опит, в 

резултат да се получат компетентни професионални счетоводители. 

Точната комбинация може да варира, стига изискванията по параграфи 

10 и 11 да са изпълнени. Простото отделяне на времето, необходимо да 

се изпълни изискването за практически опит, не е достатъчно. 

Необходимо е стажантите да докажат постигнатата компетентност. 

13. Достатъчният период на практически опит се счита за необходим 

преди кандидатите да могат да се представят пред обществеността като 

професионални счетоводители, като това е период от време в 

допълнение към академичните учебни занимания или учебната 

подготовка за придобиване на професионална квалификация. Точната 

комбинация на практически опит и образование варира съобразно 

правилата, установени от отделните организации-членки и в 

съответствие с националното и местно законодателство и изискванията 

на регулаторните органи и обществените очаквания. 

14. Така например, някои разширени образователни програми, поставящи 

силен акцент върху практическото приложение, могат да допринесат за 

една част от изискванията за практически опит. Учебните занимания за 

придобиване на академична или професионална квалификация са 

полезен метод за придобиване и демонстриране на получените 
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професионални счетоводни знания. Тази учебна подготовка, обаче, не е 

задължително доказателство че е постигната професионална 

компетентност на работното място. Опитът, добит по време на работа, 

въоръжава стажантите с много от практическите умения, необходими, 

за да станат те компетентни професионални счетоводители. 

15. Необходимо е стажантите да добият практически опит в ролите, 

считани за целесъобразни от професионалната организация, в която те 

кандидатстват за членство. 

16. Практическият опит може да бъде придобит след учебната програма 

или паралелно с учебната програма. 

17. Практическият стаж осигурява професионална среда, в която 

стажантите придобиват компетентност чрез: 

(а) задълбочаване разбирането за организациите, за това как 

функционира бизнесът и трудовите отношения; 

(б) постигане на състояние, в което са способни да свързват 

счетоводната работа с други бизнес функции и дейности; 

(в) достигане до осъзнаване на средата, в която се предоставят 

услуги; 

(г) развиване на подходящите професионални ценности, етика и 

нагласи, в практически ситуации от реалния живот (виж също 

МСО 4 Професионални ценности, етика и нагласи); и 

(д) възможността да могат да работят на прогресивно нарастващи 

нива на отговорност. 

Текущо наблюдение и контрол 

18. Организацията-членка и/или регулаторните органи би следвало да 

гарантират, че практическият опит, придобит от кандидатите, е 

приемлив. Стажът, водещ до придобиване на квалификация като 

професионален счетоводител, би следвало да се провежда под 

ръководството на наставник, който да е опитен член на 

организация-членка на МФС. За да бъде ефективна дадена 

програма за практически опит, е необходимо професионалната 

организация или регулаторните органи, стажантът, наставникът и 

работодателят да работят съвместно. 

19. Програмата за практически опит би следвало да е взаимноизгодна, 

както за стажанта, така и за работодателя и да е разработена 

съвместно. Данните за придобития практически опит би следвало 

периодично да се подлагат на преглед от страна на наставника. 
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 20. Преди придобиване на квалификация като професионален 

счетоводител, организациите-членки на Международната федерация на 

счетоводителите би следвало да оценят добития практически опит на 

базата на писмени изявления, подлежащи на преглед от надзорниците 

или наставниците, и по възможност подкрепени от устни изявления на 

стажантите. 

21. При изпълнение на функциите си наставникът може да бъде 

подпомогнат от други лица в организацията, някои от които могат да 

не са професионални счетоводители. 

22. Програмата за практически опит трябва да е разработена и внедрена 

така, че да удовлетворява изискванията за опит, установени от 

професионалната организация. Необходимо е също така тя да е 

ефикасна и ефективна по отношение на разходите за работодателя, 

независимо дали този работодател е от промишлеността, търговията, 

правителствения или публичния сектор. 

23. Наставниците могат да представляват важно звено между стажантите и 

организациите-членки. Те могат да носят отговорност за планирането 

на срока на практическия стаж, както и да предоставят насоки на 

стажантите. Организациите-членки могат да пожелаят да осигурят 

обучение за наставниците и да задействат договорености за отчетност 

и докладване от тяхна страна. 

24. Организациите-членки на МФС, чиито членове отговарят на условията 

за одиторски лиценз към момента на придобиване на квалификация, е 

необходимо да гарантират, че по време на периода преди 

квалифициране е придобит подходящ одиторски опит. Ако лицензът се 

предоставя от външна агенция или след придобиване на 

квалификацията, то тази агенция формулира необходимите изисквания 

за квалифициране. Тези изисквания могат да бъдат изпълнени също 

така по време на периода след придобиване на квалификация (виж 

също МСО 8 Изисквания за компетентност на професионалните 

одитори). 

25. Необходимо е данните за практическия стаж редовно да бъдат 

съпоставяни с цялостната програма, разработена за стажанта, с оглед 

гарантиране, че изискванията, определени от професионалната 

организация или регулаторните органи се изпълняват. Ако напредъкът 

в рамките на програмата не отговаря на очаквания темп, необходимо е 

ситуацията да бъде подложена на преглед, за да се установят 

причините и да се реши какво може да бъде направено за подобряване 

на програмата. Тази регулярна съпоставка ще предостави още една 

възможност за всички страни да коментират практическия опит и да 

допринесат за бъдещото развитие на стажанта. 
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26. Стъпките, които организациите-членки могат да предприемат, за да 

гарантират придобиването на подходящ опит включват: 

(а) установяване на система за текущо наблюдение, обикновено 

на база представителни извадки, която осигурява текущо 

наблюдение и отчетност за добития практически опит; 

(б) предоставяне на подробни писмени насоки за работодателите, 

наставниците и стажантите по отношение на програмата за 

практически опит и техните роли и отговорности; 

(в) установяване на механизъм за одобряване на работодатели 

като подходящи за осигуряване на целесъобразния опит за 

стажантите; 

(г) оценка и одобряване на средата за придобиване на 

практическия опит преди началото на процеса. (Така 

например, същността и обхватът на практическия опит и 

стажантските споразумения на работодателите е необходимо 

да се подложат на преглед с оглед гарантиране, че стажантите 

ще получат подходящи наставления, надзор, наставничество, 

консултации и оценяване); 

(д) оценяване, преди допускане до членство, придобитият 

практически опит на база на писмени изявления, по 

възможност подкрепени от подходящо аргументирани устни 

изложения на стажантите (виж също МСО 6 Оценка на 

професионалните способности и компетентност); 

(е) осигуряване на обратна информация за стажантите и 

сертифициране, когато бъде постигната компетентност; 

(ж) текущо наблюдение на предварително одобрените 

работодатели и наставници. В резултат на прегледа могат да се 

предоставят съвети относно областите, нуждаещи се от 

подобрение, или може да се препоръча оттегляне на 

одобрението, ако условията са се променили до такава степен, 

че съответните критерии за опит вече не се удовлетворяват; 

(з) установяване на система за периодично отчитане и 

докладване, за да бъдат обхванати промените, ако има такива, 

в естеството, обхвата и съдържанието на практическия опит на 

стажантите, в случай че е практически невъзможно да се 

посетят всички одобрени работодатели; и 

(и) предприемане на периодично изследване на компетентностите, 

придобити от професионалните счетоводители, с оглед 

гарантиране, че добитият практически опит е уместен и 

целесъобразен. 
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Цел и обхват на настоящия стандарт 

1. Настоящият стандарт (МСО) предписва изискванията за крайно 

оценяване на професионалните способности и компетентност на 

кандидата преди придобиване на квалификация. 

2. Настоящият МСО разглежда оценяването на професионалните 

способности (т.е. професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи), придобити посредством 

програмите за професионално образование (виж също МСО 2 

Съдържание на програмите за професионално счетоводно 

образование, МСО 3 Професионални умения и общо образование и 

МСО 4 Професионални ценности, етика и нагласи). 

3. В Общата рамка за международни стандарти за образование за 

професионални счетоводители професионалните знания, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи се разглеждат като „способности”. Способностите са 

качествата на индивидите, които им позволяват да изпълняват ролите 

си по компетентен начин. Притежаването на способности е добра 

индикация, че лицето има потенциала да изпълнява компетентно 

дейността си на работното място. 

4. Някои професионални умения и ценности могат по-добре да се усвоят 

посредством практически опит и да се оценят на работното място или 

чрез симулация на реални работни условия. МСО 5 Изисквания за 

практически опит разглежда текущото наблюдение, контрол и преглед 

на практическия опит. 

Въведение 

5. Организациите-членки на МФС носят отговорност за това да имат 

действащи процедури за оценка, които гарантират, че допуснатите до 

членство кандидати са подходящо квалифицирани. Може да бъде 

извършена серия от текущи оценявания, водещи до крайна оценка на 

способностите и компетентността. 

6. Крайната оценка на способностите и компетентността обикновено е в 

допълнение към чисто академичните квалификации и е над нивото на 

бакалавърска образователна степен. Настоящият МСО предписва, че 

значителна част от тази оценка трябва да бъде документирана. 

Оценяването би следвало да провери стоящите в основата теоретични 

знания, както и практическото им приложение. 

7. Необходимо е кандидатите да са в състояние да демонстрират, че те: 

(а) притежават стабилни методологически знания по конкретните 

предмети в учебната програма; 
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(б) могат да прилагат методологическите знания по аналитичен и 

практичен начин; 

(в) могат да извличат от различните предмети знанията, 

изисквани за разрешаване на комплексни или сложни 

проблеми; 

(г) могат да решават конкретна задача като правят разграничение 

между уместната и неуместна информация в даден набор от 

данни; 

(д) при ситуации, включващи множество проблеми, могат да 

идентифицират проблемите и да ги подредят в реда, по който 

следва да бъдат решавани; 

(е) оценяват, че може да има и алтернативни решения и разбират 

ролята на преценката при разглеждането им; 

(ж) могат да обединяват разнообразни области на познание и 

умения; 

(з) могат ефикасно да комуникират с потребителите, като 

формулират реалистични препоръки, в стегнат вид и по 

логичен начин; и 

(и) могат да идентифицират етичните дилеми. 

8. Предназначението на частта от процеса по придобиване на 

квалификация, свързана с практическия опит, е да улесни развиването 

и директното приложение на професионалните знания, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи. В крайна сметка, посредством практическия опит стажантите 

демонстрират своята компетентност да изпълняват ролята на 

професионални счетоводители. Подробности относно оценяването на 

практическия опит могат да бъдат намерени в МСО 5 Изисквания за 

практически опит. 

9. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО са описани подробно в Общата рамка за международни 

стандарти за образование за професионални счетоводители. 

Дата на влизане в сила 

10. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2005 г. 

Оценка на професионалните способности и компетентност 

11. Професионалните способности и компетентност на кандидатите би 

следвало да се оценяват официално преди да им бъде призната 

квалификация като професионални счетоводители. Организацията-

членка на МФС носи отговорност за оценяването и би следвало то да 
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се извършва от нея или от съответните регулаторни власти при 

съществен принос на организацията-членка на МФС. 

12. Оценяването на професионалните способности и компетентност би 

следвало: 

(а) да изисква значителен дял от отговорите на кандидатите да 

бъде в документиран вид; 

(б) да бъде надеждно и валидно; 

(в) да обхваща значителен обем от целия диапазон на 

професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, с оглед 

оценката да е надеждна и валидна; и 

(г) да бъде осъществено толкова близо до края на 

образователната програма преди придобиване на 

квалификация, колкото е практически възможно. 

13. Организацията-членка на МФС носи отговорност за оценяването на 

професионалните способности и компетентност. Необходимо е 

оценяването да се извърши от организацията-членка на МФС или от 

регулаторните органи при съществен принос от страна на организацията-

членка на МФС. Организациите-членки, обаче, при определяне на техните 

оценъчни процедури, могат да изявят желание да си сътрудничат, напълно 

или частично, с други организации-членки. В тези случаи, отговорността 

за оценяването остава у професионалната организация, чиято 

квалификация ще бъде присъждана. 

14. Оценяването на професионалните способности и компетентност служи на 

няколко цели. Първо, професионалните организации и регулаторните 

органи носят отговорност за гарантиране, че професионалните 

счетоводители притежават способностите и компетентността, очаквана от 

тях от страна на работодателите, клиентите и обществеността. Второ, 

лицата, които имат задължение да полагат грижи за своите клиенти, 

работодатели и съответните заинтересовани лица, са длъжни да 

демонстрират способност да изпълняват тази си отговорност по един 

компетентен начин. Трето, общественият интерес е защитен и доверието в 

професията е заздравено, когато единствено на тези лица, които отговаря 

на стандартите за професионална компетентност, се позволява да бъдат 

професионални счетоводители. 

15. Решаващото съображение е дали оценките са надеждни, валидни и 

заслужаващи доверие. Надеждните оценки водят до последователни, 

обективни резултати в течение на времето. Валидните методи за 

оценяване оценяват желаните последствия, като могат да използват 

количествени и качествени измерители. Необходимо е оценките да 

бъдат приемливи за заинтересованите страни и обществения интерес. 
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16. Необходимо е оценяването да бъде целесъобразно за професионалните 

знания, професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи, които се оценяват. 

17. Макар да не е практически приложимо целият диапазон от 

способности и компетентности да бъде оценен по време на една 

единствена сесия, необходимо е в течение на няколко сесии да бъде 

обхванат целия диапазон. Част от материала може да е била обхваната 

преди това, като оценителите имат право да предположат, че този 

материал е усвоен и разбран. В други случаи оценяването на някои от 

компетентностите може да е било извършено по време на периода на 

практическия опит. 

18. МФС отчита, че естеството на оценяването на професионалните 

способности и компетентност е отговорност на нейните организации-

членки и че не съществува един единствен предпочитан метод за 

подобно оценяване. Във връзка с многообразието на способности и 

компетентности, които се подлагат на оценка, необходимо е членовете 

на МФС да използват широк кръг методи за оценка, които да са 

подходящи за оценяваните способности и компетентност. 

19. Възприетите методи ще зависят също така и от специфични за всяка 

организация-членка фактори, включително: 

(а) географско местоположение; 

(б) наличните образователни и други ресурси; 

(в) броя на оценяваните кандидати и тяхната подготовка; и 

(г) възможностите за обучение. 

20. С оглед осигуряване на достатъчни доказателства за оценката на 

професионалните способности и компетентност на кандидатите, 

необходимо е оценяването да придава значително относително тегло 

на отговорите в документиран вид. 

21. Необходимо е също така кандидатите да демонстрират, че могат да 

обединяват в едно цялото многообразие от елементи сред широк 

диапазон от ситуации, както и да прилагат тези елементи в контекста 

на работната среда на професионалния счетоводител. 

22. Оценяването може също да включва елементи на устно и групово 

оценяване, както и на обективно тестване. За проверка на 

интелектуалните умения на по-високо ниво, могат да се използват 

въпроси на база на сценарии и изследване на казуси. Необходимо е 

оценяването на бъде на подходящо за професионални счетоводители 

ниво на трудност, така че да се съхрани доверието в окончателния тест 

на способностите и компетентността. 
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23. Професионалните способности и компетентност могат да бъдат 

оценени посредством серия от отделни части, разпределени в течение 

на цялата индивидуална програма преди придобиване на 

квалификация. Крайната част от процеса на оценяване за 

квалификация, обаче, е необходимо да бъде проведена практически 

възможно най-близо до края на индивидуалната предквалификационна 

програма, водеща до придобиване на квалификация. Това окончателно 

оценяване трябва да покрива достатъчен дял от съществената част от 

професионалните знания, професионалните умения и професионалните 

ценности, етика и нагласи, за да се демонстрира, че лицето притежава 

способностите и компетентността да придобие квалификацията на 

професионален счетоводител. 
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

МСО 7 (ИЗЛОЖЕН В НОВА РЕДАКЦИЯ) 

Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж.: параграфи A1–A4) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

продължаващото професионално развитие (ППР), изисквано по 

отношение на професионалните счетоводители, за да развият и 

поддържат те професионалната компетентност, която е необходима за 

предоставяне на висококачествени услуги на клиентите, 

работодателите и останалите заинтересовани страни, повишавайки по 

този начин доверието на обществеността в професията. 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на МФС. 

Организациите членки на МФС носят отговорност за ППР на 

професионалните счетоводители съгласно изискванията, изложени в 

настоящия МСО. Наред с това, настоящият МСО ще бъде и в помощ 

на образователни институции, работодатели, регулаторни органи, 

органи на държавното управление и други заинтересовани страни, 

които съдействат за ППР на професионалните счетоводители. 

3. Макар професионалният счетоводител да носи отговорност за 

развитието и поддържането на професионалната си компетентност 

посредством предприемане на подходящи дейности по ППР, 

настоящият МСО е адресиран до организациите членки на МФС, тъй 

като тяхната роля е: 

(а) да насърчават и подпомагат ангажирането с обучение през целия 

живот сред професионалните счетоводители; 

(б) да улесняват достъпа на професионалните счетоводители до 

възможности и ресурси за ППР; и 

(в) да приемат предписаните изисквания, отнасящи се до 

разработването и прилагането на подходящи процедури за 

оценяване, текущо наблюдение и съблюдаване на изискванията, 

така че да помогнат на професионалните счетоводители да 

развият и поддържат професионална компетентност, 

необходима с оглед защитата на обществения интерес. 

4. ППР представлява продължение на Началното професионално 

развитие (НПР), процеса по усвояване на знания и развитие, 

посредством който лицата развиват първоначално компетентност, 

водеща до изпълнението на ролята на професионален счетоводител. 

ППР представлява процес по усвояване на знания и развитие, който се 

осъществява след НПР и който развива и поддържа професионална 

компетентност, позволяваща на професионалните счетоводители да 

продължат да изпълняват компетентно своите функции. ППР 

осигурява продължаващо развитие на (a) професионалните знания, (б) 

професионалните умения, (в) професионалните ценности, етика и 
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нагласи и (г) компетентността, постигнати през НПР, прецизирани 

съответно с оглед съответните професионални дейности и 

отговорности на професионалния счетоводител. Наред с това, 

професионалните счетоводители може да поемат нови роли в течение 

на професионалния си живот, които изискват нова компетентност. В 

такива случаи, по отношение на роли, които изискват допълнителна 

задълбоченост или широта на знанията, уменията и ценностите, може 

да е необходимо ППР, което да включва до голяма степен същите 

елементи както НПР. 

5. В допълнение към образованието, практическия опит и обучението, 

ППР включва също така дейности по усвояване на знания и развитие, 

като например (a) персонални професионални напътствия и 

наставничество, (б) създаване на мрежа от връзки и контакти и 

съвместна работа, (в) наблюдение, обратна информация и анализ на 

собствения опит и (г) самостоятелно и неструктурирано придобиване 

на знания. 

6. Оценяването на това дали е постигнато ППР би могло да бъде 

извършено посредством три различни подхода: 

(а) Подходи на основата на изходящите данни―като се изисква 

професионалните счетоводители да демонстрират, чрез 

постигнатите резултати, че са развили и поддържат 

професионална компетентност; 

(б) Подходи на основата на входящите данни ―като се установи 

обем на дейностите, свързани с усвояване на знания, такъв, че 

професионалните счетоводители да могат да развият и 

поддържат професионална компетентност; и 

(в) Комбинирани подходи―като се комбинират елементи на 

подходите на основата на входящата и изходяща информация, 

установявайки обем на дейностите по усвояване на знания и 

демонстрирайки постигнатите резултати, посредством които 

професионалните счетоводители развиват и поддържат 

професионална компетентност. 

7. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

8. Настоящият МСО е в сила от 1 януари 2014 г. 
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МСО 7 (ИЗЛОЖЕН В НОВА РЕДАКЦИЯ) 

Цел 

9. Целта на организацията членка на МФС е да направи така, че 

професионалните счетоводители да развият и поддържат своята 

компетентност след приключване на НПР, поемайки задължение и 

осъществявайки ППР, което с оглед на обществения интерес е 

необходимо за предоставяне на висококачествени услуги, които да 

удовлетворяват потребностите на клиентите, работодателите и 

останалите заинтересовани страни. 

Изисквания 

Популяризиране на ППР (Вж.: параграф A5) 

10. Организациите членки на МФС следва да популяризират важното 

значение и ангажираността с ППР и поддържането на професионална 

компетентност. 

Достъп до ППР (Вж.: параграфи A6-A9) 

11. Организациите членки на МФС следва да улесняват достъпа до 

възможностите и ресурсите за ППР, за да подпомогнат 

професионалните счетоводители в изпълнението на тяхната лична 

отговорност за ППР и поддържането на професионална 

компетентност. 

Задължително ППР за всички професионални счетоводители (Вж.: 

параграфи A10–A13) 

12. Организациите членки на МФС следва да изискват всички 

професионални счетоводители да поемат задължение и осъществяват 

ППР, за да допринесат за развитието и поддържането на 

професионална компетентност, която да е подходяща за тяхната 

работа и професионални отговорности. 

13. Организациите членки на МФС следва да определят предпочитания от 

тях подход за оценяване на дейността на професионалните 

счетоводители във връзка с ППР от посочените три модела: подход на 

основата на изходящата информация, подход на основата на 

входящата информация или комбиниран подход. 

Подход на основата на изходящата информация (Вж.: параграфи A14–A15) 

14. Организациите членки на МФС, използващи подход на основата на 

изходящата информация, следва да изискват всеки професионален 

счетоводител да демонстрира развитието и поддържането на 

подходяща професионална компетентност, предоставяйки периодично 

доказателства, че е бил: 
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(а) обект на проверка от компетентен източник; и 

(б) оценен с помощта на валиден метод за оценяване на 

компетентността. 

Подход на основата на входящата информация (Вж.: параграфи A16–A20) 

15. Организациите членки на МФС, използващи подход на основата на 

входящата информация, следва да изискват всеки професионален 

счетоводител: 

(а) да е завършил като минимум 120 часа (или равносилни учебни 

единици) подходяща дейност за професионално развитие във 

всеки период от три последователни години, от които 60 часа 

(или равносилни учебни единици) следва да могат да бъдат 

проверени и потвърдени; 

(б) да е завършил като минимум 20 часа (или равносилни учебни 

единици) подходяща дейност за професионално развитие през 

всяка една година; и 

(в) да оценява дейностите по усвояване на знания с оглед 

удовлетворяване на посочените по-горе изисквания.  

Комбиниран подход (Вж.: параграф A21) 

16. Организациите членки на МФС, използващи комбинация от подходи 

на основата на входящата и на основата на изходящата информация, 

следва да изпълняват изискванията съответно на подхода на основата 

на входящата информация и на подхода на основата на изходящата 

информация, изложени в настоящия МСО. 

Текущо наблюдение и налагане изпълнението на изискванията (Вж.: 

параграфи A22–A31) 

17. Организациите членки на МФС следва да установят систематична 

процедура (a) за текущо наблюдение, което да констатира дали 

професионалните счетоводители изпълняват изискванията за ППР на 

организацията членка на МФС и (б) за налагане на подходящите 

санкции при неизпълнение на тези изисквания. 
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Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж.: параграфи 1–7) 

A1. Знанията, необходими, за да се изпълнява ефективно функцията на 

професионален счетоводител, продължават да се увеличават. 

Професионалните счетоводители са изправени пред нарастващи 

очаквания да демонстрират професионална компетентност. Този 

натиск се оказва върху професионалните счетоводители във всички 

сектори. Продължаващото развитие и поддържане на професионална 

компетентност, както и обучението през целия живот, са от жизнено 

важно значение, за да може професионалният счетоводител да 

отговори на обществените очаквания. Доколкото лицата, упражняващи 

счетоводната професия, осъществяват своята дейност в среда, 

характеризираща се с промени, може да е целесъобразно 

организациите членки на МФС да извършват периодичен преглед на 

политиката си относно ППР и прилагането на настоящия МСО. 

A2. Поемането на задължение и осъществяването на ППР не гарантира 

само по себе си, че всички професионални счетоводители ще 

предоставят през цялото време професионални услуги с високо 

качество. Последното изисква етично поведение, професионална 

преценка, обективно отношение, както и подходящо ниво на надзор. 

Освен това, не всеки професионален счетоводител, който участва в 

програма за ППР ще се възползва от всички ползи на програмата. Това 

ще зависи от ангажираността на професионалния счетоводител и от 

способността му да усвоява знания. ППР обаче играе важна роля, за да 

се даде възможност на професионалните счетоводители да развият и 

поддържат професионална компетентност, която да е подходяща за 

изпълняваната от тях роля. Ето защо независимо от някои 

вътрешноприсъщи ограничения, ППР е важен елемент за поддържане 

на общественото доверие. 

A3. Добре организираната програма за ППР, която е обект на измерване, 

текущо наблюдение и оценка, може да формира част от процедурите 

на организацията членка на МФС за гарантиране на качеството. Други 

процедури за гарантиране на качеството може да включват прегледи за 

гарантиране на качеството на (a) работата на професионалните 

счетоводители (което може да включва преглед на осъщественото от 

професионалния счетоводител ППР), (б) разследване и (в) 

дисциплинарни процедури при неправомерно поведение. 
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A4. Обучението през целия живот обхваща всички дейности по усвояване 

на знания и развитие, формални или неформални, предприети с цел 

повишаване на знанията, уменията, ценностите, етиката и нагласите от 

лична, гражданска, социална и свързана с трудовите правоотношения 

гледна точка. Обучението през целия живот е от значение за всички 

професионални счетоводители, независимо дали те са ангажирани с 

областите на счетоводното отчитане или с други области. 

Популяризиране на ППР (Вж.: параграф 10) 

A5. По-долу са представени примери за дейности, които биха могли да 

допринесат за популяризиране на ППР и поддържане на 

професионалната компетентност: 

(а) Редовно комуникиране до професионалните счетоводители на 

важното значение и ценността на ППР; 

(б) Популяризиране на разнообразието на възможности за ППР, 

които са на разположение на професионалните счетоводители; и 

(в) Съвместна работа с работодателите с оглед акцентиране върху 

значимостта на ППР в рамките на процесите за управление на 

резултатите от дейността. 

Достъп до ППР (Вж.: параграф 11) 

A6. Организациите членки на МФС могат да предоставят директно на 

професионалните счетоводители подходящи програми за ППР, както и 

да улесняват достъпа до програми, предлагани от други лица, 

включително работодатели. 

A7. По-долу са представени някои примери за дейности по усвояване на 

знания, които биха могли да бъдат предприети като част от 

планираната програма за дейност по ППР: 

(а) Участие в курсове, конференции и семинари; 

(б) Самостоятелно обучение; 

(в) Обучение на работното място; 

(г) Участие в работни комисии и технически комитети; 

(д) Разработване или организиране на курс или сесия по ППР в 

област, свързана с професионалните отговорности; 

(е) Формални учебни занимания, свързани с професионалните 

отговорности; 

(ж) Участие в качеството на лектор в конференции, брифинг сесии 

или дискусионни групи; 
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(з) Изготвяне на статии, доклади или книги с методологически, 

професионален или научен характер; 

(и) Научноизследователска дейност, включително запознаване с 

професионална литература и списания, която да бъде приложена 

при изпълнение на ролята на професионален счетоводител; 

(к) Повторни професионални изпити или официални тестове; 

(л) Осигуряване на съдействие за професионално развитие в 

качеството на наставник или лице, предоставящо персонални 

професионални напътствия; и 

(м) Получаване на съдействие за професионално развитие от 

наставник или лице, предоставящо персонални професионални 

напътствия. 

Организациите членки на МФС биха могли да предоставят насоки на 

професионалните счетоводители относно ППР, получавано от една 

единствена, повтаряща се дейност (например, преподаване на един и 

същ встъпителен счетоводен курс на различни аудитории). 

A8. Организациите членки на МФС биха могли да предоставят 

инструментариум, който да помогне на професионалните 

счетоводители да планират подходящо ППР, например: 

(а) карти на компетентност, които предоставят списък на ключови 

компетенции за определени роли или сектори на професията; и 

(б) модели/шаблони за планове за обучение, които помагат на 

професионалните счетоводители да идентифицират нуждите от 

усвояване на знания и развитие и начините за тяхното 

удовлетворяване.  
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A9. Организациите членки на МФС биха могли да обмислят 

предоставянето на насоки, които да насърчат професионалните 

счетоводители да обсъждат своето ППР с работодатели, колеги и с 

организациите членки на МФС, за да бъдат подпомогнати при 

идентифициране на пропуски в компетентността или обучението с цел 

конкретизиране на подходящи възможности за усвояване на знания с 

оглед удовлетворяване на тези потребности. 

Задължително ППР за всички професионални счетоводители (Вж.: 

параграфи 12-13) 

A10. ППР е приложимо по отношение на всички професионални 

счетоводители, независимо от сектора или големината на 

организацията, в която те осъществяват своята дейност, тъй като: 

(а) Всички професионалните счетоводители имат задължение да 

проявяват надлежно внимание към своите клиенти, 

работодатели и съответно заинтересовани страни, като от тях се 

очаква да демонстрират способността си компетентно да 

изпълняват тези свои отговорности; 

(б) Професионалните счетоводители във всички сектори са обект на 

публична отчетност и отговорност и поддържане на 

общественото доверие; 

(в) Вероятно обществеността ще разчита на професионалната 

репутация и званието на професионалния счетоводител. 

Професионалните счетоводители са носители на професионално 

звание. Липсата на компетентност на професионалния 

счетоводител притежава потенциала да навреди на репутацията 

и положението на професионалния счетоводител, работодателя 

му и професията като цяло; 

(г) Бързо променящата се среда може да окаже влияние върху това 

доколко подходяща е компетентността на професионалния 

счетоводител; и 

(д) Работодателите, наемащи на работа професионални 

счетоводители разчитат, поне в известна степен, на 

професионалното звание като доказателство за професионална 

компетентност. 

A11. При определяне на изискването за ППР, организациите членки на МФС 

се насърчават да обмислят какво би било уместно и подходящо за 

професионалните счетоводители при специфични обстоятелства, като 

например: 

(а) Лица, прекъснали временно кариерата си; или 
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(б) Лица, които са се оттеглили от работа на пълно работно време, 

но продължават да използват професионалното си счетоводно 

звание или продължават да работят в някакво друго качество. 

A12. Организациите членки на МФС могат да решат да разработят 

изисквания или насоки относно това кои дейности по ППР те считат за 

уместни за професионалната роля/професионалните роли и 

функция/функции, които обикновено изпълняват професионалните 

счетоводители. Като алтернатива, те могат да решат да разчитат на 

преценката на професионалните счетоводители, които да вземат 

решения относно уместността на дейностите по ППР. Организациите 

членки на МФС биха могли и да решат да установят изисквания в 

определени области и да позволят на професионалните счетоводители 

гъвкавост при избора на уместни дейности по ППР в други области. 

A13. При защитата на обществения интерес организациите членки на МФС 

могат да предписват специално или допълнително ППР за 

професионални счетоводители, работещи в специфични сфери, 

специфични роли или области с висок риск. 

Подход на основата на изходящата информация (Вж.: параграф 14) 

A14. Надеждността на проверката при системите на основата на изходящата 

информация е от особена важност. Организациите членки на МФС се 

насърчават да обмислят как да включат в своя подход следните 

ключови аспекти: 

(а) ясно идентифициране на постигнатите резултати или 

компетентност; и 

(б) използване на компетентен източник, който да е в състояние да 

потвърди, че въпросните резултати или компетентност са 

развити и поддържани. 

A15. Примерите по-долу представляват доказателства, които биха могли да 

бъдат използвани за целите на проверката при подход на основата на 

изходящата информация: 

(а) Оценяване на писмен или публикуван материал от страна на 

проверител; 

(б) Оценяване на достигнатите резултати от процеса по усвояване 

на знания; 

(в) Публикуване на професионална статия или на резултатите от 

научноизследователски проект; 

(г) Периодични повторни изпити; 

(д) Квалификация за специалност или друга квалификация; 
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(е) Регистрирани данни за дейността (работни дневници), които са 

подложени на обективна проверка и потвърждение чрез 

рефериране към карта на компетентността; 

(ж) Обективно оценяване спрямо карта на компетентността, 

разработена, или от работодателя, или от професионалната 

организация, за да оценява нивото на компетентност на 

съответното лице; 

(з) Независими инспекции на практиката, оценяващи ППР; и 

(и) Оценки или одобрения от страна на специализирани сдружения, 

които документират повишаване на компетентността, и оценки 

от страна на регулаторните органи. 

Подход на основата на входящата информация (Вж.: параграф 15) 

A16. Системите на база входяща информация традиционно са били 

използвани за оценяването на развитието и поддържането на 

компетентност поради лесното измерване и проверка. Подходите на 

база входяща информация имат ограничения; така например, те не 

винаги оценяват резултатите от усвояването на знания или развитата 

компетентност. Организациите-членки могат да преодолеят частично 

тези ограничения, като комуникират базовите цели на непрекъснатото 

повишаване на професионалната компетентност и ангажираността с 

обучение през целия живот. 

A17. Настоящият МСО оценява дейността по ППР на основата на 

входящата информация в часове или равносилни учебни единици. 

Организациите членки на МФС могат да решат да използват други 

мерки, които да бъдат разбираеми за професионалните счетоводители. 

Примерите за оценки на ППР на основата на входяща информация 

включват: 

(а) Времето, посветено на дадена дейност по усвояване на знания; 

(б) Единици, разпределени за дадена дейност по усвояване на 

знания от институцията, осигуряваща ППР; и 

(в) Единици, предписани за дадена дейност по усвояване на знания 

от организацията-членка на МФС. 
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A18. Настоящият МСО се основава на концепцията, че организациите 

членки на МФС очакват определена част от дейностите по усвояване 

на знания, предприемани от професионалните счетоводители, да може 

да бъде проверена. Някои дейности по усвояване на знания, например, 

обучението на работното място, могат да бъдат измерени, но е 

възможно да не могат да бъдат проверени. Тези дейности също 

допринасят за развитието и поддържането на професионална 

компетентност, но няма да бъдат счетени като съставляващи част от 

60-те часа в периода от три последователни години, които трябва да 

могат да бъдат проверени и потвърдени. 

A19. Организациите членки на МФС биха могли да обмислят 

предоставянето на насоки за професионалните счетоводители относно 

това каква част от минимално изискваните годишно 20 часа следва да 

може да бъде проверена и потвърдена. При предоставяне на такива 

насоки организациите членки на МФС биха могли да вземат под 

внимание местните законови и регулаторни изисквания, както и 

очакванията на останалите заинтересовани страни. 

A20. Примерите по-долу представляват доказателства, които биха могли да 

бъдат използвани за проверка и потвърждение при подход на основата 

на входящата информация: 

(а) Схематично изложение на курсове и учебни материали; 

(б) Потвърждение на участие от страна на организацията, 

предоставяща услугата, преподавател, работодател, наставник 

или лице, подпомагащо процеса по обучение; и 

(в) Преценка от независим източник, че е осъществена дейност по 

усвояване на знания. 

Комбиниран подход (Вж.: параграф 16) 

A21. Алтернативите за възприемане на комбиниран подход спрямо ППР 

включват: 

(а) Прилагане на изискванията както на системите на основата на 

изходящата информация, така и на системите на основата на 

входящата информация, при което входящата информация 

допринася за оценяваните компетенции на изхода по отношение 

на част от областите на знания в система, която преобладаващо 

се основава на изходящата информация; 

(б) Даване възможност на професионалните счетоводители, които 

могат да не отговарят на изискванията на основата на входящата 

информация, да осигурят проверка и потвърждение, че е развита 

и поддържана компетентност; или 
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(в) Определяне на известен брой часове входящи ресурси като 

индикация за вероятните усилия, които ще бъдат необходими за 

постигане на компетентност и осъществяване на текущо 

наблюдение върху тях заедно с проверка и потвърждение на 

компетентността, постигната в резултат на дейностите по 

усвояване на знанията. 

Текущо наблюдение и налагане изпълнението на изискванията (Вж.: 

параграф 17) 

A22. Организациите членки на МФС биха могли да предоставят и насоки 

относно доказателствата, които трябва да бъдат получени или 

създадени, за да се демонстрира, че е развита и поддържана 

професионална компетентност. Насоките биха могли да обхващат 

отговорностите на професионалните счетоводители за: 

(а) съхранение на съответните данни и документация, свързани с 

тяхното ППР; и 

(б) предоставяне при поискване на доказателства, които биха могли 

да бъдат проверени и потвърдени, за да се демонстрира 

съблюдаване на изискванията за ППР на съответната 

организация членка на МФС. 

При разработване на подхода си към текущото наблюдение 

организациите членки на МФС биха могли да определят кои роли 

предполагат висок риск или носят най-голяма отговорност пред 

обществеността и съответно да предприемат по-строго текущо 

наблюдение по отношение на тези лица. 

A23. Процесът на текущо наблюдение би могъл да изисква 

професионалните счетоводители периодично: 

(а) да представят декларация относно това дали изпълняват 

професионалното си задължение да поддържат знанията и 

уменията си така, че да могат да изпълняват компетентно 

функциите си; 

(б) да представят декларация за съответствие с евентуални 

конкретни изисквания за ППР, наложени им от организацията 

членка на МФС; или 

(в) да предоставят доказателства за дейности по усвояване на 

знания или проверка и потвърждение за постигнатата и 

поддържана компетентност посредством избраните от тях 

дейности по ППР. 
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A24. Допълнителните процедури по текущо наблюдение биха могли да 

включват: 

(а) одит на представителна извадка от професионални 

счетоводители с оглед проверка за спазване изискванията за 

ППР; 

(б) преглед и оценка на учебните планове или документите за ППР 

като част от програмите за гарантиране на качеството; или 

(в) изискване от работодателите на публични практики да включват 

програми за ППР и ефективни системи за текущо наблюдение в 

програмите си за гарантиране на качеството и да проследяват 

дейностите по ППР като част от техните системи за 

документиране на отделеното време. 

A25. Организациите членки на МФС биха могли да осъществяват набор от 

процедури по текущо наблюдение на циклична база. При определяне 

продължителността на цикъла за процедурите по текущо наблюдение 

организацията членка на МФС може да вземе под внимание това, което 

е разумно при условията, в които тя функционира, отчитайки (a) 

обществения интерес и (б) очакванията на обществеността, 

регулаторните органи и други заинтересовани страни. Опитът на някои 

организации членки на МФС подсказва, че е възможно цикъл, по-

продължителен от пет години, да не отговори на тези очаквания, 

докато цикли по-кратки от една година вероятно ще бъдат прекомерно 

обременяващи за организацията членка на МФС и професионалните 

счетоводители. 

A26. Системата за задължително ППР ще функционира по-ефикасно и в 

обществен интерес, когато професионалните счетоводители, които не 

изпълняват своите задължения за ППР своевременно биват 

принуждавани да се съобразят с тях. Организациите членки на МФС 

са насърчавани да определят видовете наказателни санкции, налагани 

за неизпълнение на изискванията, след като вземат под внимание 

правните условия и условията на средата в съответната юрисдикция. 

A27. Първоначалните стъпки, предприемани са справяне с неизпълнението 

на изискванията, вероятно ще се фокусират върху това да накарат в 

рамките на разумен срок професионалния счетоводител да съблюдава 

изискванията. Организациите членки на МФС се насърчават в 

постигането на баланс между (a) санкция, която по същество 

позволява на професионалния счетоводител да отложи или избегне 

спазването на изискването за ППР и (б) санкция, която е прекомерно 

тежка. 
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A28. Някои организации членки на МФС може да разполагат със законови 

правомощия да изключват неспазващите изискванията професионални 

счетоводители или да им отказват правото да практикуват. 

Изключването или отказът на правото да се практикува могат да бъдат 

приложени по отношение на професионални счетоводители, които 

посредством системно неспазване на изискванията или в отговор на 

разследване от страна на организацията членка на МФС, ясно са 

показали, че вероятно ще продължат да не спазват изискванията за 

ППР. Възможно е да бъде разгледан вариантът за публикуване имената 

на професионалните счетоводители, които преднамерено не спазват 

изискванията. Публикуването на имената може (a) да действа в 

качеството на общ възпиращ фактор за професионалните 

счетоводители и (б) да предостави ясен сигнал на обществеността за 

ангажираността на професионалния бранш с поддържането на 

компетентност. 

A29. Налагането на санкции не е мярка, която да бъде предприемана лесно. 

Съзнателното неспазване от страна на професионалния счетоводител, 

обаче, на изискването за поддържане и развиване на неговата или 

нейната професионална компетентност, представлява нарушение на 

професионално задължение, което оправдава дисциплинарните мерки, 

тъй като намалява способността да се действа в защита на 

обществения интерес. 

A30. Ефикасният процес на текущо наблюдение и налагане спазването на 

изискванията изисква адекватни ресурси. Организациите членки на 

МФС могат също да обмислят създаването на съвет или комитет от 

членове, който да осъществява надзор над изискванията за ППР и 

процеса по текущо наблюдение и налагане изпълнението на 

изискванията. 

A31. Като част от своята отговорност за защита на обществения интерес, 

организациите членки на МФС се насърчават да докладват публично 

степента, в която техните членове изпълняват изложените в настоящия 

МСО изискванията за ППР. 
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РАЗДЕЛ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Въведение 

1. Одитът представлява структуриран процес, който: 

(а) включва прилагането на аналитични умения, професионална 

преценка и професионален скептицизъм; 

(б) се извършва обикновено от екип професионалисти, насочвани с 

управленски умения; 

(в) използва подходящи технологични форми и се придържа към 

определена методология; 

(г) спазва изискванията на съответните методологически стандарти, 

като Международните одиторски стандарти (МОС), 

Международни стандарти за контрол върху качеството (МСКК), 

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), 

Международни счетоводни стандарти за публичния сектор 

(МССПС), както и всички приложими международни, 

национални или местни еквиваленти; и 

(д) спазва изискванията на необходимите стандарти за 

професионална етика. 

2. Одитът представлява неразделна част от еволюиращите системи за 

отчетност и отговорности в рамките на организациите и обществото в 

световен мащаб. Макар че одитът на историческа финансова 

информация може да бъде задължителен съгласно нормативната 

уредба или законодателството, той може да се изисква също като 

условие за заемане на средства, въпрос на договор, или поради други 

причини. Освен това, организациите могат доброволно да предприемат 

одит, за да оценят честността на финансовото представяне и твърдения 

или за да предоставят достоверен отчет за финансовото стопанисване 

на своите ресурсите на съответните заинтересовани лица. 

3. Предприятията, подлежащи на одит, функционират в публичния 

сектор, в частния сектор и в сектора на организациите с идеална цел 

при разнообразни организационни структури. Одитът трябва да се 

адаптира към сложна и изменяща се среда. В рамките на одиторския 

ангажимент много фактори трябва да бъдат разбрани и подходящо 

оценени, включително: 

(а) предприятието и неговата среда; 

(б) отрасъла, регулаторните и други външни фактори; и 

(в) приложимата обща рамка за финансова отчетност. 

4. Глобализацията на бизнеса увеличи драматично необходимостта от 

МСО 8  
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 последователна и висококачествена финансова отчетност в рамките на 

отделните страни и в трансграничен аспект. Това засяга пряко както 

счетоводството, така и одита. Много от заинтересованите страни в 

днешната глобална бизнес среда очакват съответствие с международно 

приети счетоводни и одиторски стандарти. Установяването на 

международно приети еталони за компетентността на професионалните 

одитори
1
 ще допринесе за популяризиране на международно приетите 

счетоводни и одиторски стандарти. 

Цел на настоящия стандарт 

5. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

изисквания за компетентност на професионалните одитори, включително и 

на тези, работещи в специфични условия и отрасли. Необходимо е 

организациите-членки на МФС да установят политика и процедури, които 

да позволяват на членовете да удовлетворят изискванията на настоящия 

МСО преди да встъпят в ролята на професионален одитор. Отговорността 

за развиването и оценяването на изискваната компетентност се споделя 

между организациите-членки на МФС, одиторските организации, 

регулаторните органи и други трети страни. 

6. Специален МСО за професионалните одитори е необходим не само 

поради специализираните знания и умения, необходими за 

компетентното осъществяване на дейността в тази област, но и поради 

доверието, което обществеността и други трети страни възлагат на 

одита на историческа финансова информация.
2
 Настоящият МСО се 

базира на установената с МСО 1 до 7 платформа за всички 

професионални счетоводители. 

7. Целта на настоящия МСО е да гарантира, че професионалните 

счетоводители придобиват и поддържат специфичните способности, 

изисквани за да работят като компетентни професионални одитори. 

Дефиниции 

8. Термините, използвани в настоящия МСО, които вече са дефинирани 

или от Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС) или други структури на МФС са изложени по-

долу. Дефинициите и обясненията на останалите ключови термини, 

използвани в настоящия МСО, са описани подробно в Общата рамка за 

                                                 
1
 Терминът „професионален одитор” е дефиниран в параграф 9 по-долу. 

2
 СМОССИС прави разграничение между ангажименти, докладващи относно историческа 

финансова информация и ангажименти за изразяване на сигурност, разглеждащи 

информация, различна от историческата финансова информация (Условия на работа на 

СМОССИС). МСО 8 предписва изисквания за професионални счетоводители, изпълняващи 

ролята на професионални одитори и имащи отговорност за съществени преценки при одита 

на историческа финансова информация. 
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международни стандарти за образование за професионални 

счетоводители. 

Способности: Професионалните знания; професионалните умения; и 

професионалните ценности, етика и нагласи, изисквани, за да се 

демонстрира компетентност. 

Обяснение: Способностите са качествата, притежавани от лицата, 

които им позволяват да изпълняват функциите си, докато 

компетентността се отнася до реалното демонстриране на 

резултатна дейност. Притежаването на способности е признак, че 

дадено лице е в състояние да изпълнява компетентно функциите си на 

работното място. Способностите включват знания по същество; 

методологически и функционални умения; поведенчески умения; 

интелектуални възможности (включително професионални преценки); 

и професионални ценности, етика и нагласи. Понякога, в други 

публикации те са наричани компетенции, възможности, потенциални 

способности, ключови умения, основни умения, фундаментални умения 

и ценности, отношения, отличителни характеристики, широко 

разпространени качества или индивидуални характерни качества. 

Компетентност: Способността да се изпълнява работна роля съгласно 

определен стандарт с рефериране към действителна работна среда. 

Обяснение: Компетентността се отнася до доказаната способност да 

се изпълняват съответни роли или задачи на нивото на необходимите 

стандарти. Докато способностите се отнасят до качествата, 

притежавани от лицата, които им дават потенциала да осъществяват 

функциите си, компетентността се отнася до реалното демонстриране 

на резултати от дейността. Компетентността може да бъде оценена 

посредством разнообразни способи, включително изпълняване на 

функции на работното място, симулативни ситуации на реална работна 

среда, писмени и устни тестове от най-различен вид и самооценка. 

Съдружник, отговорен за ангажимента е съдружникът или друго 

лице в одиторската организация, което носи отговорност за 

ангажимента и неговото изпълнение, както и за одиторския доклад, 

който се издава от името на фирмата и което, когато това се изисква, 

разполага със съответните правомощия, дадени му от професионален, 

законов или регулаторен орган. 

Обяснение: Терминът съответства на този, установен от Съвета по 

международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на 

сигурност (СМОССИС). 

Професионален счетоводител е лице, което е член на организация-

членка на МФС. 

9. Следната дефиниция е създадена за целите на настоящия МСО: 
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 Професионален одитор е професионален счетоводител, който носи 

отговорност или комуто е делегирана отговорност, за съществени 

преценки при одита на историческа финансова информация. 

Обяснение: Съдружникът, отговорен за ангажимента носи 

цялостната отговорност за одита. Дефиницията за професионален 

одитор не се прилага спрямо експерти, които извършват специфични 

задачи в рамките на одита (например, експерти по данъчно облагане, 

информационни технологии или оценители). 

Дата на влизане в сила 

10. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2008 г за всички професионални 

одитори. По-ранното приемане се насърчава. 

Обхват на настоящия стандарт 

11. Международните стандарти за образование предписват стандарти на 

общоприета „добра практика” в образованието и развитието на 

професионалните счетоводители. Те установяват съществените 

елементи от съдържанието и процеса на образование и развитие на 

професионалните счетоводители (например, предмет, умения, етика и 

практическо приложение) на ниво, което цели получаване на 

международно признаване, приемане и прилагане. Макар да не могат 

да притежават по-голяма правна сила от меродавните местни стандарти 

и насоки, те имат предписателен характер. 

12. Настоящият МСО определя минималните изисквания за 

компетентност, които организациите-членки на МФС се очаква да 

изискват от всеки техен член да постигне преди да встъпи в ролята на 

професионален одитор. 

13. Настоящият МСО определя също така минималните нива на 

професионални знания, професионални умения и професионални 

ценности, етика и нагласи, необходими на професионалните одитори. 

Стандартът не разглежда целия спектър от способности и 

компетентност, от които се нуждае цялостния екип по одиторския 

ангажимент. Професионалният одитор може да работи като член на 

одиторския екип или като лице със самостоятелна отговорност при по-

малки одиторски ангажименти. Различните нива на отговорност в 

рамките на одиторския ангажимент изискват различни нива на 

компетентност. 

14. По време на одиторския ангажимент често се изисква консултация с 

експерти в рамките на одиторската организация или извън нея. 

Изискванията по отношение способностите и компетентностите на 

такива експерти се съдържат в стандартите и насоките на СМОССИС и 

не се разглеждат в настоящия МСО. 
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15. Раздел 2 на настоящия МСО е приложим спрямо всички 

професионални одитори. Раздел 3 обсъжда изискванията за 

компетентност на съдружниците, отговорни за ангажимента. Раздел 4 

се прилага спрямо професионални одитори, които са ангажирани в 

специфични условия и отрасли, включително транснационален одит. 

16. Настоящият МСО съответства на изискванията и насоките, съдържащи 

се в различните стандарти и изложения в Международната обща рамка 

за ангажименти за изразяване на сигурност, разработена от 

СМОССИС, и в становища, като Международен стандарт за контрол 

върху качеството 1. Те определят изискванията и отговорностите на 

организацията и професионалните счетоводители по отношение 

компетентността на екипа по ангажимента да осъществява функциите 

си във връзка с одита и ангажиментите за изразяване на сигурност. 

17. Организациите-членки на МФС могат да наложат на професионалните 

счетоводители, работещи като професионални одитори, специфични 

изисквания, които надхвърлят тези, изисквани съгласно настоящия 

МСО. В частност, организациите-членки на МФС могат да разгледат 

възможността да предпишат определени дейности по ППР за 

професионалните одитори. 

Професионални счетоводители и професионални одитори 

18. Макар някои професионални счетоводители да предоставят широк 

спектър от счетоводни и свързани с бизнеса услуги, други предпочитат 

да се специализират в една или повече области. Никой професионален 

счетоводител не може да овладее всички области на счетоводството. 

Специализацията е необходима, за да се гарантира, че услугите ще могат 

да бъдат предоставяни от професионални счетоводители, притежаващи 

достатъчна задълбоченост на познанията и експертните професионални 

знания и умения. 

19. Една от областите на специализация е одитът на историческа 

финансова информация. Компетентността в тази сфера изисква по-

високо ниво на образование и обучение в одита и свързаните с него 

области, в сравнение с изискваното за останалите професионални 

счетоводители. 

20. Професионалните одитори, ангажирани с одит на историческа 

финансова информация в специфични отрасли могат да са още по-

специализирани. Естеството на отрасъла, както и приложимото 

законодателство и счетоводно третиране, могат да изискват равнище 

на знания и умения, надхвърлящи тези, необходими по отношение на 

останалите професионални одитори. 

21. Одиторските ангажименти варират по своята сложност и обем, като 

изискват различни нива на опит и компетентност. Екипът по 
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 ангажимента може да включва съдружника, отговорен за ангажимента, 

други професионални одитори, други професионални счетоводители, 

лица, работещи за придобиване на квалификация като професионални 

счетоводители, както и друг помощен персонал, който няма намерение 

да получи квалификация на професионален счетоводител. Съдружникът, 

отговорен за ангажимента, носи отговорност за гарантиране, че работата 

на всички лица, назначени по даден одиторски ангажимент, е подложена 

на подходящ преглед от страна на други членове на екипа по 

ангажимента, с оглед осигуряване на разумна сигурност, че дейността 

отговаря на приложимите стандарти за качество. 

Развиване и поддържане на способности и компетентност 

22. Етичният кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за 

международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекс на 

СМСЕС) изисква всички професионални счетоводители да 

предприемат стъпки за гарантиране, че те, както и лицата, работещи 

при изпълнение на професионални функции под тяхно ръководство, са 

преминали подходящо обучение и са подложени на подходящ надзор, 

както и че са компетентни да осъществяват своята дейност. 

23. С оглед придобиване на способностите и компетентността, изисквани 

от професионалните одитори, лицата могат да се нуждаят от 

допълнително образование и развитие, надхвърлящо изискванията за 

получаване на квалификация като професионален счетоводител. Тези 

допълнителни изисквания по отношение образованието и развитието 

могат да бъдат изпълнени по време на програмата за образование и 

развитие за придобиване на квалификация като професионален 

счетоводител или след приключването й.24. Образованието и 

развитието за придобиване и поддържане на способности на 

професионален одитор могат да включват: 

(а) професионално образование за напреднали, провеждано в 

академична институция или посредством програмите на 

професионалните организации; 

(б) програми на работното място за обучение и придобиване на 

опит; 

(в) обучение извън работното място; и 

(г) курсове и дейности по продължаващо професионално развитие 

(ППР. 

25. МФС отчита, че е необходимо всяка организация-членка да определи 

не само по какъв най-добър начин да изпълни изискванията на 

настоящия МСО, но и какъв акцент да постави върху отделните части 

на процеса на образование и развитие. 
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26. Освен придобиване на необходимите знания и умения, професионалните 

счетоводители ще трябва да бъдат оценени (както е изложено в параграфи 

63 и 64), за да демонстрират способностите и компетентността, 

необходими за поемане отговорност за съществени преценки при одита на 

историческа финансова информация. СМСОС признава, че при оценяване 

на способностите, измерването на резултатите (измерване на основата на 

изходящата информация) вероятно е по-добро от измерването на 

входящите ресурси (измерване на основата на входящата информация). 

Подходите на основата на изходящата информация се концентрират по-

скоро върху оценяване развитието и поддържането на компетентност, 

която е действително постигната посредством учене, а не толкова върху 

измерване на разнообразните дейности по усвояване на знания. 

27. Професионалните одитори се нуждаят от по-нататъшно развитие, за да 

прогресират, посредством надзорни и управленски роли, до 

изпълнение функцията на съдружника, отговорен за ангажимента. 

28. Всички професионални счетоводители са длъжни да участват в 

обучение през целия живот, за да бъдат в крак с развитията и 

събитията, влияещи върху професията и качеството на предоставяните 

от тях услуги, както е изложено в МСО 7 Продължаващо 

професионално развитие. 

 

  

МСО 8  

 98



МСО 8: ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОДИТОРИ 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 С
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

И
 З

А
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

 РАЗДЕЛ 2: ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОДИТОРИ 

Общи положения 

29. Организациите-членки би следвало да изискват лицата: 

(а) да придобият квалификация като професионален 

счетоводител; 

(б) да притежават бакалавърска образователна степен или неин 

еквивалент; и 

(в) да удовлетворят всички останали изисквания, предписани 

от настоящия раздел, преди да встъпят в ролята на 

професионален одитор. 

30. Подходящото ниво на образование и усвояване на интелектуалните и 

личностни умения, необходими за да се стане професионален одитор, 

обикновено се свързва с комбинация от бакалавърска образователна 

степен и професионални образователни програми. Когато 

организацията-членка не изисква бакалавърска образователна степен, 

необходимо е организацията-членка да е в състояние да демонстрира, че 

интелектуалните и личностни умения са развити до необходимото 

равнище по друг начин.
3
 

31. Изискванията по параграф 29 буква (в) могат да бъдат изпълнени 

едновременно с изискванията по параграф 29 букви (a) и (б) или 

впоследствие. 

Съдържание на знанията 

32. Съдържанието на знанията в рамките на програмата за 

образование и развитие на професионалните одитори би следвало 

да включва предмети от следните области: 

(а) одит на историческа финансова информация на ниво за 

напреднали (виж параграф 36); 

(б) финансово счетоводство и отчетност на ниво за напреднали 

(виж параграф 38); и 

(в) информационни технологии (виж параграф 40). 

                                                 
3
 Позоваването на бакалавърската образователна степен в настоящия стандарт е в съответствие с 

принципите на Декларацията от Болоня, съгласувана от 29 европейски страни през 1999 г. 

Допълнителни подробности могат да бъдат открити на адрес: 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html. Референтните източници, 

сравняващи стандартите за квалификация в световен мащаб са изброени в бележките, 

представляващи част от МСО 1. 
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33. МСО 2 Съдържание на програмите за професионално счетоводно 

образование излага изискванията по отношение на знанията на 

професионалните счетоводители. „Ниво за напреднали” се отнася до 

ниво на познанията, което е по-задълбочено и по-широкообхватно, в 

сравнение с това, предписвано в МСО 2 по отношение на лицата, 

квалифициращи се като професионални счетоводители. 

34. Организациите-членки на МФС могат да определят ниво на 

задълбоченост и широта на знанията, а също и средствата за усвояване 

на тези знания, както е целесъобразно при техните условия. 

35. От професионалните одитори се очаква да притежават достатъчни 

знания за текущите събития в областта на одита на историческа 

финансова информация, за да реагират на въпроси от бизнес средата. 

От важно значение е следователно, образователните програми и 

програмите за продължаващо развитие на професионалните одитори да 

включват разглеждане на уместни текущи въпроси и събития. 

36. Съдържанието на знанията по предметите в областта на одита на 

историческа финансова информация би следвало да включва на 

ниво за напреднали: 

(а) най-добрите практики в одита на историческа финансова 

информация, включително уместни текущи въпроси и 

събития; и 

(б) Международни одиторски стандарти (МОС) и Изложения за 

международна одиторска практика (ИМОП); и/или 

(в) всякакви други приложими стандарти и закони. 

37. В допълнение към знанията, изброени в параграф 36, на 

професионалните одитори могат да са необходими също така знания 

по Международни стандарти за контрол върху качеството (МСКК), 

Международни стандарти за ангажименти за преглед (МСАП), 

Международни стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност 

(МСАИС) и Международни стандарти за свързани по съдържание 

услуги (МСССУ), или техните местни еквиваленти. 

38. Съдържанието на знанията по предметите в областта на 

финансовото счетоводство и отчетност би следвало да включва на 

ниво за напреднали: 

(а) процедури и практики по финансово счетоводство и 

отчетност, включително уместни текущи въпроси и 

събития; и 
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 (б) Международни стандарти за финансова отчитане (МСФО);
4
 

и/или 

(в) всякакви други приложими стандарти и закони.  

39. В случай че от клиента за одит се изисква да изготви финансови отчети 

в съответствие със специфични за публичния сектор стандарти, 

изложенията, равносилни с изброените по параграф 38, ще включват 

Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) 

и всички приложими международни, национални и/или местни техни 

еквиваленти. 

40. Съдържанието на знанията по предметите от областта на 

информационните технологии би следвало да включват: 

(а) информационни технологични системи за финансово 

счетоводство и отчетност, включително уместни текущи 

въпроси и събития; и 

(б) общи рамки за оценяване на контролите и оценка на риска 

при системите за счетоводство и отчетност, когато е уместно 

при одита на историческа финансова информация. 

41. Допълнителна информация относно знанията и компетентностите на 

професионалните счетоводители в областта на информационните 

технологии може да се намери в МСО 2 Съдържание на програмите 

за професионално счетоводно образование. 

Професионални умения 

42. Изискването по отношение на уменията в рамките на програма за 

образование и развитие на професионалните одитори би следвало 

да включва: 

(а) Прилагане на следните професионални умения в условия на 

осъществяване на одит: 

(i) идентифициране и разрешаване на проблеми; 

(ii) предприемане на подходящо методологическо 

проучване; 

(iii) ефективна работа в екип; 

(iv) събиране и оценяване на доказателства; 

                                                 
4
  Терминът „Международни стандарти за финансово отчитане” се отнася до МСФО, 

Разясненията на КРМСФО, МСС и ПКР. 
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(v) представяне, обсъждане и защитаване по ефективен 

начин на виждания посредством формална, 

неформална, писмена и устна комуникация; и 

(б) Развиване на следните професионални умения на ниво за 

напреднали в условия на осъществяване на одит: 

(i) прилагане на подходящи одиторски стандарти и 

насоки; 

(ii) оценяване прилагането на съответните стандарти за 

финансово отчитане; 

(iii) демонстриране на способности за разследване, 

абстрактно логическо мислене и критически анализ; 

(iv) демонстриране на професионален скептицизъм; 

(v) прилагане на професионални преценки; и 

(vi) предотвратяване и разрешаване на конфликти. 

43. МСО 3 Професионални умения и общо образование излага 

изискванията по отношение на професионалните умения на 

професионалните счетоводители. В контекста на МСО 8 „ниво за 

напреднали” се отнася до ниво на уменията, което е по-високо, в 

сравнение с това, предписвано в МСО 3 по отношение на лицата, 

квалифициращи се като професионални счетоводители. 

44. Организациите-членки на МФС могат да определят целесъобразното 

ниво на развиване на уменията, както и средствата за тяхното 

достигане. 
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 Професионални ценности, етика и нагласи 

45. Преди да встъпят в ролята на професионален одитор, би следвало 

лицата да са в състояние да прилагат необходимите 

професионални ценности, етика и нагласи в условия на 

осъществяване на одит. 

46. МСО 4 Професионални ценности, етика и нагласи излага 

професионалните ценности, етика и нагласи, които професионалните 

счетоводители трябва да притежават. Необходимо е организациите-

членки на МФС да разработят програма за образование, осигуряваща 

обща рамка за упражняване на професионалните преценки и за етично 

постъпване по най-добър начин в интерес както на обществото, така и 

на професията. 

47. Всички професионални счетоводители се нуждаят от задълбочено 

разбиране на потенциалните етични последствия от професионалните и 

управленски решения. Те трябва да осъзнават, че лицата, вземащи 

решенията могат да са под огромен натиск, когато става въпрос за 

отстояване на етичните принципи. 

48. От професионалните одитори, както от всички професионални 

счетоводители, се очаква да прилагат професионалните ценности, 

етика и нагласи, изложени в МСО 4 в течение на целия си 

професионален живот. По време на периода на практическия опит, те 

би следвало да получат насоки относно: 

(а) професионалния подход спрямо етиката; 

(б) практическото прилагане на фундаменталните принципи; 

(в) последиците от неетичното поведение; и 

(г) разрешаването на етични дилеми. 

49. Изучаването на професионалната етика трябва да продължи и след 

придобиване на квалификация. Професионалните одитори трябва да 

разглеждат процеса като продължаващ през целия им професионален 

живот. 

50. Фундаменталните етични принципи, приложими спрямо всички 

професионални счетоводители, имат допълнително измерение в 

областта на одита, поради това, че обществеността разчита в повишена 

степен и общественият интерес е голям към този аспект на професията 

в световен мащаб. 

51. Тези фундаментални принципи са важни за развитието на професията и 

обществото като цяло. Кодексът на СМСЕС излага следните 

фундаментални принципи: 

(а) почтеност; 
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(б) обективност; 

(в) професионална компетентност и надлежно внимание; 

(г) конфиденциалност; и 

(д) професионално поведение. 

52. Наред с това, Кодексът на СМСЕС изисква всички членове на екипи по 

ангажименти и организации да бъдат независими от клиентите по 

ангажимента. От всички членове на екипи по ангажименти и 

организации се изисква да прилагат изложената в Кодекса 

концептуална обща рамка за независимост. 

53. Важно е професионалните одитори 

(а) да са запознати с потенциалните нови етични измерения и 

конфликти в своята работа; и 

(б) да бъдат на висотата на очакванията на техните професионални 

счетоводни организации и обществеността във връзка с 

професионалната етика. 

Практически опит 

54. Преди да встъпят в ролята на професионален одитор, 

професионалните счетоводители би следвало да завършат период 

на съответен практически опит. Този период би следвало да е с 

достатъчна продължителност и интензитет, така че да им позволи 

да демонстрират, че са придобили необходимите професионални 

знания, професионални умения и професионални ценности, етика 

и нагласи. Съществена част от срока на практически опит би 

следвало да бъде в областта на одита на историческа финансова 

информация. 

55. МСО 5 Изисквания за практически опит излага изискванията по 

отношение на практическия опит за всички професионални 

счетоводители. От професионалните счетоводители, приемащи ролята 

на професионален одитор, се изисква освен това да демонстрират 

прилагането на знанията и уменията, специално изисквани по този 

раздел от МСО 8, в условия на осъществяване на одит в съответствие с 

професионалните ценности, етика и нагласи, изложени в МСО 4. 

56. Практическият опит, допринасящ за компетентността на 

професионалния одитор, е необходимо до бъде подходящ за вида и 

обема на одиторските ангажименти, в които професионалните одитори 

участват, или е вероятно, че ще участват. Срокът на практическия опит 

би следвало да им позволява: 
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 (а) да прилагат, в условия на подходящ надзор, необходимите 

знания и умения; и 

(б) да развият и демонстрират изискваната от настоящия МСО 

компетентност. 

57. Периодът на практически опит, уместен по отношение на 

професионален одитор, може да е разположен по време или след 

придобиване на квалификация като професионален счетоводител. 

Практическият опит, добит в изпълнение на изискванията на МСО 5 

Изисквания за практически опит може да допринесе за 

удовлетворяване на изискванията по настоящия МСО. 

58. Периодът на практически опит, уместен по отношение на 

професионален одитор, обикновено би бил не по-кратък от три години, 

от които най-малко две години би следвало да са в областта на одита 

на историческа финансова информация под ръководството на 

съдружник, отговорен за одита. В случаите, когато организацията-

членка не изисква завършване на този минимален период на 

практически опит, тя трябва да е в състояние да демонстрира, че 

прилагането на знанията и уменията, специално изисквани от 

настоящия МСО, е постигнато в условия на осъществяване на одит и е 

довело в резултат до това, кандидатите да са развили необходимата 

компетентност и способности да прилагат професионална преценка 

при одиторския ангажимент. 

59. Необходимият одиторски опит би следвало да е придобит в 

организация, която може да предостави подходящ одиторски опит 

под ръководството на съдружник, отговорен за ангажимента. 

60. Организациите, предоставящи възможност за подходящ одиторски 

опит могат да включват одиторски организации от публичния или 

частния сектор. Организациите-членки на МФС трябва да се уверят, че 

организациите, предоставящи практически опит, имат действащи 

политика и процедури, които ще създадат подходяща среда. 

Подходящата среда е такава среда, която позволява на лицата да 

развият и демонстрират професионалните знания, професионалните 

умения и професионалните ценности, етика и нагласи, които ще им 

позволят да поемат отговорност за извършване на съществени 

преценки при одита на историческа финансова информация. 

Продължаващо професионално развитие 

61. МСО 7 Продължаващо професионално развитие излага изискванията за 

ППР за всички професионални счетоводители, включително и 

професионалните одитори. 

62. Професионалните счетоводители, стремящи се да станат 
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професионални одитори, могат да разчитат на дейностите по ППР да им 

помогнат да удовлетворят някои от изискванията за компетентност, 

изложени в настоящия МСО. ППР ще е необходимо също за 

гарантиране, че професионалните одитори развиват и поддържат по-

нататъшна, допълнителна компетентност. Организациите-членки на 

МФС могат да обмислят предписването на специфични дейности по 

ППР за професионалните одитори или професионалните счетоводители, 

стремящи се да станат професионални одитори. 

Оценяване 

63. Професионалните способности и компетентност би следвало да 

бъдат оценени преди лицата да встъпят в ролята на 

професионални одитори. 

64. Оценката би следвало да бъде достатъчно комплексна, за да 

позволява демонстриране на професионалните знания, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи, които са необходима, за да се извършва компетентно 

работата на професионален одитор. 

65. Оценяването на способностите и компетентността на професионалните 

одитори може да се осъществява от: 

(а) организацията-членка на МФС, на която даденото лице е член 

(включително чрез разработената от организацията-членка 

процедура за преглед от равнопоставени лица); 

(б) друга организация-членка на МФС; 

(в) трета страна (например, организация за образование и обучение, 

правителствен или регулаторен орган, оценител на работното 

място под ръководството на организацията-членка); 

(г) одиторска организация (включително чрез създадените от 

организацията системи за контрол върху качеството); или 

(д) комбинация от изброените по-горе. 

В случаите, когато външни агенции носят отговорност за 

квалифицирането на професионалните одитори, организациите-членки 

би следвало да ги насърчават да възприемат стандартите на МФС. 
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 РАЗДЕЛ 3: СЪДРУЖНИК, ОТГОВОРЕН ЗА АНГАЖИМЕНТА 

Общи положения 

66. Съществуват специфични професионални, правни и регулаторни 

изисквания, които обуславят обхвата, осъществяването и провеждането 

на одиторския ангажимент. В някои случаи, специфични изисквания 

определят кой може да изпълнява ролята на съдружник, отговорен за 

ангажимента, при изпълнението на даден одиторски ангажимент. 

Подобни изисквания са определяни по-долу като лицензионни режими. 

Терминът се използва за позоваване на диапазона от случаи, когато 

правомощията или разрешението да се действа като съдружник, 

отговорен за ангажимента, са ограничени до определени лица, 

отговарящи на специфични изисквания. Тези специфични изисквания 

могат да бъдат определени от професионална организация, законов или 

регулаторен орган. 

67. Одиторските лицензионни режими се различават. Когато 

организацията-членка на МФС притежава юридическите правомощия 

да лицензира одиторите, очаква се професионалните счетоводители 

вече са изпълнили изискванията, предписани в Раздел 2 от настоящия 

МСО, за да им бъде издаден одиторски лиценз или да им бъде 

разрешено да подписват доклади за одит на историческа финансова 

информация. Когато други органи или организации лицензират 

одиторите, организациите-членки на МФС са задължени да уведомяват 

своите законодателни, регулаторни или лицензиращи власти за 

настоящия МСО, насърчавайки неговото приемане. 

68. В някои юрисдикции, професионалните счетоводители се лицензират 

да подписват одиторски доклади в момента на придобиване на 

квалификацията, но може да не са получили все още предписания от 

настоящия МСО практически опит. В такива случаи, организациите-

членки на МФС трябва да се уверят, че лицата с отговорности за 

извършване на съществени преценки при одит на историческа 

финансова информация, притежават необходимия практически опит и 

компетентност. Това задължение може да се изпълни чрез програма на 

организацията-членка за преглед по гарантиране на качеството (т.е. 

инспекции на практиката) или посредством процедурите на 

одиторската организация за контрол върху качеството. 

69. Очаква се професионалните одитори, на които е разрешено да 

подписват одиторски доклади при задължителен одит, да придобият 

практически опит, надхвърлящ предписания от настоящия МСО. 

Всички професионални одитори имат професионално и етично 

задължение да развиват и поддържат компетентност, подходяща за 

професионалните им отговорности. 

70. МФС отчита многообразието от видове, обеми и ниво на сложност при 
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одитите на историческа финансова информация и различните равнища 

на професионална компетентност, изисквани за изпълнение на подобни 

ангажименти. Задължение на отделния професионален счетоводител е 

да съблюдава изискванията на Кодекса на СМСЕС като не приема 

възлагане на ангажименти, за изпълнението на които не е компетентен. 

Изисквания за компетентност на съдружника, отговорен за ангажимента 

71. Поемането на по-голямата отговорност като съдружник, отговорен за 

ангажимента, изисква развиване на допълнителни професионални 

знания, професионални умения и професионални ценности, етика и 

нагласи. От съдружника, отговорен за ангажимента, би се очаквало да 

демонстрира комплексно разбиране на одиторския процес и способност 

да се комуникират широк кръг въпроси с широк кръг лица. 

72. С израстването на професионалните одитори до позиции като 

съдружник, отговорен за ангажимента, от тях ще се изисква да 

демонстрират компетентност в следните области: 

(а) лидерски отговорности за качеството на одита; 

(б) формиране на заключения за съответствие с приложимите 

изисквания за независимост; 

(в) приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиентите и 

специфични одиторски ангажименти; 

(г) назначаване на екипите по ангажимента, като се гарантират 

колективните способности и компетентност да се изпълни 

ангажимента и да се издаде одиторския доклад; 

(д) направляване, надзор и осъществяване на одиторския 

ангажимент в съответствие с професионалните стандарти и 

регулаторните и законови изисквания; 

(е) консултации, преглед и обсъждане на извършената работа; и 

(ж) разработване на одиторски доклад, който е подходящ и 

подкрепен с достатъчни и уместни одиторски доказателства. 
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 РАЗДЕЛ 4: ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОДИТОРИ В 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ОТРАСЛИ 

Общи положения 

73. Необходимо е организациите-членки на МФС и одиторските 

организации да се уверят, че професионалните одитори, отговорни за 

съществените преценки при одит на историческа финансова 

информация в специфични условия или отрасли, притежават 

необходимите професионални знания и практически опит, 

съответстващи на средата или отрасъла. 

74. Когато професионалните счетоводители са придобили способностите и 

демонстрират необходимата за професионалните одитори 

компетентност, те могат да се нуждаят от по-нататъшно развитие, 

преди да поемат отговорност за извършване на съществени преценки 

при одита на историческа финансова информация в специфичен 

отрасъл (като например, банково дело и финанси, миннодобивна 

промишленост или застрахователно дело) или среда (като например, 

транснационален одит). 

Транснационален одит 

75. На транснационалния одит се разчита, или може да се разчита, извън 

юрисдикцията по произход на предприятието, за целите на вземане на 

важни решения във връзка с отпускане на заемни средства, инвестиции 

или регулаторни въпроси; тук се включват всички компании с 

регистрирани за търговия на борсите капиталови или дългови книжа и 

други предприятия, представляващи обществен интерес, които 

специално привличат публичното внимание поради размера си, 

произвежданата продукция или предоставяните услуги.
5
 

76. Преди да встъпят в ролята на професионални одитори при 

транснационален одит на историческа финансова информация, 

лицата би следвало: 

(а) да са удовлетворили изискванията за встъпване в ролята на 

професионален одитор (Раздел 2 от настоящия МСО); и 

(б) да удовлетворяват изискванията по параграф 77. 

77. Съдържанието на знанията в програмите за образование и 

развитие на професионални одитори, участващи в 

транснационален одит, би следвало да включва предмети от 

следните области, по отношение на юрисдикциите, за които се 

                                                 
5
 Изложение за предоставяне на насоки 1 на Комитета на транснационалните одитори – 

преработено през април 2006 г. 
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отнася осъществяването на транснационалния одит: 

(а) приложими финансово счетоводни и одиторски стандарти; 

(б) контрол върху одит, включващ различни местоположения и 

одит на група; 

(в) приложими изисквания за регистриране за търговия на 

борсите; 

(г) приложими изисквания за корпоративно управление; 

(д) приложими национални общи регулаторни рамки; и 

(е) глобалните и местни икономики и бизнес среда. 

78. Професионалните одитори, ангажирани с транснационален одит могат 

да установят, че прилагането на професионалните ценности, етика и 

нагласи, може да бъде усложнено от многообразния културен контекст 

(например, норми, обичаи, поведение и очаквания). 

Специфични отрасли 

79. Някои предприятия функционират в силно регулирани отрасли (като 

например, банки или химически компании). Законодателството и 

нормативната уредба, регулиращи финансовите отчети могат да варират 

значително при специфичните отрасли и условия. Нещо повече, 

счетоводното третиране може да се различава, което води в резултат до 

различна практика по признаване и оценяване. 

80. Не е практически приложимо да се предпишат допълнителните знания, 

изисквани от лицата, действащи в специфични отрасли. Организациите-

членки на МФС, отделните професионални счетоводители и 

одиторските организации споделят отговорността за гарантиране, че 

професионалните одитори притежават изискваната за ролята им 

компетентност. 

Практически опит 

81. Преди да поемат отговорност за извършване на съществени преценки 

при одита на историческа финансова информация в специфична среда 

или отрасъл, професионалните одитори се нуждаят от практически 

одиторски опит в тази конкретна среда или отрасъл. Необходимо е 

този опит да бъде достатъчно продължителен и интензивен, така че да 

позволява на професионалния одитор да демонстрира: 

(а) необходимите познания; и 

(б) това, че може да прилага необходимите умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, изисквани за 

компетентното осъществяване на дейността в тази специфична 
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 среда или отрасъл. 

Този практически опит може да е в допълнение към предписания на 

друго място в настоящия МСО опит. 
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Цел и обхват на Международно изложение за практика в 
образованието 1 

1. Международните изложения за практика в образованието (МИПО) 

подпомагат организациите членки на (МФС) при внедряването и 

прилагането на общоприета добра практика в образованието и 

развитието на професионалните счетоводители. 

2. Международен стандарт за образование (МСО) 4 Професионални 

ценности, етика и нагласи изисква организациите членки на МФС да 

посветят една част от образователната програма за професионални 

счетоводители преди придобиване на квалификация на развиването на 

професионални ценности, етика и нагласи. МИПО 1 предоставя насоки 

на организациите членки на МФС относно внедряването и прилагането 

на МСО 4, както и относно развиването на професионални ценности, 

етика и нагласи в съответствие с този стандарт. 

3. МИПО 1 представя два възможни подхода по отношение развиването 

на професионални ценности, етика и нагласи. Изложението съдържа и 

насоки относно редица методи за осигуряване на образование по етика, 

подчертавайки важното значение на усвояването на знания и 

оценяването на работната място. 

4. Наред с това, МИПО 1 предоставя и насоки относно това как 

организациите членки могат да гарантират, че професионалните 

счетоводители продължават да развиват професионални ценности, 

етика и нагласи по време на цялата си кариера посредством 

Продължаващо професионално развитие (ППР). 

5. Съветът по международни стандарти за образование по счетоводство 

(СМСОС) отчита (a) голямото многообразие на култури и езици, 

образователни, правни и социални системи в страните на 

организациите членки на МФС; (б) разнообразието от функции, 

изпълнявани от счетоводителите; и (в) че организациите членки са на 

различни етапи по отношение разработването на техните програми за 

образование по етика. 

6. Част от организациите членки на МФС може вече да са адресирали 

някои или всички въпроси, разгледани в настоящото МИПО. На други 

организации членки разглеждането на тези въпроси все още предстои. 

СМСОС предлага всички организации членки да преценят 

въвеждането и прилагането на МСО 4 в светлината на насоките, 

съдържащи се в МИПО 1. 

Дефиниции 
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МИПО 1: ПОДХОДИ КЪМ РАЗВИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ЦЕННОСТИ, ЕТИКА И НАГЛАСИ 

МИПО 1 

7. Следните термини, използвани в МИПО 1, са дефинирани в Общата 

рамка за международни стандарти за образование за професионални 

счетоводители: 

Оценяване — всички форми на тестване на професионалната 

компетентност, независимо дали в писмен, или друг вид, включително 

изпити, провеждани по всяко време в течение на процеса по усвояване 

на знания. 

Способности — професионалните знания; професионалните умения; и 

професионалните ценности, етика и нагласи, необходими, за да се 

демонстрира компетентност. 

Компетентност — способността да се изпълнява работна роля 

съгласно определен стандарт с рефериране към действителна работна 

среда. 

Продължаващо професионално развитие (ППР) — дейности по 

усвояване на знания за развиване и поддържане способностите на 

професионалните счетоводители да изпълняват компетентно 

функциите си в рамките на професионалната си среда. 

Образование — систематичен процес, насочен към развиване на 

познанията, уменията и други способности на индивидите. 

Образованието включва и обучение. 

Формално образование — компонентът на програма за счетоводно 

образование, който се реализира извън работното място. 

Усвояване на знания — широк кръг процеси, посредством които 

лицето придобива способности. 

След придобиване на квалификация — периодът след придобиване на 

квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Преди придобиване на квалификация — периодът преди придобиване 

на квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Професионален счетоводител — лице, което е член на организация 

членка на МФС. 

Професионални ценности, етика и нагласи — професионалното 

поведение и характеристики, които идентифицират професионалните 

счетоводители като членове на професията. Те включват принципите 

на поведение (т.е. етичните принципи), които обикновено се асоциират 

с професионалното поведение и които се считат за важни при 

определяне на неговите отличителни черти. 
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Квалификация — квалификацията на професионален счетоводител 

означава, че в определен момент от времето, за дадено лице се приема, 

че е удовлетворило, и продължава да удовлетворява, изискванията за 

признаване като професионален счетоводител. 

Студент — лице, преминаващо учебен курс, включително стажант. В 

контекста на професионалното образование студентът е лице, 

преминаващо учебен курс или програма, считани за необходими за 

образованието на професионалните счетоводители, независимо дали с 

общ или професионален характер. 

Стажант— лице, придобиващо трудов опит преди квалифициране и 

преминаващо обучение на работното място. 

Обучение — образователни дейности преди и след придобиване на 

квалификация, в контекста на работното място, насочени към 

довеждането на студента или професионалния счетоводител до 

съгласувано ниво на професионална компетентност. 

Основна информация 

8. Действията на счетоводителите оказват влияние върху други лица. 

Професионалните ценности, етика и нагласи, които идентифицират 

професионалните счетоводители като членове на определена професия 

предполагат ангажираност със защита на интересите на общността. 

Обикновено това се нарича „обслужване на обществения интерес”. 

Обществеността разчита на етичната почтеност на професионалната 

гилдия и нейните членове с оглед гарантиране, че професионалните 

отговорности се изпълняват и общественият интерес е защитен. 

9. Непрекъснатият процес на образованието по етика (НПОЕ), изложен в 

настоящото МИПО е хармонизиран с Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители на Съвета за международни 

стандарти по етика за счетоводители (СМСЕС) (Етичен кодекс на 

СМСЕС). Той установява етичните изисквания за всички 

професионални счетоводители и излага пет фундаментални принципа 

на професионалната етика: почтеност, обективност, професионална 

компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и 

професионално поведение.
1
  

10. Възможно е професионалните счетоводители да се сблъскат със 

ситуации, които застрашават съблюдаването на фундаменталните 

принципи на професионалната етика. Много от заплахите за спазването 

на тези принципи попадат в петте категории, изложени в Етичния 

                                                 
1
  Етичен кодекс на професионалните счетоводители на СМСЕС, 100.4. 
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кодекс на СМСЕС: заплахи, свързани с личен интерес, заплахи от 

проверка на собствената работа, заплахи от застъпничество, заплахи от 

фамилиарност (близки отношения) и заплахи от сплашване.
2
  

11. Етичният кодекс на СМСЕС излага и редица предпазни мерки, които 

могат да елиминират или намалят тези заплахи до приемливо ниво. Тези 

предпазни мерки включват: (a) предпазни мерки, създадени от 

професията, законодателството или нормативната уредба и (б) предпазни 

мерки в работната среда.
3
 Първите включват, без обаче да се ограничават 

до, изисквания за образование, обучение и опит за допускане в 

професията и изисквания за продължаващо професионално развитие.
4
 

МИПО 1, предлагайки принципи за добра практика в образованието по 

етика преди и след придобиване на квалификация, може да помогне на 

организациите членки да разработят такива предпазни мерки. 

12. Етичното отношение при вземането на решения изисква да се направи 

избор измежду няколко алтернативи, всяка от които със съответните 

последствия за заинтересованите страни. В обществен интерес е 

професионалните счетоводители да подхождат към етичното 

отношение при вземането на решения с разбиране и със способност да 

прилагат фундаменталните принципи, изложени в Етичния кодекс на 

СМСЕС. 

13. Това изисква развиване на професионални ценности, етика и нагласи 

посредством образователните програми на организациите членки на 

МФС. Тези ценности, етика и нагласи се формират и развиват по време 

на и след придобиването на квалификация като професионален 

счетоводител. Целта на образователните програми по етика е да 

засилят етичното отношение при вземането на решения и етичното 

поведение. 

Раздел 1: Развиване на етична компетентност 

Непрекъснатият процес на образованието по етика 

14. Непрекъснатият процес на образованието по етика (НПОЕ), изложен в 

настоящия раздел на МИПО 1, е представен на Фигура 1. НПОЕ 

идентифицира четири етапа в непрекъснатия процес по усвояване на 

знания, базирани на четирите цели на образованието по етика: 

Етап 1: Повишаване на знанията за етиката; 

                                                 
2
  Етичен кодекс на професионалните счетоводители на СМСЕС, 100.10. 

3
  Етичен кодекс на професионалните счетоводители на СМСЕС, 100.11. 

4
  Етичен кодекс на професионалните счетоводители на СМСЕС, 100.12. 
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Етап 2: Развиване на етична чувствителност; 

Етап 3: Подобряване на етичните преценки; и 

Етап 4: Поддържане на непрестанна ангажираност с етично поведение. 

15. Образованието по етика е ангажираност в течение на целия живот, 

която започва на ранните етапи на програмата преди придобиване на 

квалификация и продължава през цялата кариера на професионалния 

счетоводител. Всеки един етап от НПОЕ е свързан с конкретно ниво на 

напредък в развиването на професионалните ценности, етика и нагласи. 

Четирите етапа на НПОЕ са описани по-подробно в параграфи 19 до 30 

по-долу, като по отношение на всеки етап са предложени резултати от 

процеса по усвояване на знания и описание на компетентността. 

16. НПОЕ отчита, че развиването на професионални ценности, етика и 

нагласи е процес, налагащ повторение на определени стъпки и 

изискващ лицата да анализират собствения си опит във връзка с 

усвояването на знания между етапите и да продължават да 

преразглеждат и ревизират знанията си по етика, етичната си 

чувствителност и етичните си преценки. Поддържането на 

продължаваща ангажираност с етично поведение предполага, че 

професионалните счетоводители ще продължат да повишават знанията 

си за етиката, ще развиват етичната си чувствителност и ще подобряват 

етичните си преценки в течение на професионалния си живот. 
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Фигура 1: Непрекъснатият процес на образованието по етика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непрекъснатият процес на образованието по етика 

1. Повишаване на знанията за етиката 

2. Развиване на етична чувствителност 

3. Подобряване на етичните преценки 

4. Поддържане на непрестанна ангажираност с етично поведение 

Преразглеждане и ревизиране 
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17.  НПОЕ се допълва от осем важни тематични области, базирани на 

темите, които са предписани в МСО 4 и които трябва да бъдат 

включвани във всички програми за счетоводно образование преди 

придобиване на квалификация. Те са представени на Фигура 2 по-долу. 

Наред с това в Приложение 1 е предоставено, единствено с цел 

илюстрация, предложение за съдържанието на знанията в подкрепа на 

всяка една тематична област. 

18. Макар знанията за етиката, етичната чувствителност и етичните 

преценки да се развиват първоначално по време на програмата за 

счетоводно образование преди придобиване на квалификация, етично 

поведение се очаква от студентите в течение на целия период на 

счетоводно образование преди придобиване на квалификация. 

Етап 1: Повишаване на знанията за етиката 

19. Студентите трябва да развият разбиране за приложимите етични и 

професионални стандарти, отнасящи се до счетоводната професия. 

Знанията за общите етични принципи и фундаменталните принципи на 

професионалната етика, изложени в Етичния кодекс на СМСЕС, са 

необходими за развиването на етично отношение при вземането на 

решения и етично поведение в професионален контекст. 

20. Етап 1 от НПОЕ се отнася до преподаването на фундаментални 

познания по въпроси, свързани с професионалните ценности, етика и 

нагласи. Той се фокусира върху развиването на разбиране за: 

(а) средата, оказваща влияние върху решенията, включително: 

(i) приложимите стандарти и кодекси; и 

(ii) очакванията за етично и професионално поведение. 

(б) фундаменталните теории и принципи за: 

(i) етиката; 

(ii) добродетелите; и 

(iii) индивидуалното развитие в морално отношение. 

21. Компетентност в тази област ще бъде демонстрирана чрез разбиране за 

традиционните етични концепции и теории, както и за тези, отнасящи 

се до работата на професионалния счетоводител. 

Етап 2: Развиване на етична чувствителност 

22. Студентите трябва да развият етична чувствителност, която 

представлява (a) способност за разпознаване на етичен проблем или на 

заплаха за етиката, (б) информираност за алтернативните насоки на 

действие, водещи до етично разрешаване на проблема и (в) познания за 
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ефекта от всяка една от алтернативните насоки на действие върху 

заинтересованите страни. 

23. Етап 2 се отнася до прилагане знанията за основните етични принципи, 

въведени на Етап 1, спрямо съответните функционални дисциплини 

(например, финансово счетоводно отчитане, управленско счетоводство, 

одит или данъчно облагане) на счетоводството. На този етап 

организациите членки на МФС следва да обмислят разработването на 

програми за образование по етика, които се фокусират върху развиване 

на чувство за професионална отговорност с етична чувствителност и 

оценяване на заплахите за фундаменталните етични принципи, пред 

които са изправени професионалните счетоводители на работното си 

място. 

24. Компетентност в тази област ще бъде демонстрирана чрез 

способността за идентифициране и обсъждане на етични проблеми и 

заплахи за етиката, както и чрез способността знанията за етиката да 

бъдат прилагани във функционалните дисциплини на счетоводството. 

Етап 3: Подобряване на етичните преценки 

25. Базисните етични ценности представляват основата за 

професионалните преценки. Изборът между различни възможности, 

който да е в съответствие с фундаменталните принципи, изложени в 

Етичния кодекс на СМСЕС, изисква знания за етиката и етична 

чувствителност. 

26. Етап 3 представлява етап на прилагане, при който студентите и 

професионалните счетоводители научават как да интегрират и прилагат 

знанията за етиката и етичната чувствителност, за да формулират 

аргументирани и информирани решения. Този етап е замислен да бъде 

в помощ на отделните лица при прилагането на добре обоснован 

процес за вземане на етични решения. На Етап 3 организациите членки 

на МФС следва да обмислят разработване на програми за образование 

по етика, които да се фокусират върху подобряване на 

професионалните преценки, като уменията за вземане на етични 

решения се усъвършенстват посредством прилагане на теории за 

етиката, социална отговорност, кодекси за професионално поведение и 

модели за вземане на етични решения. 

27. Компетентност в тази област ще бъде демонстрирана чрез 

способността да се правят етични преценки и да се вземат етични 

решения на базата на разбирането и прилагането на знанията за етиката 

и етичната чувствителност. 

Етап 4: Поддържане на непрестанна ангажираност с етично поведение 
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28. Професионалните счетоводители трябва да са в състояние да се 

справят със заплахите за фундаменталните етични принципи и да са в 

състояние да избират насока на действие, която да е в съответствие с 

фундаменталните принципи, изложени в Етичния кодекс на СМСЕС. 

29. На Етап 4 организациите членки на МФС следва да обмислят 

разработване на програми за образование по етика, например, 

програми за ППР, които се фокусират върху развиване и укрепване на 

вземането на етични решения и върху непрестанната ангажираност с 

етично поведение в професионален контекст. 

30. Компетентност ще бъде демонстрирана чрез разбиране за 

организационния и ситуационен контекст и прилагане на знанията за 

етиката, етичната чувствителност и етичните преценки в етично 

поведение в съответствие с Етичния кодекс на СМСЕС. 

Раздел 2: Подходи към внедряване на непрекъснатия процес 
на образованието по етика 

Гъвкави подходи към внедряване на непрекъснатия процес на 

образованието по етика 

31. Настоящото МИПО излага два възможни подхода за въвеждане и 

прилагане на НПОЕ: тематичен подход (вж. параграф 34) и поетапен 

подход (вж. параграф 37). Организациите членки на МФС могат да 

изберат да следват един от двата подхода или да съчетаят елементи от 

двата, в зависимост от това какво би било целесъобразно при 

конкретните обстоятелства. 

32. И двата подхода подчертават значението на включването като 

неразделна част на образованието по етика в програмите за счетоводно 

образование преди придобиване на квалификация и значението на 

прегледа и ревизирането на знанията и способностите, усвоени 

посредством ППР. И двата подхода акцентират и върху ролята на 

усвояването на знания и оценяването на работното място за развиване 

на професионални ценности, етика и нагласи. Това е разгледано по-

подробно в Раздел 3 от настоящото МИПО. 

Тематичен подход 

33. МСО 4 предписва
5
 редица теми, които да бъдат включвани във всички 

образователни програми преди придобиване на квалификация. Те са 

хармонизирани с осемте тематични области, които допълват НПОЕ, 

както е показано на Фигура 2 по-долу. 

                                                 
5
 МСО 4 Професионални ценности, етика и нагласи, параграф 16. 
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Фигура 2: Тематичен подход 

Тематични области на НПОЕ
6
 Теми от МСО 4 

(i) Рамков подход 

(ii) Концепции и ценности 

 

Същност на етиката 

Различия между подхода спрямо 

етиката на база подробни правила и 

подхода на база обща рамка, техните 

преимущества и недостатъци 

(iii) Средата: корпоративна, 

професионална и регулаторна 

(iv) Професионална етика 

Спазване изискванията на 

фундаменталните етични принципи за 

почтеност, обективност, ангажираност 

с професионалната компетентност и 

надлежна грижа, и конфиденциалност 

Професионално поведение и спазване 

на изискванията на методологическите 

стандарти 

Концепции за независимост, 

скептицизъм, отчетност и обществени 

очаквания 

Етика и закон, включително 

взаимовръзката между законите, 

нормативните актове и обществения 

интерес 

(v) Вземане на решения Етиката и отделният професионален 

счетоводител: подаване на сигнали за 

нередности, конфликт на интереси, 

етични дилеми и тяхното разрешаване 

(vi) Заплахи за етиката и 

предпазни мерки 

Последствия от неетичното поведение 

за индивида, за професията и за 

обществото като цяло 

(vii) Корпоративно управление 

(viii) Социални и екологични 

въпроси 

Етиката и професията: социална 

отговорност 

Етиката в отношение към бизнеса и 

доброто управление 

                                                 
6
  Предложение за съдържанието за всяка тематична област е изложено в Приложение 1 

Тематични области на непрекъснатия процес на образованието по етика. 
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34. Тематичният подход интегрира първите три етапа на НПОЕ по отделни 

предмети в съответните части на програмата преди придобиване на 

квалификация. Всеки предмет може да бъде изучаван последователно, 

следвайки първите три етапа на НПОЕ. Етап 4 на НПОЕ касае основно 

периода след придобиване на квалификация (ППР). 

35. СМСОС отчита, че подробното съдържание на образователните 

програми по етика на организациите членки ще отразява съответната 

национална и културна среда и образователна система. Организациите 

членки на МФС могат да включват тематичните области на НПОЕ в 

различна последователност съобразно изискванията в техните 

програми преди или след придобиване на квалификация. Всяка 

тематична област е разширена съответно в Приложение 1, в което са 

представени примери за предлаганото съдържание за всеки един 

предмет, което организациите членки биха могли да решат да включат в 

своите образователни програми по етика. 

36. Организациите членки на МФС, които решат да възприемат тематичния 

подход следва да преценят как най-добре биха могли да гарантират, че 

всичките четири етапа на развитие на НПОЕ са обхванати по време на 

счетоводните образователни програми преди и след придобиване на 

квалификация. 

Поетапен подход 

37. Поетапният подход следва НПОЕ, представен в общи линии на Фигура 

1 и включва (a) първите три етапа на НПОЕ в образователни програми 

преди придобиване на квалификация, а (б) четвъртия етап – както в 

образователни програми преди придобиване на квалификация, така и в 

образователни програми след придобиването й. Фигура 3 по-долу 

илюстрира този подход. 
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Фигура 3: Поетапен подход 
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Етап Характеристика 

Резултат от усвояването 

на знания Илюстративен метод 

1 Повишаване 

знанията за 

етиката 

Повишаване знанията за 

(i) приложимите 

стандарти и (ii) 

очакванията за етично и 

професионално 

поведение. 

Отделен, подложен на 

оценяване, курс или 

модул по етика на 

ранен етап от 

програмата. 

2 Развиване на 

етична 

чувствителност 

Развиване на чувство за 

професионална 

отговорност с етична 

чувствителност и 

осъзнаване на заплахите 

за етиката и съответните 

предпазни мерки. 

 

Включване като 

неразделна част на 

етични въпроси в 

съществуващите 

функционални 

дисциплини, 

например финансово 

счетоводно отчитане, 

управленско 

счетоводство, одит 

или данъчно 

облагане. 

3 Подобряване на 

етичните 

преценки 

Подобряване на 

професионалните 

преценки чрез 

усъвършенстване на 

уменията за вземане на 

етични решения. 

 

Интегриран 

заключителен курс 

или модул, подложен 

на оценяване , 

включващ етика 

(например, казус) 

и/или отделен, 

подложен на 

оценяване, 

заключителен курс 

или модул по етика. 

4 Поддържане на 

непрестанна 

ангажираност с 

етично поведение 

Поддържане на 

непрестанна 

ангажираност с етично 

поведение. 

Комбинация от 

продължаващ опит и 

продължаващо 

професионално 

развитие, 

включително 

образование по етика. 
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38. Този подход започва обикновено с въвеждане на етиката на ранен етап 

от програмата преди придобиване на квалификация (Етап 1), следвано 

от дискусии по етични въпроси в рамките на съществуващите 

счетоводни модули или курсове (Етап 2), и достигане на кулминация в 

заключителен модул/курс, който обединява в едно цяло предходни 

материали по етика (Етап 3). 

39. Естеството на образованието по етика означава, че програмите след 

придобиване на квалификация трябва да подлагат на преразглеждане и 

ревизиране знанията и способностите, усвоени и придобити в 

програмите преди придобиване на квалификация. Важно е 

професионалните счетоводители да продължат да развиват своите 

професионални ценности, етика и нагласи по време на целия си 

професионален живот. 

Продължаващо професионално развитие 

40. Образованието по етика е процес, който продължава през целия живот. 

Постепенно променящите се обществени очаквания водят до промени в 

етичните стандарти. Следователно образованието по етика чрез ППР е 

необходимо за продължаващото развиване на способността за вземане 

на етични решения и продължаващата ангажираност с етично 

поведение. Образованието по етика по време на ППР се фокусира 

върху подпомагането на лицата да правят по-добър етичен избор в 

критични моменти и да заздравяват посредством непрекъснат преглед и 

ревизиране етичните концепции, въведени от образователните 

програми преди придобиване на квалификация. 

41. Естеството на образованието по етика означава, че програмите след 

придобиване на квалификация трябва да подлагат на преразглеждане и 

ревизиране знанията и способностите, усвоени и придобити в 

програмите преди придобиване на квалификация. Следователно 

организациите членки на МФС трябва да обмислят да изискват 

продължаващо образование по етика за професионални счетоводители 

като част от тяхната програма за ППР. 
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Раздел 3: Реализиране и оценяване на образованието по етика 

Общ преглед 

42. За реализиране и оценяване на образованието по етика се използват 

различни модели. Те съчетават елементи на усвояване на знания на 

работното място и елементи на формално образование. Във всички 

случаи организациите членки на МФС следва да преценят как най-

добре да зададат ясни цели за образование по етика, което да се 

фокусира върху (a) повишаване на етичната чувствителност, (б) 

укрепване на ангажираността с професионална отговорност и (в) 

развиване на умения за вземане на етични решения. 

43. Организациите членки на МФС следва да обмислят подлагане на 

студентите и професионалните счетоводители на упражнения по 

осъзнаване на етичните въпроси и етично вземане на решения. Това 

допринася за развиване на етична чувствителност и етични преценки. 

С оглед заздравяване на теоретичните познания, организациите членки 

на МФС следва да обмислят и включването в образователните 

програми преди и след придобиване на квалификация на практически 

примери за заплахи за етиката и етични проблеми и начините, по които 

те биха могли да бъдат разрешавани позитивно. 

44. По време на образователните програми преди придобиване на 

квалификация студентите получават познания за фундаменталните 

етични принципи. Те научават как да прилагат фундаменталните 

принципи в ситуации от реалния живот посредством работния си опит, 

както преди, така и след придобиване на квалификация, като 

наблюдават своите колеги и участват в организационни практики и 

културни норми. 

Усвояване на знания на работното място 

45. Усвояването на работното място на знания за етиката е също толкова 

важно, както и усвояването на знания за етиката по време на 

програмите за формално образование. Организациите членки на МФС 

следва да обмислят начини, по които биха могли да работят съвместно 

с работодателите, за да насърчат позитивното етично поведение и 

подкрепяща среда, която допринася за развиването на професионални 

ценности, етика и нагласи, както на ниво преди придобиване на 

квалификация, така и на нивото след нейното придобиване. 

46. Организациите членки на МФС биха могли също да работят съвместно 

с работодателите и за разработване на встъпително обучение, което 

акцентира пред студентите върху това колко важно е те да развият 

професионални ценности, етика и нагласи. 

 130



МИПО 1: ПОДХОДИ КЪМ РАЗВИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ЦЕННОСТИ, ЕТИКА И НАГЛАСИ 

 

МИПО 1 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 И
З
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я

 З
А

 П
РА

К
Т

И
К

А
 В

 О
Б

РА
З

О
В

А
Н

И
Е

Т
О

 

 

Етична смелост и принципност 

47. Вероятно всички решения, вземани от професионалните счетоводители 

ще оказват влияние върху други лица, както и върху самите 

професионални счетоводители. Може да е необходимо 

професионалните счетоводители да демонстрират етична смелост и 

принципност при вземането на решения в съответствие с 

фундаменталните принципи, изложени в Етичния кодекс на СМСЕС. 

Така например, сигнализирането за нередности може да доведе до 

сериозни последствия за лицата или организациите. 

48. Професионалните счетоводители и студентите развиват етична смелост 

и принципност, наблюдавайки решенията на други лица, вземани в 

съответствие с фундаменталните принципи, изложени в Етичния 

кодекс на СМСЕС. Организациите членки на МФС биха могли да 

работят съвместно с работодателите, наставниците и други лица, за да 

откроят примери за етична смелост и принципност и ги доведат до 

знанието на студентите и професионалните счетоводители по време на 

счетоводните образователни програми преди и след придобиване на 

квалификация. Това би могло да включва разработване на казуси и/или 

обсъждания с наставници и надзорници с цел проучване на етични 

въпроси и дилеми. 

Етично лидерство 

49. Етичното лидерство в организацията има силно и позитивно влияние 

върху етичното поведение на всички тези, които работят в 

организацията и помага на лицата в рамките на организацията да 

действат с етична смелост и принципност. Професионалните 

счетоводители и студентите изучават и модифицират етичните нагласи, 

когато възприемат ценностите на организацията, демонстрирани от по-

висшестоящите лица и колегите. Професионалните счетоводители, 

изпълняващи лидерски роли, трябва да вземат мерки, за да установят 

връзка със студентите и останалите професионални счетоводители по 

повод отговорностите и етичните проблеми, пред които са изправени 

професионалните счетоводители на работното място, включително 

положителните резултати от това да се действа в съответствие с 

фундаменталните принципи, изложени в Етичния кодекс на СМСЕС. 

Организациите членки на МФС биха могли да улеснят подобни сесии, 

особено когато студентите работят без пряк надзор от страна на 

професионални счетоводители. 

50. Организациите членки на МФС биха могли да работят съвместно с 

работодателите за определянето на професионалните счетоводители 

като „лидери в областта на етиката” в рамките на организацията, 

носещи отговорност за организиране и способстващи за провеждане на 
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сесии за образование по етика, по време на които се разглеждат и 

обсъждат примери за етично лидерство и етична смелост. 

Практически стаж, обект на надзор 

51. По време на програмите преди придобиване на квалификация 

студентите преминават период на практически стаж, обект на надзор, 

съгласно указанията на надзорник или наставник. Взаимоотношенията 

с надзорниците и наставниците помагат на студентите по много 

начини, включително в развитието на уменията, изисквани от 

професионалните счетоводители, както и в развитието на етична 

чувствителност и етични преценки чрез взаимоотношенията с 

надзорниците и наставниците, действащи в качеството на ролеви 

модели. 

52. Организациите членки на МФС следва да обмислят как да насърчават 

надзорниците и наставниците да осигуряват обратна информация 

(включително позитивна обратна информация) относно етичните 

преценки и поведение на студентите в допълнение към обратната 

информация по други аспекти на съответните програми. 

Преглед и оценяване на резултатите от дейността 

53. Професионалните счетоводители и студентите често работят в среда, в 

която се провеждат редовни прегледи и оценявания на резултатите от 

дейността. Организациите членки на МФС следва да преценят 

възможността да насърчават професионалните счетоводители да 

изискват обратна информация (включително позитивна обратна 

информация) относно етичните си преценки и поведение като част от 

такъв преглед. В случай че професионалните счетоводители носят 

отговорност за провеждането на прегледи и оценявания на резултатите 

от дейността вместо други лица, организациите членки на МФС следва 

да преценят възможността да ги насърчават да включват такава обратна 

информация относно етичните преценки и поведение. 

Методи на преподаване 

54. В литературата, посветена на образованието по етика, се препоръчват 

няколко метода на преподаване, включително: 

 лекции; 

 дискусии, посветени на етиката; 

 усвояване на знания в малки групи и взаимно (съвместно) 

обучение; 

 казуси, базирани на заплахи и предизвикателства пред етиката; 

 ролеви игри; 
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 гост лектори и участие на лица от практиката; и 

 обучение в електронен формат. 

Тези методи на преподаване могат да бъдат използвани във всякакви 

комбинации. Приложение 2 съдържа допълнителни насоки в тази 

връзка. 

Методи на оценяване 

55. Организациите членки следва да обмислят начини, по които 

оценяването на програмите за образование по етика да установява, че 

студентите и професионалните счетоводители са развили до подходящо 

ниво етична чувствителност и етични преценки. 

56. Методите на оценяване могат да бъдат разделени най-общо на два типа. 

Оценяването на база обобщена оценка предоставя информация за 

нивото на представяне към определен момент от процеса по усвояване 

на знания, обикновено в края на учебния курс. Този метод може да е 

по-целесъобразен за оценяване знанията за етичните теории и 

концепции. Оценяването на придобитите знания в хода на изучване на 

материала (оценяване чрез предоставяне на обратна връзка) е 

продължаващ процес, осигуряващ на оценителите информация относно 

текущия напредък с оглед подкрепа за бъдещото усвояване на знания. 

Този метод може да е по-целесъобразен за оценяване развиването на 

етична чувствителност и етични преценки на работното място. 

57. Оценяването на това доколко са развити етична чувствителност и 

етични преценки може да бъде осъществено посредством формално 

оценяване, оценяване на работното място или самооценяване. В 

повечето случаи организациите членки може да изберат да комбинират 

елементи от тези подходи. 

58. Формалното оценяване може да тества фундаменталните знания за 

етичните принципи и способността критически да се преценяват 

етични ситуации. В допълнение към традиционните изпити, 

съществуват няколко начина, посредством които може да бъде 

осъществено формалното оценяване: 

 Създаване на бази данни за казуси, изисквайки лицата да 

проведат тестове на основата на тези казуси, които например е 

възможно да бъдат разпространени чрез професионални 

списания или други периодични издания; 

 Система за анализ на казуси, изисквайки студентите да водят 

дневници и бележки относно конкретни случаи от публичното 

пространство; 
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 Обективно тестване на етичните аспекти на програмите преди 

придобиване на квалификация; и 

 Използвайки групови задания и работни семинари за решаване 

на казуси с цел оценяване компетентността на отделните лица в 

областта на етичния анализ и вземането на етични решения. 

59. Усвояването на знания за етиката от опита, придобит на работното 

място, е толкова важно, колкото и усвояването на знания за етиката в 

класната стая. Оценяването на процеса по усвояване на знания на 

базата на опита, придобит на работното място, се различава и в много 

отношения е по-трудно от оценяването на усвоените в класната стая 

знания. Средствата за оценяване на това доколко са развити етична 

чувствителност и етични преценки на работното място може да 

включват: 

 Обсъждане и разрешаване с известна помощ на етични дилеми, 

възникнали на работното място; 

 Ретроспективни прегледи на вземането на етични решения, 

комбинирани с прегледи и оценяване на резултатите от 

дейността; и 

 Използване на онлайн форуми за разширяване обхвата на 

етичните дискусии по реални проблеми, пред които са изправени 

професионалните счетоводители на работното си място. 

Самооценяване 

60. Не се препоръчва на организациите членки на МФС при оценяване на 

етичната чувствителност, етичните преценки и вземането на етични 

решения да разчитат единствено на самооценката. Самооценяването 

обаче може често да формира важна част от практическия работен 

стаж, обект на надзор, както и на системата за преглед и оценяване на 

резултатите от дейността. Организациите членки биха могли да 

разработят инструменти, които дават възможност на студентите и 

професионалните счетоводители да съпоставят своята реакция в 

отговор на етични проблеми и заплахи за етиката с тази на други, 

равнопоставени с тях, лица. 

61. Организациите членки на МФС се насърчават да изпробват широк кръг 

техники за оценяване, с оглед по-добрата проверка на способностите на 

лицето да разглежда и разрешава реални етични проблеми. МСО 6 

Оценяване на професионалните способности и компетентност 

предписва изискванията за заключителното оценяване на 

професионалните способности и компетентност на кандидата преди 

придобиване на квалификация. 
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Приложение 1 

Тематични области на непрекъснатия процес на образованието по етика 

 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

ИЗИСКВАНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

Разбиране за 

традиционните етични 

концепции и теории, 

както и за тези, 

отнасящи се до 

работата на 

професионалния 

счетоводител. 

Способност за 

идентифициране и 

обсъждане на етични 

проблеми и заплахи за 

етиката във 

функционалните 

дисциплини на 

счетоводството. 

Способност да се 

правят етични 

преценки и да се 

вземат етични 

решения на базата на 

разбирането и 

прилагането на 

знанията за етиката и 

етичната 

чувствителност. 

Разбиране за 

организационния и 

ситуационен контекст 

и прилагане на 

знанията за етиката, 

етичната 

чувствителност и 

етичните преценки в 

продължаваща 

ангажираност с 

етично поведение. 

ТЕМАТИЧНА 

ОБЛАСТ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 1 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 2 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 3 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 4 

(i) Рамков подход  Естество на 

етиката 

 Обща рамка на 

етиката за 

счетоводители 

 Етиката и 

професията 

 Счетоводителите и 

лицата, 

заинтересовани от 

 Интереси на 

заинтересованите 

страни и 

конфликти 

 Професионално 

 Поведение и 

влияния от 

страна на 

заинтересованите 

лица 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

 Подходи на базата 

на правила и 

подходи на базата 

на принципи 

 Основите на 

професията 

тяхната дейност поведение и 

обществения 

интерес 

(ii) Концепции и 

ценности 

 Често използвани 

теории и 

принципи (напр., 

прагматизъм и 

учение за 

нравствените 

норми) 

 Теории за 

моралното 

развитие 

 Теория за 

добродетелността 

и образование, 

базирано на 

ценности 

 Етика и култура 

 Професионални 

ценности, етика и 

нагласи и кодексът 

за поведение на 

счетоводителите 

 Значение на 

етичната смелост 

и принципност и 

на етичното 

лидерство 

 Значение на 

етичната смелост 

и принципност и 

на етичното 

лидерство 

 Значение на 

етичната смелост 

и принципност и 

на етичното 

лидерство 

ТЕМАТИЧНА 

ОБЛАСТ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

НА ЕТАП 1 НА ЕТАП 2 НА ЕТАП 3 НА ЕТАП 4 

(iii) Средата: 

корпоративна, 

професионална 

и регулаторна 

 Корпорацията и 

нейните интереси 

 Счетоводителят и 

заинтересованите 

страни 

 Професионални 

отговорности 

 Счетоводната 

професия и 

обществените 

очаквания 

 Професионални и 

законови 

изисквания при 

финансовото 

отчитане и одита 

 Концепцията за 

отчетност и 

отговорност 

 Регулаторната 

среда 

 Правната рамка за 

стопанските 

субекти и 

счетоводителите 

 Ролята на 

счетоводителите в 

контекста на 

глобализацията 

 Разследващи 

доклади и 

професионализъм 

 Развития в 

професията, 

насочени към 

укрепване на 

професионалните 

ценности, етика и 

нагласи, 

включително 

кодифициране и 

инициативи в 

образованието 

 Усвояване на 

знания и 

управление на 

професионалните 

отговорности 

посредством 

изучаване на 

примери от 

практиката 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

 Ефект от правни и 

други реформи  

ТЕМАТИЧНА 

ОБЛАСТ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 1 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 2 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 3 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 4 

(iv) Професионална 

етика 

  Спазване на 

фундаменталните 

етични принципи 

 Етични кодекси, 

включително 

корпоративни 

кодекси и 

стоящата в 

основата им 

логика 

 Технически и 

етични стандарти 

 Независимост, 

професионален 

скептицизъм, 

отговорност и 

обществен 

 Саморегулация и 

функции на 

надзора 

 Качество и 

партньорски 

прегледи 

 Анализ на казуси 

по 

професионални 

въпроси 

 Актуални 

събития в 

областта на 

професионалната 

етика и 

поведение 

 Анализ на казуси 

по 

професионални 

въпроси 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

интерес 

(v) Вземане на 

решения 

  Модели за 

вземане на етични 

решения 

 Модели за 

вземане на етични 

решения 

 

(vi) Заплахи за 

етиката и 

предпазни мерки 

 Дефиниция и 

обхват на 

заплахите и 

проблемните 

въпроси в сферата 

на етиката в 

счетоводството и 

свързаните с него 

области 

 Въвеждане на 

предпазни мерки 

на ниво професия 

и на ниво фирма 

 Конфликт на 

интереси в 

корпоративната и 

професионална 

среда 

 Различни видове 

заплахи за етиката 

и проблемни 

въпроси от етичен 

характер 

 Специфични 

заплахи за 

етиката и 

предпазни мерки 

в счетоводното 

отчитане, 

например 

ситуации на 

манипулиране на 

печалбата 

 Заплахи за 

етиката в 

областта на одита 

и услугите по 

изразяване на 

сигурност, 

например заплахи 

за независимостта 

и почтеността и 

съответните 

 Обсъждане на 

актуални спорни 

въпроси от 

етичен характер, 

имащи 

отношение към 

професията 

 Анализи на 

заплахите и 

предпазните 

мерки 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

предпазни мерки 

 Заплахи за 

етиката в 

областта на други 

финансови услуги 

и съответните 

предпазни мерки 

 Казуси и решения 

при 

сигнализиране за 

нередности 

ТЕМАТИЧНА 

ОБЛАСТ 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 1 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 2 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 3 

ПРЕДЛОЖЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЕТАП 4 

(vii) Корпоративно 

управление  

 Естество, 

значение и обхват 

на общото 

управление на 

предприятието и 

заплахите за 

ефективното 

управление 

 Теоретична 

 Корпоративни и 

други социални 

отговорности 

 Взаимоотношения 

със 

заинтересованите 

страни 

 Регулаторна рамка 

за корпоративно 

 Общо 

управление: 

добри практики и 

проблемни 

въпроси 

 Анализ на случаи 

на провали в 

общото 

управление 

 Извеждане като 

еталон на 

практически 

примери за общо 

управление 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

рамка, 

включително 

проблеми, 

свързани с 

представителство

то (отношенията 

принципал-агент) 

 Свеждане до 

минимум на 

заплахите, 

свързани с 

агентските 

разходи 

управление и 

управление на 

предприятието 

 Ролята на 

счетоводителите и 

одиторите в 

общите рамки за 

управление 

 Глобални 

развития в 

областта на 

управлението на 

предприятието и 

корпоративното 

управление 

(viii) Социални и 

екологични 

въпроси 

 Обхват, история и 

концепция за 

корпоративната 

социална 

отговорност 

 Счетоводителят и 

обществото, 

включително 

проблемите, 

свързани с 

представителство

 Оценяване и 

отговорност в 

социалното и 

екологично 

отчитане 

 Въпроси, свързани 

със социалната 

отговорност и 

отчетност 

 Регулаторна 

рамка 

 Ролята на 

счетоводителите и 

одиторите в 

обществото и 

стопанската 

дейност 

 Анализ на случаи 

на социални и 

екологични 
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 ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 

то (отношенията 

принципал-агент) 

 Минимизиране на 

заплахите, 

свързани със 

социалните 

разходи и 

задължения 

 Събития, 

свързани със 

социалните и 

екологични рамки 

провали 

 Социално и 

екологично 

счетоводно 

отчитане и 

проблемни 

въпроси 
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Приложение 2 

Методи на преподаване 

В литературата, посветена на образованието по етика, се препоръчват няколко 

метода на преподаване, като те са представени по-долу с оглед осигуряване на 

насоки за организациите членки. 

Лекции 

1. Традиционният метод на лекционно обучение е отдавнашен подход към 

преподаването, който акцентира по-скоро върху предаването на знания, 

отколкото върху процеса по тяхното усвояване. Лекционният метод 

може да е подходящ за въвеждане и описание на базисни етични теории 

и концепции. 

Дискусии, посветени на етиката 

2. Студентите и професионалните счетоводители е по-вероятно да развият 

етични преценки и поведение посредством обсъждане на етични въпроси с 

други лица, особено такива, които застъпват алтернативни виждания. Това 

помага на лицата (a) да се запознаят с важни понятия и концепции, (б) да 

придобият практически опит в използването на езика на етиката и (в) да 

развият етична чувствителност и етични преценки. 

Усвояване на знания в малки групи и взаимно (съвместно) обучение 

3. Усвояването на знания в малки групи, което развива умения за 

лидерство, вземане на решения, изграждане на доверие, комуникация и 

управление на конфликтите, представлява ефективен метод за 

запознаване на студентите с примери за заплахи от етично естество. 

Взаимодействието с други студенти и/или професионални 

счетоводители в рамките на дискусии по етични въпроси, водени от 

равнопоставени лица, допринася за по-добро усвояване на знанията, 

отколкото би могло да бъде постигнато самостоятелно. 

Казуси и примери за заплахи и предизвикателства пред етиката 

4. Методът на изучаване на казуси (примери от практиката) развива по 

един ефективен начин етичната информираност и аналитичните 

умения. Преимуществата на изучаването на казуси са (a) развиването 

на критическо мислене и умения за анализ на собствения практически 

опит и (б) интегрирането на техническите умения и знания в общи 

рамки за вземане на етични решения. Изучаването на казуси въвлича 

студентите и/или професионалните счетоводители в събития от 

реалния живот и осигурява задълбочено вникване в това какво е 

чувството да изпитате такива проблеми. Правейки преглед на минали 
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МИПО 1 

събития, лицата могат да идентифицират сериозни затруднения, с които 

са се сблъскали преди тях други професионални счетоводители, и да се 

поучат от начина, по който тези затруднения са били преодолени. 

5. Научавайки се да анализират казуси и примери за заплахи за етиката, 

лицата осъзнават, че проблемите и етичните дилеми имат решение. В 

случаи на сложни етични ситуации, малко вероятно е да има само един 

единствен „правилен” отговор. Макар да е възможно анализът да не може 

да даде един единствен „правилен” отговор на даден проблем или дилема, 

той може да доведе до един или повече отговори, които са в по-голямо 

съответствие с фундаменталните принципи, изложени в Етичния кодекс на 

СМСЕС. 

6. Наред с казусите, представящи заплахи за етиката и етични дилеми, 

водещи до потенциално отрицателни резултати за съответните 

организации и лица, организациите членки на МФС следва да обмислят 

разработването и използването на казуси, представящи позитивни 

резултати за лицата и работодателите, с оглед подчертаване на 

положителните ефекти от това да се действа в съответствие с 

фундаменталните принципи. 

Ролеви игри 

7. Ролевите игри вдъхват живот на проблемните въпроси и ангажират 

студентите и професионалните счетоводители с усвояването на знания. 

Ролевите игри могат да бъдат комбинирани с използването на казуси и 

етични дилеми, за да потопят обучаваните лица в ситуации от реалния 

живот. Методите, които ангажират изцяло обучаваните лица, е по-вероятно 

да култивират етична чувствителност, етични преценки и етично 

поведение. 

Гост лектори и участие на лица от практиката 

8. Поканата към професионални счетоводители на ръководни постове да 

дойдат в класната стая, за да споделят собствения си опит е ценен метод за 

комуникиране на етична чувствителност, етични преценки и етично 

поведение в счетоводното отчитане и за демонстриране на етично 

лидерство. 

Обучение в електронен формат 

9. Обучението в електронен формат съчетава компютърни технологии и 

комуникационен софтуер с цел осигуряване на учебни курсове за 

обучаваните лица. Пакетите за обучение в електронен формат могат да 

комбинират някои или всички методи, изложени по-горе, споделяйки 

техните предимства и недостатъци. Обучението в електронен формат е 

особено ефективен механизъм за лица в отдалечени места, тъй като 
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може да ги ангажира с процеса по усвояване на знания за етиката чрез 

анализ на казуси и онлайн дискусии, което иначе би било трудно 

постижимо. 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Въведение 

1. Международните изложения за практика в образованието (МИПО) 

подпомагат организациите членки на (МФС) при внедряването и 

прилагането на общоприета добра практика в образованието и 

развитието на професионалните счетоводители. 

2. Международен стандарт за образование (МСО) 2 Съдържание на 

програмите за професионално счетоводно образование предписва 

съдържанието на познавателния материал в програмите за 

професионално счетоводно образование, който кандидатите са длъжни 

да усвоят, за да придобият квалификация на професионален 

счетоводител. МИПО 2 предоставя насоки за организациите членки на 

МФС и други организации и лица, ангажирани с образованието, при 

въвеждане и прилагане на МСО 2 във връзка с компонента на 

програмите за професионално счетоводно образование преди 

придобиване на квалификация, който се отнася до знанията за 

информационните технологии (ИТ знания). 

3. Настоящото МИПО предоставя също така и насоки за организациите 

членки на МФС при въвеждане и прилагане на МСО 7 Продължаващо 

професионално развитие и МСО 8 Изисквания за компетентност на 

професионалните одитори във връзка с по-нататъшното развиване на 

знанията и компетентността в информационните технологии след 

придобиване на квалификация. 

4. Съветът по международни стандарти за образование по счетоводство 

(СМСОС) отчита (a) голямото многообразие на култури и езици, 

образователни, правни и социални системи в страните на 

организациите членки на МФС; (б) разнообразието от функции, 

изпълнявани от счетоводителите; и (в) че организациите членки са на 

различни етапи по отношение разработването на техните програми за 

професионално счетоводно образование преди и след придобиване на 

квалификация. Предоставените в МИПО 2 насоки имат за цел да 

подпомагат всички организации членки на МФС при въвеждането и 

прилагането на МСО 2, като същевременно тези насоки ще вземат под 

внимание факторите на средата, посочени в настоящия параграф. 

Дефиниции 

5. Следните термини, използвани в настоящото МИПО, са дефинирани в 

Общата рамка за международни стандарти за образование за 

професионални счетоводители: 

Оценяване — всички форми на тестване на професионалната 

компетентност, независимо дали в писмен, или друг вид, включително 

изпити, провеждани по всяко време в течение на процеса по усвояване 

на знания. 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Кандидат—лице, което е записано за оценяване в рамките на програма 

за професионално счетоводно образование. 

Способности — професионалните знания; професионалните умения; и 

професионалните ценности, етика и нагласи, необходими, за да се 

демонстрира компетентност. 

Компетентност — способността да се изпълнява работна роля 

съгласно определен стандарт с рефериране към действителна работна 

среда. 

Продължаващо професионално развитие (ППР) — дейности по 

усвояване на знания за развиване и поддържане способностите на 

професионалните счетоводители да изпълняват компетентно 

функциите си в рамките на професионалната си среда. 

Образование — систематичен процес, насочен към развиване на 

познанията, уменията и други способности на индивидите. 

Образованието включва и обучение. 

Формално образование — компонентът на програма за счетоводно 

образование, който се реализира извън работното място. 

Усвояване на знания — широк кръг процеси, посредством които 

лицето придобива способности. 

Наставник — професионални счетоводители, които носят отговорност 

за насочване и подпомагане на стажантите и за съдействие в 

развиването на компетентността на стажанта. 

След придобиване на квалификация — периодът след придобиване на 

квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Практически опит (стаж) — работен опит, придобиван от стажант 

или квалифициран професионален счетоводител, който е от значение 

за работата на професионалните счетоводители. Програмата за 

практическия опит (стажа) дава възможност на лицето да развие 

професионална компетентност (включително професионално 

поведение) на работното място и осигурява средство, чрез което 

лицата могат да демонстрират постигане на професионална 

компетентност на работното място. 

Преди придобиване на квалификация — периодът преди придобиване 

на квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Професионален счетоводител — лице, което е член на организация 

членка на МФС. 

 МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Квалификация — квалификацията на професионален счетоводител 

означава, че в определен момент от времето, за дадено лице се приема, 

че е удовлетворило, и продължава да удовлетворява, изискванията за 

признаване като професионален счетоводител. 

Студент—лице, преминаващо учебен курс, включително стажант. В 

контекста на професионалното образование студентът е лице, 

преминаващо учебен курс или програма, считани за необходими за 

образованието на професионалните счетоводители, независимо дали с 

общ или професионален характер. 

Стажант —  лице, придобиващо трудов опит преди квалифициране и 

преминаващо обучение на работното място. 

Обучение—образователни дейности преди и след придобиване на 

квалификация, в контекста на работното място, насочени към 

довеждането на студента или професионалния счетоводител до 

съгласувано ниво на професионална компетентност. 

Следният термин, използван в настоящото МИПО е дефиниран в МСО 

8 Изисквания за компетентност на професионалните одитори:
1
 

Професионален одитор — професионален счетоводител, който носи 

отговорност или комуто е делегирана отговорност, за съществени 

преценки при одита на историческа финансова информация. 

Обхват и структура на МИПО 2 

6. При въвеждане и прилагане на МСО организациите членки на МФС 

трябва да гарантират, че кандидатите притежават необходимите общи 

ИТ познания и познания за ИТ контрола, както и съответната 

компетентност, необходима за придобиване на квалификация. Насоките 

в тази връзка са предоставени в Раздел 1 от МИПО 2 и са подкрепени 

от Приложения 1, 2 и 3. Те съдържат тематика, която организациите 

членки на МФС биха могли при необходимост да включат в 

компонента, отнасящ се до познанията за информационните 

технологии, на програмите за професионално счетоводно образование 

преди придобиване на квалификация. 

7. Наред с това, за да придобият квалификация като професионален 

счетоводител, от всички кандидати се очаква да разполагат с познания 

и разбиране за поне една от трите роли, изложени в МСО 2 (мениджър, 

оценител или специалист по проектиране на информационни системи), 

или за комбинация от тях. Раздел 1 от настоящото МИПО предоставя 

насоки за добра практика във връзка с тези роли, подкрепени от 

Приложения 4, 5 и 6. Те съдържат елементи на компетентността, които 

                                                 
1
  МСО 8 Изисквания за компетентност на професионалните одитори, параграф 9. 
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организациите членки на МФС биха могли да включат в компонента, 

отнасящ се до познанията за информационните технологии, на 

програмите за професионално счетоводно образование преди 

придобиване на квалификация. 

8. Раздел 1 от МИПО 2 предоставя и насоки за добра практика за 

организациите членки на МФС във връзка с преподаването и 

оценяването на ИТ на етапа преди придобиване на квалификация. 

9. Раздел 2 от МИПО 2 предоставя насоки за организациите членки на 

МФС относно въвеждането и прилагането на МСО 7 във връзка с 

развиването на ИТ знания и компетентност в периода след 

придобиване на квалификация. 

10. СМСОС не е в състояние да предостави подробни насоки за всяка една 

възможна роля, изпълнявана от професионалния счетоводител. 

Организациите членки на МФС обаче могат да намерят част или 

всички елементи на компетентността, изложени в Приложения 4, 5 и 6, 

за полезни при разработване на изискванията за ППР за 

професионалните счетоводители. 

11. Раздел 3 от МИПО 2 предоставя насоки за организациите членки на 

МФС относно въвеждането и прилагането на МСО 8 във връзка с 

образоването и оценяването на професионалните одитори. 

Организациите членки на МФС могат да намерят част или всички 

елементи на компетентността, изложени в Приложение 7, за полезни 

при разработване на ИТ компонента на образователната програма за 

професионални одитори. 

12. Професионалните счетоводители могат, след по-специализирано 

обучение, да работят в по-сложни области, свързани с 

информационните технологии, например, проектиране на 

информационни системи, управление на информационни системи и 

оценяване на системите за контрол и информация. МИПО 2 не 

предписва специфичните ИТ знания и компетентност, които може да са 

необходими на тези специалисти. Изложението представя знанията и 

уменията, които може да са необходими на професионалните 

счетоводители за (a) да формулират въпросите, на които трябва да 

отговорят специалистите, например ИТ одитора, и (б) да разберат 

резултатите от дейността на тези специалисти. 
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Раздел 1: Изисквания за ИТ знания и компетентност преди 
придобиване на квалификация 

Общ преглед 

13. При въвеждане и прилагане на изискванията 
2
 на МСО 2 организациите 

членки на МФС следва да включат следните тематични области и 

компетенции: 

(а) Общи познания по информационни технологии; 

(б) Знания за ИТ контрола; 

(в) Компетентност в областта на ИТ контрола; 

(г) Компетентност като потребител на информационни технологии; 

и 

(д) Една, или съчетание от няколко, компетентности в ролята на 

мениджър, оценител или специалист по проектиране на 

информационни системи. 

14. Организациите членки на МФС определят подробни критерии относно 

познанията и разбирането в тези области, съобразно това, което е 

подходящо за конкретните условия, като същевременно вземат под 

внимание насоките, съдържащи се в МИПО 2. 

15. Тематичните области и компетенции, посочени в точки (a) до (г) по-

горе, включват общите познания и компетентност в областта на 

информационните технологии, изисквани от всички професионални 

счетоводители към момента на придобиване на квалификация. 

Насоките относно съдържанието на програмата за професионално 

счетоводно образование преди придобиване на квалификация в тази 

област са изложени в параграфи 17 до 24 по-долу. 

16. Областта на компетентност, посочена в точка (д) по-горе, изисква 

професионалните счетоводители към момента на придобиване на 

квалификация да притежават познания и разбиране за поне една от 

ролите на мениджър, оценител и/или специалист по проектиране на 

информационни системи или за комбинация от тези роли. Насоките 

относно съдържанието на програмата за професионално счетоводно 

образование преди придобиване на квалификация, отнасящо се до тези 

роли, са изложени в параграфи 25 до 34 по-долу. 

                                                 
2
 МСО 2 Съдържание на програмите за професионално счетоводно образование, параграф 28. 
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ИТ тематични области и компетентност 

Общи познания за информационните технологии 

17. За да демонстрират знания и разбиране в тази тематична област, 

кандидатите трябва да демонстрират способността си да обясняват, 

описват или обсъждат широк кръг от теми, отнасящи се до общите 

познания по информационни технологии. Организациите членки на 

МФС следва да обмислят включването, като част от компонента на 

професионалното счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация, отнасящ се до информационните технологии, темите, 

изложени в Таблица 1: 
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Таблица 1: Теми, свързани с общите познания по 
информационни технологии 

Компетентност Теми 

Стратегия относно информационните технологии (Тема 1 в Приложение 

1) 

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат значението на 

хармонизиране на стратегията 

относно информационните 

технологии с бизнес стратегията. 

Стратегия и визия на предприятието 

Настояща и бъдеща ИТ среда 

Стратегическо планиране в областта 

на информационните технологии 

Непрекъснато общо управление и 

резултати от текущото наблюдение 

Архитектура на информационните технологии (Тема 2 в Приложение 1) 

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат каква е 

връзката между ИТ архитектурата и 

бизнес модела. 

Общи концепции за системите 

Обработка на транзакциите в бизнес 

системите 

Компоненти на хардуера 

Софтуер 

Протоколи, стандарти и опорни 

технологии 

Методи за организиране и достъп до 

данни 

ИТ специалисти 

 

Компетентност Теми 

Информационните технологии като необходимо условие за бизнес 

процесите (Тема 3 в Приложение 1) 

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат начините, по 

който информационните технологии 

влияят на бизнес модела и бизнес 

процесите и свързаните с това 

Заинтересованите страни и техните 

изисквания 

Бизнес модели на предприятието 

Рискове и възможности, свързани с 
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Компетентност Теми 

рискове. информационните технологии 

Влияние на информационните 

технологии върху бизнес моделите, 

процесите и решенията на 

предприятието 

Процес на придобиване и разработване на системи (Тема 4 в Приложение 

1) 

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат етапите на 

процеса по придобиване и 

разработване на системи и да 

разбират ролята на счетоводителя в 

този процес. 

Фази и задачи на жизнения цикъл на 

придобиване/разработване на 

системи 

Проучване и технико-икономическа 

оценка 

Анализ на изискванията и 

първоначален проект 

Проектиране, избор, 

придобиване/разработване на 

системи 

Внедряване на системите 

Поддръжка на системите и промени в 

програмите 

Методи и стандарти за управление на 

проекти, планиране на проекти, 

контролиране на проекти 

Управление на информационните технологии (Тема 5 в Приложение 1) 

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат как 

информационните технологии се 

управляват в рамките на 

организацията с фокус върху (а) 

счетоводните системи, (б) текущото 

наблюдение на резултатите от 

дейността и (в) промени в 

управлението и процедурите за 

Организация на информационните 

технологии 

Управление на ИТ транзакциите, 

ефикасност и ефективност 

Управление на ИТ активи 

Контрол на промените, обновяване 

(надстройка) и управление на 
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Компетентност Теми 

актуализиране на хардуера и 

софтуера. 

проблемите 

Управление на ИТ сигурността 

Текущо наблюдение върху 

резултатите от дейността и финансов 

контрол над ИТ ресурсите 

Софтуер за професионално ползване 

Комуникация и информационни технологии (Тема 6 в Приложение 1)  

Кандидатите могат да обясняват, 

описват или обсъждат 

информационните технологии, както 

и съпътстващите ги ползи и рискове, 

във връзка с комуникациите. 

Общи понятия и концепции на ИТ 

комуникациите 

Мрежи и предаване на данни по 

електронен път 

Рискове при комуникациите, 

поддържани от информационни 

технологии 

18. Приложение 1, разработено на основата на Таблица 1 по-горе, излага в 

по-големи подробности съдържанието на изучавания материал по всяка 

от темите, включени в таблицата. Замисълът на това приложение не е 

да дава предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 

професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Знания за ИТ контрола 

19. За да демонстрират знания и разбиране в тази тематична област, 

кандидатите трябва да демонстрират способността си да обясняват, 

описват или обсъждат широк кръг от теми, отнасящи се до знанията за 

ИТ контрола. Организациите членки на МФС следва да обмислят 

включването, като част от компонента на професионалното счетоводно 

образование преди придобиване на квалификация, отнасящ се до 

информационните технологии, на следните теми: 

 Средата на вътрешния ИТ контрол; 

 ИТ цели; 

 ИТ рискови събития; 

 Оценка на ИТ риска; 
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 Отговори на ИТ риска; 

 Дейности по ИТ контрола; 

 Информация и комуникации във връзка с информационните 

технологии; и 

 Текущото наблюдение във връзка с информационните 

технологии. 

20. Приложение 2, разработено на основата на параграф 19 по-горе, излага 

в по-големи подробности съдържанието на изучавания материал по 

всяка от горепосочените теми. Замисълът на това приложение не е да 

дава предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 

професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Компетентност в областта на ИТ контрола 

21. Кандидатите трябва да демонстрират широк кръг от компетенции в 

областта на ИТ контрола. Най-вероятно те ще бъдат развити 

посредством период на практически опит (стаж). Организациите 

членки на МФС следва да обмислят включването, като част от 

компонента на професионалното счетоводно образование преди 

придобиване на квалификация, отнасящ се до информационните 

технологии, на следните теми: 

 Подходящи критерии за контрол по отношение анализирането и 

оценяването на контролите; 

 Средата на вътрешния ИТ контрол; 

 Избрани ИТ цели; 

 Идентифицирани ИТ събития; 

 Оценка на ИТ риска; 

 Избрани отговори на ИТ риска; 

 Дейности по ИТ контрола; 

 Информация и комуникации във връзка с информационните 

технологии; 

 Процес на текущо наблюдение и мерки, предприемани във 

връзка с информационните технологии; 

 Прилагане на подходящи ИТ системи и инструментариум по 

отношение на бизнес/счетоводни проблеми; 

 МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 156



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

 Разбиране за бизнес и счетоводните системи; и 

 Прилагане на контроли спрямо персоналните системи. 

22. Приложение 3, разработено на основата на параграф 21 по-горе, излага 

в по-големи подробности елементите на компетентност по всяка от 

горепосочените теми. Замисълът на това приложение не е да дава 

предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 

професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Компетентност като потребител на информационни технологии 

23. Кандидатите трябва да демонстрират широк кръг от компетенции като 

потребители на информационни технологии. Най-вероятно те ще бъдат 

развити посредством период на практически опит (стаж). В МСО 2 са 

изложени три широки области на компетентност, отнасящи се до 

ролята на потребител
3
 (параграф 32). 

(а) прилагане на подходящи ИТ системи и инструментариум по 

отношение на бизнес и счетоводни проблеми; 

(б) демонстриране на разбиране на бизнес и счетоводните системи; 

и 

(в) прилагане на контроли към персоналните ИТ системи. 

24. Това ще бъде демонстрирано чрез способността на кандидатите да 

изпълняват работата си, използвайки подходящи ИТ системи и 

инструментариум. 

Роля на мениджър на информационни системи 

25. Кандидатите, които се концентрират върху ролята на мениджър на 

информационни системи, трябва да разполагат със знания и разбиране 

(без да е задължително те да са на високо професионално ниво) за 

следните теми: 

 Управление на ИТ стратегията на предприятието; 

 Управление на ИТ организацията; 

 Управление на ефективността и ефикасността на ИТ 

операциите; 

 Поддържане на финансов контрол над информационните 

технологии; 

                                                 
3
 МСО 2 Съдържание на програмите за професионално счетоводно образование, параграф 32.  

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 157



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 И
З

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
 З

А
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
 В

 О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
Т

О
 

 Управление на ИТ контролите; 

 Управление на придобиването, разработването и внедряването 

на системите; и 

 Управление на промените в системите и управление на 

свързаните с това проблеми. 

26. Знанията и разбирането се доказват посредством способността на 

кандидата (a) да опише или обясни някои или всички посочени по-горе 

теми и тяхното значение в подходяща бизнес среда и (б) да участва 

ефективно в някои или всички посочени по-горе области като част от 

екип или под съответния надзор. 

27. Приложение 4, разработено на основата на параграф 25 по-горе, излага 

в по-големи подробности елементите на компетентност по всяка от 

горепосочените теми. Замисълът на това приложение не е да дава 

предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 

професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Роля на оценител на информационни системи 

28. Кандидатите, които се концентрират върху ролята на оценител на 

информационни системи, трябва да разполагат със знания и разбиране 

(без да е задължително те да са на високо професионално ниво) за 

следните теми: 

 Планиране оценяването на системите; 

 Оценяване на системите; и 

 Комуникиране на резултатите от оценяването и предприемане на 

последващи действия. 

29. Знанията и разбирането се доказват посредством способността на 

кандидата (a) да опише или обясни някои или всички посочени по-горе 

теми и тяхното значение в подходяща бизнес среда и (б) да участва 

ефективно в някои или всички посочени по-горе области като част от 

екип или под съответния надзор. 

30. Приложение 5, разработено на основата на параграф 28 по-горе, излага 

в по-големи подробности елементите на компетентност по всяка от 

горепосочените теми. Замисълът на това приложение не е да дава 

предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 
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професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Роля на специалист по проектиране на информационни системи 

31. Кандидатите, които се концентрират върху ролята на специалист по 

проектиране на информационни системи, трябва да разполагат със 

знания и разбиране (без да е задължително те да са на високо 

професионално ниво) за следните теми: 

 Анализиране и оценяване ролята на информацията в бизнес 

процесите и организацията на предприятието; 

 Прилагане на методи за управление на проекти; 

 Прилагане на методи за проучване на системи и методи за 

иницииране на проекти; 

 Прилагане на методи за определяне изискванията на 

потребителите и методи за първоначално проектиране; 

 Прилагане на методи за детайлно проектиране на системи и 

методи за придобиване/разработване; 

 Прилагане на методи за внедряване на системи; и 

 Прилагане на методи за поддръжка на системи и методи за 

управление на промените. 

32. Знанията и разбирането се доказват посредством способността на 

кандидата (a) да опише или обясни някои или всички посочени по-горе 

теми и тяхното значение в подходяща бизнес среда и (б) да участва 

ефективно в някои или всички посочени по-горе области като част от 

екип или под съответния надзор. 

33. Приложение 6, разработено на основата на параграф 31 по-горе, излага 

в по-големи подробности елементите на компетентност по всяка от 

горепосочените теми. Замисълът на това приложение не е да дава 

предписания; целта му е да бъде в допълнителна помощ на 

организациите членки на МФС при разработване на отнасящия се до 

информационните технологии компонент на програмата за 

професионално счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация. 

Смесена роля 

34. СМСОС отчита, че при много условия на работа задачите, изпълнявани 

от студентите или професионалните счетоводители няма да спадат към 

само една от тези три роли (мениджър, оценител и/или специалист по 

проектиране на информационни системи), изложени в общи линии по-

горе. Поради тези причини организациите членки на МФС могат да 
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решат да комбинират някои от темите, съдържанието на изучавания 

материал или елементите на компетентност, изброени в приложенията 

към настоящото МИПО, за да отразят ролята или занятието на някои 

или всички свои членове към момента на придобиване на 

квалификация. Така например, организацията членка може да 

комбинира някои от тези компетенции, за да създаде набор от 

компетенции, отнасящи се до ролята на ръководител ИТ проекти, както 

е илюстрирано в Таблица 2 по-долу: 

Таблица 2: Пример за компетентност за мениджър на ИТ проект 

Кандидатите могат (a) да опишат или обяснят някои или всички от 

следните теми и тяхното значение в подходяща бизнес среда и (б) да 

участват ефективно в някои или всички посочени области като част от 

екип или под съответния надзор: 

 Ролята на информацията в бизнес процесите и организацията 

на предприятието; 

 Идентифициране на бизнес и потребителските нужди, 

свързани с информационните технологии; 

 Проучвания и технико-икономически оценки; 

 Методи и подходи за управление на проекти; 

 Управление на проектния(ите) бюджет(и), срок(ове) и 

персонал; 

 Придобиване, разработване и внедряване на системи; 

 Промени в системите, управление на проблеми и управление 

на риска; 

 Инсталиране, разполагане и тестване на ИТ системи; и 

 Оценяване на ефикасността и ефективността на ИТ системите 

и резултатите от проекта. 

Преподаване и оценяване на ИТ 

Преподаване 

35. Организациите членки на МФС следва да обмислят начини, по които 

отнасящият се до информационните технологии компонент на 

програмите за професионално счетоводно образование преди 

придобиване на квалификация може да бъде интегриран с останалите 

компоненти на тези програми, изисквани от МСО 2, т.е. счетоводно 
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отчитане, финанси и свързаните с тях знания, както и организационни 

и бизнес познания. Така например: 

 Разглеждането на някои аспекти на компютърно базирани бизнес 

системи би могло да бъде интегрирано в рамките на учебен курс 

по финансово счетоводство; 

 Разглеждането на някои аспекти на управленските 

информационни системи би могло да бъде интегрирано в 

рамките на учебен курс по управленско счетоводство; и 

 Разглеждането на някои аспекти на вътрешния контрол в 

компютърна среда би могло да бъде интегрирано в рамките на 

учебен курс по одит. 

36. Развиването на ИТ знания и компетентност обикновено ще включва 

комбинация от формално образование (обучение „в класната стая” или 

сходно обучение), компютърно базирано обучение и обучение на 

работното място. 

37. По отношение на формалното образование в областта на 

информационните технологии, организациите членки на МФС биха 

могли да обмислят използването на казуси от практиката, условия, 

симулиращи реална работна среда, взаимодействие с опитни 

специалисти и сходни техники, за да повишат качеството на 

представянето на съдържанието на изучавания материал и да помогнат 

на студентите да развият разбиране за практическите последствия от 

теоретичните ИТ знания. 

38. Организациите членки на МФС биха могли да разгледат изискванията 

си за практически опит с цел инкорпориране, когато това е подходящо, 

на някои или всички от тематичните области на ИТ знанията и 

компетенциите, изложени в настоящото МИПО. 
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Оценяване 

39. Организациите членки на МФС следва да обмислят начини, по които 

отнасящият се до информационните технологии компонент на 

програмите за счетоводно образование преди придобиване на 

квалификация може да бъде ефективно оценен. Възможно е да бъде 

взет под внимание широк кръг от техники за оценяване, включително, 

но без да се ограничава до: 

 Тестове и изпити за установяване на ИТ знанията, 

самостоятелни или интегрирани с тестове и изпити по други 

компоненти на програмата за счетоводно образование, 

включително обективно тестване (например, въпроси с 

множество отговори) и по-дълги въпроси в стил есе или мини 

казуси; 

 Казуси и други симулации на работната среда; и 

 Оценяване от страна на наставници на способностите и 

компетентността на стажантите. 

40. Независимо коя форма/кои форми на оценяване се използва(т) за 

оценка на ИТ знанията на кандидатите, организациите членки на МФС 

следва да преценят дали оценката(ите) включва(т) обхващане в 

достатъчна степен на ИТ знанията и тяхното практическо приложение. 

41. Когато тестовете и изпитите за установяване на ИТ знанията са 

интегрирани с тестове и изпити по други компоненти на програмата за 

счетоводно образование преди придобиване на квалификация, 

организациите членки на МФС следва да преценят дали относителната 

тежест, придадена на информационните технологии е достатъчна. 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 162



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Раздел 2: Изисквания за ИТ знания и компетентност след 
придобиване на квалификация 

Общ преглед 

42. Този раздел на МИПО 2 предоставя насоки за организациите членки на 

МФС при въвеждане и прилагане на МСО 7 във връзка с по-

нататъшното развиване на знания и компетентност в областта на 

информационните технологии след придобиване на квалификация. 

МСО 7 изисква професионалните счетоводители да развиват и 

поддържат уменията и компетентността, подходящи за тяхната работа. 

43. Като се има предвид голямото многообразие от роли, изпълнявани от 

професионалните счетоводители, СМСОС (и организациите членки на 

МФС) не са в състояние да предоставят подробни насоки за всяка една 

възможна роля. Следващите раздели разглеждат изискванията по 

отношение на знанията и компетентността след придобиване на 

квалификация за всяка от ролите, описани в Раздел 1 от настоящото 

МИПО. При определяне на изискванията за ППР, организациите 

членки на МФС биха могли да вземат под внимание някои или всички 

от насоките, изложени в този Раздел от настоящото МИПО. 

Изисквания за ИТ знания и компетентност след придобиване 
на квалификация 

Роля на мениджър на информационни системи ―след придобиване на 

квалификация 

44. Професионалните счетоводители, които се концентрират върху ролята 

на мениджър на информационни системи трябва да разполагат със 

знания и разбиране по някои или всички от следните теми: 

 Управление на ИТ стратегията на предприятието; 

 Управление на ИТ организацията; 

 Управление на ефикасността и ефективността на ИТ 

операциите; 

 Поддържане на финансов контрол над информационните 

технологии; 

 Управление на ИТ контролите; 

 Управление на придобиването, разработването и внедряването 

на системите; и 

 Управление на промените в системите и управление на 

проблемите. 
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45. Знанията и разбирането се доказват чрез способността на 

професионалния счетоводител да реализира част или всичко посочено 

по-горе в подходяща бизнес среда. 

46. Организациите членки на МФС могат да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени в Приложение 4, за полезни 

при разработване на изискванията за ППР за професионални 

счетоводители. 

Роля на оценител на информационни системи – след придобиване на 

квалификация 

47. Професионалните счетоводители, които се концентрират върху ролята 

на оценител на информационни системи трябва да разполагат със 

знания и разбиране по някои или всички от следните теми: 

 Планиране оценяването на системите; 

 Оценяване на системите; и 

 Комуникиране на резултатите от оценяването и предприемане на 

последващи действия. 

48. Знанията и разбирането се доказват чрез способността на 

професионалния счетоводител да реализира част или всичко посочено 

по-горе в подходяща бизнес среда. 

49. Организациите членки на МФС могат да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени в Приложение 5, за полезни 

при разработване на изискванията за ППР за професионални 

счетоводители. 

Роля на специалист по проектиране на информационни системи – след 

придобиване на квалификация 

50. Професионалните счетоводители, които се концентрират върху ролята 

на специалист по проектиране на информационни системи трябва да 

разполагат със знания и разбиране по някои или всички от следните 

теми: 

 Анализиране и оценяване ролята на информацията в бизнес 

процесите и организацията на предприятието; 

 Прилагане на методи за управление на проекти; 

 Прилагане на методи за проучване на системи и методи за 

иницииране на проекти; 

 Прилагане на методи за определяне изискванията на 

потребителите и методи за първоначално проектиране; 
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 Прилагане на методи за детайлно проектиране на системи и 

методи за придобиване/разработване; 

 Прилагане на методи за внедряване на системи; и 

 Прилагане на методи за поддръжка на системи и методи за 

управление на промените. 

51. Знанията и разбирането се доказват чрез способността на 

професионалния счетоводител да реализира част или всичко посочено 

по-горе в подходяща бизнес среда. 

52. Организациите членки на МФС могат да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени в Приложение 6, за полезни 

при разработване на изискванията за ППР за професионални 

счетоводители. 
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Раздел 3: Изисквания за ИТ знания и компетентност за 
професионални одитори 

Изисквания за ИТ знания и компетентност за професионални одитори 

53. МСО 8 предписва, че компетентността
4
 следва да бъде оценена преди 

лицето да поеме ролята на професионален одитор. МСО 8 предписва и 

съдържанието на знанията
5
 по предметите от областта на 

информационните технологии във връзка с образованието на 

професионалните одитори. То би следвало да включва: 

(а) информационни технологични системи за финансово 

счетоводство и отчетност, включително уместни текущи 

въпроси и събития; и 

(б) общи рамки за оценяване на контролите и оценка на риска при 

системите за счетоводство и отчетност, приложими съответно 

при одита на историческа финансова информация. 

54. Настоящият раздел от МИПО 2 предоставя насоки за организациите 

членки на МФС при въвеждането и прилагането на МСО 8 във връзка 

със специфичните ИТ знания и компетентност, изисквани от 

професионалния одитор. ИТ знанията и компетенциите в настоящия 

раздел са изведени от съответните знания и компетенции преди 

придобиване на квалификация, посочени по-горе в настоящото 

изложение за практика, и са адаптирани към специфичния контекст на 

одита на историческа финансова информация. 

55. При разработване на тематичната област, отнасяща се до 

информационните технологии, във връзка с образованието на 

професионалните одитори, организациите членки на МФС биха могли 

да обмислят включването на следните теми: 

 Оценяване на цялостната среда на ИТ контрола; 

 Планиране оценяването на системите за финансово счетоводство 

и отчитане; 

 Оценяване на системите за финансово счетоводство и отчитане; 

и 

 Комуникиране на резултатите и предприемане на последващи 

действия. 

56. Приложение 7 излага някои елементи на компетентността, базирани на 

горепосочените теми, които организациите членки на МФС биха могли 

да вземат под внимание при разработване на тематичната област, 

                                                 
4
  МСО 8 Изисквания за компетентност на професионалните одитори, параграфи 63–64. 

5
 МСО 8 Изисквания за компетентност на професионалните одитори, параграф 40. 
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отнасяща се до информационните технологии, във връзка с 

образованието на професионалните одитори. Замисълът на това 

приложение не е да дава предписания. 

57. Организациите членки на МФС могат да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени по отношение 

компетентността на професионалните одитори в Приложение 7 и по 

отношение компетентността във връзка с ролята на оценители на 

информационни системи в Приложение 5, за полезни при разработване 

на изискванията за ППР за професионални одитори. 
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Приложение 1 

Общи познания по ИТ теми 

Приложение 1 се базира на Таблица 1 от настоящото МИПО. Приложението 

излага в по-големи подробности съдържанието на изучавания материал в 

тематичната област, отнасяща се до общите познания за информационните 

технологии, което може да е в помощ на организациите членки на МФС при 

разработване на отнасящия се до информационните технологии компонент на 

програмите за счетоводно образование. Замисълът на това приложение не е да 

дава предписания. 

Тема 1: Стратегия относно информационните технологии 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат стратегията и 

визията на предприятието 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Вътрешни и външни бизнес 

въпроси 

Бизнес фокус на предприятието 

Позиция на предприятието в рамките на 

отрасъла, в който функционира 

Взаимовръзка между ИТ стратегия и бизнес 

стратегия 

Оперативна динамика, оказваща влияние върху 

бизнеса 

Бизнес процеси, разгледани от гледна точка на 

връзката им със стратегическия план 

Фактори, влияещи върху 

информационните 

технологии 

Гъвкавост на промените в технологиите или 

бизнеса 

Конкурентоспособност (способност на 

компанията бързо да разработва и пуска на 

пазара продукти) 

Законови и регулаторни изисквания и 

изисквания във връзка с изразяването на 

сигурност 

Бизнес единици (клиенти, пазари, сектори) 

Бюджети 
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Ниво на обслужване и оперативни изисквания: 

достъпност, възможност за промяна в мащаба 

(мащабируемост), сигурност, цялостност, 

възможност за разширяване, способност за 

поддържане, управляемост 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат настоящата и 

бъдеща ИТ среда 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Актуален статут на 

използването от страна на 

предприятието на 

информационни 

технологии в подкрепа на 

бизнес процесите 

Инфраструктура 

Софтуер 

Човешки ресурси 

Процедури и контроли 

Познания 

Данни 

Рискове и възможности, 

свързани с 

информационните 

технологии 

Тенденции, проблеми и поводи за безпокойство 

в настоящата среда 

Хармонизиране на бизнеса и информационните 

технологии 

Съблюдаване на споразумения/цели за ниво 

на обслужване 

Капацитет и функционални способности 

Нагласи на заинтересованите страни 

Опасения от политическо и социално естество 

във връзка с информационните технологии 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат стратегическото 

планиране в областта на информационните технологии 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Изработване на концепция 

за бъдещото състояние на 

системите на 

предприятието 

Комуникиране със заинтересованите страни 

Стратегия по отношение на снабдяването 

Критични фактори за успех, подходящи оценки 

Хармонизиране на 

бъдещата ИТ стратегия с 

Цели на ИТ мениджмънта 
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бизнес стратегията Цялостна практическа осъществимост и обхват 

Бизнес ограничители (качество, време, разходи) 

Планове за действие, своевременност, елементи 

на прехода 

Одобрение от страна на финансиращата 

организация и заинтересованите лица 
 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат непрекъснатото 

общо управление и резултатите от текущото наблюдение 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Обща рамка за управление 

на информационните 

технологии 

Контролна среда/култура 

Оценка на риска 

Политики и процедури 

Информация и комуникация 

Текущо наблюдение на контролите и рисковете 

Ефект от спазването на професионалните 

стандарти и кодекси върху информационните 

технологии 

Оценяване на резултатите 

 

Ефективност на разходите във връзка с ИТ 

процесите 

Използване на инфраструктурата на 

информационните технологии 

Удовлетвореност на заинтересованите страни 

Производителност на персонала 

Споделяне на знания и информация 

Връзки между информационните технологии и 

общото управление на предприятието 
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Тема 2: Архитектура на информационните технологии 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат общите 

концепции за системите 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Естество и видове системи Обща теория за системите, цели на системите: 

• отворени/затворени системи 

• добре/лошо структурирани 

• формални/неформални 

операционни/тактически/стратегически 

Обработка на транзакции в сравнение с 

операционни системи в сравнение с подкрепа 

при вземането на решения 

Архитектура на 

информационните системи 

(компоненти и 

взаимовръзки) 

Подсистеми, мрежи, клиентски сървър, системи 

с отдалечен достъп, разпределени системи, 

мобилни устройства, хардуер (базов 

компютър/централен процесор, сървър, рутер, 

работна станция и др.) 

Мрежи, телекомуникационни системи, пренос 

на данни по електронен път 

Софтуер: системен софтуер, приложен 

софтуер, обслужващи програми: 

• среда за разработване на приложения 

• организация на данни и методи на достъп: 

Файлове, таблици, бази данни, системи за 

управление на бази данни 

Протоколи, стандарти, опорни технологии 

ИТ специалисти и пътища за кариерно развитие 

в ИТ организации 

Контрол и обратна 

информация при 

системите 

Цели, оценки, текущо наблюдение, обратна 

информация и проследяване 

Жизнен цикъл на Фази и задачи на придобиване/разработване на 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат общите 

концепции за системите 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

разработване на системите системи: 

 Проучване и технико-икономическа оценка 

 Анализ на изискванията и първоначален 

проект 

 Спецификация/документация на подробния 

проект 

 Инсталиране/внедряване на системи 

 Поддръжка 

 Управление на проекта 

Естество и видове 

информация 

Рутинна, в изключителни ситуации, специално 

създадена за даден случай, прогнозна 

Количествена, качествена 

Транзакционни документи, екрани, доклади, 

съобщения и др. 

Данни в сравнение с информация в сравнение 

със знания 

Качествени 

характеристики на 

информацията 

Качество, уместност, надеждност, разходи 

Пълнота, точност, степен на обобщеност, 

своевременност, разпространеност, честота, 

достъп, фактическа достъпност, предоставяне 

право на достъп, автентичност, защитеност от 

несанкциониран достъп, конфиденциалност и 

др. 

Праг на решенията, сравнителни предимства 

Роля на информацията в 

рамките на стопанската 

единица 

Потребители: вътрешни, външни 

Текущо наблюдение, установяване на 

проблеми, мерки, подкрепа при вземане на 

решения и др. 

Теория за вземането на решения 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат общите 

концепции за системите 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Силни страни и ограничения при обработката 

на информацията от човек 

Комуникиране на информацията 

Концепции и системи за докладване 

Видове бизнес системи Системи за обработка на транзакции (TPS) 

Системи за обезпечаване на производството 

Системи за автоматизирано управление на 

предприятието (MIS) 

Системи за управление на знанията (KMS) 

Информационни системи за ръководството 

(EIS) 

Системи за поддръжка на приетите решения 

(DSS) 

Експертни системи (ES), 

Невронни мрежи (NN) 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат обработката на 

транзакциите в бизнес системите 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Фази на обработка на 

транзакциите 

Въвеждане на данни 

Редактиране/валидиране 

Предаване 

Търсене на файлове, изчисления, логически 

сравнения 

Актуализация на главния (основен) файл 

Запазване, съхранение на данни, архивиране 

Отчитане, контрол, управление и докладване 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат обработката на 

транзакциите в бизнес системите 

Запитване/заявка, журнал за регистриране на 

събитията (контролна следа), специални 

доклади 

Предотвратяване, разкриване, коригиране на 

грешки 

Начини на обработка Пакетна обработка 

Обработка на транзакции 

Онлайн обработка 

Обработка в реално време 

Разпределена обработка 

Мултипрограмиране, многозадачност и 

многопроцесорна обработка 

Бизнес документи, 

счетоводни регистри, бази 

данни, доклади в резултат 

на контролна дейност 

/доклади на ръководството 

Приходи/вземания/постъпления 

Покупки/задължения/плащания 

Материални запаси/себестойност на продажбите 

Дълготрайни активи 

Планиране на производството, изготвяне на 

графици и контрол 

Управление на дистрибуцията и реализацията, 

логистика 

Управление на проекти 

Човешки ресурси и трудови възнаграждения 

Предоставяне на услуги 

Логистика 

Ликвидност 

Администрация 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат физическите и 

хардуерни компоненти на дадена система 
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Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Обработващи модули Персонален/работна станция/мини/основен 

компютър/ супер компютър 

Самостоятелен или с множество 

потребители/мрежа 

Мултипроцесор в сравнение с единичен 

процесор 

Сървър, сървърна група 

Централен процесор (CPU), основна памет и др. 

Шинни връзки, кабелни връзки, 

микропроцесорни карти, микрокодове, 

регистри, набор команди и др. 

Входни/изходни 

устройства 

Клавиатура, мишка, скенер, радиочестотна 

идентификация (RFID), разпознаване на текст, 

разпознаване на глас, уебкам, смарт карти, 

електронен молив, лента, диск, принтер, 

сканиране на баркод, биометрика и др. 

Контролни устройства, буфери, канали и др. 

Устройства за 

комуникиране на данни 

Модем, комутатор, рутер, концентратор, мост, 

монитор и др. 

Безжичен трансмитер, ресивър, Bluetooth, 

инфрачервени устройства и др. 

Устройства за физическо 

съхранение 

Представяне на данни чрез компютър, 

компресиране на данни 

Лента, диск, компакт диск „само четене” (CD-

ROM), цифрови видео дискове (DVD), мрежа за 

съхранение на данни (SAN), система за 

съхранение на данни с включване към мрежа 

(NAS). 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат софтуера 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Компоненти на Разграничение между системен и приложен 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат софтуера 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

конфигурацията на 

софтуера 

софтуер 

Диспечери на потока на операциите, 

междуплатформено програмно обезпечение и 

други обслужващи програми 

Софтуерно проектиране на различни процесори 

Открити в сравнение с патентовани системи 

Операционни системи Графически потребителски интерфейс 

Мрежа, клиент/сървър и др. 

Единичен потребител в сравнение с множество 

потребители 

Управление на процесите 

Памет и управление на файловите системи 

Системи за комуникация Монитори на терминали, мрежови директории и 

др. 

Комуникационни протоколи 

Програмно обезпечаване на 

системите за безопасност 

Софтуер за удостоверяване (автентикация) и 

контрол на достъпа 

Антивирусен софтуер 

Защитна стена 

Откриване на проникване 

Инструментариум за оценяване на сигурността 

Софтуер за служебни 

програми 

Редактор на текст, диспечер на каталози, 

архивиране/възстановяване на файлове, 

компресиране на файлове и др. 

Софтуер за текущо наблюдение на 

изпълнението, софтуер за планиране и др. 

Програмиращи 

езици/компилатори 

Структури за контрол на програмите 

Открит източник, тестване по време на 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат софтуера 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

разработката на приложението, техники за 

разработване на приложения, например RAPID 

Спецификация на програмата, верифициране и 

валидиране 

Машинни кодове/асемблери 

Процедурни в сравнение с непроцедурни езици 

Подходи за оценка и избор на език 

Обектно ориентирани езици, мултимедийни 

системи за авторско програмно обезпечение и 

др. 

Спомагателни средства за 

програмиране, 

интерактивен софтуер за 

програмиране 

Среда за разработване на приложения 

CASE инструменти и среда за програмиране 

UML (унифициран език за моделиране) 

Методи за проектиране и разработване на 

програми 

Тестване и документиране 

Системи за управление на 

библиотеки 

Контрол на версиите, миграция и др. 

Системи за управление на 

данни 

Системи за управление на ленти/дискове 

На хартиен носител/микрофиш/оптическо 

изображение 

Онлайн, архивни 

Генератори на отчети и софтуер за извличане на 

данни 

Системи за управление на бази данни 

Общ приложен софтуер Разграничение от системен софтуер 

Сравнителни предимства 

Разработване и интегриране „на парче” в 

сравнение с разработване и интегриране в 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат софтуера 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

цялата организация 

Пакетен софтуер в сравнение с поръчков 

(специализиран) софтуер 

Разпределена в сравнение с централизирана 

обработка 

Изчисления (компютинг) за крайни потребители 

Интернет/интранет/екстранет приложения 

Софтуер, даващ 

възможност за електронен 

бизнес 

Управление на веригата на доставките (SCM) 

Управление на взаимоотношенията с клиентите 

(CRM) 

Автоматизация на отдела за продажби (SFA) 

Управление на човешките ресурси 

Управление на активи 

Планиране ресурсите на предприятието (ERP) 

Производство (CAD/CAM, CIM) 

Дистрибуция и реализация, логистика 

Интеграция на приложенията на предприятието 

(EAI): 

• Системи за електронна търговия 

• Брошура, каталог, обмен 

• Завеждане на поръчките („кошница” в 

Интернет магазин), обработка на 

плащанията, изпълнение 

Системи за управление на знанията: 

• Създаване, събиране, споделяне, 

поддържане на знанията 

Финансово отчитане, платформа за електронно 

бизнес отчитане XBRL 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат протоколи, 

стандарти и опорни технологии 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Общи стандарти Седем слоен OSI модел: 

• Физическо ниво, канално ниво, мрежово 

ниво, транспортно ниво, сесийно ниво, 

представително ниво, приложно ниво 

CORBA архитектура 

Електронен обмен на данни (EDI) 

Мрежов протокол за управление обмена на 

информация / Интернет протокол (TCP/IP) 

Протокол за безжични приложения (WAP) 

Интернет протоколи Протокол с комутация на пакети 

Универсален указател на ресурсите (URL) 

Система за имена на домейни (DNS) 

Протокол за пренос на файлове (FTP) 

Протокол за трансфер на хипертекст (HTTP) 

Език за маркиране на хипертекст (HTML) 

Стандартен език за съхраняване, форматиране и 

предаване на данни (XML) 

Разширен език за бизнес отчетност (XBRL) 

Система за разговори в реално време (IRC) 

Организации за изготвяне и 

въвеждане на стандарти 

Институт на инженерите по електроника и 

електротехника (IEEE) 

Международна организация за стандартизация 

(ISO) 

Отворени системи за взаимовръзка (OSI) 

Американски институт за стандартизация 

(ANSI) 

Консорциум на световната глобална мрежа 

(W3C) 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат протоколи, 

стандарти и опорни технологии 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Институт за управление на проекти (PMI) 

Институт за софтуерно инженерство (SEI) 

Международна федерация на счетоводителите 

(IFAC) 

XBRL International 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат методите за 

организиране и достъп до данни 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Структури от данни и 

организиране на файлове 

Кодиране на данни: знаци, записи, файлове, 

мултимедия 

Прецизност на данните 

Взаимовръзка между данните: едно към едно, 

едно към много, много към много 

Концептуално моделиране на данни 

Нормализиране на данни 

Логически в сравнение с физически 

Диаграми за взаимоотношенията между 

предприятията 

Цялостност на връзките (референциален 

интегритет) 

Таблични структури в сравнение с 

потребителски интерфейс 

Разпределени структури 

Методи за достъп Последователен достъп 

Непосредствен (произволен) достъп 

Индексиран последователен достъп 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат методите за 

организиране и достъп до данни 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Видове файлове с данни Главен/транзакции/таблици 

Масив, списък, стек, опашка, файлово дърво, 

индекс 

База данни: релационна, мрежова, йерархична, 

обектно ориентирана 

Позитивни резултати от използването на бази 

данни 

Характеристики, функции, 

архитектури на системите 

за управление на бази 

данни 

Съхранение, достъп и обмен на данни 

Възстановяване („Roll back”) / възможности за 

архивиране („journaling”) 

Настройване на изпълнението и метрика 

Запомнени процедури 

Администриране на бази 

данни 

Дефиниране/ документиране на изискванията за 

базата данни 

Поместване на файла в паметта/ схема/ речник 

на данни 

Модели за организация и съхранение на данни, 

разпределени системи 

Управление на документи Прихващане, индексиране, съхранение, 

извличане, показване/печатане 

Системи за оптическо изобразяване 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат ИТ специалистите 

Обхванати основни теми Съдържание на изучавания материал 

Функции на позицията Главен мениджър, отговорен за 

информационните технологии (CIO) и сходни 

Главен мениджър по информационна сигурност 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат ИТ специалистите 

(CISO) и сходни 

Бизнес анализатор 

Системен анализатор 

Програмист 

Мениджър „Операции” 

Администратор на база данни/администратор на 

данни 

Администратор на база данни със 

специализирани знания / администратор на 

данни със специализирани знания /специалист в 

областта на инженерните знания 

Служител, отговарящ за сигурността 

Мрежов контрольор 

Програмист, отговарящ за библиотеката 

Уебмастър, уебдизайнер 

Лице, отговарящо за гарантиране на качеството 

Подбор и 

наемане/развиване на 

човешки ресурси в областта 

на информационните 

технологии 

Обучение и развиване 

Привличане на персонал 

Пътища за кариерно развитие 

Организация Структура на организацията 

ИТ управление 
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Тема 3: Информационните технологии като необходимо 
условие за бизнес процесите 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат заинтересованите 

страни и техните изисквания 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Текущо наблюдение 

върху постигнатото ниво 

на обслужване, 

съпоставено със 

споразуменията за ниво 

на обслужване 

Качество на услугата 

Достъпност 

Време за реакция 

Сигурност и контроли 

Цялостност на обработката на данните 

Защита на личните данни 

Средства за разрешаване на проблемите 

Изменение на споразуменията за ниво на 

обслужване 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат бизнес моделите 

на предприятието 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Бизнес модели Приходи 

Дистрибуция и реализация 

Доставки 

Пазар 

Организация 

Законови и регулаторни въпроси 

Ефективност на 

отделните бизнес 

процеси на 

Приходи/вземания/постъпления 

Покупки/задължения/плащания 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат бизнес моделите 

на предприятието 

предприятието 

 

Материални запаси/себестойност на продажбите 

Дълготрайни активи 

Планиране на производството, изготвяне на 

графици и контрол 

Управление на дистрибуцията и реализацията, 

логистика 

Човешки ресурси и трудови възнаграждения 

Предоставяне на услуги 

Логистика 

Ликвидност 

Администрация 

Обща рамка на 

контролите 

Взаимовръзка между потребителски контроли, 

контроли на приложно ниво и общи ИТ контроли 

 
 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат рисковете и 

възможностите, свързани с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Пречки и стимулиращи 

фактори 

Технологии 

Хармонизиране на бизнес процесите и 

информационните технологии с бизнес стратегията 

Реинженеринг на бизнес процесите (BPR) 

Организационна структура и култура 

Лидерство 

Човешки ресурси 

Капитал 

Законови и регулаторни 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат влиянието на 

информационните технологии върху бизнес моделите, процесите и 

решенията на предприятието 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Приложение на 

търговията по Интернет 

 

Въпроси и тенденции във връзка с Интернет 

търговията 

Отношения бизнес - бизнес (B2B) 

• Обмен, портал, обмен между публични и 

частни субекти, електронен обмен на данни 

(EDI) 

• Разрешаване на кредит, линии за връзка - 

автоматична клирингова къща, електронен 

превод на средства (ACH, EFT) 

Отношения бизнес - потребител (B2C) 

Отношения потребител - потребител (C2C) 

Отношения бизнес - служител (B2E) 

Дистанционно обучение; задочно обучение 

Електронно правителство 

Системи на 

предприятието 

Управление на веригата на доставките (SCM) 

Управление на взаимоотношенията с клиентите 

(CRM) 

Автоматизация на отдела за продажби (SFA) 

Управление на човешките ресурси 

Управление на активи 

Планиране ресурсите на предприятието (ERP) 

Производство (CAD/CAM, CIM) 

Дистрибуция и реализация, логистика 

Интеграция на приложенията на предприятието 

(EAI): 

• Системи за електронна търговия 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат влиянието на 

информационните технологии върху бизнес моделите, процесите и 

решенията на предприятието 

• Брошура, каталог, обмен 

• Завеждане на поръчките („кошница” в 

Интернет магазин), обработка на плащанията, 

изпълнение 

Системи за управление на знанията: 

• Създаване, събиране, споделяне, поддържане 

на знанията 

Финансово отчитане, платформа за електронно 

бизнес отчитане XBRL 
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Тема 4: Процес на придобиване и разработване на системи 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат фазите и задачите 

на жизнения цикъл на придобиване и разработване на системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Подходи Процес на разработка от каскаден тип, от 

спираловиден вид, интерактивни, с разработване 

на опростен модел 

Ефекти от новите техники за разработване и 

новите теории за управление върху жизнения 

цикъл на разработване във формалните системи 

Фази на 

придобиване/развиване 

Проучване и технико-икономическа оценка 

Анализ на изискванията и първоначален проект 

Подробна спецификация на проекта/документация 

Инсталиране/внедряване на системите 

Поддръжка 

Стандарти, методи и 

контроли 

Изисквания по отношение на документацията 

Основни рискове и причини за неуспех на 

системни проекти: например, икономически, 

технически, операционни или поведенчески 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат проучванията и 

технико-икономическите оценки 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Проучване Анализ на съществуващите системи; интеграция 

на бизнес процесите; реинженеринг на бизнес 

процесите 

Обхват на предложените системни и 

информационни потребности, възможности за 

избор на технологии 

Естество и размер на бизнеса 
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Технико-икономическа 

оценка 

Анализ на ползите и разходите 

Изложение на изискванията към приложенията 

Анализ на технико-икономическата пригодност 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат анализа на 

изискванията и първоначалния проект 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Събиране на 

информация за 

изискванията на 

потребителите 

Начини на обработка на данните 

Потребителски интерфейс: формат на екран, 

отчет, формуляр 

Бази данни/файлове/записи 

Интегриране със съществуващите приложения и 

системи 

Изисквания за обем, мащабируемост, 

разширяемост 

Инструменти и техники 

за анализ/проектиране 

на системи 

Методологии за структуриран анализ и 

проектиране 

Анализ на въпросници, интервюта, документи, 

наблюдение 

Диаграми за потоци на данни; моделиране на 

взаимоотношенията между предприятията и др. 

Таблица на решенията и дърво на решенията 

Инструменти за компютърно подпомагано 

софтуерно инженерство (CASE) 

Унифициран език за моделиране (UML) 

Обектно ориентирани методи 

Изисквания към 

проектирането на 

процеса, организацията 

на данните и софтуера 

Приложна архитектура 

Техническа архитектура 

Изисквания към инфраструктурата: помощни 

средства, хардуер, мрежа 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат анализа на 

изискванията и първоначалния проект 

Изисквания към 

контрола 

Достъпност, сигурност/защита на личните данни, 

цялостност, възможност за поддържане 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат проектирането, 

избора, придобиването и разработването на системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Инфраструктура и 

софтуерни услуги 

Избор на хардуер, помощни средства, мрежи 

Избор на софтуерни пакети 

Избор на продавач/доставчик/доставчици на 

услуги 

Споразумения за ниво на обслужване 

Договори за доверително съхранение на средства 

Съображения във връзка със сключване на 

договор за възлагане на 

изпълнение/лизинг/лицензионно споразумение 

Разработване на софтуер Среда за разработване на приложения (езици за 

програмиране/компилатори и др.) 

Спомагателни средства за програмиране: подходи 

– структурирани, събитийно-ориентирани, 

обектно-ориентирани 

Проектиране на системи Потребителски интерфейс: проектиране на екрани 

и отчети 

Проектиране на бази данни/файлове; интегриране 

на системи и бази данни 

Журнал за регистриране на събитията (контролна 

следа); транзакционни потоци 

Интерфейс 

Изисквания към транзакционното натоварването 

на системи и мрежи 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат проектирането, 

избора, придобиването и разработването на системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Компютъризирани и потребителски контроли 

Подход към изпитанията за съответствие с 

техническите условия 

Документация Изложение на техническите изисквания 

Наръчник на потребителя и ръководство за 

експлоатация 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат внедряването на 

системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

План за внедряване на 

системата 

Промяна в изискванията на ръководството 

Обучение на потребителя 

Приемане от потребителя 

Пренос на данни в системите 

Конверсия на данни 

Управление на риска 

Функциониране и процедури за възстановяване 

Документация 

Инсталиране/разполагане 

на системата 

Инсталиране/разполагане на компонентите: 

инфраструктура, софтуер 

Процедури и контроли на потребител/оператор 

Подбор и наемане/обучение на персонал 

Изпитания за 

съответствие с 

техническите условия 

Подход към изпитанията за съответствие с 

техническите условия: 

• Идентифициране на необходимите ресурси 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат внедряването на 

системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

• Разработване на сценарии за тестване на 

високо ниво 

• Обвързване с функционалните и технически 

/архитектурни изисквания 

Инструменти и поддръжка: 

• Автоматизирани инструменти за тестване 

• Тестова среда 

• Поддръжка 

Тестови процедури и свързани с тях данни 

Гарантиране на качеството/преглед преди 

внедряване 

Конверсия/преобразуване 

на системи 

Изисквания за трансформиране на данни 

Автоматично/ръчно 

Операционни съображения (пилотни, паралелна 

работа и пускане в действие) 

Съображения във връзка с времевата рамка 

Тестове 

Управление на риска 

Необходими ресурси: 

• Инструменти за трансформиране на данни 

• Конверсионна среда 

• Поддръжка 

Тестове за гарантиране, че данните са пълни, 

точни и разрешени 

Преглед след внедряване Отговаря на бизнес изискванията 

Ефект върху потребителите, ръководството и 

персонала 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат внедряването на 

системи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

График на проекта и използвани ресурси 

(финансови и човешки) 

Реализирани ползи 

Възможности за усъвършенстване 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат поддръжката на 

системите и промените в програмите 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Стандарти за поддръжка Инфраструктура 

Софтуер 

Лична компетентност 

Информационна архитектура 

Бизнес процеси 

Управление на версиите 

Контроли върху внедряването 

Контроли върху оторизацията 

Стандарти и контроли при документиране 

Планиране на миграцията 

Контроли на промените Грижа за съхраняване на информацията; 

разрешаване на промяната 

Контроли на спешни промени 

Тестване и гарантиране на качеството 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат методите и 

стандартите за управление на проекти, планиране на проекти, 

контролиране на проекти 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Иницииране на проекта Спонсорство и финансиране на проекта 

Заинтересовани страни 

Условия на работа 

Прилагане на инструменти и техники за 

управление на проекти 

Планиране на проекта Обхват, цели и резултати от изпълнението 

Стратегия за постигане на целите и резултатите от 

изпълнението 

График на проекта, включително 

последователност на задачите и важни етапи 

Ресурси и бюджети 

Стандарти за качество, които ще бъдат използвани 

за оценяване на проекта 

Комуникационни потребности на всички 

заинтересовани от проекта лица 

Стоки и/или услуги, които ще бъдат необходими 

за изпълнение на проекта 

Подход на управление 

на риска във връзка с 

проекта 

Риск във връзка с управлението на проекта 

Бизнес риск 

Изпълнение на 

проектния план 

Гарантиране, че: 

• Стоките и услугите са избрани и договорени 

съгласно изискванията 

• Стандартите за качество се разбират 

• Персоналът е подходящо обучен и ръководен 

• Дефинирана стратегия за комуникация 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат методите и 

стандартите за управление на проекти, планиране на проекти, 

контролиране на проекти 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Контролиране на 

проекта 

Контролиране и координиране на промени по 

време на целия проект 

Управление на проектния бюджет 

Гарантиране, че резултатите отговарят на 

стандартите за качество и идентифициране на 

методи за отстраняване на забелязани проблеми 

Докладване относно изпълнението на проекта и 

при необходимост преразглеждане на графика 

Гарантиране ефективно управление на риска 

Текущо наблюдение върху смекчаването на 

рисковете 

Идентифициране на нови рискове и съответна 

промяна в плана 

Процедура за идентифициране на проблеми, 

предаване за разглеждане от по-висша инстанция 

и разрешаването им 

Завършване на проекта 

 

Комуникация и одобрение от страна на 

заинтересованите лица 

Открити въпроси 

Преглед след внедряване 
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Тема 5: Управление на информационните технологии 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат организацията на 

информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

ИТ политики, процедури 

и методологии 

Процедура за създаване и изменение на ИТ 

организацията 

Процедура за водене на документацията 

Хармонизиране със стратегическия план на 

предприятието 

ИТ организация, която да адресира 

инфраструктурата, софтуера, хората, процедурите 

и данните 

Политики в областта на 

ИТ човешки ресурси 

Оценяване на уменията 

Оценка на резултатите от дейността 

Длъжностни характеристики 

Обучение и сертифициране 

Подбор и наемане на персонал и запазването му 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ транзакциите, както и тяхната ефикасност и ефективност 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Процедури за 

управление на ресурсите, 

използвани за 

поддържане на 

организационната 

ефективност 

Снабдяване с ресурси 

Продължаващи помощни процедури 

Поддържане на актуализации и надстройки 

(обновявания) 

Взаимовръзка между Разработване на оперативни приоритети 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 196
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ транзакциите, както и тяхната ефикасност и ефективност 

инфраструктурата от 

една страна и 

приложенията и 

изискванията на 

потребителите от друга 

Съвместимост на компонентите 

Планиране на ИТ капацитета 

Ефект от ИТ върху процедурите 

Архитектура на данни/информация 

ИТ инфраструктура (хардуер, помощни средства, 

мрежи) софтуер (системи, приложения, 

обслужващи програми) 

Дейности на доставчика 

на мониторингови 

услуги 

Оценяване на функционирането (работоспособност, 

качество на услугата) 

Текущо наблюдение върху споразуменията за ниво 

на обслужване 

Съвместна обработка 

Разпределени системи 

Електронен обмен на данни (EDI) и електронна 

търговия 

Изнесени услуги (възложени на външни 

изпълнители) (доставчици на Интернет услуги, 

доставчици на приложения и др.) 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ активи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Жизнен цикъл на актива Придобиване 

Изменение 

Изваждане от употреба 

Управление и контрол на 

активи 

ИТ материални запаси 

Договори и лицензии и въпроси, свързани с 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ активи 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

 интелектуалната собственост 

Собственост върху данни, надеждност и въпроси, 

отнасящи се до защитата на личните данни 

Трансгранично пренасяне и съхранение на данни 

Документация за доставчика на услуги 

Защита на личните данни 

Документация на потребителя, продължаващо 

обучение и съдействие за крайните потребители 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат контрола върху 

промените и управлението на проблемите 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Разграничаване и 

отделяне на средите 

Три среди: 

• Разработване 

• Тестване 

• Производство 

Механизми за пренос 

Процедури за изпитване за съответствие с 

техническите условия 

Процедури за оторизация 

Текущо наблюдение и регистриране 

Техники за контрол 

върху промените 

Анализ на ефекта 

Оторизация 

Вътрешен контрол 

Тестване/обратна информация 

Документиране 

Човешки ресурси, включително обучение 

Одобрение 

Планове за миграция 

Управление на версиите 

Управление на проблеми Интегриране с управлението на контрола на 

промените 

Помощни системи за техническа 

поддръжка/обслужване 

Разрешаване на проблеми/процедури за отнасяне 

на въпроса за разглеждане от по-висша инстанция 

Използване на оптимален път и възлагане 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат контрола върху 

промените и управлението на проблемите 

решаването на проблема 

Анализ на проблемите и анализ на тенденциите 

Управление на 

обработката при крайния 

потребител 

Разпространение на технологиите 

Информационен център, служба за техническа 

поддръжка 

Защита на системите на крайния потребител 

Поддръжка за приложенията на крайния 

потребител 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ сигурността 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Помощни средства Информационни центрове, изнесени (възложени 

на външен изпълнител) помощни средства 

Съхранение, архив на съдържанието, хранилища 

на резервни копия 

Непрекъсваемо захранващо устройство (UPS) 

Пространство за аварийно възстановяване след 

бедствие 

Физическа сигурност Заплахи 

Анализ на последствията 

Планиране на действия в аварийни ситуации 

Физически достъп 

Продължаване на работата 

Логическа сигурност Идентификация на потребителя/пароли 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат управлението на 

ИТ сигурността 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Автентикация/оторизация 

Последователност при логическия достъп 

Пакети за обезпечаване на защитата 

Управление на паролите/процедури за промяна на 

паролата 

Защитни стени 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат текущото 

наблюдение върху резултатите от дейността и финансовия контрол над 

ИТ ресурсите 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Показатели за 

производителност 

 

Дефинирани 

Обект на текущо наблюдение 

Измерени, съпоставени със стандарти и отчетени 

Контроли върху 

разходите за 

информационни 

технологии 

Бюджет на капиталовложенията 

Проследяване на отделеното време/разходите 

Счетоводно отчитане на разходите за системите 

Разграничими и оценими разходи 

Дефинирани и въведени процедури за определяне 

на себестойността 

Фактуриране и процедури за обратно начисляване 

на разходи към клиентските отдели 

Цели на ИТ контрола Ефикасност, ефективност, минимизиране на 

разходите 

Надеждност на финансовото отчитане 

Ефективност на контролите (проектиране, 

функциониране) 

Защита на ИТ активите 

Спазване на приложимото законодателство и 

нормативни разпоредби 

Надеждност на системите: 

• Достъпност и продължаване на 

функционирането (архивиране, 

възстановяване) 

• Контроли на достъпа (физически, логически) 

• Защита на личните данни, конфиденциалност 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат текущото 

наблюдение върху резултатите от дейността и финансовия контрол над 

ИТ ресурсите 

• Интегритет на обработката (пълнота, точност, 

своевременност, оторизация) 

Цялостност на данните 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат софтуера за 

професионално ползване 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Софтуер в офиса Презентационен софтуер 

Интернет инструментариум: имейл, уеб браузър 

Текстообработка 

Електронни таблици 

Системи за управление на бази данни 

Компютърно 

подпомагани одиторски 

техники 

Счетоводни пакети и компютърно подпомагани 

одиторски техники 

Инструментариум за професионални проучвания 

Аналитични инструменти 

Съпоставяне с образец/разпознаване 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Тема 6: Комуникация и информационни технологии 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат съпътстващите 

информационните технологии ползи и рискове във връзка с 

комуникациите 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Общи средства за 

комуникация, 

поддържани от 

информационните 

технологии 

Уеб комуникация 

Електронна поща 

SMS/MMS 

Електронен подпис 

Електронни файлове 

Рискове при 

комуникациите, 

поддържани от 

информационните 

технологии 

Защита на личните данни – уместно използване на 

информацията и съответното законодателство за 

зашита на данните 

Опазване на тайна 

Копиране на данни от един клиент и използването 

им в изгода на друг клиент 

Използване на USB флашки 

Изпращане на данни, които не са проверени за 

надеждност 

Ползи от 

информационните 

технологии при 

комуникацията 

Търсене в Интернет 

Използване на сертификати с електронен подпис 

Интернет инструментариум: имейл, уеб браузър, 

протокол за пренос на файлове (FTP) 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат мрежите и 

предаването на данни по електронен път 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Компоненти, 

конфигурации и 

Локални мрежи (LAN)/компютърни мрежи с 

голям обхват (WAN) 
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проектиране на мрежи Безжични/мобилни системи 

Мрежи за разпределена обработка 

Възможности за пренос на данни, публични и 

частни услуги по пренос и др. 

Устройства/софтуер за комуникиране и предаване 

на данни 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Приложение 2 

Теми от областта на знанията за ИТ контрола 

Приложение 2, базирано на темите, изложени в параграф 19 от настоящото 

МИПО, представя с по-големи подробности съдържанието на изучавания 

материал във връзка с тематичната област, отнасяща се до знанията за ИТ 

контрола. Целта е това да бъде в помощ на организациите членки на МФС при 

разработване на отнасящия се до информационните технологии компонент на 

програмите за счетоводно образование. Замисълът на това приложение не е да 

дава предписания. 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат средата на 

вътрешния ИТ контрол 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Подход към управление 

на ИТ риска 

Убеждения и нагласи 

Стратегия по отношение на ИТ риска 

Декларации за политиката, устни и писмени 

комуникации и процес на вземане на решения, 

отразяващи подхода 

Грешка, измама, вандализъм/злоупотреби, 

прекъсване на стопанската дейност, неизгодно 

положение по отношение на конкурентите, 

прекомерни разходи, недостиг на приходи, 

санкции по закон, социални разходи 

Регулаторна среда 

Толерантност към ИТ 

риск 

Приемливост на нивото на ИТ риск 

Взаимовръзка ИТ риск/риск за 

предприятието/корпоративен риск/социален риск 

Качествени/количествени стратегии по отношение 

подхода към риска 

Надзор над 

информационните 

технологии 

Общо управление в областта на информационните 

технологии 

Ниво на ИТ надзора в организацията 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат средата на 

вътрешния ИТ контрол 

Знания за информационните технологии в 

надзорния съвет 

Проактивни системи за разкриване на ИТ 

рисковете 

Почтеност, етични 

ценности и 

компетентност на ИТ 

персонала 

Корпоративни системи и отчети за ИТ социална 

отговорност 

Корпоративни декларации за политиката във 

връзка с цялостността на ИТ данните 

Организационна структура на ИТ функциите 

Процедури и отчети във връзка с корпоративното 

управление в областта на информационните 

технологии 

Правомощия и 

отговорност, 

организация и развитие 

Разделяне на ИТ функциите 

Структура на правомощията 

Структура на отговорностите във връзка с ИТ 

контрола: 

• Съвет на директорите, висше ръководство 

• ИТ ръководство и ИТ персонал 

• Функционални отдели, отделни лица 

• Одитори 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат определянето на 

целите пред информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Стратегически цели пред 

информационните 

технологии 

Мисия/визия/цел 

Взаимовръзка между стратегическите цели на 

предприятието и целите на стратегията относно 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

информационните технологии 

ИТ цели/оценки 

ИТ цели Цели пред ИТ операциите: ефикасност и 

ефективност на ИТ операциите 

Цели пред ИТ отчитането: точна и пълна 

информация за ръководството с оглед целите пред 

информационните технологии 

Цели при спазване на изискванията по отношение 

на информационните технологии: осъществяване 

на ИТ дейностите в съответствие с приложимото 

законодателство и нормативни разпоредби 

Припокриване на ИТ 

целите 

Интегрирана обща рамка на целите на 

предприятието 

Избор на ИТ цели Взаимовръзка с подхода към ИТ управлението 

Взаимовръзка с апетита към ИТ риск 

Толерантност към ИТ риск, приемливост на 

различни нива 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат 

идентифицирането на рискови събития, свързани с информационните 

технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Фактори за ИТ риск Външни фактори: 

• икономически 

• естествена среда 

• политически 

• социални 

• технологически 

Вътрешни фактори: 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат 

идентифицирането на рискови събития, свързани с информационните 

технологии 

• инфраструктура 

• персонал 

• процес 

• технологии 

Техники за 

идентифициране на ИТ 

събития 

Инвентарен списък с ИТ събития 

Вътрешен ИТ анализ 

Отнасяне решаването на въпроса към по-висши 

нива или задействане при превишаване на прагови 

стойности 

Тематични семинари и интервюта 

Анализ на последователността на операциите 

Индикатори за бъдещи събития 

Методологии за данни във връзка със застраховано 

събитие (събитие-загуба) 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат оценяването на 

риска, свързан с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Категории ИТ рискове Вътрешноприсъщ ИТ риск 

Остатъчен ИТ риск 

Вероятност и последици 

Източници на данни 

Икономически, технически, операционни, 

поведенчески 

Основни причини за неуспеха на компютърни 

проекти 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат оценяването на 

риска, свързан с информационните технологии 

Грешка, измама, вандализъм/злоупотреби, 

прекъсване на стопанската дейност, неизгодно 

положение по отношение на конкурентите, 

прекомерни разходи, недостиг на приходи, 

санкции по закон, социални разходи. 

Техники за оценяване Сравняване с еталон 

Статистически (вероятностни) модели 

Нестохастични модели 

Взаимовръзка между събитията 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат предприемането 

на отговор на рисковете, свързани с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Категории отговори Избягване 

Намаляване 

Споделяне 

Приемане 

Възможни отговори Ефект върху вероятността и последиците от ИТ 

рисковете 

Оценяване на съотношението разходи - ползи 

Възможности при различните опции за ИТ отговор 

 
 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Общи рамки за ИТ 

контрол 

COBIT, SysTrust, WebTrust (Trust Services 

Principles and Criteria), OECD, ISO27001 и др. 

Цели на ИТ контрола Ефикасност, ефективност, минимизиране на 

разходите: 

• ефективност на разходите за контролни 

процедури 

Надеждност на финансовото отчитане: 

• уместност 

• надеждност 

• съпоставимост/последователност 

Ефективност на контролите (проектиране, 

внедряване и функциониране): 

• към даден момент 

• по време на определен период 

Защита на ИТ активите:  

• оценка на управлението на помощните 

средства 

• защита на ИТ активите 

Спазване изискванията на приложимото 

законодателство и нормативни разпоредби: 

• превенция/разкриване на измами, грешки и 

незаконни действия 

• защита на личните данни 

• конфиденциалност 

• въпроси, свързани с авторски права 

Надеждност на системите: 

• достъпност и продължаване на 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

функционирането (архивиране, 

възстановяване) 

• контроли върху достъпа (физически, 

логически) 

• Интегритет на обработката (пълнота, точност, 

своевременност, оторизация) 

• Възможност за поддържане 

Цялостност на данните: 

• сравнимост 

• оторизация 

• възможност за проверка 

• вход/изход 

• контроли на приемането/разпределянето 

Видове контролни 

дейности 

ИТ прегледи на най-високо ниво 

Пряко ИТ функционално управление или 

управление на ИТ дейностите 

Обработка на информацията 

Неавтоматизирани контроли 

Показатели за резултатите от функционирането на 

информационните технологии 

Разделяне на ИТ отговорности и функции 

Системи за контрол над 

информацията 

Проектиране на контрола: 

• цели, обща рамка, среда, дейности, текущо 

наблюдение 

• правни, етични, професионални 

стандарти/изисквания 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

• стратегии за превенция 

/разкриване/коригиране 

• ефект от контролната среда (методи за 

управление на персонала) 

• превантивни контроли на приложенията 

• разкриващи контроли на приложенията 

• планове за действия в аварийни ситуации, 

застраховка 

Контролни процедури: 

• оторизация 

• разделяне на несъвместими функции 

(организационно проектиране, идентификация 

на потребителя, класифициране на данни, 

матрица на оторизация на 

потребители/функции/данни, потребителска 

автентикация) 

• подходящи документи и записи/регистри 

• защита на активите 

• ограничаване достъпа до активите 

• независими проверки на изпълнението 

• проверка и потвърждение на счетоводни 

записи и регистри 

• сравняване на счетоводните записи и регистри 

с активите 

• компютърно-зависими контроли (редактиране, 

валидиране и др.) 

• потребителски контроли (балансиране на 

контролите, неавтоматизирано проследяване и 

др.) 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

• журнал за регистриране на събитията 

(контролна следа) 

• грешки идентифициране /разследване 

/коригиране /проследяване 

Контрол върху цялостността, конфиденциалността 

и сигурността на данните: 

• разбиране за законодателството за защита на 

данните 

• вземане под внимание на лични въпроси и 

въпроси, свързани с конфиденциалността 

• класифициране на информацията 

• контроли за управление на достъпа 

• физическо проектиране и контроли върху 

достъпа 

• контроли за логически достъп (матрица за 

потребителска оторизация) 

• мрежова сигурност (криптиране, защитни 

стени) 

• техники за защита на програмите 

• техники за защита на данните 

• техники за текущо наблюдение и надзор 

Достъпност/продължаване на обработката, 

планиране и контрол на аварийно възстановяване 

след бедствия: 

• управление на заплахите и риска 

• софтуер и техники за архивиране (проблеми на 

онлайн системите и др.) 

• алтернативни механизми за обработка на 

информацията 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

• план за процедури за възстановяване при 

бедствия, документация 

• интегриране с плановете за продължаване на 

стопанската дейност в извънредни ситуации 

• периодични тестова на процедурите за 

възстановяване 

• застраховане/доверително съхранение на 

средства 

Обработка/операции в информационните системи: 

• планиране и изготвяне на графици; нива на 

обслужване; рискове 

Стандарти: 

• инфраструктура (хардуер, помощни средства, 

мрежи) 

• софтуер 

• човешки ресурси (набор от умения и нива на 

персонала) 

• бизнес процеси 

• текущо наблюдение върху резултатите от 

дейността 

• разходи/ползи (количествен и качествен ефект 

върху ръководството, работните места и офис 

процедурите) 

• бизнес фактори, влияещи върху 

информационните технологии (например, 

мащабируемост, реорганизация и гъвкавост 

спрямо промените в технологиите или бизнеса, 

конкурентоспособност (способност на 

компанията бързо да разработва и пуска на 

пазара продукти), възможност за използване на 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

различни платформи) 

• контрол върху производителността и 

качеството на услугите 

• управление на софтуера/библиотеката с данни 

• разпределение и контрол на входа/изхода 

• сигурност и архивиране; възстановяване 

Процес на придобиване 

/разработване на системи 

Проучване и технико-икономическа оценка: 

• комисия по изработване на регламент 

• анализ на съотношението ползи-разходи 

• оценка на риска 

Анализ на изискванията и първоначален проект: 

• изисквания към контрола 

Спецификация/документация на подробния 

проект: 

• контроли 

Внедряване:  

• инсталиране/внедряване на системата 

• изпитанията за съответствие с техническите 

условия 

• конверсия/преобразуване 

• гарантиране на качеството 

• преглед след внедряване 

Поддръжка на системите и промени: 

• поддръжка на хардуера и софтуера 

• Оторизация на промяна, регистриране и 

тестване 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат провеждането на 

дейности във връзка с ИТ контрола 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

• документация на системите и ръководство за 

експлоатация 

• обучение и развитие на персонала 

Методи и стандарти за 

управление/планиране/контрол на проекта: 

• фази, задачи и контроли на проекта 

• характеристики и рискове на проекта 

• кадрово обезпечаване на проекта 

• график със срокове на проекта 

• бюджет на разходите 

• изисквания към документацията 

 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат информацията и 

комуникацията във връзка с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Информация Стратегически и интегрирани ИТ системи 

Интегриране с ИТ операциите 

Задълбоченост и своевременност на ИТ 

информацията 

Качество на ИТ информацията 

Хора, процедури, данни, софтуер, инфраструктура 

Ключови процеси: 

• идентифициране и регистриране на всички 

валидни транзакции 

• подходящо/своевременно класифициране на 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат информацията и 

комуникацията във връзка с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

транзакциите 

• подходящо измерване/оценяване 

• подходяща времева рамка/отграничаване 

• подходящо представяне 

Комуникация Бизнес практики, кодекси за поведение, наръчници 

за политиката, меморандуми и др. 

Документиране на системите, операциите, 

отговорностите на потребителя 

Взаимоотношения във връзка с отчитането 

Обучение, надзор 

 
 

Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат текущото 

наблюдение във връзка с информационните технологии 

Обхванати основни 

теми 

Съдържание на изучавания материал 

Продължаващи дейности 

по текущо наблюдение 

Управление 

Регулаторни органи 

Отделно оценяване Анализ на системите и документиране (например, 

пакети за графични схеми, преглед на логиката на 

програмата и т.н.) 

Тестване на системи/програми (например, тестови 

данни, оборудване за комплексни изпитания, 

паралелна симулация и др.) 

Тестване цялостността на данните (например, 

универсален одитен софтуер, обслужващи 

програми, специализирани програми, методики за 
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Кандидатите могат да обясняват, описват или обсъждат текущото 

наблюдение във връзка с информационните технологии 

формиране на извадки и др.) 

Помощни средства за решаване на проблеми 

(например, електронни таблици, база данни, 

онлайн база данни и др.) 

Административни помощни средства (например, 

текстообработващи програми, генериране на 

одиторски програми, програми за генериране на 

работни книжа и др.) 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Приложение 3 

Компетентност в областта на ИТ контрола 

Приложение 3, базирано на темите, изложени в параграф 21 от настоящото 

МИПО, представя с по-големи подробности елементите (или задачите) на 

компетентността, във връзка с тематичната област, отнасяща се до ИТ 

контрола, които биха могли да бъдат използвани за демонстриране на 

компетентност. Целта е това да бъде в помощ на организациите членки на МФС 

при разработване на отнасящия се до информационните технологии компонент 

на програмите за счетоводно образование. Замисълът на това приложение не е 

да дава предписания. 

Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

Подходящи критерии за 

контрол по отношение 

анализирането и 

оценяването на 

контролите 

Идентифициране на: 

• общата рамка на ИТ контрола, която да се 

прилага по отношение на анализа и 

оценяването на вътрешния контрол; изпитания 

за съответствие с техническите условия 

• целите на ИТ контрола, които да се прилагат 

по отношение анализа и оценяването на 

вътрешния контрол 

• пластовете контрол, които да бъдат включени 

в анализа и оценката 

Идентифициране на областите на отговорност по 

отношение на идентифицираните цели на контрола 

Средата на вътрешния 

ИТ контрол 

Получаване на разбиране за външните регулаторни 

контроли 

Анализиране и оценяване ефективността на: 

• участието на съвета на директорите и одитния 

комитет 

• философията и оперативния стил на 

ръководството 

• организационните структури 
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Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

• възлагането на правомощия и отговорност 

• методите за контрол, използвани от 

ръководството 

• политиките и практиките във връзка с 

човешките ресурси 

• финансовите политики и практики 

Избраните ИТ цели Анализиране и оценяване на: 

• стратегическите ИТ цели 

• ИТ целите 

• припокриването на ИТ цели 

• избора на ИТ цели 

 

Идентифицираните ИТ 

събития 

Анализиране и оценяване на: 

• факторите за движещите ИТ събития 

• техниките за идентифициране на ИТ събития 

Оценка на ИТ риска Процедура за анализ и оценка на: 

• идентифицирането на изложеността на 

предприятието на рискове 

• приблизителното оценяване на вероятността 

от загуба 

• приблизителното оценяване на парични и 

непарични последствия 

• разработването на ефективни от гледна точка 

на разходите 

превантивни/разкриващи/корективни 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

стратегии за адресиране на рисковете 

Избраните отговори на 

ИТ риска 

Анализиране и оценяване ефективността на: 

• категориите отговори 

• възможните отговори 

Дейностите във връзка с 

ИТ контрола 

Анализиране и оценяване на общите рамки за ИТ 

контрол 

Анализиране и оценяване ефективността на: 

• разработването и функционирането на 

дейностите на предприятието по обработка на 

информацията и комуникиране в подкрепа на 

целите на организацията 

• контролите върху цялостността на данните, 

защитата на личните данни и сигурността 

• контролите върху пълнотата, точността, 

своевременността и оторизацията на 

обработката на системите 

• контролите върху достъпността на системите, 

продължаване на бизнес процесите и 

планиране на аварийно възстановяване след 

бедствия 

• методология за придобиване/разработване на 

системи, включително критерии за 

изработване/закупуване 

• стандарти за проектно управление и контрол 

по отношение разработването на системи 

Анализиране и оценяване изпълнението на 

изискванията на: 

• стандартите за проучване и технико-

икономическа оценка на системите 

• стандартите за определяне изискванията на 
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Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

потребителите и първоначалното проектиране 

на системите 

• стандартите за проектиране, избор, 

придобиване/разработване на системите 

• стандартите за внедряване на системите, 

включително тестване на системите, обучение, 

конверсия на данни и гарантиране на 

качеството 

• стандартите за поддръжка на системите и 

управление на промените 

Информация и 

комуникация във връзка 

с информационните 

технологии 

Анализиране и оценяване на: 

• информационните процеси 

• комуникационните процеси 

Процесът на текущо 

наблюдение и 

действията, 

предприемани във връзка 

с информационните 

технологии 

Анализиране и оценяване на: 

• процедурите за вътрешен текущ контрол, 

включително тяхната ефективност за 

довеждане до промени в контролите или 

контролната среда 

• процедурата на преглед на резултатите от 

функционирането 

• процедурите за адресиране на случаите на 

неспазване на изискванията или снижаване 

спазването на изискванията, идентифицирани 

в резултат на дейностите по текущо 

наблюдение, от страна на ръководството, 

потребителите, вътрешните одитори, 

външните одитори 

Прилагане на подходящи компютърно 

подпомагани одиторски техники за анализиране и 

оценяване на процедурите и дейностите по текущо 

наблюдение 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 224
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Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

Подходящи ИТ системи 

и инструменти по 

отношение на бизнес 

/счетоводни проблеми 

Прилагане на: 

• операционни системи 

• текстообработващ софтуер в подходящ 

счетоводен /бизнес контекст 

• софтуер за електронни таблици в подходящ 

счетоводен /бизнес контекст 

• софтуер за бази данни в подходящ счетоводен 

/бизнес контекст 

• софтуер за Интернет инструменти (електронна 

поща, уеб браузър,протокол за пренос на 

файлове (FTP), други) в подходящ счетоводен 

/бизнес контекст 

• инструменти за професионално проучване в 

подходящ счетоводен /бизнес контекст 

• софтуер за бизнес презентации в подходящ 

счетоводен /бизнес контекст 

• антивирусен и друг защитен софтуер в 

подходящ счетоводен /бизнес контекст 

• софтуер за помощни програми и друг уместен 

софтуер в подходящ счетоводен /бизнес 

контекст 

Разбиране за бизнес и 

счетоводните системи 

Демонстриране разбиране за: 

• счетоводни пакети 

• системи за електронен бизнес (планиране 

ресурсите на предприятието (ERP), 

управление на взаимоотношенията с 

клиентите (CRM) и други системи за 

автоматизиране на бизнес процесите) 

• мрежи (LAN) 

• характеристики на електронна търговия 

(модели B2C и B2B, инструментариум за 
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Кандидатите могат да 

прилагат, 

демонстрират или 

оценяват Елементи на компетентността 

криптиране, електронни 

подписи/сертификати, ключово управление) 

Прилагане на контролите 

по отношение на 

персоналните системи 

Гарантиране на: 

• интегритет на обработката по отношение на 

ИТ ресурсите 

• сигурност и защита на ИТ ресурсите 

• средства за обезпечаване на 

достъпност/продължаване на операциите 

(архивиране и възстановяване) по отношение 

на ИТ ресурсите 
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МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Приложение 4 

Компетентност за ролята на мениджър на информационни 
системи 

Настоящото приложение изброява елементите (или задачите) на 

компетентността, които могат да бъдат използвани за демонстриране на всяка 

една компетентност, отнасяща се до ролята на мениджър на информационни 

системи на ниво преди придобиване на квалификация. Тези елементи се 

предоставят единствено с илюстративна цел и нямат предписателен характер. 

Организациите членки на МФС биха могли да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени по-долу, за полезни при разработване 

на изискванията за ППР за професионални счетоводители. 

Компетентност Елементи на компетентността 

Управление на ИТ 

стратегията на 

предприятието 

Разбиране за стратегията и въпросите от бизнес 

естество на предприятието и свързаните с тях ИТ 

рискове и възможности 

Разработване на ИТ стратегически план в подкрепа 

на бизнес плана на предприятието 

Хармонизиране/интегриране на ИТ стратегическия 

план с целите на бизнеса/програмата на 

предприятието и факторите за успех 

Превръщане на стратегическите цели на 

бизнеса/програмата в оперативни принципи за ИТ 

планиране 

Спомагане за реализация на възможностите на 

бизнес процесите посредством използването на 

информационни технологии 

Управление на ИТ 

организация 

Дефиниране на длъжностните функции и 

отговорности на ИТ отдела 

Дефиниране организационната 

структура/йерархичната структура на отчетност в 

ИТ отдела 

Дефиниране и внедряване на процедури за подбор 

и наемане, кадрово обезпечаване, развитие на 

персонала и оценяване на постигнатите резултати 
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Компетентност Елементи на компетентността 

Управление на 

ефикасността и 

ефективността на ИТ 

операциите 

Измерване, анализиране и оценяване на 

последователността и съвместимостта на 

компонентите на системите 

Анализиране, оценяване и планиране на ИТ 

капацитета 

Анализиране и оценяване на ефекта от 

информационните технологии върху 

ръководството, работните места и офис 

процедурите 

Дефиниране/поддържане на архитектурата на 

данните/информацията 

Придобиване/разработване/поддържане на гъвкава 

ИТ инфраструктура (хардуер, помощни средства, 

комуникационни мрежи) 

Придобиване/разработване/поддържане на 

софтуер (системи, приложения, обслужващи 

програми) 

Планиране и изготвяне на времева рамка на 

приоритетите на системните операции и 

разпределяне на ресурсите 

Измерване, анализиране и оценяване на: 

• ефикасността на информационните 

технологии и повишаване на 

производителността 

• резултати, производителност и качество на 

обслужването на ИТ функциите, процедурите 

за гарантиране на качеството, непрекъснатото 

усъвършенстване 

Текущо наблюдение върху изнесените (възложени 

на външен изпълнител) услуги (доставчици на 

Интернет услуги, доставчици на приложения и др.) 

и вътрешно-организационната компютърна 

обработка, като например електронния обмен на 

данни (EDI) и услугите по електронна търговия 

Поддържане на Разработване на бюджет на капиталовложенията 
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Компетентност Елементи на компетентността 

финансов контрол върху 

информационните 

технологии 

Счетоводно отчитане на разходите за системите 

Внедряване на системи за проследяване на 

разходите 

Текущо наблюдение върху разходите 

Управление на ИТ 

контролите 

Внедряване на физически и логически защити за 

хардуера, помощните средства, софтуера и 

информацията 

Внедряване на защита на системите и данните 

(например, контроли за физически достъп, 

контроли за логическия/електронен достъп) 

Внедряване на контроли за достъпност на 

системите и продължаване на бизнес операциите 

(архивиране/възстановяване, планиране на 

действия при аварийни ситуации) 

Внедряване на контроли за цялостност при 

обработката на данните в системите (т.е. пълнота, 

точност, своевременност и оторизация) 

Внедряване на контроли за цялостност на данните, 

защита на личните данни и конфиденциалност 

Управление на 

придобиването, 

разработването и 

внедряването на ИТ 

системи 

Идентифициране и оценяване на уместни 

алтернативи за придобиване/разработване, като 

например, вътрешнофирмено 

разработване/възлагане на външни изпълнители 

Внедряване и текущо наблюдение на стандарти за 

придобиване/разработване на системи и стандарти 

за тяхното внедряване 

Определяне и осигуряване на изисквания и 

бюджети за кадрово обезпечаване на проекта за 

системите 

Внедряване на процедури за управление на 

проекти с цел управление и текущо наблюдение 

върху проектите за системите 

Използване на подходящи методологии за 

идентифициране, анализиране, оценяване и 

избиране на подходящ(и) доставчик(ци) и 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 229



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 И
З

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
 З

А
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
 В

 О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
Т

О
 

Компетентност Елементи на компетентността 

подходяща(и) система(и) 

Управляване на очакванията чрез комуникиране на 

плановете и състоянието на 

придобиването/разработването на системите до 

потребителите, висшето ръководство/ комисията 

за изработване на регламент 

Управление на 

промените в системите и 

управление на 

проблемите 

Управление разпространението на технологиите 

Внедряване и управление на: 

• информационен център, служба за техническа 

поддръжка 

• стандарти и контроли, приложими спрямо 

дейностите по поддръжка на 

информационните системи 

• управление на версиите 

• процедура за мигриране на системите от 

наследени към съвременни 

• контроли на спешни промени при аварийни 

ситуации 

• тестване и гарантиране на качеството при 

всички промени в системите 

Управление на съхраняването на информацията в 

системите, оторизация на промените 

 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 230
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Приложение 5 

Компетентност за ролята на оценител на информационни 
системи 

Настоящото приложение изброява елементите (или задачите) на 

компетентността, които могат да бъдат използвани за демонстриране на всяка 

една компетентност, отнасяща се до ролята на оценител на информационни 

системи на ниво преди придобиване на квалификация. Тези елементи се 

предоставят единствено с илюстративна цел и нямат предписателен характер. 

Организациите членки на МФС биха могли да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени по-долу, за полезни при разработване 

на изискванията за ППР за професионални счетоводители. 

Компетентност Елементи на компетентността 

Планиране оценяването 

на системите 

Идентифициране на изискванията и/или 

възможностите във връзка с услугите по 

изразяване на сигурност в областта на 

информационните технологии 

Анализиране/оценяване и консултиране относно 

потребностите на предприятието от изразяване на 

сигурност на базата на правни, етични, 

професионални стандарти и други изисквания и 

най-добри практики 

Идентифициране естеството на конкретен 

ангажимент или проект за изразяване на сигурност 

в областта на информационните технологии, както 

и на стандартите и други изисквания, регулиращи 

този ангажимент 

Анализиране и вземане на решение дали да бъде 

приет ангажиментът или проектът за изразяване на 

сигурност в областта на информационните 

технологии 

Дефиниране обхвата на ангажимента или проекта 

за изразяване на сигурност в областта на 

информационните технологии 

Идентифициране, анализиране и оценяване на 

факторите за риск и въпросите от бизнес естество, 

оказващи влияние върху ангажимента или проекта 

за изразяване на сигурност в областта на 
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Компетентност Елементи на компетентността 

информационните технологии, както и 

последиците от тях 

Дефиниране на нивото/честотата на възникване на 

системни грешки, недостатъци и сривове, които са 

считани за значими/съществени 

Дефиниране на ефикасни и ефективни процедури 

за проверка и потвърждение, с оглед изпълнение 

на целите на оценяването, като същевременно се 

спазват професионалните стандарти 

Възлагане на задачи и определяне на срокове за 

служители с подходящи ИТ умения, включително 

персонал, специализиран в областта на 

информационните технологии, които да изпълнят 

ангажимента или проекта за изразяване на 

сигурност в областта на информационните 

технологии 

Формиране на заключение относно стратегията на 

оценяването 

Разработване на план за оценяването 

Оценяване на системите Съвместна работа с колеги, клиенти и други лица, 

включително персонала, специализиран в областта 

на информационните технологии 

Изпълнение на планираните процедури, 

упражнявайки необходимия контрол върху 

изпълнението им 

Оценяване на общите ИТ контроли и контролите 

на приложенията 

Оценяване на взаимовръзката между 

потребителските контроли /контролите на 

приложенията и общите ИТ контроли 

Приспособяване на планираните процедури към 

промени в обстоятелствата 

Документиране на процедурите и констатациите 

Анализиране и оценяване на 

доказателства/резултати от процедурите 
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Компетентност Елементи на компетентността 

Осъществяване на процедури по надзор, преглед и 

гарантиране на качеството 

Комуникиране на 

резултатите от 

оценяването и 

предприемане на 

последващи действия 

Изготвяне на подходящи видове комуникации, 

включително устни комуникации, отчет 

тип„seal”или отпечатан доклад 

Представяне на комуникацията устно, в 

електронен или отпечатан формат на клиента или 

други предвидени получатели 

Актуализиране на комуникацията толкова често, 

колкото е необходимо (например, опресняване на 

отчета тип„seal”или доклада, качени в уебсайт) 

Предприемане при необходимост на последващи 

действия 
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Приложение 6 

Компетентност за ролята на специалист по проектиране на 
информационни системи 

Настоящото приложение изброява елементите (или задачите) на 

компетентността, които могат да бъдат използвани за демонстриране на всяка 

една компетентност, отнасяща се до ролята на специалист по проектиране на 

информационни системи на ниво преди придобиване на квалификация. Тези 

елементи се предоставят единствено с илюстративна цел и нямат предписателен 

характер. Организациите членки на МФС биха могли да намерят някои или 

всички елементи на компетентността, изложени по-долу, за полезни при 

разработване на изискванията за ППР за професионални счетоводители. 

Компетентност Елементи на компетентността 

Анализиране и оценяване 

на ролята на 

информацията в бизнес 

процесите и 

организацията на 

предприятието 

Съдействие за разработването на стратегическата 

визия на предприятието по отношение на 

информационните технологии 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните изисквания 

Оценяване на бизнес ефекта от стратегическата 

визия на предприятието по отношение на 

информационните технологии върху самото 

предприятие, неговите клиенти, доставчици и 

служители 

Съдействие за комуникацията между потребители, 

технолози и ръководството 

Анализиране, оценяване и проектиране на 

архитектурата на информацията (т.е. ролята на 

базите данни и системите за управление на базите 

данни, включително системите за управление на 

знанията и складовете за данни) 

Анализиране, оценяване и проектиране на бизнес 

процесите на предприятието 

Анализиране общата рамка на контролите 

Анализиране взаимовръзката между 

потребителските контроли/контролите на 

приложенията/общите ИТ контроли 

Анализиране, оценяване и проектиране на фазите и 
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Компетентност Елементи на компетентността 

задачите жизнения цикъл на разработване на 

системите на предприятието (SDLC) 

Анализиране и оценяване на рисковете и 

възможностите пред системите 

Анализиране, оценяване и проектиране на контроли 

Прилагане на методи за 

управление на проекти 

Анализиране и оценяване на характеристиките и 

рисковете на проекта 

Организиране на проекта във фази и задачи, 

отговарящи на съответните етапи от жизнения 

цикъл на разработване на системата 

Идентифициране на подходящ персонал и други 

ресурси и разпределянето им към фазите и задачите 

на проекта 

Определяне на срокове, разходи и други ресурсни 

бюджети към фазите и задачите на проекта 

Прилагане на подходящи стандарти и контроли 

спрямо фазите и задачите на проекта 

Идентифициране на необходимата документация 

по проекта и възлагане на отговорности за нейното 

изготвяне 

Осъществяване на текущо наблюдение върху 

дейностите по проекта за съответствие с бюджети, 

стандарти, контроли и изисквания към 

документацията и предприемане при необходимост 

на корективни действия 

Прилагане на методи за 

проучване на системи и 

иницииране на проекти 

Извършване проучване на системи 

Идентифициране на възможности за 

интегриране/реинженеринг на бизнес процеси 

Технологични възможности, имащи отношение към 

проучването 

Изготвяне на технико-икономическа оценка и 

оценяване на рисковете, свързани с проекта 

Прилагане на методи за Прилагане на методи за определяне изискванията 
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Компетентност Елементи на компетентността 

определяне изискванията 

на потребителите и 

методи за първоначално 

проектиране 

на потребителите 

Изисквания към информацията за документацията 

(включително изискванията към контрола) 

Улесняване комуникацията на изискванията към 

информацията между членовете на екипа, 

потребителите и ръководството 

Анализиране на изискванията и изпълнение на 

първоначален проект (включително контролите) 

Прилагане на методи за 

подробно проектиране на 

системи и методи за 

придобиване/ 

разработване на системи 

Изготвяне и документиране на подробни 

спецификации за проектиране 

Оценяване и придобиване на инфраструктура 

Оценяване и придобиване/разработване на 

необходимия системен, приложен и помощен 

софтуер 

Избор на доставчици и доставчици на услуги 

Изготвяне на договори за хардуер, лизинг на 

помощни средства, софтуерни лицензии, 

споразумения за мрежово ниво на обслужване, 

консултирайки се с юрисконсултите 

Изготвяне на документация и наръчници за 

експлоатация 

Прилагане на методи за 

внедряване на системи 

Изготвяне на план за внедряване 

Осъществяване надзор върху инсталирането 

/разполагането на компонентите на системите 

Разработване на процедури и контроли за 

потребители/оператори, както и подбор, наемане и 

обучение на персонал 

Тестване (проверка и валидиране) на системите за 

съответствие със спецификациите и изискванията 

Конвертиране на системите, балансиране на 

данните преди и след внедряване и пускане в 

действие 

Извършване на преглед след внедряване 
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Компетентност Елементи на компетентността 

Прилагане на методи за 

поддръжка на системи и 

методи за управление на 

промените 

Поддържане на: 

• ИТ инфраструктурата 

• софтуера; контролиране на версиите 

• компетентността на персонала чрез подбор, 

наемане и обучение 

• ИТ стандартите и контролите 

• архитектурата на информацията 

• бизнес процесите 

Тестване на всички промени в системите 
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Приложение 7 

ИТ компетентност за професионални одитори 

Настоящото приложение изброява елементите (или задачите) на 

компетентността по отношение на професионалните одитори. Тези елементи се 

предоставят единствено с илюстративна цел и нямат предписателен характер. 

Организациите членки на МФС биха могли да намерят някои или всички 

елементи на компетентността, изложени по-долу, за полезни при разработване 

на образователните изискванията за професионални одитори, включително 

ППР. 

Компетентност Елементи на компетентността 

Оценяване цялостната 

среда за ИТ контрол на 

предприятието 

Идентифициране, анализиране и оценяване на 

ефекта от информационните технологии върху 

бизнеса на предприятието, вземайки под внимание 

уместните текущи въпроси и (технологични) 

развития и новости 

Разбиране сложността на ИТ средата 

Възлагане на задачи и определяне на срокове за 

служители с подходящи ИТ умения, включително 

персонал, специализиран в областта на 

информационните технологии, които да 

анализират ИТ контролите на ниво предприятие 

Анализиране на рисковете и контролите на ниво 

предприятие с цел: 

• хармонизиране на информационните 

технологии с бизнес стратегията на 

предприятието 

• управление на ИТ организацията 

• управление на ИТ операциите 

• управление на ИТ контролите 

• управление на придобиването, разработването 

и внедряването на системи 

• управление на промените в системите и 

управление на проблемите 

Формиране на заключение относно 

предварителната стратегия за одита 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 238



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

Компетентност Елементи на компетентността 

Планиране оценяването 

на системите за 

финансово счетоводство 

и отчитане 

Идентифициране на бизнес процеси, значими 

потоци на транзакции, съществени рискове и 

уместните потребителски контроли/контроли на 

приложенията 

Идентифициране на поддържащата ИТ 

инфраструктура и общите ИТ контроли 

Проектиране на тестови процедури относно 

потребителски контроли/контролите на 

приложенията/общите ИТ контроли 

Възлагане на задачи и определяне на срокове за 

служители с подходящи ИТ умения, включително 

персонал, специализиран в областта на 

информационните технологии, които да тестват 

общите ИТ контроли и контролите на 

приложенията 

Оценяването на 

системите за финансово 

счетоводство и отчитане 

Изпълнение на планираните процедури, 

упражнявайки необходимия контрол върху 

тяхното изпълнение 

Оценяване на общите ИТ контроли и контролите 

на приложенията 

Оценяване на взаимовръзката между 

потребителски контроли/контролите на 

приложенията и общите ИТ контроли 

Приспособяване на планираните процедури към 

промени в обстоятелствата 

Документиране на процедурите и констатациите от 

тях 

Анализиране и оценяване на 

доказателствата/резултатите от процедурите 

Изпълнение на процедури за надзор, преглед и 

гарантиране на качеството 

Комуникиране на 

резултатите от 

оценяването и 

предприемане на 

Изготвяне на подходящи видове комуникации, 

включително устни комуникации и/или отпечатан 

доклад 

Формиране на заключение относно окончателната 

МИПО 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 239



МИПО 2: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О
Д

Н
И

 И
З

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
 З

А
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
 В

 О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
Т

О
 

Компетентност Елементи на компетентността 

последващи действия стратегия на одита 

Предприемане при необходимост на последващи 

действия 
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РАЗВИТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

МИПО 3 

Въведение 

1. Международните изложения за практика в образованието (МИПО) 

помагат на организациите членки на МФС при внедряването и 

прилагането на общоприета добра практика в образованието и 

развитието на професионалните счетоводители. 

2. Международен стандарт за образование (МСО) 5 Изисквания за 

практически опит посочва практическия опит, който организациите 

членки на МФС следва да изискват да бъде получен от техните членове 

преди те да придобият квалификация като професионални 

счетоводители. Организациите членки на МФС следват настоящия 

стандарт при определяне на подробните изисквания за практически 

опит за техните стажанти. 

3. Организациите членки на МФС носят отговорност за въвеждане и 

прилагане на МСО. Съветът по международни стандарти за образование 

по счетоводство (СМСОС) отчита обаче (a) голямото многообразие на 

култури и езици, образователни, правни и социални системи в страните 

на организациите членки на МФС, (б) разнообразието от функции, 

изпълнявани от счетоводителите и (в) че организациите членки са на 

различни етапи по отношение разработването на техните 

образователни програми преди придобиване на квалификация. 

4. Настоящото МИПО предоставя насоки за въвеждане и прилагане на 

МСО 5. Насоките нямат предписателен характер и организациите 

членки на МФС могат да идентифицират и прилагат други подходи 

при изпълнение изискванията на МСО 5. 

Целите на периода на практически опит 

5. Периодът на практически опит изпълнява две цели: 

(а) Дава възможност на стажантите да развият и демонстрират 

професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, които се изискват, 

за да могат те да изпълняват компетентно своята работа; и 

(б) Помага на стажантите да развият уменията, от които се нуждая, 

за да поддържат своята компетентност. 

6. Студентите придобиват професионалните знания, професионалните 

умения и професионалните ценности, етика и нагласи посредством 

комбинация от формално образование и практически опит. Тази 

комбинация може да е различна при различните организации членки. 

7. Макар че професионалните знания и професионалните умения, изисквани 

от професионалните счетоводители вероятно ще се променят в течение на 

тяхното кариерно развитие, професионалните ценности, етика и нагласи, 
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МИПО 3: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ―НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

МИПО 3 

изисквани от професионалните счетоводители са с дълготраен характер. 

Те се развиват първоначално в рамките на образователните програми 

преди придобиване на квалификация и се демонстрират на работното 

място по време на периода на практически стаж. 

8. Периодът на практически стаж, под ръководството на наставник или 

програма за развитие, дава възможност на стажантите да интегрират 

знанията, получени посредством формалното образование и опита в 

работна среда. Това позволява на стажантите да развият професионалните 

си знания и професионални умения и да демонстрират своята 

компетентност. 

9. Практическият стаж носи ползи както за стажанта, така и за други 

лица: 

● Организациите членки на МФС печелят членове с 

професионални знания, професионални умения и професионални 

ценности, етика и нагласи, необходими за да бъде заздравена 

професията и да се служи на обществения интерес. 

● Работодателите печелят служители с професионални знания, 

професионални умения и професионални ценности, етика и 

нагласи, които добавят стойност към техните предприятия. 

Работодателите, които подкрепят стажантите по време на периода 

на техния практически стаж, биха могли да извлекат ползи от (a) 

по-голямата удовлетвореност на персонала и запазване на 

служителите, както и от (б) по-ефикасното планиране на 

приемствеността. 

● Наставниците прилагат и развиват собствените си познания и 

умения (особено междуличностните умения), които биха могли да 

се зачитат във връзка с изискванията за продължаващо 

професионално развитие (ППР) на самите наставници. Те 

допринасят също така и за развитието на техните професионални 

организации и на професионалния бранш като цяло. 

Начално професионално развитие 

10. Развиването на професионална компетентност на етапа преди 

придобиване на квалификация чрез практически опит може да бъде 

считано за „начално професионално развитие” (НПР). Това е първият етап 

от непрекъснатия процес по усвояване на знания, който продължава в 

течение на цялото кариерно развитие на професионалния счетоводител. 

След придобиване на квалификация професионалното развитие 

продължава посредством ППР. НПР и ППР споделят редица общи 

аспекти, включително: 
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● Техния фокус върху развиването на професионална компетентност, 

необходима за изпълнение на съответната роля в работни условия 

съгласно очакваните стандарти; 

● Значението на ефикасното оценяване на резултатите от дейността; 

● Разработването от страна на работодателите на общи рамки за 

компетентност на персонала и програми за развитие на 

служителите, както на етапа преди придобиване на квалификация, 

така и на етапа след нейното придобиване; и 

● Значението на това, стажантите и професионалните 

счетоводители да развият навици за анализ и преценка на 

собствения опит и преглед на собствената работа във връзка с 

процеса по усвояване на знания. 

Следователно организациите членки на МФС биха могли да обмислят 

разработването на интегрирана система за професионално развитие, която 

да обхваща периодите, както преди придобиване на квалификация, така и 

след нейното придобиване. 
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Дефиниции 

11. Следните термини, използвани в настоящото МИПО, са дефинирани в 

Общата рамка за международни стандарти за образование за 

професионални счетоводители: 

Оценяване — всички форми на тестване на професионалната 

компетентност, независимо дали в писмен, или друг вид, включително 

изпити, провеждани по всяко време в течение на процеса по усвояване 

на знания. 

Кандидат — Всяко лице, което е записано за оценяване в рамките на 

програма за професионално счетоводно образование. 

Способности — професионалните знания; професионалните умения; и 

професионалните ценности, етика и нагласи, необходими, за да се 

демонстрира компетентност. 

Компетентност — способността да се изпълнява работна роля 

съгласно определен стандарт с рефериране към действителна работна 

среда. 

Продължаващо професионално развитие (ППР) — дейности по 

усвояване на знания за развиване и поддържане способностите на 

професионалните счетоводители да изпълняват компетентно 

функциите си в рамките на професионалната си среда. 

Образование — систематичен процес, насочен към развиване на 

познанията, уменията и други способности на индивидите. 

Образованието включва и обучение. 

Формално образование — компонентът на програма за счетоводно 

образование, който се реализира извън работното място. 

Начално професионално развитие (НПР) — развиване на 

професионална компетентност на етапа преди придобиване на 

квалификация. 

Усвояване на знания — широк кръг процеси, посредством които лицето 

придобива способности. 

Наставник — професионални счетоводители, които отговарят за 

насочване и консултиране на стажантите и за подпомагането им в 

развитието на тяхната компетентност. 

След придобиване на квалификация — периодът след придобиване на 

квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Практически опит — опит в работни условия, придобиван от стажант 

или квалифициран професионален счетоводител, който е от значение за 
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работата на професионалните счетоводители. Програмата за придобиване 

на опит дава възможност отделното лице да развие професионална 

компетентност (включително професионално поведение) на работното 

място и осигурява средство, посредством което лицата могат да 

демонстрират постигането на професионална компетентност на работното 

място. 

Преди придобиване на квалификация — периодът преди придобиване 

на квалификация като индивидуален член на организация членка на 

МФС. 

Професионален счетоводител — лице, което е член на организация 

членка на МФС. 

Професионални знания — тези теми, които образуват предмета на 

счетоводството, както и други икономически дисциплини, които взети 

заедно образуват същностния набор от знания за професионалните 

счетоводители. 

Професионални умения —разнообразните видове способности, които се 

изискват, за да могат да се приложат професионалните знания, както и 

професионалните ценности, етика и нагласи, по подходящ и ефективен 

начин в професионален контекст. 

Професионални ценности, етика и нагласи — професионалното 

поведение и характеристики, които идентифицират професионалните 

счетоводители като членове на професията. Те включват принципите 

на поведение (т.е. етичните принципи), които обикновено се асоциират 

с професионалното поведение и които се считат за важни при 

определяне на неговите отличителни черти. 

Квалификация — квалификацията на професионален счетоводител 

означава, че в определен момент от времето, за дадено лице се приема, 

че е удовлетворило, и продължава да удовлетворява, изискванията за 

признаване като професионален счетоводител. 

Уместен опит — участие в трудови дейности в среда, която е подходяща 

за прилагане на професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи. 

Студент—лице, преминаващо учебен курс, включително стажант. В 

контекста на професионалното образование студентът е лице, 

преминаващо учебен курс или програма, считани за необходими за 

образованието на професионалните счетоводители, независимо дали с 

общ или професионален характер. 

Стажант — лице, придобиващо трудов опит преди квалифициране и 

преминаващо обучение на работното място. 
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Обучение—образователни дейности преди и след придобиване на 

квалификация, в контекста на работното място, насочени към 

довеждането на студента или професионалния счетоводител до 

съгласувано ниво на професионална компетентност. 

Обхват и структура на настоящото МИПО 

Обхват на настоящото МИПО 

12. Целта на настоящото МИПО е да предостави насоки за организациите 

членки на МФС при въвеждане и прилагане на изискванията на МСО 5 

Изисквания за практически опит. Настоящото МИПО предоставя и 

насоки за работодатели, наставници и стажанти във връзка с техните роли 

и отговорности по отношение периода на практически стаж. 

13. Организациите членки на МФС вероятно ще възприемат елементи на 

различни подходи при изпълнение изискванията на МСО 5: 

(а) Подходи на основата на входящата информация—като 

установяват определен период на практически опит, който се 

счита за целесъобразен за демонстрирането на компетентност 

при придобиване на квалификация като професионален 

счетоводител. 

(б) Подходи на основата на изходящата информация — като 

изискват професионалните счетоводители да демонстрират чрез 

своите резултати, че при придобиване на квалификация като 

професионален счетоводител е развито подходящо ниво на 

компетентност. 

(в) Комбинирани подходи—като комбинират ефикасно и ефективно 

елементи от подходите на основата на входящата информация и 

подходите на основата на изходящата информация, определяйки 

обема на необходимия опит и оценявайки постигнатите резултати.
1
 

При избора на подход спрямо въвеждането и прилагането на МСО 5, 

организациите членки на МФС следва да вземат под внимание 

изискванията на регулаторните органи, имащи отношение към въпроса. 

14. Системите на основата на входящата информация традиционно са 

използвани за оценяване развиването на компетентност поради лесното 

оценяване и проверка. Тези системи имат предимството да улесняват 

съпоставимостта между системите, възприети от различни организации 

членки на МФС. Подходите на основата на входящата информация 

                                                 
1
 МСО 7 Продължаващо професионално развитие, параграфи14-16, определя изискванията по 

отношение на тези три подхода за оценяване на дейността във връзка с ППР на 

професионалните счетоводители, а параграфи A14-A21 описват тези подходи с по-големи 

подробности. 
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обаче имат ограничения. Така например, те не оценяват резултатите от 

изпълнението, нито нивото на развитата компетентност. 

15. При системите на основата на изходящата информация задаването, 

оценяването и проверката на компетентността може да представлява 

определено предизвикателство, но това дава възможност на стажантите 

да демонстрират професионалните знания, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, изисквани от 

професионалните счетоводители. 

16. В контекста на комбинирания подход изискванията на МСО 5 за 

период на практически опит съдържат разнообразие от оценки на 

основата на входящата информация, включително изискването за 

завършване на минимум тригодишен период
2
 на практически опит 

преди да бъде придобита квалификация като професионален 

счетоводител. МСО 5 отчита също така и общата цел за оценяване на 

резултатите, например, стажантите да демонстрират постигнатата 

компетентност.
3
 

Структура на настоящото МИПО 

17. Раздел 1 предоставя насоки на организациите членки на МФС при 

изпълнение на изискванията на МСО 5 относно периода
4
 на 

практически опит. Разделът излага предложения за начина, по който 

организациите членки на МФС биха могли (a) да удовлетворят 

изискването за минимум тригодишен период на практически опит, за 

да могат стажантите да придобият квалификация на професионални 

счетоводители и (б) да използват елементи от подхода на основата на 

изходящата информация, за да оценят компетентността, развита от 

стажантите по време на този период. 

18. Раздел 2 предоставя насоки на организациите членки на МФС при 

изпълнение на изискванията на МСО 5 относно текущото наблюдение
5
 

и контрол над стажантите по време на периода на практически стаж. 

Разделът съдържа конкретни насоки относно (a) ролите и 

отговорностите на наставника, (б) документирането и оценяването на 

практическия опит и (в) ефикасната работа с работодателите. 

19. Предложения за съдържанието на (a) изискванията за практически 

опит и (б) допълнителните насоки, които организациите членки на 

МФС биха могли да осигурят за наставниците, работодателите и 

стажантите са предоставени в приложенията към настоящото МИПО. 

                                                 
2
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф11. 

3
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф12. 

4
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграфи10-17. 

5
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграфи18-26. 
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Раздел 1: Изисквания за практически опит 

Общ преглед 

20. Този раздел от настоящия МИПО предоставя насоки на организациите 

членки на МФС във връзка с изпълнение на изискването на МСО 5 за 

период на практически опит, който да е достатъчно дълъг и 

интензивен, така че да позволи на кандидатите да демонстрират 

професионалните знания, професионалните умения и професионалните 

ценности, етика и нагласи, изисквани, за да могат (a) да извършват 

работата си с професионална компетентност и (б) да продължат да ги 

развиват в продължение на целия си професионален живот.
6
 

21. При изпълнение на изискванията на МСО 5 организациите членки на 

МФС следва да обмислят възприемането на комбиниран подход – да 

изискват минимум тригодишен период на практически опит и да 

възприемат елементи от подхода на основата на изходящата 

информация, за да оценят компетентността, развита от стажантите по 

време на този период. 

Период на практически опит
7
 

22. Периодът на практически опит (a) приобщава в течение на времето 

стажантите към дейностите на работното място, което допринася за 

развиване и поддържане на професионална компетентност и (б) дава 

възможност на стажантите да наблюдават и участват в ситуации от 

реалния живот, изискващи идентифициране на етични дилеми или 

ситуации, изискващи професионална преценка. Това спомага за 

развиването на етична чувствителност и етична преценка. 

23. МСО 5 изисква минимален период от три години
8
 практически опит. 

Организациите членки на МФС могат да разясняват и заявяват това 

изискване по различни начини, включително: 

● определяне на изисквания стажантите да придобият опит в 

широк кръг от конкретни, свързани с работата, области по време 

на период от минимум три години; 

● определяне на изисквания стажантите да придобият опит в 

свързани с работата области, пряко отнасящи се до 

професионалната специализация или специализации, които 

възнамеряват да осъществят по време на този период от 

минимум три години; 

                                                 
6
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф10. 

7
 Забележка – всичко изложено в този подраздел се отнася до оценките на основата на 

входящата информация. 
8
 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф11. 
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● определяне на изисквания стажантите да покрият определен брой 

часове или дни в рамките на дефиниран срок, за да изпълнят 

изискването за минимум три години; 

● определяне на изисквания стажантите да покрият определен брой 

часове или процент от целия период на практически опит в 

конкретни, свързани с работата, области по време на периода от 

минимум три години; и 

● определяне на изисквания по отношение на периода от минимум 

три години, за да го направят по-подходящ за миналата подготовка 

и намерението относно кариерното развитие на стажанта. 

24. Организациите членки на МФС могат да обмислят определянето на 

изисквания, както е илюстрирано в параграф 26 по-долу, за признаване 

на практическия опит, придобит от стажанта, по програма, установена 

от друга институция.
9
 

25. Организациите членки на МФС могат да обмислят също така и 

определянето на изисквания, както е илюстрирано в параграф 26 по-

долу, за признаване на непълно работно време и/или работа на 

доброволни начала като част от периода на практически опит на 

стажанта. 

26. В ситуации като тези, описани в параграфи 24 и 25 по-горе, организациите 

членки на МФС могат да определят изисквания, които включват например 

положението, че: 

● стажантите демонстрират, че техният опит отговаря на 

изискванията за практически опит, определени от организацията 

членка, към която желаят да се присъединят; и/или 

● стажантите демонстрират уместността на своя практически опит за 

настоящата си или бъдеща роля; и/или 

● само част от този практически опит ще бъде признат от 

организацията членка, към която желае да се присъедини 

стажантът. 

27. За да гарантират, че (a) стажантите придобиват практически опит, който е 

подходящ за тяхната настояща или бъдеща роля и (б) компетентността, 

развита чрез практическия опит не е остаряла, организациите членки на 

МФС могат да посочат максимален период, в течение на който стажантите 

придобиват изисквания практически опит. 

                                                 
9
 Това може да включва други организации членки на МФС. 
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Съгласуваност на практическия опит и формалното образование 

28. За успешното развиване на професионални знания, професионални 

умения и професионални ценности, етика и нагласи, е важно периодът на 

практически опит на стажанта да бъде стикован с формалното 

образование по един конструктивен и вътрешно съгласуван начин. Така 

например, може да е необходимо стажантите да демонстрират определено 

ниво на технически знания по дадена тема преди да упражнят 

професионална преценка по тази тема. Тази съгласуваност може да бъде 

постигната по различни начини, например: 

● стажантите да завършат формалното си образование преди да 

преминат периода на придобиване на практически опит; или 

● стажантите да преминават периода на придобиване на 

практически опит едновременно с формалното си образование. 

И в двата случая следва да бъде съставена карта, която да съгласува 

формалното образование с компетентността/резултатите от 

практическия опит. 

29. В случай че образователните програми включват съществени стажове 

(периоди на придобиване на опит в реални работни условия по време 

на програмата за счетоводно образование), организациите членки на 

МФС могат да признаят съответния стаж като допринасящ за 

изпълнение на общото изискване за практически опит. 

30. СМСОС отчита, че някои системи за счетоводно образование 

акцентират върху компонента на формалното образование, който може 

да включва съществена част, свързана с практическо прилагане на 

счетоводните знания. МСО 5 позволява такъв период на уместно 

професионално образование за придобиване на образователно-

квалификационна степен да се зачита за не повече от 12 месеца
10

 от 

изискването за практически опит. 

31. Организациите членки на МФС могат да решат да обмислят въпроса 

дали е целесъобразно да формализират задълженията на стажантите, 

свързани с практическия опит. 

Демонстриране на професионална компетентност
11

 

32. МСО 5 изисква стажантите да преминат период на практически опит,
12

 

които да им позволи да демонстрират своите професионални знания, 

професионални умения и професионални ценности, етика и нагласи. 

                                                 
10

  МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф11. 
11

 Забележка – всичко изложено в този подраздел се отнася до оценките на основата на 

изходящата информация. 
12

  МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф10. 
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33. Организациите членки на МФС определят (a) специфичната 

компетентност, която се изисква от стажантите при конкретните 

условия на средата и (б) дефинирания стандарт за компетентност в 

една или повече работни роли. При определяне на дефинирания 

стандарт за компетентност в конкретна работна роля, организациите 

членки на МФС може да изискват стажантите да демонстрират 

непрекъсната способност за изпълнение на съответните роли или 

задачи на ниво, което да е подходящо за придобиване квалификация 

като професионален счетоводител. 

34. Организациите членки на МФС могат да установят обща рамка
13

 за 

практически опит, която да включва областите, очертани в МСО 5. 

Организациите членки на МФС ще трябва да гарантират, че 

стажантите придобиват практически опит, който е достатъчен, за да 

развият и демонстрират компетентност във всяка една от тези области. 

35. В Таблица 1 е представен един пример за обща рамка относно 

практическия опит на базата на тези области, като тя обхваща: 

● Придобиване на отговорност; 

● Информираност за бизнеса; 

● Прилагане на професионалните ценности, етика и нагласи; 

● Прилагане на технически знания; и 

● Професионални умения. 

 Приоритетът и значението на темите, описани в таблицата, ще са 

различни в зависимост от развитието на кариерата на отделното лице. 

 

                                                 
13

  МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф17. 
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Таблица 1: Илюстративна обща рамка за практически опит 

О
Б

Л
А

С
Т

И
 

Придобиване на 

отговорност 

Информираност за 

бизнеса 

Прилагане на 

професионалните 

ценности, етика и 

нагласи 

Прилагане на 

технически знания Професионални умения 

Работа на прогресивно 

нарастващи нива на 

отговорност 

Вж. МСО 5, параграф17 

(д) 

Разбиране за 

съответните 

организации, за начина, 

по който функционира 

бизнесът и за бизнес 

средата 

Вж. МСО 5, параграф17 

(a), (в) 

Разпознаване на 

проблемни въпроси, 

използване на знания и 

опит за оценяване на 

последствията и вземане 

на уверени решения и 

отправяне на препоръки 

Вж. МСО 5, параграф17 

(г) 

Способността 

работата на 

професионалния 

счетоводител да 

взаимодейства с други 

бизнес функции и 

дейности 

Вж. МСО 5, параграф17 

(б) 

МСО 3 Професионални 

умения и общо 

образование групира 

професионалните 

умения, изисквани от 

професионалните 

счетоводители в пет 

основни категории: 

 Интелектуални 

умения; 

 Методически и 

функционални 

умения; 

 Личностни умения; 

 Междуличностни и 

комуникационни 

умения; и 

 Организационни 

Н
И

В
А

 

Н
И

В
О

 1
 

Събиране на 

информация 

Развиване на познания 

за съответните 

организации, отрасли и 

пазари, свързаните с тях 

бизнес рискове и бизнес 

средата. 

Развиване на критичен ум 

посредством задаване на 

уместни въпроси, 

отправяне на полезни 

запитвания и 

идентифициране на 

проблемни въпроси. 

Развиване на познания за 

счетоводството и други 

технически области, 

имащи отношение към 

работната роля на 

стажанта. Описване на 

съответните технически 

стандарти и правила.  
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Н
И

В
О

 2
 

Анализ и възможности 

за избор 

Анализиране на 

условията, структурите 

и бизнес целите на 

съответните 

организации и на бизнес 

средата. 

Идентифициране на 

ключови въпроси и 

разбиране на 

последствията от 

различните насоки на 

действие. 

Установяване на 

връзката между 

техническия учебен 

материал и 

практическата работа и 

разбиране на начина, по 

който широтата на 

техническите познания 

оказва влияние върху 

работата. 

умения и умения по 

бизнес 

мениджмънт. 

По време на периода на 

придобиване на 

практически опит, 

стажантите на всички 

равнища трябва да 

развият своите 

професионални умения 

до ниво, което да е 

подходяща за работата, 

която извършват. 

Н
И

В
О

 3
 

Прилагане на знания и 

умения на работното 

място 

Критично оценяване на 

резултатите от 

дейността, отправяне на 

препоръки за 

усъвършенстване, 

предоставяне на 

консултации и 

прилагане на 

съответните отчетни 

изисквания. 

Проявяване на етична 

чувствителност и 

упражняване на 

преценки, както и 

прилагане на 

професионалните 

ценности, етика и нагласи 

на работното място. 

Прилагане на 

техническите знания на 

работното място. 
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36. Стажантите, които работят в конкретни работни роли ще се нуждаят от 

компетентност, подходяща за тези роли. Организациите членки на МФС 

следва да вземат под внимание изискването някои стажанти да 

придобиват практически опит в тези специфични области. 

37. Организациите членки на МФС могат да обмислят разработването на 

симулации на реалните работни условия и/или сходни дейности, които 

да допълват практически опит. Тези дейности може да включват: 

● Базирани на работата проекти; 

● Практически занятия тип „входяща поща”; 

● Казуси; и 

● Ролеви игри. 

Когато работното място не може да осигури подобен опит, 

образователните програми може да предоставят възможности за 

изследване и практикуване на определени дейности, например, 

разкриване на измами, използвайки условия, симулиращи реална 

работна среда. Замисълът на тези дейности не е да служат за заместител 

на практическия опит. 

38. За да могат стажантите да получат подходящия опит, изискван за 

придобиване квалификация като професионални счетоводители, 

организациите членки на МФС могат да обмислят възможността да 

насърчават стажантите и работодателите да проучват възможности от 

рода на командироване на друго място или ротация на позициите. 

Актуализиране на изискванията за практически опит 

39. Организациите членки на МФС могат редовно да подлагат на преглед 

изискванията за практически опит, за да гарантират, че тези изисквания 

остават актуални и уместни. Компетентността, която се изисква от 

стажантите по време на периода на практически стаж, се променя с 

течение на времето. Поради това, организациите членки на МФС биха 

могли (a) да се консултират с други лица, включително работодатели и 

регулаторни органи и/или (б) да провеждат периодични изследвания, с 

цел извършване на преглед на компетентността, изисквана от 

професионалните счетоводители и съответно да актуализират своите 

изисквания по отношение на практическия опит. 

40. Макар че незначителни промени в изискванията за практически опит 

могат да бъдат правени, доколкото и когато това е необходимо, 

организациите членки на МФС ще трябва да осъществят основен 

преглед на тези изисквания при актуализиране на изискванията към 

учебната програма. Този преглед ще трябва да вземе под внимание 

промените в работата и компетенциите, изисквани от професионалните 
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счетоводители. При провеждане на прегледа организациите членки 

могат да се консултират с редица заинтересовани страни, включително: 

● работодателите (в това число членовете на схема за признати 

работодатели, описана в параграф 61, както и други 

работодатели); 

● научните среди; 

● наставниците; 

● професионалните счетоводители (т.е. членовете на 

организацията членка); 

● регулаторните органи; и 

● стажантите. 
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Раздел 2: Текущо наблюдение и контрол 

Общ преглед 

41. Този раздел предоставя насоки на организациите членки на МФС при 

изпълнение на изискванията на МСО 5 във връзка с текущото 

наблюдение
14

 и контрола над периода на практически опит. 

42. В раздела се предоставят конкретни насоки относно (a) ролята и 

отговорностите на наставника, (б) документирането и оценяването на 

практическия опит и (в) ефикасната работа с работодателите 

(включително установяване на схеми за признати работодатели за тези 

организации членки на МФС, които решат да постъпят по този начин). 

Роля и отговорности на наставниците 

43. Наставниците подпомагат стажантите по най-различни начини, 

включително, като им помагат да развият и демонстрират 

професионалните знания, професионалните умения и професионалните 

ценности, етика и нагласи , изисквани от професионалните счетоводители. 

Терминът „наставник” има за цел да представи схващането за опитни 

професионални счетоводители, които редовно предават своя опит, 

насочват стажантите и ги подпомагат при съчетаването на формалното 

усвояване на знания с практическия опит. 

44. Отговорностите на наставниците ще варират в зависимост от 

конкретната среда, в която оперират наставниците и стажантите. 

Всички наставници следва да се стремят към: 

● вникване в работата на стажантите и необходимостта те да 

получат подходящ практически опит, за да придобият 

квалификация на професионален счетоводител; 

● редовно подлагане на преглед на опита на стажантите; 

● подкрепяне достъпа на стажантите до разнообразен практически 

опит; 

● редовно и ефикасно комуникиране със стажантите и при 

необходимост с техните преки ръководители; 

● осигуряване на стажантите на подходящ надзор, наставничество, 

консултиране и оценяване; 

● предоставяне обратна информация на стажантите във връзка с 

практическия им опит и оценяване до каква степен те са 

постигнали компетентност; и 

                                                 
14

 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграфи 18-26. 
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● докладване до организациите членки на МФС относно оценката, 

която са направила на (a) прилагането от страна на стажантите 

на етични преценки, (б) поведението на стажантите и (в) 

развиването на професионални знания и умения, изисквани, за 

да могат стажантите да придобият квалификация като 

професионални счетоводители. 

45. Организациите членки на МФС следва да обмислят ограничаване на 

максималния брой стажанти, отчитащи се пред един наставник, 

вземайки под внимание необходимостта наставникът да осигури на 

всеки стажант подходящ надзор, наставничество, консултиране и 

оценяване. 

Установяване на процедура за наставничество 

46. Организациите членки на МФС биха могли да обмислят установяване на 

формална процедура за наставничество, подкрепена от подходяща 

документация (например, роли и отговорности). Вероятно тази 

документация ще идентифицира ключови елементи, като: 

● идентифициране на потенциални наставници; 

● назначаване, одобряване и обучаване на наставниците; 

● текущо наблюдение над наставниците; и 

● алтернативни механизми за наставничество (когато това е 

необходимо). 

Идентифициране на потенциални наставници 

47. Важна част от процедурата за наставничество е механизмът за 

насърчаване на подходящо квалифицирани и опитни членове на 

организациите членки на МФС да кандидатстват да станат наставници. 

Този механизъм би могъл да включва: 

● организациите членки на МФС насърчават подходящи 

професионални счетоводители, включително вече 

пенсионирани, да станат наставници на доброволни начала 

(организациите членки на МФС могат да публикуват и 

рекламират преимуществата от изпълнението на тази роля); 

● организациите членки на МФС насърчават работодателите да 

идентифицират потенциални наставници в рамките на своята 

организация; 

● стажантите идентифицират и се обръщат към потенциални 

наставници в рамките на своята организация; и/или 

● регулаторните органи или сходни институции назначават 

наставниците. 
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Назначаване, одобряване и обучаване на наставниците 

48. Организациите членки на МФС биха могли да установят системи за 

назначаване/одобряване и обучаване, които да им дадат възможност за 

подбор и обучение на наставници. При това организациите членки на 

МФС биха могли да разработят формални критерии, за да се стане 

наставник, сходни с тези, изложени с цел илюстрация, по-долу: 

Наставниците имат актуално разбиране за: 

● политиката на организацията членка за допускане до членство в 

нея; 

● етичния кодекс на организацията членка; 

● въпроси, пред които е изправен професионалният бранш; 

● изискваните от стажантите професионални знания и 

професионални умения; 

● очакванията, свързани с наставничеството; 

● професионални и технически въпроси, имащи отношение към 

практическия стаж; и 

● други специфични изисквания и отговорности, свързани с 

наставничеството. 

Наставниците са: 

● с достатъчно висока професионална репутация, за да реализират 

отговорностите си като наставник; 

● заинтересовани от обучаване на бъдещи членове на 

професионалния бранш; 

● способни да дават съвети, да предоставят консултации, да 

оценяват, да мотивират и да ръководят стажантите; 

● на разположение за консултации по определен график със 

стажантите; 

● в състояние да влияят (поне до определена степен) върху 

работните задачи, които се възлагат на стажантите; и 

● с желание и в състояние да участват в програми за обучение на 

наставници. 

Текущо наблюдение над наставниците 

49. Организациите членки на МФС биха могли да обмислят установяване на 

система за периодично текущо наблюдение, която да гарантира, че 

наставниците продължават (a) да удовлетворяват критериите на 
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организацията членка по отношение на знанията, уменията и 

професионалната репутация и (б) да предоставят подходящ надзор, 

наставничество, консултиране и оценяване по отношение на своя стажант 

или стажанти. Тази система би могла да включва: 

● текущо наблюдение над наставниците без посещение на място 

(изискване на документация, която установява знанията, уменията, 

професионалната репутация и дейностите на наставниците); 

● регулярни сесии за обучение и оценяване; 

● получаване на обратна информация от стажантите относно 

представянето на техните наставници; 

● посещения на място при наставниците (евентуално като част от 

посещенията на място при признатите работодатели); и 

● оценяване и преназначаване на наставниците. 

Алтернативни механизми за наставничество 

50. СМСОС отчита, че е възможно подходящо квалифицирани наставници не 

винаги да са на разположение на работното място на стажанта. Когато 

случаят е такъв, организациите членки на МФС следва да обмислят 

установяването на алтернативни механизми за наставничество, които биха 

могли да включват: 

(а) Екип от обучени дистанционни наставници, отговарящи на 

критериите за наставничество на организацията членка, които да са 

на разположение, когато работодателят не може да осигури 

подобни експертни знания и умения. При такива обстоятелства е 

важно дистанционният наставник, организацията членка на МФС 

(и/или регулаторен орган), стажантът и работодателят да положат 

допълнителни усилия, за да могат да работят съвместно. Така 

например, установяването на „Наставническа харта за стажанти”, 

която детайлизира необходимата подкрепа и задълженията на 

всички страни, може да е от полза в тази насока. 

(б) Търсене подкрепа от подходящо квалифицирани наставници 

сред лицата, предоставящи професионални услуги на 

работодателя, например, счетоводители и бизнес консултанти. 

Правилата за независимост може да възпрепятстват одитора да 

изпълнява тази роля. 

Документиране на практическия опит 

51. МСО 5 изисква наставниците да правят периодичен преглед
15

 на 

документацията на стажантите във връзка с практическия им стаж. 

                                                 
15

 МСО 5 Изисквания за практически опит, параграф19. 
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Организациите членки на МФС могат следователно да изискват 

стажантите периодично да документират своя практически опит на 

хартиен носител или уеб-базирани регистри, при възможност в реално 

време, с оглед своевременен контрол, проверка и обратна информация. 

Използвайки тази документация, наставниците и/или организациите 

членки на МФС могат регулярно да осъществяват текущо наблюдение 

над уместността, задълбочеността и продължителността на 

придобивания опит. 

52. Документацията за практическия опит на стажантите съдейства за 

способността на наставниците да предоставят своевременна обратна 

информация на стажантите и/или организациите членки на МФС 

относно евентуални недостатъци преди изтичането на периода на 

практически опит. Проверката и потвърждението от страна на 

наставника на тази документация предоставя: 

● на организацията членка доказателства, че периодът на 

практически опит е позволил на стажантите да демонстрират 

компетентност; 

● на работодателя доказателства, които са полезни за атестиране 

на стажанта; и 

● на стажанта доказателства за придобития опит, които биха 

могли да бъдат използвани при търсенето на бъдеща работа. 

53. Организациите членки на МФС следват да обмислят възможността за 

периодично извършване на преглед на документацията на стажантите за 

практическия им опит, използвайки подходяща методология за формиране 

на извадки в случаите, когато не е практически осъществимо да бъде 

прегледана цялата документация. 

Оценяване на практическия опит 

54. Съгласно предложеното в параграф 34 по-горе, организациите членки на 

МФС биха могли да разработят обща рамка за практически опит, 

подходяща за конкретните условия, която да насочва наставниците, 

работодателите и стажантите, към областите, в които се очаква стажантите 

да придобият практически опит. 

55. В такъв случай, организацията членка би могла да изисква наставникът 

писмено да потвърди, че стажантът е демонстрирал изискваната 

компетентност. Съгласно разгледаното в параграф 33 по-горе, 

организациите членки на МФС биха могли да изискват стажантите да 

демонстрират непрекъсна способност за изпълняват съответните роли или 

задачи на ниво, което да е подходящо за придобиване на квалификация 

като професионален счетоводител. 
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56. Наставниците могат да оценяват компетентността на стажантите по 

няколко различни начина, включително чрез: 

● Пряко наблюдение върху работата на стажантите; 

● Доклади от трети страни относно работата на стажантите; 

● Обсъждане със стажантите на тяхната работа и усвояване на 

знания (например, като част от процеса по атестиране); и 

● Формално събеседване/интервю (заедно или в допълнение към 

атестацията и/или събеседването за преглед на резултатите от 

дейността на стажанта). 

57. Доказателствата и документацията, които наставниците могат да изискват 

в подкрепа на оценката, която дават на компетентността на стажантите, 

биха могли да включват: 

● Документация във връзка с обучението за придобиване на 

практически опит; 

● Учебни регистри, учебни дневници или сходни документи; и 

● Портфейл от доказателства (например, счетоводни отчети, 

изготвени от стажанта, доклади от заседания, модели на 

електронни таблици и др). 

58. Като част от оценяването, организациите членки на МФС следва да 

насърчават наставниците редовно да предоставят на стажантите обратна 

информация относно постигането на компетентност. Обратната 

информация от наставниците следва да се предоставя поне ежегодно (за 

предпочитане по-често), а не само в края на периода на практически стаж. 

59. МСО 5 (параграф 18) изисква организацията членка на МФС, преди да 

приеме за член даден кандидат, да гарантира приемливостта на 

практическия опит, придобит от кандидата. За да оцени практическия 

опит на стажанта спрямо изискванията си за членство, организацията 

членка може да изиска стажантите, наставниците и/или работодателите да 

документират придобития опит и постигнатата компетентност, 

включително чрез: 

● Документация от обучението, подписана от наставника; 

● Учебни регистри или сходни документи на стажантите; 

● Портфейл с доказателства на стажанта; 

● Документи от атестации, прегледи на резултатите от дейността 

и/или срещи с наставниците; и 
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● Доклади от наставника до организацията членка, потвърждаващи 

придобития от стажанта практически опит и постигнатата 

компетентност. 

Недостатъците, идентифицирани от наставника и/или организацията 

членка, ще трябва да бъдат адресирани преди допускане до членство. 

В такива ситуации конструктивната обратна информация, 

предоставена на стажанта от наставника и/или организацията членка, 

би могла да му бъде от полза за предприемане на съответните действия 

в отговор на тези недостатъци. 

Работа с работодателите 

60. Работодателите играят особено важна роля в (a) работата с организациите 

членки на МФС и стажантите за гарантиране завършването на период на 

практически опит, който удовлетворява изискванията на организациите 

членки на МФС, (б) идентифициране и подкрепа на наставниците и (в) 

съдействие за такова съчетаване на наставници и стажанти, че те да могат 

да работят безконфликтно. 

61. В някои случаи организациите членки на МФС и работодателите могат да 

решат да сключат формални споразумения за осигуряване на подходящ 

практически стаж и подкрепа за стажантите. Тези споразумения могат да 

бъдат наречени схеми за „Признат работодател” или по друг подобен 

начин. В параграфи 64 и 65 по-долу са дадени насоки относно създаването 

на такива схеми. 

62. В други случаи организациите членки на МФС и работодателите могат да 

решат да не сключват такива формални споразумения. Насоки за 

организациите членки на МФС във връзка с ефективната работа с 

работодатели, които не са признати работодатели, са дадени в параграфи 

72 до 75 по-долу. Във всички случаи организацията членка следва да 

гарантира, че работодателят предоставя доказателства за това, че средата 

за обучение е подходяща. 

63. С оглед гарантиране, че целите на периода на практическия стаж са 

изпълнени, от важно значение е редовната и ефикасна комуникация 

между организацията членка, наставника, работодателя и стажанта. 

Организациите членки на МФС ще трябва да гарантират, че в действие 

са въведени подходящи механизми за улесняване на редовната 

комуникация между тези страни. 

Установяване на схеми за признати работодатели 

64. Организациите членки на МФС могат да обмислят създаване на схема 

за „Признат работодател” (или озаглавена по друг сходен начин), която 

да одобрява работодателите, осигуряващи среда, в която стажантите 

могат да придобият подходящ практически опит. 
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65. Схемите за „Признат работодател” могат да одобряват работодателите за 

определен период от време след оценяване на тяхната способност да 

осигуряват подходящ практически стаж. Схемите биха могли да включват 

и механизъм за подновяване на одобрението след повторно оценяване. В 

случаите, в които става ясно, че работодателят вече не е в състояние или 

не желае да осигурява подходящ практически стаж или да се придържа 

към принципите и правилата на схемата, може да е необходима процедура 

за отнемане на статута на признат работодател. 

Оценка и одобрение на средата за практическия стаж 

66. Организациите членки на МФС, които установяват схема за признат 

работодател, биха могли да насърчават работодателите да възприемат 

четири основни принципа за НПР на стажантите по време на периода на 

практически стаж, сходни с тези, илюстрирани в Таблица 2 по-долу: 

 

Таблица 2: Примерни принципи за признат работодател при начално 

професионално развитие 

ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЗНАТ РАБОТОДАТЕЛ ПРИ НАЧАЛНО 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

1. Работодателите работят съвместно с наставниците и стажантите, за да 

идентифицират потребностите от развитие на стажантите. 

2. За удовлетворяване потребностите от развитие на стажантите, 

включително нуждата да отговорят на изискванията на съответната 

организация членка на МФС за практически опит, се осигурява 

подходящ практически стаж. 

3. Практическият стаж е обект на текущо наблюдение от страна на 

работодателя, обикновено чрез наставник, назначен от работодателя 

съвместно с организацията членка на МФС. 

4. Стажантите се атестират редовно, поне веднъж годишно (за 

предпочитане по-често), като техните потребности от развитие се 

подлагат на повторна оценка. 

67. Може да е необходимо организациите членки на МФС да събират и 

оценяват доказателства от работодателите, за да гарантират, че те (a) 

следват принципите, изложени от организацията членка и (б) 

осигуряват подходяща среда, за да могат стажантите да придобият 

практически опит. Доказателствата биха могли да включват: 

● Трудови договори; 

 264



МИПО 3: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ―НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

МИПО 3 

● Длъжностни характеристики и ролеви профили; 

● Политиките на работодателя във връзка с обучението; 

● Конкретни документи, отнасящи се до ролите и отговорностите 

на стажантите и наставниците; 

● Наръчник на персонала; 

● Документи от атестации/прегледи на резултатите от дейността; 

и 

● Таблици за отчитане на отработеното време. 

68. Организациите членки на МФС могат да приемат допълнителни 

изисквания по отношение на признатите работодатели, които 

подготвят стажанти за придобиване на квалификация в 

специализирани области, например, одит. В някои юрисдикции такива 

работодатели са наричани „одобрени организации за обучение” или 

имат друго сходно наименование. 

Текущо наблюдение върху вече признати работодатели 

69. Периодичното текущо наблюдение на признатите работодатели 

спомага за гарантиране на непрекъсната подходяща среда, в която 

стажантите могат да придобият практически опит. В тази връзка 

организациите членки на МФС могат да установяват системи за 

текущо наблюдение на признатите работодатели, включващи редовни 

посещения на място. Тези посещения могат да включват: 

● срещи с представител(и) на работодателя и преглед на 

документацията на работодателя и регистрите във връзка с 

обучението; и 

● срещи с наставниците и стажантите, за да се прецени дали 

работодателят продължава да се придържа към схемата за 

признати работодатели. 

Установяване на система за периодично докладване 

70. Когато е практически неприложимо да бъдат посещавани редовно 

всички признати работодатели, съгласно описаното в параграф 69 по-

горе, организациите членки на МФС могат да установят алтернативни 

системи за периодично докладване, които да осъществяват текущо 

наблюдение върху това дали работодателите се придържат към схемата 

за признати работодатели. Тези системи биха могли да включват: 

● Периодично текущо наблюдение, без посещение на място, върху 

документацията на работодателя и регистрите във връзка с 

обучението; и 
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● Получаване на обратна информация от наставниците и 

стажантите (по пощата, телефона или чрез имейл). 

71. При установяване на система за текущо наблюдение на признатите 

работодатели, организациите членки на МФС могат да решат да 

комбинират елементи на (a) периодични посещения на място, (б) редовно 

текущо наблюдение без посещения на място и (в) обратна информация от 

наставниците и стажантите. 

Работа с работодатели, които не са признати работодатели 

72. Работодатели, които не са членове на схема за признати работодатели 

или схема със сходно наименование, в много случаи може независимо 

от това да са в състояние да осигуряват практическия стаж, изискван от 

организацията членка. Случаят често е такъв, когато стажантите 

придобиват практически опит в корпоративния сектор. В такива 

ситуации организацията членка, заедно с наставниците и стажантите, 

ще трябва да работи съвместно с работодателя, за да: 

● планира практическия стаж на стажанта, така че той да отговаря на 

нуждите на работодателя, както и на изискванията за практически 

опит на организацията членка; 

● гарантира, че стажантът получава широта и задълбоченост на 

практически опит на повишаващи се нива на сложност и 

отговорност; и 

● предостави доказателства, че стажантът е придобил 

компетентността, необходима за придобиване на квалификация на 

професионален счетоводител. 

73. За да подпомогнат стажантите преди те да пристъпят към период на 

образование, водещ до придобиване на квалификация на 

професионален счетоводител, организациите членки на МФС следва да 

обмислят публикуването на лесно достъпни изисквания за 

практическия опит и насоки, които да детайлизират очакваните роли и 

отговорности на наставниците, работодателите и стажантите. В 

приложенията към настоящото МИПО са предоставени примери, които 

са единствено с илюстративна цел. 

74. Понякога е ясно, че даден работодател не е в състояние или не желае 

да осигури изисквания практически стаж. В такъв случай 

организацията членка ще трябва да информира както работодателя, 

така и потенциалния стажант, в идеалния случай преди признаване, че 

трябва да бъдат намерени алтернативни механизми за изпълнение 

изискванията на организацията членка за придобиване на 

квалификация на професионален счетоводител. 
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75. Организациите членки на МФС могат да пожелаят да установят 

системи за периодично текущо наблюдение над стажантите, работещи 

за работодатели, които не са признати работодатели, за да гарантират, 

че стажантите продължават да получават подходящия практически 

опит, изискван за придобиване на квалификация като професионални 

счетоводители. Това би могло да включва: 

● По-често/по-задълбочено текущо наблюдение на наставниците, с 

оглед да се гарантира, че те продължават да предоставят на 

стажантите адекватен надзор, наставничество, консултиране, 

оценяване, подкрепа и съвети; 

● По-често/по-задълбочено текущо наблюдение на документацията 

на стажантите, с оглед да се гарантира, че стажантите придобиват 

подходящ опит, който вероятно ще удовлетвори изискванията за 

членство в организацията членка; 

● Получаване на обратна информация от наставниците и стажантите 

(лично или по пощата, телефона или чрез имейл) относно това 

доколко подходяща е средата за провеждане на практическия стаж; 

и 

● Срещи (ако това е възможно) с наставниците и представител(и) на 

работодателя с цел обсъждане напредъка на стажантите и средата 

за провеждане на практическия стаж. 
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Приложение 1 

Примерни насоки за наставници, работодатели и стажанти 

Организациите членки на МФС следва да обмислят разработване на лесно 

достъпни изисквания за практически опит. Организациите членки на МФС следва 

да разгледат също и възможността за насоки за работодатели, наставници и 

стажанти, които да са ясни и подходящи за средата, за която се отнасят. По-долу е 

изложено примерно съдържание (единствено с цел илюстрация). 

Примерно съдържание на изискванията по отношение на 
практическия опит 

Наставници 

 Посочете как наставниците могат да бъдат упълномощени да действат 

в качеството на наставници; 

 Очертайте в общи линии задълженията на наставниците; 

 Посочете етични принципи и поведение (например, те трябва да 

отговарят на изискванията на организацията членка за ППР); 

 Конкретизирайте кой може да изпълнява ролята на наставник (т.е. 

опитни членове на организация членка на МФС); 

 Конкретизирайте изискванията за знанията и уменията на 

наставниците; 

 Посочете изискванията за практическия опит и изискванията 

наставниците периодично да извършват преглед на опита на 

стажантите; 

 Конкретизирайте взаимоотношенията между стажантите и 

наставниците и осигуряването на достъп до наставниците (например, 

необходими познания за работата на стажанта); 

 Конкретизирайте изисквания за обучение, умения и текущо 

наблюдение на наставниците; и 

 Конкретизирайте ролята на наставника при текущото наблюдение и 

оценяването на практическия опит. 

Работодатели 

 Посочете изискванията за практическия опит и изискванията 

работодателите периодично да извършват преглед на опита на 

стажантите; 
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 Вземете под внимание потребностите на различните работодатели 

(например, работодатели в индустрията, работодатели в 

професионална счетоводна практика); 

 Подсилете качеството на придобивания опит и подкрепата, необходима 

на стажантите; и 

 Посочете конкретно критерии за статута на „Признат работодател”, 

процедурата за кандидатстване и механизма за текущо наблюдение. 
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Стажанти 

 Посочете изискванията за практически опит, включително 

документацията, която да бъде водена; 

 Конкретизирайте как следва да взаимодействат наставникът и 

стажантът; 

 Конкретизирайте задълженията на стажанта и на организацията членка; 

 Посочете етичните принципи и етичното поведение; 

 Посочете как може да бъде осъществявано текущо наблюдение; и 

 Посочете как стажантите могат да придобиват опит в среда, в която 

работодателят не е „Признат работодател”. 

Примерно съдържание на насоките 

Наставници 

 Посочете техническите изисквания относно практическия опит; 

 Посочете ролята и отговорностите на наставника; 

 Конкретизирайте изискванията за квалификация на наставниците; 

 Конкретизирайте знанията и уменията, изисквани от наставниците; 

 Посочете как да бъдат извършвани прегледи на придобивания опит и 

важното значение на обратната информация за развитието на стажантите; 

 Конкретизирайте как планирането може да допринесе за развиването на 

компетентност; 

 Конкретизирайте консултантските услуги за разрешаване на проблеми 

при наставничеството; 

 Посочете ползите от наставничеството за всички страни; 

 Конкретизирайте как може да бъде осъществена актуализация на 

изискванията; и 

 Посочете конкретно обучението, което е на разположение на 

наставниците. 
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Работодатели 

 Посочете техническите изисквания относно практическия опит – 

компетентност, срокове, документиране и участие на наставниците; 

 Посочете изискванията, свързани със статута на „Признат работодател”, а 

също и как и кога работодателите ще бъдат обект на текущо наблюдение; 

 Посочете отговорностите на наставника и честотата на прегледите на 

стажантите; 

 Посочете конкретно ефикасни методи за преглед; 

 Конкретизирайте начините, по които работодателите могат да подкрепят 

стажантите; 

 Конкретизирайте как може да бъде осъществена актуализация на 

изискванията; и 

 Конкретизирайте детайлите на процедурите за консултиране с цел 

актуализиране на изискванията за практически опит. 

 

Стажанти 

 Посочете техническите изисквания относно практическия опит – 

изисквана компетентност, срокове и документиране на опита; 

 Конкретизирайте кой може да действа в качеството на наставник; 

 Конкретизирайте как следва да функционира взаимоотношението 

стажант/наставник; 

 Конкретизирайте начините за придобиване на опит и получаване 

подкрепа от работодателя; 

 Посочете ползите от практическия опит; 

 Посочете етичните задължения; и 

 Конкретизирайте как може да бъде осъществена актуализация на 

изискванията. 
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Приложение 2 

Допълнителни примерни насоки за стажанти 

При определени обстоятелства самите стажанти може да играят съществена 

роля за създаването на подходящи условия за придобиване на практическия 

опит, който се изисква от тяхната организация членка. Когато случая е такъв, 

организациите членки на МФС следва да разгледат възможността да 

публикуват допълнителни насоки за стажантите, които да им помогнат: 

(а) да получат трудово назначение, позволяващо им да преминат изисквания 

период на практически стаж;  

(б) да получат от подходящо квалифициран наставник насоки, даващи 

възможност на стажантите да демонстрират професионалните знания, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и нагласи, 

изисквани от професионалните счетоводители; и 

(в) да планират и документират периода на практически стаж, така че да се 

гарантира, че са изпълнени както целите на стажанта, така и целите на 

работодателя. 

По-долу е изложено примерно съдържание (единствено с цел илюстрация) на 

такива насоки: 

ОБЛАСТ (a)―Получаване на подходящо трудово назначение 

Примерно съдържание на насоките Логическа обосновка 

Работното място сблъсква стажантите с 

разнообразни ситуации и възможности 

и най-различни предизвикателства. 

Предоставя се възможност на 

стажантите да оценят многообразието 

на предизвикателства на работното 

място и начините за реагиране на тези 

предизвикателства, докато те са 

направлявани в една подкрепяща ги 

среда. 

Работното място предоставя на 

стажантите етична среда. 

Предоставя се възможност на 

стажантите да развият необходимите 

професионални ценности, етика и 

нагласи, изисквани от 

професионалните счетоводители. 

Осигурен е достъп до подходящи 

наставници, които да ръководят и 

насочват стажа. 

Наставникът планира и направлява 

стажа, което позволява по-широк 

обхват и по-голяма задълбоченост на 
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ОБЛАСТ (a)―Получаване на подходящо трудово назначение 

Примерно съдържание на насоките Логическа обосновка 

придобивания опит и усвояването на 

знания. 

За стажанта са осигурени възможности 

за развитие. 

На стажантите се осигурява достъп до 

възможности за усвояване на знания в 

резултат на сблъскване с различни 

ситуации чрез обратна информация, 

както и евентуални допълнителни 

възможности за развиване на 

подходящи умения/познания. 

Постига се практическия опит, 

изискван от организацията членка. 

На стажантите се дава възможност да 

разберат и изпълнят изискванията на 

организацията членка и да се 

гарантира, че те ще станат 

компетентни професионални 

счетоводители. 

Предоставя се разбиране за това какво е 

необходимо за придобиване 

квалификация на професионален 

счетоводител. 

На стажантите се предоставя ясно 

разбиране за важното значение на 

практическия опит и за ролите и 

отговорностите на стажантите и на 

наставниците, което позволява на 

стажантите да изпълнят необходимите 

изисквания по един планиран и 

подкрепящ ги начин. 

В идеалния случай, работа с „Признат 

работодател”. 

Признатите работодатели осигуряват 

подкрепяща среда, в която стажантите 

получават развитие и стават 

компетентни професионални 

счетоводители. 

Осигурява се пълно разбиране и 

спазване на изискванията на 

организацията членка. 
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МИПО 3: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ―НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

МИПО 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОБЛАСТ (б)―Получаване на насоки от подходящо квалифициран 

наставник 

Примерно съдържание на насоките Логическа обосновка 

Наставниците са опитни членове на 

организация членка на МФС. 

Наставниците разполагат със 

знанията, разбирането и опита, за да 

подкрепят развитието на 

стажантите. 

Наставниците разполагат с познания и 

разбиране за работата на стажантите. 

Наставниците са информирани за 

работната дейност на стажантите и 

за резултатите от дейността им и 

могат да идентифицират техните 

силни страни и слабости /области, 

нуждаещи се от развиване. 

Наставниците са в състояние да 

осигурят на стажантите възможности за 

придобиване на подходящ опит. 

Наставниците спомагат за 

установяване на планиран подход 

спрямо стажа, с оглед гарантиране, 

че стажантите повишават нивото си 

на отговорност и постигат 

ефективно изисквания опит и 

компетентност. 

Наставниците разбират изискванията 

на организацията членка. 

Наставниците осъзнават какво 

организациите членки изискват от 

стажантите и могат да помогнат за 

включването на тези изисквания на 

работното място. Това осигурява 

ефективен начин за придобиване на 

опит и демонстриране на 

компетентност, която отговаря на 

изискванията на организацията 

членка. 

Наставниците са в състояние да 

предоставят насоки и подкрепа за 

стажантите. 

На стажантите се предоставя 

обратна информация и те биват 

напътствани при постигането на 

подходящото ниво на 

компетентност. Уменията на 

стажантите се развиват и 

усъвършенстват. 

 274
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МИПО 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОБЛАСТ (в)―Планиране и документиране на практическия стаж 

Примерно съдържание на насоките Логическа обосновка 

Необходимост от хармонизиране 

целите на работодателя с изискванията 

на организацията членка. 

В хода на придобиване на опит и 

развитие стажантите продължават да 

добавят стойност към бизнеса на 

работодателя. Това осигурява също 

така и структурата за постигане на 

компетентността, изисквана от 

организацията членка. 

Ясни цели за постигане на 

компетентност. 

Планираният подход гарантира 

развиването и демонстрирането на 

компетентност и изпълнение на 

изискванията на организацията 

членка. 

Включва приобщаване към подходящи, 

актуални и нововъзникващи работни 

практики. 

Опитът позволява на стажантите да 

прилагат на практика това, което са 

изучавали. 

Компетентност, която да бъде 

постигната. 

Стажът има ясни резултати и ползи, 

мотивира стажантите и спомага те да 

продължават да бъдат ангажирани и 

резултатни. 

Нарастващи нива на отговорност. В хода на развиването и 

демонстриране на компетентност на 

стажантите се възлага определена 

отговорност. Те ще се сблъскват с все 

по-разнообразни ситуации и ще 

развият и демонстрират допълнителни 

умения, включително 

междуличностни и управленски 

умения. 

Вземане под внимание и разглеждане 

на етични въпроси. 

Стажантите ще изпълнят 

изискванията, изложени в МСО 4 

Професионални ценности, етика и 

нагласи, които предписват 

професионалните ценности, етика и 

нагласи, които професионалните 
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МИПО 3: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ―НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

МИПО 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОБЛАСТ (в)―Планиране и документиране на практическия стаж 

счетоводители следва да придобият по 

време на образователната програма, 

водеща до придобиване на 

квалификация. 

Документиране на практическия стаж. На стажантите се оказва съдействие 

при планирането на работните 

дейности, придобиването на разбиране 

и анализирането на собствения опит 

във връзка с това как са приложили 

компетентността, придобита в 

работата, и се предоставят 

доказателства на организацията членка 

за придобития опит. 
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ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 1 (ПРЕРАБОТЕН) 

Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи A1 - A3) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) 

установява принципите, които да бъдат използвани при определяне и 

комуникиране на образователните изисквания за участие в програми за 

професионално счетоводно образование, докато изискванията, 

отнасящи се до получаване статут на професионален счетоводител са 

обхванати от: 

(а) МСО 2 Начално професионално развитие – техническа 

компетентност; 

(б) МСО 3 Начално професионално развитие — професионални 

умения; 

(в) МСО 4 Начално професионално развитие — професионални 

ценности, етика и нагласи; 

(г) МСО 5 Начално професионално развитие — практически опит; 

и 

(д) МСО 6 Начално професионално развитие — оценяване на 

професионалната компетентност. 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на МФС. 

Организациите членки на МФС носят отговорност за определяне и 

комуникиране на входящите изисквания на програмите за 

професионално счетоводно образование. Наред с това, настоящият 

МСО ще бъде и в помощ на образователни институции, работодатели, 

регулаторни органи, органи на държавното управление и други 

заинтересовани страни, които организират или подкрепят 

организирането на програми за професионално счетоводно 

образование. 

3. Настоящият МСО изяснява принципа за позволяване на гъвкав достъп 

до програми за професионално счетоводно образование под егидата на 

организация членка на МФС, като същевременно се гарантира, че 

кандидатите за професионални счетоводители имат разумен шанс за 

успешно завършване на програмите за професионално счетоводно 

образование. Настоящият МСО разяснява значението на (a) разумен 

шанс за успешно завършване, (б) уместност на входящите изисквания 

и (в) различни форми на входящи изисквания. 

4. Настоящият МСО отчита, че е възможно входящите изисквания да са 

различни в различните юрисдикции поради (a) различните варианти за 

реализация на програмите за професионално счетоводно образование и 

(б) различията между отделните юрисдикции по отношение на 

механизмите за управление и регулиране. Настоящият МСО отчита 
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ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 1 (ПРЕРАБОТЕН) 

също, че получаването на пълна професионална квалификация 

представлява само един сред възможния набор от резултати от 

програмата за професионално счетоводно образование. 

5. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

6. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2014 г. 

Цел (Вж: параграфи A4 - A6) 

7. Целта на организацията членка на МФС е да определи справедливи и 

пропорционални входящи образователни изисквания за програмите за 

професионално счетоводно образование, които да защитават 

обществения интерес посредством установяване и поддържане на 

висококачествени стандарти. 

Изисквания (Вж: параграфи A7 - A12) 

8. Организациите членки на МФС следва да посочат конкретно входящи 

образователни изисквания за програмите за професионално 

счетоводно образование, които да позволяват участие само на лицата, 

имащи разумен шанс да завършат успешно програмата за 

професионално счетоводно образование, без същевременно тези 

изисквания да представляват прекалено висока бариера за включване в 

програмата. 

9. Организациите членки на МФС следва да изяснят пред 

заинтересованите страни, включително организациите, предоставящи 

образователни услуги и лицата, обмислящи кариерно развитие като 

професионални счетоводители, логическата обосновка на принципите, 

които ще бъдат използвани при определяне на входящите 

образователни изисквания. 

10. Организациите членки на МФС следва публично да оповестяват 

имащата отношение към въпроса информация, така че да помогнат на 

лицата да преценят собствените си шансове за успешно завършване на 

програмата за професионално счетоводно образование. 
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ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 1 (ПРЕРАБОТЕН) 

Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи 1 – 5) 

A1. Програмите за професионално счетоводно образование имат за цел да 

помогнат на кандидатите за професионални счетоводители да развият 

подходяща професионална компетентност преди приключване на 

началното професионално развитие (НПР). Те могат да се стоят от 

формално образование, предоставено в рамките на курсове и обучение 

за придобиване на образователна степен, предлаганите от 

университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС и работодателите, както и обучение на 

работното място. Следователно разработването на програми за 

професионално счетоводно образование по време на НПР може да 

включва съществен принос от заинтересовани страни, различни от 

организациите членки на МФС. 

A2. Организациите членки на МФС имат различни нива на контрол върху 

входящите изисквания на програмите за професионално счетоводно 

образование. Така например, в някои юрисдикции входящите 

изисквания може да са определени от университетите или органите на 

държано управление. Съществуват разнообразни пътища за включване 

в счетоводната професия. Например, (a) традиционното включване на 

ниво университетска образователна степен, (б) придобиване на опит 

чрез работа в бранша и (в) включване от ниво средно образование. 

Нещо повече, различните юрисдикции и организации членки на МФС 

ще бъдат изправени пред различни предизвикателства на пазара на 

труда. 

A3. Съществуват редица стъпки, които организацията членка на МФС 

може да се опита да предприеме с оглед изпълнение задълженията си 

на член. Така например, това може да бъде илюстрирано от 

ситуацията, в която университет, а не организацията членка на МФС 

определя входящите изисквания на програмата за професионално 

счетоводно образование. При такива обстоятелства организацията 

членка на МФС може да работи съвместно с университета, за да 

обясни целта на МСО и да комуникира, че спазването на изискванията 

на МСО би дало възможност студентите по-лесно да бъдат 

преценявани при кандидатстване за членството в организацията членка 

на МФС. 

Цел (Вж: параграф 7) 
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ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МСО 1 (ПРЕРАБОТЕН) 

A4. Всички МСО са разработени с цел защита на обществения интерес. 

Настоящият МСО постига тази цел, като разглежда входящите 

изисквания на програмите за професионално счетоводно образование, 

които са важни с оглед на това лицата, обмислящи кариерно развитие 

като професионални счетоводители, да вземат информирани решения 

относно избора си на образование. Тези входящи изисквания 

осигуряват също така достъпът до програмите за професионално 

счетоводно образование да бъде ограничен до лицата, които вероятно 

ще успеят. Придобиването на статут на професионален счетоводител е 

защитено от МСО 2, 3, 4, 5 и 6, които обхващат техническата 

компетентност, професионалните умения, професионалните ценности, 

етика и нагласи, практическия опит и оценка и които са разработени с 

цел да се гарантира, че членовете на счетоводния бранш са постигнали 

подходящо ниво на професионална компетентност. 

A5. Настоящият МСО служи на обществения интерес, като адресира 

въпроси, отнасящи се до осигуряването на достатъчен брой 

висококачествени кандидати за професионални счетоводители. 

Стандартът постига това като излага принципи за входящи изисквания 

на програмите за професионално счетоводно образование, които не са 

нито твърде завишени (издигайки ненужни бариери пред включването 

в професията), нито твърде занижени (карайки лицата, погрешно да 

вярват, че има голяма вероятност успешно да завършат образованието 

си). Тези входящи изисквания биха могли да допринесат за 

ефективното използване на ресурсите и да подпомогнат лицата, 

обмислящи кариерно развитие като професионални счетоводители, да 

вземат информирани решения относно своята професия. 

A6. Организациите членки на МФС могат да допринесат за ефективните и 

ефикасни решения във връзка с професионалните занимания, като 

информират лицата, обмислящи кариерно развитие като 

професионални счетоводители, относно техническата компетентност, 

професионалните умения и професионалните ценности, етика и 

нагласи, които се очакват от лицата, завършили успешно програмите за 

професионално счетоводно образование. Хората могат да вземат 

информирани решения единствено когато им е осигурена 

необходимата информация. Организациите членки на МФС биха могли 

непрекъснато да събират и анализират данните, така че консултирането 

на лицата, обмислящи кариерно развитие като професионални 

счетоводители, да бъде базирано на надеждна информация. 

Информацията, предоставяна от организациите членки на МФС би 

могла да обхваща: 

(а) различните точки на включване към програмите за 

професионално счетоводно образование; 
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(б) насърчаване лицата, обмислящи кариерно развитие като 

професионални счетоводители, да започват програмата за 

професионално счетоводно образование само след като са 

преценили шансовете си за успешното й завършване; 

(в) процент на лицата, придобили квалификация; 

(г) прозрачна информация относно очакванията и разходите, 

свързани с програмите за професионално счетоводно 

образование; и 

(д) инструменти за самооценка, като карти на компетентността, 

представящи уменията, знанията и нагласите, които трябва да 

бъдат придобити при успешно завършване на програмата за 

професионално счетоводно образование. 
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Изисквания (Вж: параграфи 8 - 10) 

A7. Определянето на разумен шанс за успешно завършване е въпрос на 

преценка в зависимост от редица фактори. Намерението е (a) да се 

помогне на лицата, обмислящи кариерно развитие като професионални 

счетоводители, да бъдат възможно най-информирани, когато вземат 

решение да се включат в програмите за професионално счетоводно 

образование и (б) да насърчат тези, които предоставят програми за 

професионално счетоводно образование, да споделят възможно най-

много полезна и уместна информация. Изразът може да бъде разбиран 

по различен начин от всяка една организация членка на МФС във 

връзка с различните програми за професионално счетоводно 

образование. Организациите членки на МФС могат да посочат 

ключовите фактори за разумния шанс за успешно завършване, 

примерно, че входящите изисквания на програмата за професионално 

счетоводно образование осигуряват на лицата, обмислящи кариерно 

развитие като професионални счетоводители, необходимия фундамент, 

който би им дал възможност да развият изискваната компетентност на 

професионален счетоводител. Това може да включва вземането под 

внимание на фактори, като (a) икономическата, бизнес и регулаторна 

среда, (б) изискваните като предварително условие знания, (в) 

очакваните да бъдат придобити познания, (г) ролята на счетоводителя 

и (д) други уместни фактори. 

A8. Входящите изисквания могат да бъдат оправдани от гледна точка на 

техническата компетентност, професионалните умения и 

професионалните ценности, етика и нагласи, необходими за успешното 

завършване на програмата за професионално счетоводно образование. 

Това не пречи да бъде изисквана университетска образователна степен 

или квалификацията, необходима за започване на обучение за 

придобиване на университетска образователна степен. При определяне 

на входящите изисквания организацията членка на МФС може да 

прецени дали те са подходящи за всеки конкретен случай и дали не са 

прекомерни или елементарни. Прекомерно високата бариера за влизане 

може да включва предписването на конкретна квалификация по научни 

дисциплини от определени институции или минимално 

продължителност на конкретен професионален опит. Целта да бъдат 

избегнати такива прекомерно високи бариери е да се позволи 

гъвкавост на достъпа до програмите за професионално счетоводно 

образование, а не да се разводняват стандартите на самите програми за 

професионално счетоводно образование или на счетоводната 

професия. По-скоро, съществува набор от входящи и изходящи 

маршрути при програмите за професионално счетоводно образование, 

както и различни начини за постигане на НПР. 
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A9. Организациите членки на МФС могат да приемат различни входящи 

изисквания, тъй като програмите за професионално счетоводно 

образование варират според юрисдикция и вида. Така например, някои 

програми за професионално счетоводно образование биха могли да 

включват като входящо изискване единствено добро ниво на езикова и 

математическа грамотност. И обратно, входящите изисквания на 

програми за професионално счетоводно образование за определени 

специализирани позиции биха могли да посочват, че лицето трябва да 

притежава университетска или равносилна образователна степен. 

A10. Възможно е кандидатите за професионални счетоводители да са 

развили (a) техническата си компетентност, (б) професионалните си 

умения и (в) професионалните си ценности, етика и нагласи, 

извървявайки различен път, включително различен професионален 

опит, учебни занимания и квалификации. Гъвкавостта по отношение 

на пътищата, по които се достига до програмите за професионално 

счетоводно образование по никакъв начин не намаляват сериозността, 

нито на това образование, нито на стандартите, изисквани от 

кандидатите за професионални счетоводители за завършване на 

началното професионално развитие. Организациите членки на МФС 

може да отразят тези различни пътища, като възприемат гъвкави 

входящи изисквания, обхващащи всички лица с разумен шанс за 

успешно завършване на програмата за професионално счетоводно 

образование. Целта на тази гъвкавост е да се даде възможност за 

широк достъп до програмите за професионално счетоводно 

образование; а не да се създават различни категории професионални 

счетоводители. Пример за такава гъвкавост е случаят, в който 

организацията членка на МФС определя входящо изискване преди 

придобиване на квалификация (например, университетска или 

равносилна образователна степен), но позволява пряко включване в 

програмата си за професионално счетоводно образование на лица без 

университетска степен, в случай че те имат, примерно, стаж по 

специалността с определена продължителност. 

A11. Организацията членка на МФС може да предпише конкретни 

критерии, които да се използват с цел определяне дали лицата 

отговарят на входящите изисквания на програмата за професионално 

счетоводно образование. Тези критерии може да включват придобити 

квалификации, преминати курсове, издържани входящи тестове или 

придобит опит. Входящите изисквания може да включват оценката на 

придобита квалификация (или комбинация от квалификации), опит 

или други изисквания, които организацията членка на МФС е счела за 

подходящи. Тази информация би могла да бъде направена широко 

достъпна, например, посредством публикуването й в брошури за 

програми за професионално счетоводно образование или чрез 

включването й в уебсайта на организацията членка на МФС. 
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A12. Организациите членки на МФС биха могли да помогнат на лицата, 

обмислящи кариерно развитие като професионални счетоводители, да 

преценят шансовете си за успешно завършване на програмата за 

професионално счетоводно образование, като ги насърчат да разгледат 

и вземат под внимание обхванатото от програмата съдържание, 

неговото ниво и методите за оценка. 
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Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: A1–A6) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

резултатите от процеса по усвояване на знания по отношение на 

техническата компетентност, която се изисква да бъде демонстрирана 

от кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

началното професионално развитие (НПР). Техническата 

компетентност е способността да се прилагат професионалните знания 

с цел изпълнение на определена роля съгласно дефиниран стандарт. 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС). 

Организациите членки на МФС носят отговорност за гарантиране, че 

НПР отговаря на изискванията на настоящия МСО. Наред с това, 

настоящият МСО може да бъде и в помощ на образователни 

институции, работодатели, регулаторни органи, органи на държавното 

управление и други заинтересовани страни, които съдействат за 

процеса на придобиване на знания и развитие на кандидатите за 

професионални счетоводители. 

3. Настоящият МСО посочва областите на компетентност и резултатите 

от процеса по усвояване на знания, описващи техническата 

компетентност, която се изисква от кандидатите за професионални 

счетоводители преди завършване на НПР. МСО 3 Начално 

професионално развитие — професионални умения и МСО 4 Начално 

професионално развитие — професионални ценности, етика и 

нагласи посочват областите на компетентност и резултатите от 

процеса по усвояване на знания, имащи отношение към съответната 

сфера, обект на внимание в рамките на НПР. Взети заедно, тези МСО 

посочват областите на компетентност и резултатите от процеса по 

усвояване на знания, описващи професионалната компетентност, 

която се изисква от кандидатите за професионални счетоводители 

преди завършване на НПР. 

4. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

5. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2015 г. 
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Цел (Вж: A7) 

6. Целта на настоящия МСО е да установи техническата компетентност, 

която кандидатите за професионални счетоводители трябва да развият 

и демонстрират преди завършване на НПР, за да изпълняват ролята на 

професионален счетоводител. 

Изисквания 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

техническата компетентност (Вж: A8–A12) 

7. Организациите членки на МФС следва да предпишат резултатите от 

процеса по усвояване на знания по отношение на техническата 

компетентност, която трябва да бъде постигната от кандидатите за 

професионални счетоводители преди завършване на НПР. Въпросните 

резултати от процеса по усвояване на знания следва да включват тези, 

изброени в Таблица A. 

Таблица A: Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

техническата компетентност 

Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

(а) Финансово 

счетоводство 

и отчетност 

 

(средно) 

(i) Прилагане на счетоводните принципи по 

отношение на сделки и други събития. 

(ii) Прилагане на Международните стандарти 

за финансово отчитане (МСФО) или други 

подходящи стандарти по отношение на 

сделки и други събития. 

(iii) Оценяване уместността на счетоводните 

политики, използвани за изготвяне на 

финансовите отчети. 

(iv) Изготвяне на финансови отчети, 

включително консолидирани финансови 

отчети, в съответствие с МСФО или други 

приложими стандарти. 

(v) Интерпретиране на финансови отчети и 

                                                                 
1
  Нивото на професионална подготовка за дадената област на компетентност, което трябва да 

бъде постигнато преди завършване на НПР (съгласно посоченото в Приложение 1). 
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Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

свързаните с тях оповестявания. 

(vi) Интерпретиране на доклади, които 

съдържат нефинансови данни, например, 

доклади за устойчиво развитие и 

интегрирано отчитане. 

(б) Управленско 

счетоводство 

 

(средно) 

(i) Прилагане на техники в помощ на процеса 

на вземане на решения от страна на 

ръководството, включително определяне 

себестойността на продукцията, анализ на 

отклоненията, управление на материалните 

запаси, бюджетиране и прогнозиране. 

(ii) Прилагане на подходящи количествени 

методи за анализиране поведението на 

разходите и факторите, влияещи върху тях. 

(iii) Анализиране на финансови и нефинансови 

данни с цел осигуряване на подходяща 

информация за вземане на решения от 

страна на ръководството. 

(iv) Изготвяне на доклади в помощ на процеса 

на вземане на решения от страна на 

ръководството, включително доклади, 

които се фокусират върху планирането и 

бюджетирането, управлението на 

разходите, контрола върху качеството, 

оценка на резултатите от дейността и 

съотнасянето към еталони. 

(v) Оценяване представянето на определени 

продукти и бизнес сегменти. 

(в) Финанси и 

финансов 

мениджмънт 

 

(средно) 

(i) Съпоставяне на различните източници на 

финансиране, достъпни за организацията, 

включително банково финансиране, 

финансови инструменти и пазари на 

облигации, на капиталови ценни книжа и на 

парични средства. 

(ii) Анализиране на паричния поток и нуждите 
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Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

от оборотен капитал на организацията. 

(iii) Анализиране на текущото и бъдещо 

финансово състояние на организацията, 

използвайки техники, включващи анализ на 

коефициентите, анализ на тенденциите и 

анализ на паричните потоци. 

(iv) Оценяване уместността на елементите, 

използвани за изчисляване цената на 

капитала за организацията. 

(v) Прилагане на методи за капиталово 

бюджетиране при оценяване на решенията 

във връзка с капиталовите инвестиции. 

(vi) Обясняване на приходния (подоходен) 

подход, подхода на базата на активи и 

подхода на базата на пазарните оценки, 

използвани при вземането на 

инвестиционни решения, бизнес 

планиране и дългосрочно финансово 

управление. 

(г) Данъчно облагане 

 

(средно) 

(i) Обясняване на изискванията за 

съблюдаване на националното данъчно 

законодателство и изискванията за подаване 

на данъчни декларации. 

(ii) Изготвяне на изчисления за преки и косвени 

данъци за физически лица и организации. 

(iii) Анализиране на въпроси на данъчното 

облагане, свързани с относително прости 

международни сделки и операции. 

(iv) Обясняване на различията между данъчно 

планиране, избягване плащането на данъци 

и данъчните престъпления. 

(д) Одит и изразяване 

на сигурност 

 

(i) Описване на целите и етапите при 

извършването на одит на финансови отчети. 

(ii) Прилагане на подходящите одиторски 
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Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

(средно) стандарти (например, Международните 

одиторски стандарти) и приложимото 

законодателство и нормативни разпоредби 

при одита на финансови отчети. 

(iii) Оценяване на рисковете от съществени 

отклонения във финансовия отчет и 

преценяване на техния ефект върху 

одиторската стратегия. 

(iv) Прилагане на количествените методи, 

използвани при ангажименти за одит. 

(v) Обясняване на ключовите елементи на 

ангажиментите за изразяване на сигурност 

и приложимите стандарти, имащи 

отношение към тези ангажименти. 

(е) Общо управление, 

управление на 

риска и вътрешен 

контрол 

 

(средно) 

(i) Обясняване на принципите на доброто 

управление, включително правата и 

отговорностите на собствениците, 

инвеститорите и лицата, натоварени с общо 

управление; обясняване на ролята на 

заинтересованите страни във връзка с 

изискванията за общо управление, 

оповестяване и прозрачност. 

(ii) Анализиране на компонентите на рамката за 

общо управление на организацията. 

(iii) Анализиране на рисковете и възможностите 

пред организацията, използвайки обща 

рамка за управление на риска. 

(iv) Анализиране на компонентите на 

вътрешния контрол, отнасящи се до 

финансовото отчитане. 

(ж) Търговско 

законодателство и 

регулации 

 

(i) Обясняване на законите и нормативните 

разпоредби, които регулират различните 

форми на юридически лица. 

(ii) Обясняване на законите и нормативните 
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Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

(средно) разпоредби, приложими по отношение на 

средата, в която функционират 

професионалните счетоводители. 

(з) Информационни 

технологии 

 

(средно) 

(i) Анализиране адекватността на общите 

контроли на информационните технологии 

и съответните контроли на приложенията. 

(ii) Обясняване на начина, по който 

информационните технологии допринасят 

за анализа на информацията и вземането на 

решения. 

(iii) Използване на информационните 

технологии в помощ на процеса на вземане 

на решения посредством бизнес анализи. 

(и) Бизнес и 

организационна 

среда 

 

(средно) 

(i) Описване на средата, в която организацията 

осъществява своята дейност, включително 

основните икономически, правни, 

политически, социални, технически, 

международни и културни фактори и 

влияния. 

(ii) Анализиране на аспектите на глобалната 

среда, които оказват влияние върху 

международната търговия и финанси. 

(iii) Идентифициране на характерните черти на 

глобализацията, включително ролята на 

мултинационалните компании, 

електронната търговия и възникващите 

пазари. 

(к) Икономика 

 

(основно) 

(i) Описване на фундаменталните принципи на 

микроикономиката и макроикономиката. 

(ii) Описване на ефекта от промените в 

макроикономическите индикатори върху 

стопанската дейност. 

(iii) Обясняване на различните видове пазарни 

структури, включително идеална 
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Област на 

компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка
1
) Резултати от процеса по усвояване на знания 

конкуренция, монополистична 

конкуренция, монополи и олигополи. 

(л) Бизнес стратегии и 

управление 

 

(средно) 

(i) Обясняване на различните начини, по които 

могат да бъдат проектирани и 

структурирани организациите. 

(ii) Обясняване на целта и значението на 

различните видове функционални и 

оперативни области в рамките на 

организациите. 

(iii) Анализиране на външните и вътрешни 

фактори, които биха могли да окажат 

влияние върху стратегията на 

организацията. 

(iv) Обясняване на процесите и процедурите, 

които биха могли да бъдат използвани за 

реализиране на стратегията на 

организацията. 

(v) Обясняване на начина, по който теориите за 

организационно поведение биха могли да 

бъдат използвани с цел подобряване 

резултатите от дейността на отделните 

лица, екипи и организации. 

 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж: 

параграфи A13–A14) 

8. Организациите членки на МФС следва редовно да осъществяват 

преглед и актуализират програмите за професионално счетоводно 

образование, които са разработени с цел постигане на резултатите от 

процеса по усвояване на знания в настоящия МСО. 

Оценяване на техническата компетентност (Вж: параграфи A15–A16) 

9. Организациите членки на МФС следва да осъществяват подходящи 

дейности по оценяване с оглед измерване на постигнатата техническа 
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компетентност от страна на кандидатите за професионални 

счетоводители. 

*** 
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Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи 1–4) 

A1. Кандидат за професионален счетоводител е лице, което е започнало 

програма за професионално счетоводно образование като част от НПР. 

НПР е процесът по усвояване на знания и развитие, посредством който 

кандидатите за професионални счетоводители развиват първоначално 

компетентност, която води до изпълнение на ролята на професионален 

счетоводител. НПР включва общо образование, професионално 

счетоводно образование, практически опит и оценяване. НПР 

продължава до момента, в който кандидатите за професионални 

счетоводители могат да демонстрират професионалната 

компетентност, изисквана съобразно избраната от тях роля в 

счетоводната професия. 

A2. В международен аспект съществуват значителни правни и регулаторни 

различия, които определят момента на придобиване на квалификация 

(или лицензиране) като професионален счетоводител. Всяка 

организация членка на МФС може да дефинира подходящата 

взаимовръзка между завършването на НПР и момента на придобиване 

на квалификация (или лицензиране) по отношение на своите членове. 

A3. Включването на техническата компетентност в НПР полага основите 

за изпълнение ролята на професионален счетоводител. По-

нататъшното развитие на техническата компетентност е обект на 

внимание на продължаващото професионално развитие (ППР), което е 

обхванато от МСО 7 Продължаващо професионално развитие. 

A4. Професионалната компетентност може да бъде описана и 

категоризирана по множество различни начини. В рамките на МСО 

професионалната компетентност е способността да се изпълнява 

определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната 

компетентност надхвърля познаването на принципите, стандартите, 

понятията и концепциите, фактите и процедурите; тя представлява 

съчетаване и прилагане на (a) техническа компетентност, (б) 

професионални умения и (в) професионални ценности, етика и 

нагласи. 
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A5. Област на компетентност е категория, по отношение на която може да 

бъде посочен набор от свързани с нея резултати от процеса по 

усвояване на знания. Областите на компетентност в рамките на 

техническата компетентност включват финансово счетоводство и 

отчетност, данъчно облагане и икономика; областите на компетентност 

в рамките на професионалните умения включват интелектуални и 

организационни умения; а областите на компетентност в рамките на 

професионалните ценности, етика и нагласи включват етични 

принципи, както и професионален скептицизъм и професионална 

преценка. 

A6. Резултатите от процеса по усвояване на знания установяват 

съдържанието и задълбочеността на познанията, разбирането и 

прилагането, изисквани по отношение на всяка конкретна област на 

компетентност. Резултатите от процеса по усвояване на знания могат 

да бъдат демонстрирани в контекста на работна среда или програма за 

професионално счетоводно образование. 
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Цел (Вж: параграф 6) 

A7. Установяването на техническата компетентност, която кандидатите за 

професионални счетоводители трябва да развият и демонстрират 

преди завършване на НПР, служи на няколко цели. То защитава 

обществения интерес, повишава качеството на работата на 

професионалните счетоводители и засилва доверието в счетоводния 

бранш. 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

техническата компетентност (Вж: параграф 7) 

A8. Таблица A изброява резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на техническата компетентност, които трябва да бъдат 

постигнати от кандидатите за професионални счетоводители преди 

завършване на НПР, независимо от предвижданата от тях бъдеща 

счетоводна специализация или роля. Тези резултати от процеса по 

усвояване на знания осигуряват базата, която дава възможност 

професионалните счетоводители да се специализират в различни 

счетоводни функции, например, съдружник, отговорен за ангажимента 

за одит или специалист в областта на данъчното облагане. 
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A9. При разработване на програмите за професионално счетоводно 

образование единадесетте области на компетентност, изброени в 

Таблица A може да не съвпадат с наименованията на предписаните 

предмети или учебни дисциплини. Наред с това, резултатите от 

процеса по усвояване на знания, свързани с една област на 

компетентност, могат да бъдат постигнати в рамките на повече от един 

предмет или учебна дисциплина, посветени на тази област. Така 

например, резултатите от процеса по усвояване на знания по 

финансово счетоводство и отчетност могат да бъдат постигнати в 

рамките на два или повече предмета или учебни дисциплини по 

финансово счетоводство и отчетност. Постигането на някои резултати 

от процеса по усвояване на знания може да обхване няколко различни 

предмета или учебни дисциплини, като е възможно нито един от тях да 

не е посветен изключително на въпросната област на компетентност. 

Така например, резултатите от процеса по усвояване на знания в 

рамките на информационните технологии могат да бъдат постигнати 

посредством комбиниране и обединяване на уместен материал в 

рамките на предмети, които се фокусират върху управленско 

счетоводство и/или одит и изразяване на сигурност. Освен това, 

поредността, с която областите на компетентност са включени в 

програмата за професионално счетоводно образование, може да се 

различава от поредността, представена в Таблица A. Така например, 

икономиката е включена към края на списъка с области на 

компетентност в Таблица A, но е възможно тя да бъде обхваната на 

значително по-ранен етап в програмата за професионално счетоводно 

образование. 

A10. Съществуват множество начини за описание и класифициране на 

нивата на професионална подготовка. Описанието, разработено от 

СМСОС е представено в Приложение 1 „Описание на нивата на 

професионална подготовка”. 

A11. В Таблица A за всяка област на компетентност е зададено ниво на 

професионална подготовка, което се очаква да бъде постигнато от 

кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

НПР. Това ниво на професионална подготовка посочва контекста, в 

който се очаква да бъдат демонстрирани съответните резултати от 

процеса по усвояване на знания. Взети заедно, резултатите от процеса 

по усвояване на знания и нивото на професионална подготовка за 

съответната област на компетентност предоставят информация, която 

да помогне на организациите членки на МФС да разработят своите 

програми за професионално счетоводно образование. 
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A12. В програмите за професионално счетоводно образование 

организацията членка на МФС може: (a) да включи допълнителни 

области на компетентност; (б) да завиши нивото на професионална 

подготовка по отношение на определени области на компетентност; 

или (в) да разработи допълнителни резултати от процеса по усвояване 

на знания, които не са посочени конкретно в настоящия МСО. Такъв 

може да е случаят, когато организацията членка на МФС подготвя 

кандидати за професионални счетоводители, които да работят в 

определен отрасъл или сектор (например, публичния сектор) или за 

определена функция (например, счетоводител по управленско 

счетоводство или одитор). 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж: 

параграф 8) 

A13. Програмите за професионално счетоводно образование се разработват 

с цел да подпомогнат кандидатите за професионални счетоводители да 

развият подходящата професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Тези програми може да включват формално образование, 

реализирано посредством квалификации и курсове, предлагани от 

университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС или работодатели, както и обучение на 

работното място. Разработването на програмите за професионално 

счетоводно образование може да предполага значително участие от 

страна на заинтересовани лица, различни от организациите членки на 

МФС. 

A14. Изискването за редовен преглед и актуализация на програмите за 

професионално счетоводно образование отразява бързопроменящата 

се и сложна среда, в която осъществяват дейността си 

професионалните счетоводители. Обичайният цикъл на прегледи би 

могъл да бъде три до пет години, но е възможно да е целесъобразно да 

бъдат осъществявани прегледи на по-чести интервали, например, за да 

бъдат отчетени промените в законодателството, нормативните 

разпоредби и стандарти, които са от значение за професионалните 

счетоводители. 

Оценяване на техническата компетентност (Вж: параграф 9) 

A15.  МСО 6 Начално професионално развитие—оценяване на 

професионалната компетентност предоставя принципите, които са 

приложими по отношение проектирането на дейностите по оценяване, 

използвани за оценяване постигането на техническа компетентност и 

другите елементи на професионалната компетентност. 
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A16.  За оценяване постигането на техническа компетентност от страна на 

кандидатите за професионални счетоводители могат да бъдат 

използвани разнообразни дейности по оценяване. Подходящите 

дейности по оценяване биха могли да включват (a) писмени изпити, 

състоящи се от въпроси, които изискват кратки отговори, (б) казуси, (в) 

писмени есета, (г) обективно тестване, (д) оценяване на работното 

място и (е) оценяване на предходно обучение, довело до 

освобождаване от някои аспекти на НПР. 
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МСО 2 (ПРЕРАБОТЕН) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Приложение 1 

 

Описание на нивата на професионална подготовка 

Това описание на нивата на професионална подготовка подкрепя начина, по 

който СМСОС използва резултатите от процеса по усвояване на знания в 

издаваните от него документи, като например Международните стандарти за 

образование (МСО) 2, 3 и 4. То предоставя описание на три нива на 

професионална подготовка. Тези описания, заедно с резултатите от процеса по 

усвояване на знания, предоставят информация, която да помогне на 

организациите членки да проектират програмите си за професионално 

счетоводно образование за различни счетоводни роли и специализации. 

 

Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

Основно Обикновено, резултатите от процеса по усвояване 

на знания в дадената област на компетентност се 

фокусират върху: 

 дефиниране, обясняване, обобщаване и 

интерпретиране на базисните принципи и 

теории в съответните области на 

техническа компетентност за изпълнение на 

задачи, работейки под подходящ надзор; 

 изпълнение на възложени задачи, 

използвайки подходящите професионални 

умения; 

 отчитане на значението на 

професионалните ценности, етика и 

нагласи при изпълнение на възложените 

задачи; 

 разрешаване на прости проблеми и 

отнасяне на сложните задачи или проблеми 

до надзорниците или лицата, притежаващи 

специализирани експертни знания и 

умения; и 

 предоставяне на информация и обясняване 

на идеи по ясен начин, използвайки устни и 

писмени комуникации. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на 

основно ниво се отнасят до ситуации в работни 
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Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

условия, които се характеризират с ниска степен 

на двусмисленост, сложност и несигурност. 

Средно Обикновено, резултатите от процеса по усвояване 

на знания в дадената област на компетентност се 

фокусират върху: 

 независимото прилагане, сравняване и 

анализиране на базисните принципи и 

теории в съответните области на 

техническа компетентност за изпълнение на 

работни задачи и вземане на решения; 

 комбиниране на техническа компетентност 

и професионални умения с оглед 

изпълнение на работни задачи; 

 прилагане на професионалните ценности, 

етика и нагласи по отношение на работни 

задачи; и 

 представяне на информация и обясняване 

на идеи по ясен начин, използвайки устни и 

писмени комуникации, пред 

заинтересовани лица, които са от 

счетоводната или извън счетоводната 

сфера. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на 

средно ниво се отнасят до ситуации в работни 

условия, които се характеризират с умерено 

степен на двусмисленост, сложност и 

несигурност. 

Високо Обикновено, резултатите от процеса по усвояване 

на знания в дадената област на компетентност се 

фокусират върху: 

 избор и съчетаване на принципи и теории 

от различни области на техническата 

компетентност с оглед управление и 

ръководство на проекти и работни задачи и 

отправяне на препоръки, които са уместни 

от гледна точка на нуждите на 

заинтересованите страни; 

 съчетаване на техническа компетентност и 

професионални умения с оглед управление 
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Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

и ръководство на проекти и работни задачи; 

 упражняване на преценки относно 

подходящите начини на действие на базата 

на професионалните ценности, етика и 

нагласи; 

 преценяване, проучване и разрешаване на 

сложни проблеми с ограничен надзор; 

 предвиждане, подходящо консултиране и 

разработване на решения на сложни 

проблеми и въпроси; и 

 последователно представяне и обясняване 

на уместна информация по убедителен 

начин пред широк кръг от заинтересовани 

страни. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на 

високо ниво се отнасят до ситуации в работни 

условия, които се характеризират с висока степен 

на двусмисленост, сложност и несигурност. 
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МСО 3 (ПРЕРАБОТЕН)  

Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи A1–A8) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

резултатите от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните умения, които се изисква да бъдат демонстрирани от 

кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

началното професионално развитие (НПР). Професионалните умения 

са (a) интелектуалните, (б) междуличностни и комуникационни, (в) 

личностни и (г) организационни умения, които професионалният 

счетоводител съчетава с техническа компетентност и професионални 

ценности, етика и нагласи, за да демонстрира професионална 

компетентност. 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС). 

Организациите членки на МФС носят отговорност за гарантиране, че 

НПР отговаря на изискванията на настоящия МСО. Наред с това, 

настоящият МСО може да бъде и в помощ на образователни 

институции, работодатели, регулаторни органи, органи на държавното 

управление и други заинтересовани страни, които съдействат за 

процеса на придобиване на знания и развитие на кандидатите за 

професионални счетоводители. 

3. Настоящият МСО посочва областите на компетентност и резултатите 

от процеса по усвояване на знания, описващи професионалните 

умения, които се изискват от кандидатите за професионални 

счетоводители преди завършване на НПР. МСО 2 Начално 

професионално развитие —техническа компетентност и МСО 4 

Начално професионално развитие —професионални ценности, етика 

и нагласи посочват областите на компетентност и резултатите от 

процеса по усвояване на знания, имащи отношение към съответната 

сфера, обект на внимание в рамките на НПР. Взети заедно, тези МСО 

посочват областите на компетентност и резултатите от процеса по 

усвояване на знания, описващи професионалната компетентност, 

която се изисква от кандидатите за професионални счетоводители 

преди завършване на НПР. 

4. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

5. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2015 г. 
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Цел (Вж: параграф A9) 

6. Целта на настоящия МСО е да установи професионалните умения, 

които кандидатите за професионални счетоводители трябва да развият 

и демонстрират преди завършване на НПР, за да изпълняват ролята на 

професионален счетоводител. 

Изисквания 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните умения (Вж: параграфи A10–A15) 

7. Организациите членки на МФС следва да предпишат резултатите от 

процеса по усвояване на знания по отношение на професионалните 

умения, които трябва да бъдат постигнати от кандидатите за 

професионални счетоводители преди завършване на НПР. 

Въпросните резултати от процеса по усвояване на знания следва да 

включват тези, изброени в Таблица A. 

Таблица A: Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните умения 

Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
 1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

(а) Интелектуални 

 

(средно) 

(i) Оценяване на информация от 

разнообразни източници и от различни 

гледни точки посредством проучване, 

анализ и обобщаване на данните. 

(ii) Упражняване на професионална 

преценка, включително идентифициране 

и оценяване на алтернативи с цел 

достигане до добре обосновани 

заключения, базирани на всички уместни 

факти и обстоятелства. 

(iii) Идентифициране на целесъобразността 

от провеждане на консултации със 

специалисти с оглед разрешаване на 

проблемите и достигане до заключения. 

(iv) Използване на логически разсъждения, 

                                                                 
1
  Нивото на професионална подготовка за дадената област на компетентност, което трябва да 

бъде постигнато преди завършване на НПР (съгласно посоченото в Приложение 1) 
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Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
 1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

критически анализ и иновативно мислене 

при разрешаване на проблемите. 

(v) Препоръчване на решения за 

неструктурирани проблеми с множество 

аспекти. 

(б) Междуличностни и 

комуникационни 

 

(средно) 

(i) Демонстриране на сътрудничество и 

работа в екип при осъществяване на 

действия за постигане целите на 

организацията. 

(ii) Ясно и сбито комуникиране при 

представяне, обсъждане и докладване 

във формални и неформални ситуации, 

както в писмена, така и в устна форма. 

(iii) Демонстриране осъзнаване на 

културните и езикови различия във 

всички комуникации. 

(iv) Използване на техники за активно и 

внимателно изслушване и ефективно 

събеседване. 

(v) Прилагане на умения за провеждане на 

преговори за достигане до решения и 

постигане на споразумения. 

(vi) Прилагане на умения за провеждане на 

консултации с оглед свеждане до 

минимум или разрешаване на конфликти, 

намиране решения на проблеми и 

максимално увеличаване на 

възможностите. 

(vii) Представяне на идеи и оказване влияние 

върху други лица за оказване на 

подкрепа и ангажиране с въпроса. 

(в) Личностни 

 

(средно) 

(i) Демонстриране на ангажираност с 

обучение през целия живот. 

(ii) Упражняване на професионален 

скептицизъм посредством подлагане на 
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Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
 1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

съмнение и критично оценяване на 

всички данни. 

(iii) Установяване на високи личностни 

стандарти за постигане на резултати и 

осъществяване на текущо наблюдение 

върху личните резултати от дейността 

посредством обратна информация от 

други лица и внимателно обмисляне. 

(iv) Управление на времето и ресурсите за 

реализиране на професионалните 

ангажименти. 

(v) Предвиждане на предизвикателствата и 

планиране на евентуални решения. 

(vi) Запазване на непредубеденост и 

възприемчивост за нови възможности. 

(г) Организационни 

 

(средно) 

(i) Реализиране на ангажиментите в 

съответствие с установените практики с 

оглед спазване на определените срокове. 

(ii) Извършване на преглед на собствената 

работа и тази на други лица с оглед 

определяне дали тя отговаря на 

стандартите за качество на 

организацията. 

(iii) Прилагане на умения за управление на 

хора с цел мотивиране и развитие на 

други лица. 

(iv) Прилагане на умения за делегиране на 

задачи с оглед постигане на зададените 

резултати. 

(v) Прилагане на лидерски умения с цел 

оказване влияние върху други лица за 

работа, насочена към постигане на 

организационните цели. 

(vi) Прилагане на подходящ 

инструментариум и технологии с цел 
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Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
 1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

повишаване ефикасността и 

ефективността и усъвършенстване 

процеса на вземане на решения. 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж: 

параграфи A16–A17) 

8. Организациите членки на МФС следва редовно да осъществяват 

преглед и актуализират програмите за професионално счетоводно 

образование, които са разработени с цел постигане на резултатите от 

процеса по усвояване на знания в настоящия МСО. 

Оценяване на професионалните умения (Вж: параграфи A18–A20) 

9. Организациите членки на МФС следва да осъществяват подходящи 

дейности по оценяване с оглед измерване постигането на 

професионалните умения от страна на кандидатите за професионални 

счетоводители. 

Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи 1–4) 

A1. Кандидат за професионален счетоводител е лице, което е започнало 

програма за професионално счетоводно образование като част от НПР. 

НПР е процесът по усвояване на знания и развитие, посредством който 

кандидатите за професионални счетоводители развиват първоначално 

компетентност, която води до изпълнение на ролята на професионален 

счетоводител. НПР включва общо образование, професионално 

счетоводно образование, практически опит и оценяване. 

A2. Общото образование може да помогне на кандидатите за 

професионални счетоводители да развият професионални умения, 

давайки им една по-обща гледна точка и подпомагайки ги да 

комуникират ефективно, да изследват, анализират и прилагат 

логически разсъждения и критическо мислене по отношение на 

проблемите. 

A3. НПР продължава до момента, в който кандидатите за професионални 

счетоводители могат да демонстрират професионалната 

компетентност, изисквана съобразно избраната от тях роля в 

счетоводната професия. В международен аспект съществуват 

значителни правни и регулаторни различия, които определят момента 

на придобиване на квалификация (или лицензиране) като 

професионален счетоводител. Всяка организация членка на МФС може 
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да дефинира подходящата взаимовръзка между завършването на НПР 

и момента на придобиване на квалификация (или лицензиране) по 

отношение на своите членове. 

A4. Професионалната компетентност може да бъде описана и 

категоризирана по множество различни начини. В рамките на МСО 

професионалната компетентност е способността да се изпълнява 

определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната 

компетентност надхвърля познаването на принципите, стандартите, 

понятията и концепциите, фактите и процедурите; тя представлява 

съчетаване и прилагане на (a) техническа компетентност, (б) 

професионални умения и (в) професионални ценности, етика и 

нагласи. 

A5. Включването на техническата компетентност в НПР полага основите 

за изпълнение ролята на професионален счетоводител. По-

нататъшното развитие на професионалните умения е обект на 

внимание на продължаващото професионално развитие (ППР), което е 

обхванато от МСО 7 Продължаващо професионално развитие. 

A6. В рамките на настоящия МСО професионалните умения са 

категоризирани в четири области на компетентност: 

(а) Интелектуалните се отнасят до способността на професионалния 

счетоводител да разрешава проблеми, да взема решения и да 

упражнява професионална преценка; 

(б) Междуличностните и комуникационните се отнасят до 

способността на професионалния счетоводител да работи и 

взаимодейства ефективно с други лица; 

(в) Личностните се отнасят до личните нагласи и поведение на 

професионалния счетоводител; и 

(г) Организационните се отнасят до способността на професионалния 

счетоводител да работи ефективно със или в рамките на 

организацията с оглед получаване на оптимални резултати на 

базата на наличните хора и ресурси. 

A7. Област на компетентност е категория, по отношение на която може да 

бъде посочен набор от свързани с нея резултати от процеса по 

усвояване на знания. Областите на компетентност в рамките на 

професионалните умения включват интелектуални и организационни; 

областите на компетентност в рамките на техническата компетентност 

включват финансово счетоводство и отчетност, данъчно облагане и 

икономика; а областите на компетентност в рамките на 

професионалните ценности, етика и нагласи включват етични 

принципи, както и професионален скептицизъм и професионална 

преценка. 
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A8. Резултатите от процеса по усвояване на знания установяват 

съдържанието и задълбочеността на познанията, разбирането и 

прилагането, изисквани по отношение на всяка конкретна област на 

компетентност. Резултатите от процеса по усвояване на знания могат 

да бъдат демонстрирани в контекста на работна среда или програма за 

професионално счетоводно образование. 

Цел (Вж: параграф 6)  

A9. Установяването на професионалните умения, които кандидатите за 

професионални счетоводители трябва да развият и демонстрират 

преди завършване на НПР, служи на няколко цели. То защитава 

обществения интерес, повишава качеството на работата на 

професионалните счетоводители и засилва доверието в счетоводния 

бранш. 

Изисквания 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните умения (Вж: параграф 7) 

A10. Таблица A изброява резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на професионалните умения, които трябва да бъдат 

постигнати от кандидатите за професионални счетоводители преди 

завършване на НПР, независимо от предвижданата от тях бъдеща 

счетоводна специализация или роля. Тези резултати от процеса по 

усвояване на знания осигуряват базата, която дава възможност 

професионалните счетоводители да се специализират в различни 

счетоводни функции, например, съдружник, отговорен за ангажимента 

за одит или специалист в областта на данъчното облагане. 

A11. При разработване на програмите за професионално счетоводно 

образование четирите области на компетентност, изброени в Таблица A 

може да не съвпадат с наименованията на предписаните предмети или 

учебни дисциплини. Наред с това, резултатите от процеса по 

усвояване на знания, свързани с една област на компетентност 

(например, организационна), могат да бъдат постигнати в рамките на 

повече от един предмет или учебна дисциплина. Постигането на някои 

резултати от процеса по усвояване на знания (например, тези в 

рамките на интелектуалните умения) може да обхване няколко 

различни предмета или учебни дисциплини, като е възможно нито 

един от тях да не е посветен изключително на въпросната област на 

компетентност. 

A12. Съществуват множество начини за описание и класифициране на 

нивата на професионална подготовка. Описанието, разработено от 
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СМСОС е представено в Приложение 1 „Описание на нивата на 

професионална подготовка”. 

A13. В Таблица A за всяка област на компетентност е зададено ниво на 

професионална подготовка, което се очаква да бъде постигнато от 

кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

НПР. Това ниво на професионална подготовка посочва контекста, в 

който се очаква да бъдат демонстрирани съответните резултати от 

процеса по усвояване на знания. Взети заедно, резултатите от процеса 

по усвояване на знания и нивото на професионална подготовка за 

съответната област на компетентност предоставят информация, която 

да помогне на организациите членки на МФС да разработят своите 

програми за професионално счетоводно образование. 

A14. В програмите за професионално счетоводно образование 

организацията членка на МФС може: (a) да включи допълнителни 

области на компетентност; (б) да завиши нивото на професионална 

подготовка по отношение на определени области на компетентност; 

или (в) да разработи допълнителни резултати от процеса по усвояване 

на знания, които не са посочени конкретно в настоящия МСО. Такъв 

може да е случаят, когато организацията членка на МФС подготвя 

кандидати за професионални счетоводители, които да работят в 

определен отрасъл или сектор (например, публичния сектор) или за 

определена роля (например, счетоводител по управленско 

счетоводство или одитор). 

A15. Организациите членки на МФС, лицата, работещи в сферата на 

образованието и други заинтересовани страни се насърчават да 

идентифицират най-подходящия подход към процеса по усвояване на 

знания и развитие по отношение на професионалните умения, 

вземайки под внимание националните условия и условията на 

културната среда. Вероятно целесъобразният подход ще включва 

съчетание на дейности по усвояване на знания и дейности по развитие, 

които съчетават програми за структурирано усвояване на знания с 

практически опит. Така например, надзорниците в сферата на 

практическия опит играят важна роля за това да подпомогнат 

кандидатите за професионални счетоводители да развият 

професионални умения на работното място. 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж: 

параграф 8) 

A16. Програмите за професионално счетоводно образование се разработват 

с цел да подпомогнат кандидатите за професионални счетоводители да 

развият подходящата професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Тези програми може да включват формално образование, 

реализирано посредством квалификации и курсове, предлагани от 
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университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС или работодатели, както и обучение на 

работното място. Разработването на програмите за професионално 

счетоводно образование може да предполага значително участие от 

страна на заинтересовани лица, различни от организациите членки на 

МФС. 

A17. Изискването за редовен преглед и актуализация на програмите за 

професионално счетоводно образование отразява бързопроменящата 

се и сложна среда, в която осъществяват дейността си 

професионалните счетоводители. Обичайният цикъл на прегледи би 

могъл да бъде три до пет години, но е възможно да е целесъобразно да 

бъдат осъществявани прегледи на по-чести интервали, например, за да 

бъдат отчетени промените в законодателството, нормативните 

разпоредби и стандарти, които са от значение за професионалните 

счетоводители. 

Оценяване на професионалните умения (Вж: параграф 9) 

A18. МСО 6 Начално професионално развитие—оценяване на 

професионалната компетентност предоставя принципите, които са 

приложими по отношение проектирането на дейностите по оценяване, 

използвани за оценяване постигането на професионални умения и 

другите елементи на професионалната компетентност. 

A19. За оценяване постигането на професионални умения от страна на 

кандидатите за професионални счетоводители могат да бъдат 

използвани разнообразни дейности по оценяване. Симулацията на 

реални работни условия и груповите упражнения са примери за 

дейности, които дават възможност на кандидатите за професионални 

счетоводители да развият и демонстрират постигане на резултати от 

процеса по усвояване на знания, свързани с професионалните умения, 

в рамките на програмата за професионално счетоводно образование. 

Практическият опит също дава възможност на кандидатите за 

професионални счетоводители да участват в дейности по оценяване с 

оглед демонстриране на професионалните си умения. Примерите за 

такива дейности обхващат (a) водене на дневник, (б) участие в 

оценяване на 360 градуса, (в) компилиране на портфейл от 

доказателства за постигнати резултати от процеса по усвояване на 

знания и (г) текущо наблюдение на кандидата от страна на надзорник 

по практически стаж. 

A20. Оценяването на професионалните умения на работното място може да 

изисква различен подход в сравнение с този при писмените изпити с 

оглед постигане на високи нива на надеждност, справедливост, 

прозрачност и достатъчност. Така например, проектирането на 

оценяването може да включва: 
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(а) конкретно, ясно и подробно, специфициране на резултатите от 

процеса по усвояване на знания с цел свеждане до минимум на 

двусмислието и нееднозначността и повишаване надеждността и 

прозрачността на оценяването; 

(б) обучение на оценителите на работното място с цел постигане на 

съответствие и последователност между различните оценители и 

справедливо третиране на всички кандидати; и 

(в) разработване на стимулационни модели на реалните работни 

условия с цел осигуряване на достатъчни, справедливи и 

надеждни оценки на професионалните умения. 
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Приложение 1 

 

Описание на нивата на професионална подготовка 

Това описание на нивата на професионална подготовка подкрепя начина, по 

който СМСОС използва резултатите от процеса по усвояване на знания в 

издаваните от него документи, като например Международните стандарти за 

образование (МСО) 2, 3 и 4. То предоставя описание на три нива на 

професионална подготовка. Тези описания, заедно с резултатите от процеса по 

усвояване на знания, предоставят информация, която да помогне на 

организациите членки да проектират програмите си за професионално 

счетоводно образование за различни счетоводни роли и специализации. 

 

Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

Основно Обикновено, резултатите от процеса по 

усвояване на знания в дадената област на 

компетентност се фокусират върху: 

 дефиниране, обясняване, обобщаване и 

интерпретиране на базисните принципи и 

теории в съответните области на 

техническа компетентност за изпълнение 

на задачи, работейки под подходящ 

надзор; 

 изпълнение на възложени задачи, 

използвайки подходящите 

професионални умения; 

 отчитане на значението на 

професионалните ценности, етика и 

нагласи при изпълнение на възложените 

задачи; 

 разрешаване на прости проблеми и 

отнасяне на сложните задачи или 

проблеми до надзорниците или лицата, 

притежаващи специализирани експертни 

знания и умения; и 

 предоставяне на информация и 

обясняване на идеи по ясен начин, 

използвайки устни и писмени 

комуникации. 
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Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

Резултатите от процеса по усвояване на знания 

на основно ниво се отнасят до ситуации в 

работни условия, които се характеризират с 

ниска степен на двусмисленост, сложност и 

несигурност. 

Средно Обикновено, резултатите от процеса по 

усвояване на знания в дадената област на 

компетентност се фокусират върху: 

 независимото прилагане, сравняване и 

анализиране на базисните принципи и 

теории в съответните области на 

техническа компетентност за изпълнение 

на работни задачи и вземане на решения; 

 комбиниране на техническа 

компетентност и професионални умения 

с оглед изпълнение на работни задачи; 

 прилагане на професионалните 

ценности, етика и нагласи по отношение 

на работни задачи; и 

 представяне на информация и обясняване 

на идеи по ясен начин, използвайки 

устни и писмени комуникации, пред 

заинтересовани лица, които са от 

счетоводната или извън счетоводната 

сфера. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания 

на средно ниво се отнасят до ситуации в 

работни условия, които се характеризират с 

умерено степен на двусмисленост, сложност и 

несигурност. 

Високо Обикновено, резултатите от процеса по 

усвояване на знания в дадената област на 

компетентност се фокусират върху: 

 избор и съчетаване на принципи и теории 

от различни области на техническата 

компетентност с оглед управление и 

ръководство на проекти и работни задачи 

и отправяне на препоръки, които са 

уместни от гледна точка на нуждите на 
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МСО 3 (ПРЕРАБОТЕН) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ниво на професионална 

подготовка 

Описание 

заинтересованите страни; 

 съчетаване на техническа компетентност 

и професионални умения с оглед 

управление и ръководство на проекти и 

работни задачи; 

 упражняване на преценки относно 

подходящите начини на действие на 

базата на професионалните ценности, 

етика и нагласи; 

 преценяване, проучване и разрешаване на 

сложни проблеми с ограничен надзор; 

 предвиждане, подходящо консултиране и 

разработване на решения на сложни 

проблеми и въпроси; и 

 последователно представяне и 

обясняване на уместна информация по 

убедителен начин пред широк кръг от 

заинтересовани страни. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания 

на високо ниво се отнасят до ситуации в 

работни условия, които се характеризират с 

висока степен на двусмисленост, сложност и 

несигурност. 
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МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 4 

(ПРЕРАБОТЕН) 

(ВЛИЗА В СИЛА НА 1 ЮЛИ 2015 Г.) 

НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ, ЕТИКА И НАГЛАСИ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Параграф 

Въведение 

Обхват на настоящия стандарт  ............................................................  1–6 

Дата на влизане в сила ...........................................................................  7 

Цел 
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Приложими етични изисквания  ...........................................................  10 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните ценности, етика и нагласи ...............................  11 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование  12 

Аналитична дейност ..............................................................................  13 

Оценяване на професионалните ценности, етика и нагласи ..............  14 

Пояснителни материали 

Препратки към дефиниции, съдържащи се в стандартите и изложенията на 

МФС .................................................................................................  A1–A2 

Обхват на настоящия стандарт .............................................................  A3–A11 

Цел  ..........................................................................................................  A12 

Обща рамка на професионалните ценности, етика и нагласи............  A13–A15 

Приложими етични изисквания ............................................................  A16 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните ценности, етика и нагласи ...............................  A17–A31 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование  A32–A33 

Аналитична дейност ..............................................................................  A34–A38 

Оценяване на професионалните ценности, етика и нагласи ..............  A39–A42 

 319



МСО 4 (ПРЕРАБОТЕН) 

Приложение 1: Описание на нивата на професионална подготовка 
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НАГЛАСИ 

МСО 4 (ПРЕРАБОТЕН) 

Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж. параграфи A3–A11) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

резултатите от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните ценности, етика и нагласи, които се изисква да бъдат 

демонстрирани от кандидатите за професионални счетоводители 

преди завършване на началното професионално развитие (НПР). 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС). 

Организациите членки на МФС носят отговорност за гарантиране, че 

НПР отговаря на изискванията на настоящия МСО. Наред с това, 

настоящият МСО може да бъде и в помощ на образователни 

институции, работодатели, регулаторни органи, органи на държавното 

управление и други заинтересовани страни, които съдействат за 

процеса на придобиване на знания и развитие на кандидатите за 

професионални счетоводители. 

3. Усвояването на знания и развитието продължават в течение на цялата 

кариера на професионалния счетоводител; следователно 

професионалните ценности, етика и нагласи, постигнати по време на 

НПР, са важни и за продължаващото професионално развитие (ППР), 

тъй като кариерата на професионалните счетоводители се променя и те 

се сблъскват с по-широк кръг етични въпроси. 

4. Настоящият МСО интегрира приложимите етични изисквания в 

професионалното счетоводно образование. Тези етични изисквания 

обикновено излагат пет фундаментални принципа на професионалната 

етика: почтеност; обективност; професионална компетентност и 

надлежно внимание; конфиденциалност; и професионално поведение. 

5. Настоящият МСО посочва областите на компетентност и резултатите 

от процеса по усвояване на знания, описващи професионалните 

ценности, етика и нагласи, които се изискват от кандидатите за 

професионални счетоводители преди завършване на НПР. МСО 2 

Начално професионално развитие —техническа компетентност и 

МСО 3 Начално професионално развитие- професионални умения 

посочват областите на компетентност и резултатите от процеса по 

усвояване на знания, имащи отношение към съответната сфера, обект 

на внимание в рамките на НПР. Взети заедно, тези МСО посочват 

областите на компетентност и резултатите от процеса по усвояване на 

знания, описващи професионалната компетентност, която се изисква 

от кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

НПР. 
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6. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). В пояснителните материали са включени и 

допълнителни термини от стандартите и изложенията на Съвета по 

международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на 

сигурност (СМОССИС). 

Дата на влизане в сила 

7. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2015 г. 

Цел (Вж. параграф A12) 

8. Целта на настоящия МСО е да установи професионалните ценности, 

етика и нагласи, които кандидатите за професионални счетоводители 

трябва да развият и демонстрират преди завършване на НПР, за да 

изпълняват ролята на професионален счетоводител. 

Изисквания 

Обща рамка на професионалните ценности, етика и нагласи (Вж. 

параграфи A13–A15) 

9. Организациите членки на МФС следва да осигурят, посредством 

програми за професионално счетоводно образование, обща рамка на 

професионалните ценности, етика и нагласи, за да могат кандидатите 

за професионални счетоводители (a) да упражняват професионална 

преценка и (б) да действат по един етичен начин, който да бъде в 

обществен интерес. 

Приложими етични изисквания (Вж. параграф A16) 

10. Организациите членки на МФС следва да интегрират приложимите 

етични изисквания в програмите за професионално счетоводно 

образование за кандидатите за професионални счетоводители. 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните ценности, етика и нагласи (Вж. параграфи A17–A31) 

11. Организациите членки на МФС следва да предпишат резултатите от 

процеса по усвояване на знания по отношение на професионалните 

ценности, етика и нагласи, които трябва да бъдат постигнати от 

кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

НПР. Въпросните резултати от процеса по усвояване на знания следва 

да включват тези, изброени в Таблица A. 

 322



НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ, ЕТИКА И 

НАГЛАСИ 

МСО 4 (ПРЕРАБОТЕН) 

Таблица A – Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение 

на професионалните ценности, етика и нагласи 

Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

(а) Професионален 

скептицизъм и 

професионална 

преценка 

 

(средно) 

Запазване на критична мисловна нагласа 

при оценяване на финансовата информация 

и други уместни данни. 

Идентифициране и оценяване на разумни 

алтернативи за достигане до добре 

обосновани заключения, базирани на 

всички уместни факти и обстоятелства. 

(б) Етични принципи Обясняване същността на етиката. 

Обясняване на предимствата и 

недостатъците на подхода към етиката, 

базиран на правила и подхода, базиран на 

принципи. 

Идентифициране на етични въпроси и 

преценяване кога да бъдат прилагани 

етичните принципи. 

Анализиране на алтернативни насоки на 

действие и преценяване на техните 

последици от гледна точка на етиката. 

Прилагане на фундаменталните етични 

принципи на почтеност, обективност, 

професионална компетентност и надлежно 

внимание, конфиденциалност и 

професионално поведение по отношение 

на етични дилеми и определяне на 

целесъобразен подход. 

Прилагане на съответните етични 

изисквания по отношение на 

                                                      
1
  Нивото на професионална подготовка за дадената област на компетентност, което трябва да 

бъде постигнато преди завършване на НПР (съгласно посоченото в Приложение 1) 
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Област на компетентност 

(ниво на професионална 

подготовка)
1
 Резултати от процеса по усвояване на знания 

професионалното поведение в 

съответствие със стандартите
2
. 

(в) Ангажираност с 

обществения 

интерес 

 

(средно) 

Обясняване на ролята на етиката в рамките 

на професията и във връзка с концепцията 

за социалната отговорност. 

Обясняване на ролята на етиката във 

връзка с бизнеса и доброто управление. 

Анализиране на взаимовръзката между 

етиката и законодателството, включително 

взаимовръзката между законите, 

нормативните разпоредби и обществения 

интерес. 

Анализиране на последствията от 

неетичното поведение за индивида, лицата, 

упражняващи професията и обществото. 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж. 

параграфи A32–A33) 

12. Организациите членки на МФС следва редовно да осъществяват 

преглед и актуализират програмите за професионално счетоводно 

образование, които са разработени с цел постигане на резултатите от 

процеса по усвояване на знания в настоящия МСО. 

Аналитична дейност (Вж. параграфи A34–A38) 

13. Организациите членки на МФС следва да разработват дейностите по 

усвояване на знания и развитие във връзка с професионалните 

ценности, етика и нагласи за кандидатите за професионални 

счетоводители, така че те да включват аналитична дейност/преценка 

на собствения практически опит, която е формализирана и 

документирана. 

Оценяване на професионалните ценности, етика и нагласи (Вж. параграфи 

A39–A42) 

14. Организациите членки на МФС следва да осъществяват подходящи 

дейности по оценяване с оглед измерване постигането на 

                                                      
2
  Стандартите включват одиторските стандарти, счетоводните стандарти и други стандарти, 

отнасящи се до работата, изпълнявана от професионалния счетоводител. 
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професионалните ценности, етика и нагласи от страна на кандидатите 

за професионални счетоводители. 
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Пояснителни материали 

Препратки към дефиниции, съдържащи се в стандарти и изложения на 

МФС 

A1. Настоящият МСО използва следните термини, които са дефинирани в 

Речника на термините на СМОССИС
3 

и използвани в стандартите и 

изложенията на СМОССИС. Таблица Б представя тези термини и 

актуалните им дефиниции в Речника на термините на СМОССИС. 

Таблица Б – Дефиниции на СМОССИС, възприети в МСО 4 

Дефиниран термин Дефиниция в Речника на термините на 

СМОССИС 

Професионален скептицизъм Отношение, което включва подход на 

мислене “поставяне под въпрос”, запазване 

на повишено внимание към условия, които 

могат да посочват възможно отклонение, 

независимо дали дължащо се на грешка 

или измама, и критична оценка на 

одиторските доказателства. 

Професионална преценка Приложение на съответното обучение, 

познания и опит, в рамките на контекста, 

предвиден в одиторските, счетоводните и 

етичните стандарти, при вземането на 

информирани решения за насоката на 

действията, които са подходящи при 

съществуващите обстоятелства на 

ангажимента за одит. 

A2. Стандартите и изложенията на СМОССИС регулират ангажиментите 

за одит, преглед, изразяване на сигурност и свързани по съдържание 

услуги, които се изпълняват в съответствие с международните 

стандарти. Поради тази причина препратките в стандартите и 

изложенията на СМОССИС към термините „професионален 

скептицизъм” и „професионална преценка” са ограничени до 

контекста на ангажиментите за одит, преглед, изразяване на сигурност 

и свързани по съдържание услуги. В рамките на настоящия МСО, 

обаче, тези термини следва да се тълкуват като приложими към по-

общия контекст на ролята на професионалния счетоводител. 

                                                      
3  Речник на термините, Ръководство на СМОССИС по стандарти за контрол върху 

качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по 

съдържание услуги – издание 2013 г. 
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Обхват на настоящия стандарт (Вж. параграфи 1–6) 

A3. Кандидат за професионален счетоводител е лице, което е започнало 

програма за професионално счетоводно образование като част от НПР. 

НПР е процесът по усвояване на знания и развитие, посредством който 

кандидатите за професионални счетоводители развиват първоначално 

компетентност, която води до изпълнение на ролята на професионален 

счетоводител. НПР включва общо образование, професионално 

счетоводно образование, практически опит и оценяване. НПР 

продължава до момента, в който кандидатите за професионални 

счетоводители могат да демонстрират професионалната 

компетентност, изисквана съобразно избраната от тях роля в 

счетоводната професия. 

A4. Професионалните ценности, етика и нагласи се дефинират като 

професионално поведение и характеристики, които идентифицират 

професионалните счетоводители като членове на професионалния 

бранш. Те включват етичните принципи, които обикновено се 

асоциират и считат за важни при дефиниране на отличителните 

характеристики на професионалното поведение. 

A5. Професионалните ценности, етика и нагласи включват ангажираност с 

(a) техническа компетентност и професионални умения, (б) етично 

поведение (например, независимост, обективност, конфиденциалност и 

почтеност), (в) професионален начин на действие (например, 

надлежно внимание, своевременност, любезност, уважение 

отговорност и надеждност), (г) стремеж към съвършенство (например, 

ангажиране с непрестанно усъвършенстване и обучение през целия 

живот) и (д) социална отговорност (например, осъзнаване и зачитане 

на обществения интерес). 

A6. Приложимите етични изисквания са дефинирани като тези етични 

изисквания, на които професионалните счетоводители са обект, като те 

обикновено включват Етичния кодекс на професионалните 

счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за 

счетоводители (Кодекса на СМСЕС)
4
 заедно с националните 

изисквания, които са по-рестриктивни. 

A7. Професионалната компетентност може да бъде описана и 

категоризирана по множество различни начини. В рамките на МСО 

професионалната компетентност е способността да се изпълнява 

определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната 

компетентност надхвърля познаването на принципите, стандартите, 

понятията и концепциите, фактите и процедурите; тя представлява 

                                                      
4
  Ръководство на СМСЕС по Етичния кодекс на професионалните счетоводители, – издание 

2013 г. 
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съчетаване и прилагане на (a) техническа компетентност, (б) 

професионални умения и (в) професионални ценности, етика и 

нагласи. 

A8. В международен аспект съществуват значителни правни и регулаторни 

различия, които определят момента на придобиване на квалификация 

(или лицензиране) като професионален счетоводител. Всяка 

организация членка на МФС може да дефинира подходящата 

взаимовръзка между завършването на НПР и момента на придобиване 

на квалификация (или лицензиране) по отношение на своите членове. 

A9. Включването на професионалните ценности, етика и нагласи в НПР 

полага основите за изпълнение ролята на професионален 

счетоводител. По-нататъшното развитие на професионалните 

ценности, етика и нагласи е обект на внимание на продължаващото 

професионално развитие (ППР), което е обхванато от МСО 7 

Продължаващо професионално развитие. 

A10. Област на компетентност е категория, по отношение на която може да 

бъде посочен набор от свързани с нея резултати от процеса по 

усвояване на знания. Областите на компетентност в рамките на 

професионалните ценности, етика и нагласи включват етичните 

принципи, както и професионален скептицизъм и професионална 

преценка; областите на компетентност в рамките на техническата 

компетентност включват финансово счетоводство и отчетност, данъчно 

облагане и икономика; а областите на компетентност в рамките на 

професионалните умения включват интелектуални и организационни 

умения. 

A11. Резултатите от процеса по усвояване на знания установяват 

съдържанието и задълбочеността на познанията, разбирането и 

прилагането, изисквани по отношение на всяка конкретна област на 

компетентност. Резултатите от процеса по усвояване на знания могат 

да бъдат демонстрирани в контекста на работна среда или програма за 

професионално счетоводно образование. 

Цел (Вж. параграф 8) 

A12. Установяването на професионалните ценности, етика и нагласи, които 

кандидатите за професионални счетоводители трябва да развият и 

демонстрират преди завършване на НПР, служи на няколко цели. То 

защитава обществения интерес, повишава качеството на работата на 

професионалните счетоводители и засилва доверието в счетоводния 

бранш. 
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Обща рамка на професионалните ценности, етика и нагласи (Вж. параграф 

9) 

A13. Общата рамка на професионалните ценности, етика и нагласи може да 

бъде установена от приложимите етични изисквания, например, 

подхода на концептуалната рамка, изложен в Кодекса на СМСЕС
5
. 

A14. Съгласно приложимите етични изисквания, професионалните 

счетоводители поемат отговорност да действат в обществен интерес. 

Следователно, действията на професионалния счетоводител не са 

предвидени да удовлетворяват изключително потребностите на 

отделния клиент или работодател. 

A15. Установявайки дейности по усвояване на знания и развитие, които 

обхващат професионалните ценности, етика и нагласи, организациите 

членки на МФС насърчават ангажимента на кандидата за 

професионален счетоводител да действа в обществен интерес. 

Осъществяването на действия в обществен интерес включва (a) 

развиване на съзнание и загриженост за ефекта върху обществото; (б) 

развиване на чувствителност към социалните отговорности; (в) 

обучение през целия живот; (г) предварителна нагласа за постигане на 

качество; надеждност, отговорност, своевременност и любезност; и (д) 

уважение към законите и нормативните разпоредби. Така се подкрепя 

виждането, че професионалните счетоводители допринасят за 

доверието и уповаването във функционирането на пазарите и 

икономиката като цяло. 

Приложими етични изисквания (Вж. параграф 10) 

A16. В рамките на програмата за професионално счетоводно образование, 

професионалните ценности, етика и нагласи могат първоначално да 

бъдат третирани като отделен предмет. С напредването обаче на 

кандидатите за професионални счетоводители, съчетаването на 

професионалните ценности, етика и нагласи с други предмети 

стимулира отчитането и вземането под внимание на по-общите 

последствия от гледна точка на етиката. 

Резултати от процеса по усвояване на знания по отношение на 

професионалните ценности, етика и нагласи (Вж. параграф 11) 

Разработване на резултати от процеса по усвояване на знания 

A17. Таблица A изброява резултатите от процеса по усвояване на знания по 

отношение на професионалните ценности, етика и нагласи, които 

трябва да бъдат постигнати от кандидатите за професионални 

                                                      
5
  Въведение и фундаментални принципи, Ръководство на СМСЕС по Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители, – издание 2013 г. 
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счетоводители преди завършване на НПР, независимо от 

предвижданата от тях бъдеща счетоводна специализация или роля. 

Тези резултати от процеса по усвояване на знания осигуряват базата, 

която дава възможност професионалните счетоводители да се 

специализират в различни счетоводни функции, например, съдружник, 

отговорен за ангажимента за одит или специалист в областта на 

данъчното облагане. 

A18. При разработване на програмите за професионално счетоводно 

образование трите области на компетентност, изброени в Таблица A 

може да не съвпадат с наименованията на предписаните предмети или 

учебни дисциплини. Наред с това, резултатите от процеса по усвояване 

на знания, свързани с една област на компетентност (например, етични 

принципи), могат да бъдат постигнати в рамките на повече от един 

предмет или учебна дисциплина. Постигането на някои резултати от 

процеса по усвояване на знания (например, тези в рамките на 

професионалния скептицизъм и професионалната преценка) може да 

обхване няколко различни предмета или учебни дисциплини, като е 

възможно нито един от тях да не е посветен изключително на 

въпросната област на компетентност. Освен това, поредността, с която 

областите на компетентност са включени в програмата за 

професионално счетоводно образование, може да се различава от 

поредността, представена в Таблица A (така например, ангажираността 

с обществения интерес е включена към края на списъка с области на 

компетентност в Таблица A, но е възможно тя да бъде обхваната на 

значително по-ранен етап в програмата за професионално счетоводно 

образование). 

A19. Съществуват множество начини за описание и класифициране на 

нивата на професионална подготовка. Описанието, разработено от 

СМСОС е представено в Приложение 1 „Описание на нивата на 

професионална подготовка. 

A20. В Таблица A за всяка област на компетентност е зададено ниво на 

професионална подготовка, което се очаква да бъде постигнато от 

кандидатите за професионални счетоводители преди завършване на 

НПР. Това ниво на професионална подготовка посочва контекста, в 

който се очаква да бъдат демонстрирани съответните резултати от 

процеса по усвояване на знания. Взети заедно, резултатите от процеса 

по усвояване на знания и нивото на професионална подготовка за 

съответната област на компетентност предоставят информация, която 

да помогне на организациите членки на МФС да разработят своите 

програми за професионално счетоводно образование. 

A21. В програмите за професионално счетоводно образование 

организацията членка на МФС може: (a) да включи допълнителни 

области на компетентност; (б) да завиши нивото на професионална 
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подготовка по отношение на определени области на компетентност; 

или (в) да разработи допълнителни резултати от процеса по усвояване 

на знания, които не са посочени конкретно в настоящия МСО. Такъв 

може да е случаят, когато организацията членка на МФС подготвя 

кандидати за професионални счетоводители, които да работят в 

определен отрасъл или сектор (например, публичния сектор) или за 

определена роля (например, счетоводител по управленско 

счетоводство или одитор). 

Избор на дейности по усвояване на знания и развитие 

A22. Организациите членки на МФС, лицата, работещи в сферата на 

образованието и останалите заинтересовани страни се насърчават да 

идентифицират най-подходящия подход към процеса по усвояване на 

знания и развитие по отношение на професионалните ценности, етика 

и нагласи, вземайки под внимание националните условия и условията 

на културната среда. 

A23. При определяне на подхода към резултатите от процеса по усвояване 

на знания, съчетанието на дейности по усвояване на знания и развитие 

би могло да включва комбинация от структурирани учебни програми и 

практически опит. Тази комбинация може да бъде организирана така, 

че да предостави на кандидатите за професионални счетоводители 

адекватна възможност да усетят прилагането на професионалните 

ценности, етика и нагласи на работното място. 

A24. При установяване на дейностите по усвояване на знания и развитие, 

организациите членки на МФС, лицата, работещи в сферата на 

образованието и останалите заинтересовани страни биха могли да 

направят разграничение между (a) образоване на кандидатите за 

професионални счетоводители относно професионалните ценности, 

етика и нагласи и (б) разработване и поддържане на подходяща среда 

за етично поведение. Развитието на професионалните ценности, етика 

и нагласи може да бъде постигнато посредством НПР и да продължи в 

течение на цялата кариера, формирайки част от дейностите по ППР и 

обучението през целия живот. 

A25. Организациите членки на МФС, лицата, работещи в сферата на 

образованието и останалите заинтересовани страни биха могли да 

обмислят използването на подходи, при които се изисква участие от 

страна на студентите и които могат да подкрепят развитието на 

професионалните ценности, етика и нагласи. Те биха могли да 

включват, без да се ограничават до: 

(а) ролеви игри; 

(б) обсъждане на подбрани текстове и видео материали; 
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(в) анализ на бизнес ситуации от реалния живот, включващи етични 

дилеми; 

(г) обсъждане на дисциплинарни становища и констатации; 

(д) семинари с лектори, притежаващи опит в корпоративното и 

професионално вземане на решения; и 

(е) използване на онлайн форуми и дискусионни бордове. 

A26. Подходите, при които се изисква участие от страна на студентите могат 

да накарат кандидатите за професионални счетоводители да осъзнаят в 

по-голяма степен последствията от етична гледна точка и 

потенциалните конфликти за отделните лица и стопански субекти, 

които биха могли да възникнат в резултат от необходимостта да се 

вземат сложни управленски решения. 

Професионален скептицизъм и професионална преценка 

A27. Професионалното развитие в сферите на професионалния скептицизъм 

и професионалната преценка не винаги е праволинейно и просто. 

Планирането на ефективното обучение и развитие в тези области 

предполага надлежно внимание, като е възможно да включва методи 

на обучение, при които наставничеството, аналитичното оценяване на 

собствения практически опит, времевата рамка и опитът играят 

ключова роля. 

Етични принципи и въпроси 

A28. Професионалните ценности, етика и нагласи са приложими по 

отношение на всичко, което професионалните счетоводители 

извършват в качеството си на професионални лица. Разполагайки с (a) 

познания и разбиране за етичните концепции, етичните теории и 

фундаменталните принципи на професионалната етика и (б) 

възможност да практикуват тяхното прилагане в среда извън работното 

място може да помогне на кандидатите за професионални 

счетоводители да отчитат и адресират етични въпроси. 

A29. Усвояването на знания и развитието на кандидатите за професионални 

счетоводители във връзка с етичните принципи и въпроси може да 

адресира (a) конкретни етични въпроси, с които вероятно ще се 

сблъскват всички професионални счетоводители, (б) тези етични 

въпроси, с които е по-вероятно да се сблъскат професионалните 

счетоводители, изпълнявайки своята роля и (в) ключовите 

съображения при разработването на подходящи отговори на тези 

етични въпроси. 

A30. Акцентирането върху етичните принципи може да бъде постигнато 

като кандидатите за професионални счетоводители се насърчават (a) да 
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идентифицират видими етични последствия и конфликти при 

изпълнението на своите работни задачи или в работната си среда, (б) 

да формират предварително мнение във връзка с тези случаи и (в) да 

ги обсъждат с надзорниците, отговарящи за практическото им 

обучение. 

A31. По време на срока на практическия стаж за кандидатите за 

професионални счетоводители вероятно ще възникнат етични въпроси 

и потенциални дилеми. Лицата, отговорни за разработване и надзор 

над програмите за практическо обучение, биха могли да предоставят 

насоки на кандидатите за професионални счетоводители относно 

необходимостта от провеждане на консултации с работодателите, 

наставниците или надзорниците в работната им среда или с 

организацията членка на МФС, когато съществува съмнение относно 

етичните аспекти на определен курс на действие или определена 

ситуация. 

Преглед на програмите за професионално счетоводно образование (Вж. 

параграф 12) 

A32. Програмите за професионално счетоводно образование се разработват 

с цел да подпомогнат кандидатите за професионални счетоводители да 

развият подходящата професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Тези програми може да включват формално образование, 

реализирано посредством квалификации и курсове, предлагани от 

университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС или работодатели, както и обучение на 

работното място. Разработването на програмите за професионално 

счетоводно образование може да предполага значително участие от 

страна на заинтересовани лица, различни от организациите членки на 

МФС. 

A33. Изискването за редовен преглед и актуализация на програмите за 

професионално счетоводно образование отразява бързопроменящата 

се и сложна среда, в която осъществяват дейността си 

професионалните счетоводители. Обичайният цикъл на прегледи би 

могъл да бъде три до пет години, но е възможно да е целесъобразно да 

бъдат осъществявани прегледи на по-чести интервали, например, за да 

бъдат отчетени промените в законодателството, нормативните 

разпоредби и стандарти, които са от значение за професионалните 

счетоводители. 

Аналитична дейност (параграф 13) 

A34. Аналитичната дейност е повтарящият се процес, посредством който 

професионалните счетоводители продължават да развиват своята 

професионална компетентност на всички етапи от кариерата си, 
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като правят преглед на своя опит (действителен или моделиран) с 

оглед подобряване на бъдещите си действия. 

A35. Най-реалистичният опит, който да стане обект на аналитична преценка 

може да бъде получен на работното място. Когато това не е възможно 

или целесъобразно, моделирането на ситуации от „реалния живот” или 

разглеждането на уместни казуси, които са публично достояние, може 

да предложи подходящи алтернативи. 

A36. Документирането на аналитичната дейност във връзка със собствения 

опит може да включва: 

(а) Документиране на процеса по усвояване на знания; 

(б) Документиране на аналитичния преглед на собствения опит; 

(в) Портфейл на личностното развитие; или 

(г) Дневници за критични ситуации. 

A37. При предоставяне на насоки за кандидатите за професионални 

счетоводители и професионалните счетоводители относно естеството, 

формата и съдържанието на документацията, която трябва да се води 

във връзка с аналитичната дейност на базата на собствения опит и 

видовете етични ситуации, които да бъдат документирани, 

организациите членки на МФС могат да вземат под внимание фактори, 

като конфиденциалност, законови и регулаторни изисквания. Така 

например, определени етични ситуации може да са чувствителни и да 

са обект на законови или дисциплинарни мерки и следователно няма 

да бъде подходящо кандидатите за професионални счетоводители да ги 

документират и обсъждат. 

A38. Организациите членки на МФС биха могли да обмислят и 

предоставяне на насоки за надзорниците на практическото обучение 

относно начина, по който да бъде подкрепена на практика 

аналитичната дейност на базата на собствения опит. 

Оценяване на професионалните ценности, етика и нагласи (параграф 14) 

A39. МСО 6 Начално професионално развитие—оценяване на 

професионалната компетентност предоставя принципите, които са 

приложими по отношение проектирането на дейностите по оценяване, 

използвани за оценяване постигането на професионални ценности, 

етика и нагласи и другите елементи на професионалната 

компетентност. 

A40. За оценяване постигането на професионални ценности, етика и нагласи 

от страна на кандидатите за професионални счетоводители могат да 

бъдат използвани разнообразни дейности по оценяване. Подходящите 

дейности по оценяване биха могли да включват (a) писмени изпити, 
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състоящи се от въпроси, които изискват кратки отговори, (б) казуси, (в) 

писмени есета, (г) обективно тестване, (д) оценяване на работното 

място и (е) признаване на предходно обучение. 

A41. В допълнение към писмените изпити, съществуват редица други 

средства, посредством които би могло да бъде извършено оценяване в 

среда на формално образование, включително: 

(а) Създаване на банки с данни за казуси и изискване от кандидатите 

за професионални счетоводители да проведат тестове на базата на 

тези казуси; 

(б) Използване на система за анализ на казуси, която изисква 

кандидатите за професионални счетоводители да водят дневници 

и бележки по конкретни казуси от публичното пространство; 

(в) Използване на обективно тестване на етичните аспекти на 

програмите за професионално счетоводно образование; и 

(г) Използване на задачи за групово изучаване на казуси и работни 

семинари за оценяване на етичния анализ и вземането на 

решения. 

A42. Оценяването на работното място е различно и в много аспекти по-

трудно в сравнение с оценяването в среда на формално образование. 

Средствата за оценяване развитието на професионални ценности, 

етика и нагласи на работното място може да включват: 

(а) Разглеждане и улесняване разрешаването на етични дилеми при 

тяхното възникване на работното място; и 

(б) Прегледи на вземането на етични решения, съчетани с прегледи 

на резултатите от дейността и атестациите. 
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Приложение 1 

 

Описание на нивата на професионална подготовка 

Това описание на нивата на професионална подготовка подкрепя начина, по 

който СМСОС използва резултатите от процеса по усвояване на знания в 

издаваните от него документи, като например Международните стандарти за 

образование (МСО) 2, 3 и 4. То предоставя описание на три нива на 

професионална подготовка. Тези описания, заедно с резултатите от процеса по 

усвояване на знания, предоставят информация, която да помогне на 

организациите членки да проектират програмите си за професионално 

счетоводно образование за различни счетоводни роли и специализации. 

 

Ниво на 

професионална 

подготовка Описание 

Основно Обикновено, резултатите от процеса по усвояване на знания 

в дадената област на компетентност се фокусират върху: 

 дефиниране, обясняване, обобщаване и 

интерпретиране на базисните принципи и теории в 

съответните области на техническа компетентност за 

изпълнение на задачи, работейки под подходящ 

надзор; 

 изпълнение на възложени задачи, използвайки 

подходящите професионални умения; 

 отчитане на значението на професионалните 

ценности, етика и нагласи при изпълнение на 

възложените задачи; 

 разрешаване на прости проблеми и отнасяне на 

сложните задачи или проблеми до надзорниците или 

лицата, притежаващи специализирани експертни 

знания и умения; и 

 предоставяне на информация и обясняване на идеи по 

ясен начин, използвайки устни и писмени 

комуникации. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на основно 

ниво се отнасят до ситуации в работни условия, които се 

характеризират с ниска степен на двусмисленост, сложност 

и несигурност. 
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Ниво на 

професионална 

подготовка Описание 

 

Средно Обикновено, резултатите от процеса по усвояване на знания 

в дадената област на компетентност се фокусират върху: 

 независимото прилагане, сравняване и анализиране 

на базисните принципи и теории в съответните 

области на техническа компетентност за изпълнение 

на работни задачи и вземане на решения; 

 комбиниране на техническа компетентност и 

професионални умения с оглед изпълнение на 

работни задачи; 

 прилагане на професионалните ценности, етика и 

нагласи по отношение на работни задачи; и 

 представяне на информация и обясняване на идеи по 

ясен начин, използвайки устни и писмени 

комуникации, пред заинтересовани лица, които са от 

счетоводната или извън счетоводната сфера. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на средно 

ниво се отнасят до ситуации в работни условия, които се 

характеризират с умерено степен на двусмисленост, 

сложност и несигурност. 
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Ниво на 

професионална 

подготовка Описание 

Високо Обикновено, резултатите от процеса по усвояване на знания 

в дадената област на компетентност се фокусират върху: 

 избор и съчетаване на принципи и теории от различни 

области на техническата компетентност с оглед 

управление и ръководство на проекти и работни 

задачи и отправяне на препоръки, които са уместни от 

гледна точка на нуждите на заинтересованите страни; 

 съчетаване на техническа компетентност и 

професионални умения с оглед управление и 

ръководство на проекти и работни задачи; 

 упражняване на преценки относно подходящите 

начини на действие на базата на професионалните 

ценности, етика и нагласи; 

 преценяване, проучване и разрешаване на сложни 

проблеми с ограничен надзор; 

 предвиждане, подходящо консултиране и 

разработване на решения на сложни проблеми и 

въпроси; и 

 последователно представяне и обясняване на уместна 

информация по убедителен начин пред широк кръг от 

заинтересовани страни. 

Резултатите от процеса по усвояване на знания на високо 

ниво се отнасят до ситуации в работни условия, които се 

характеризират с висока степен на двусмисленост, сложност 

и несигурност. 
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Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи A1–A4) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

практическия опит, изискван от кандидатите за професионални 

счетоводители преди завършване на началното професионално 

развитие (НПР). 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС). 

Организациите членки на МФС носят отговорност за гарантиране, че 

НПР отговаря на изискванията, изложени в настоящия МСО. Наред с 

това, настоящият МСО ще бъде и в помощ на образователни 

институции, работодатели, регулаторни органи, органи на държавното 

управление и други заинтересовани страни, които съдействат за 

практическия опит на кандидатите за професионални счетоводители. 

3. Практическият опит се отнася до дейности на работното място и други 

дейности, които имат отношение към развитието на професионалната 

компетентност. Практическият опит представлява съставен елемент на 

НПР. НПР е процесът по усвояване на знания и развитие, посредством 

който кандидатите за професионални счетоводители развиват 

първоначално компетентност, която води до изпълнение на ролята на 

професионален счетоводител. 

4. Практическият опит по време на НПР надгражда над общото 

образование и програмите за професионално счетоводно образование. 

Обществеността очаква професионалните счетоводители да прилагат 

при изпълнение на своята роля опита и познанията си. Разнообразните 

роли, които изпълняват професионалните счетоводители, обаче, 

означават, че изискваният практически опит може да е различен при 

различните организации членки на МФС, а дори и в рамките на 

отделна организация членка на МФС, предлагаща различни видове 

членство. Организациите членки на МФС могат да адаптиран 

изискванията си относно практическия опит, за да удовлетворяват (a) 

собствените си нужди, (б) изискванията на съответните регулаторни 

органи, както и (в) обществените очаквания за компетентност на 

професионалните счетоводители. 

5. Настоящият МСО определя изискванията за практически опит по 

време на НПР. МСО 8 Професионално развитие за съдружници по 

ангажименти, отговарящи за одита на финансови отчети определя 

изискванията за практически опит по отношение на съдружниците и 

кандидатите за съдружници, отговорни за ангажиментите. 

6. След завършване на НПР, практически опит може да бъде изискван с 

оглед повишаване квалификацията на професионалните счетоводители 
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до ниво на компетентност, необходимо за изпълнението на други роли, 

например (a) ролята на регистриран одитор, (б) други форми на 

специализация или (в) функциите, подлежащи на регулация. Наред с 

това, всички професионални счетоводители се обучават през целия си 

живот, за да продължат да развиват и поддържат професионална 

компетентност (вж. МСО 7 Продължаващо професионално развитие). 

7. Надзорниците на практическия стаж и работодателите играят важна 

роля при планиране и осъществяване на текущо наблюдение върху 

практическия опит, придобиван от кандидатите за професионални 

счетоводители. 

8. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

9. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2015 г. 

Цел (Вж: параграфи A5-A6) 

10. Целта на организацията членка на МФС е кандидатите за 

професионални счетоводители да придобият достатъчен практически 

опит, изискван, за да могат да изпълняват ролята на професионален 

счетоводител. 

Изисквания (Вж: параграфи A7–A21) 

Практически опит (Вж: параграфи A7–A9) 

11. Организациите членки на МФС следва да изискват кандидатите за 

професионални счетоводители да придобият практически опит преди 

завършване на НПР. 

12. Организациите членки на МФС следва да изискват достатъчен 

практически опит, който да дава възможност на кандидатите за 

професионални счетоводители да демонстрират, че са придобили (a) 

техническа компетентност, (б) професионални умения и (в) 

професионални ценности, етика и нагласи, необходими, за да 

изпълняват ролята на професионален счетоводител. 

13. Организациите членки на МФС следва да установят предпочитания от 

тях подход за оценяване на практическия опит, използвайки един от 

следните три подхода: 

 На основата на изходящата информация;  

 341



НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ 

МСО 5 (ПРЕРАБОТЕН) 

 На основата на входящата информация; или 

 Комбинация от подход на основата на изходящата информация 

и подход на основата на входящата информация. 

Подход на основата на изходящата информация (Вж: параграф A10) 

14. Тези организации членки на МФС, които прилагат подход на основата 

на изходящата информация, следва да изискват от кандидатите за 

професионални счетоводители да докажат, използвайки измерители на 

изхода, че са придобили практически опит. 

Подход на основата на входящата информация (Вж: параграфи A11-13)  

15. Тези организации членки на МФС, които прилагат подход на основата 

на входящата информация, следва да изискват от кандидатите за 

професионални счетоводители да докажат, използвайки измерители на 

входа, че са придобили практически опит. 

Комбиниран подход (Вж: параграф A14)  

16. Тези организации членки на МФС, които прилагат комбинация от 

подходи на основата на изходящите и на основата на входящата 

информация, следва да изпълняват изискванията съответно на 

подходите на основата на изходящите и на основата на входящата 

информация, изложени в параграфи 14 и 15. 

Надзор и текущо наблюдение върху практическия опит (Вж: параграфи A15-

A21)  

17. Организациите членки на МФС следва да изискват практическият стаж 

на кандидатите за професионални счетоводители да бъде провеждат 

под ръководството на надзорник, отговарящ за практическия стаж. 

18. Организациите членки на МФС следва да изискват практическият стаж 

на кандидатите за професионални счетоводители да бъде 

документиран в последователен вид, предписан от организацията 

членка на МФС или, когато това е приложимо, от регулаторен орган, и 

да бъде подкрепен от подлежащи на проверка доказателства. 

19. Организациите членки на МФС следва да изискват надзорникът, 

отговарящ за практическия стаж, да осъществява периодичен преглед 

на документацията за практическия стаж на кандидатите за 

професионални счетоводители.  

20. Организациите членки на МФС следва да установят подходящи 

дейности по оценяване, за да преценят, че кандидатите за 

професионални счетоводители са придобили достатъчен практически 

опит. 
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Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж: параграфи 1-8) 

A1. Кандидат за професионален счетоводител е лице, което е започнало 

програма за професионално счетоводно образование като част от НПР. 

Включването на практическия опит в НПР полага основите за 

продължаващото развитие на професионалната компетентност по 

време на целия професионален живот на професионалния 

счетоводител. 

A2. Програмите за професионално счетоводно образование се разработват 

с цел да подпомогнат кандидатите за професионални счетоводители да 

развият подходящата професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Тези програми може да включват формално образование, 

реализирано посредством квалификации и курсове, предлагани от 

университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС или работодатели, както и обучение на 

работното място. Разработването на програмите за професионално 

счетоводно образование може да предполага значително участие от 

страна на заинтересовани лица, различни от организациите членки на 

МФС. 

A3. Професионалната компетентност може да бъде описана и 

категоризирана по множество различни начини. В рамките на МСО 

професионалната компетентност е способността да се изпълнява 

определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната 

компетентност се състои от техническа компетентност, професионални 

умения и професионални ценности, етика и нагласи. 

A4. Практическият опит осигурява професионалната среда, в която 

кандидатите за професионални счетоводители развиват своята 

компетентност чрез: 

(а) запознаване със средата, в която се предоставят услугите; 

(б) задълбочаване разбирането за организациите, за това как 

функционира бизнесът и трудовите отношения; 

(в) постигане на състояние, в което са способни да свързват 

счетоводната работа с други бизнес функции и дейности; 

(г) развиват подходящите професионални ценности, етика и 

нагласи в практически ситуации от реалния живот (вж. също 

МСО 4 Начално професионално развитие – професионални 

ценности, етика и нагласи); и 
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(д) възможността да могат да работят на прогресивно нарастващи 

нива на отговорност, оставяйки същевременно обект на 

целесъобразни нива на надзор. 

Цел (Вж: параграф 10) 

A5. Достатъчният практически опит съдържа в себе си съчетания на 

задълбоченост и широк обхват, знания и тяхното прилагане и когато 

това е уместно, интегриране на материали от различни области, 

приложени спрямо широк кръг от ситуации и в различен контекст. 

Широкият обхват на практическия опит се влияя от фактори, като: 

естеството на изпълняваната роля; нивото на професионална 

подготовка; националното или местно законодателство; изискванията 

на регулаторните органи; както и обществените очаквания за 

професионална компетентност. Задълбочеността на практическия опит 

се влияя от фактори като разнообразието и сложността на задачите, 

както и нивото на надзорна и мониторингова подкрепа. 

A6. Изискването кандидатите за професионални счетоводители да са 

придобили достатъчен практически опит, за да изпълняват ролята на 

професионален счетоводител, служи на няколко цели. Първо, 

общественият интерес е защитен, а доверието в професията е 

повишено, когато да бъдат професионални счетоводители се разрешава 

единствено на тези лица, които отговарят на изискванията за 

професионална компетентност. Второ, организациите членки и 

регулаторните органи носят отговорност да гарантират, че 

професионалните счетоводители разполагат с компетентността, която 

обществеността, работодателите и клиентите очакват от тях. Трето, 

професионалните счетоводители имат непрестанно задължение да 

поддържат професионалната си компетентност с цел гарантиране, че 

клиентите, работодателите и съответно заинтересованите лица 

получават компетентно професионално обслужване
1
. 

Практически опит (Вж: параграфи 12-13)  

A7. НПР надгражда над общото образование и включва професионално 

счетоводно образование, практически опит и оценяване. Точната 

комбинация на тези компоненти може да е различна в зависимост от 

широк кръг фактори, включващи, например, сложността и 

разнообразието на задачите, необходимите специализирани знания, 

степента на автономност и степента на упражняване на преценки, 

изисквани от ролята, която се очаква да заеме кандидатът за 

професионален счетоводител в края на НПР. Комбинацията от 

                                                           

1  Професионален кодекс за поведение, Ръководство на СМСЕС по Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители – издание 2012 г. 
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практически опит и образование също може да варира в зависимост от 

(a) правилата, установени от отделните организации членки на МФС, 

(б) националното и местно законодателство, (в) изискванията на 

регулаторните органи и (г) обществените очаквания. 

A8. При определяне какво точно съставлява подходящият баланс между 

професионалното счетоводно образование и практическия опит, 

организациите членки на МФС могат да вземат под внимание 

следното: 

(а) Някои програми за професионално счетоводно образование, 

които поставят силен акцент върху практическото прилагане, 

например, стажове, практики, усвояване на учебни знания без 

откъсване от производството (комбинирана програма за работа и 

учене) и временно изпълнение на друга работа, могат да 

допринесат за изпълнение на изискването за практически опит; 

(б) Учебната подготовка за придобиване на научна или 

професионална квалификация е полезна за получаването и 

демонстрирането на професионални знания по счетоводство. 

Учебната подготовка обаче сама по себе си не доказва 

постигането на професионалната компетентност, необходима за 

изпълнение на ролята на професионален счетоводител. Опитът, 

придобит по време на работа, въоръжава кандидатите за 

професионални счетоводители с много от уменията, необходими 

за да станат компетентни професионални счетоводители; 

(в) Практическият опит може да бъде придобит след завършване на 

програмата за професионално счетоводно образование или 

едновременно с изпълнението на тази програма. 

A9. При определяне на подхода и изискванията за практически опит 

организациите членки на МФС могат да вземат под внимание редица 

фактори, включително: 

(а) обществения интерес, включително познаването на местната 

среда, обществените очаквания и приложимите регулаторни 

изисквания; 

(б) потребностите на кандидатите за професионални счетоводители, 

включително разбирането за ролите, които се очаква те да 

изпълняват след завършване на НПР; 

(в) нуждите на работодателя, включително тези, свързани с 

ефикасността и ефективността на разходите, и това дали този 

работодател действа в индустрията, системата на държавно 

управление или е на публична практика; и 
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(г) потребностите на организацията членка на МФС, включително 

регулаторните изисквания, ефективността и рационалното 

изразходване на средствата. 

Подход на основата на изходящата информация (Вж: параграф 14)  

A10. Доказателствата, които биха могли да бъдат използвани за целите на 

оценяването при прилагане на подход на основата на изходящата 

информация, могат да включват: 

(а) оценяване на постигнатите резултати от процеса по усвояване на 

знания в съответствие с картата на компетентността; 

(б) преглед на изследователски проект или есе с анализ на 

собствения опит; и 

(в) съпоставяне на работни дневници с подходяща карта на 

компетентността (работният дневник е воден от лицето регистър 

относно естеството на възложената работа и изпълнените задачи 

и времето, което изпълнението на тази работа и тези задачи е 

отнело). 

Подход на основата на входящата информация (Вж: параграф 15)  

A11. Подходите на основата на входящата информация често са използвани 

като заместител на оценяването на компетентността поради това, че 

при тях оценяването и проверката не са трудни. Подходите на основата 

на входящата информация са в определена степен ограничени; така 

например, те не винаги измерват пряко резултатите от процеса по 

усвояване на знания или развитата компетентност. Традиционно, 

подходите на основата на входящата информация се базират на 

времето, например, часовете, посветени на съответната дейност, или 

общата продължителност (дни, месеци или години) на практическия 

опит. 

A12. Доказателствата, които биха могли да бъдат използвани за оценяване 

при подход на основата на входящата информация включват 

документиране на присъствието (дневник на посещаемостта), таблица 

с отработените часове, дневници на работното място или регистър на 

изпълнените задачи и времето, изразходвано за тях. Организациите 

членки на МФС, които определят дадено изискване, като използват 

подход на основата на входящата информация, биха могли да вземат 

под внимание структурата и уместността на образователните 

програми, завършени от кандидатите за професионални 

счетоводители. Програмите за професионално счетоводно 

образование, които дават резултати, сходни с резултатите, получени в 

резултат на оценен практически опит (например, практически стаж) 

могат да допринесат за изпълнение на общото изискване за 
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практически опит. По същия начин, когато е завършена програма за 

задълбочено професионално счетоводно образование, например, 

магистърска степен по счетоводство, организацията членка на МФС 

може да избере да намали компонента за практически опит. Така 

например, организация членка на МФС, избрала подход на основата на 

входящата информация, може да обмисли период от тригодишен 

практически опит (както няколко организации членки на МФС са 

предпочели да въведат), двегодишен - при магистърска степен по 

счетоводство или друг уместен предмет, или минимум пет години 

общо комбинирано счетоводно образование и достатъчен практически 

опит. 

A13. Независимо от съчетанието и баланса на отделните компоненти, 

обикновено е налице обществено очакване, че професионалният 

счетоводител е завършил програма за професионално счетоводно 

образование и е добил достатъчен практически опит. 

Комбиниран подход (Вж: параграф 16) 

A14. Подходите, които комбинират елементи както на подхода на основата 

на изходящата информация, така и на подхода на основата на 

входящата информация, могат да бъдат конструирани от организацията 

членка на МФС. Входящите данни могат да бъдат счетени като 

допринасящи за професионалната компетентност, която се оценява. 

Постигането на конкретна компетентност може да бъде използвано или 

за проверка и потвърждение на входящите данни или в определени 

случаи да замества част от входящите изисквания. 

Надзор и текущо наблюдение върху практическия опит (Вж: параграфи 17-20) 

A15. Надзорникът, отговарящ за практическия стаж е професионален 

счетоводител, който носи отговорност за насочване, консултиране и 

подпомагане на кандидатите за професионални счетоводители при 

придобиване на достатъчен практически опит. Надзорниците, 

отговарящи за практическия стаж, може да представляват важно 

свързващо звено между кандидатите за професионални счетоводители 

и организациите членки на МФС. Те могат да носят отговорност за 

планиране периода на практическия стаж и да предоставят на 

кандидатите за професионални счетоводители съответните насоки. 

При определени условия надзорниците, отговарящи за практическия 

стаж, биха могли да предоставят на кандидатите за професионални 

счетоводители и съдействие в качеството на наставници. 

Организациите членки на МФС биха могли да осигурят обучение за 

надзорниците, отговарящи за практическия стаж и да въведат в 

действие програми, както за съответното подпомагане, така и за 

контрол върху качеството. 
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A16. При осъществяване на функциите по текущо наблюдение 

надзорниците, отговарящи за практическия стаж, биха могли да бъдат 

подпомагани и от други лица, като някои от тези лица може да не са 

професионални счетоводители. 

A17. Подлежащите на проверка доказателства са доказателства, които са 

обективни, в състояние да бъдат доказани и съхранявани в писмен или 

електронен вид. 

A18. Целта на периодичния преглед, извършван от надзорника, отговарящ за 

практическия стаж, на документацията за практическия стаж, 

подкрепена от подлежащите на проверка доказателства, е да се 

провери дали изискванията, определени от организацията членка на 

МФС или регулаторния орган се изпълняват. Наред с това, този 

периодичен преглед може да бъде използван и за текущо наблюдение 

върху напредъка, отбелязан от конкретното лице. В случай че 

напредъкът на кандидата за професионален счетоводител не отговаря 

на очакванията, надзорникът, отговарящ за практическия стаж, има 

възможност да направи преглед на ситуацията, за да установи 

причините за това и да прецени какво може да бъде направено за 

ускоряване на напредъка. Това периодично текущо наблюдение (a) 

предоставя на надзорника, отговарящ за практическия стаж, на 

работодателя и на кандидата за професионален счетоводител, 

възможност да се направи преглед на постигнатия до момента 

практически опит и (б) допринася за бъдещото развитие на кандидата 

за професионален счетоводител. 

A19. При преценяване на достатъчността на практическия опит, придобит 

от кандидатите за професионални счетоводители, организациите 

членки на МФС биха могли да вземат под внимание следните 

дейности: 

(а) Установяване на система, която може да възприеме подход на 

представителни извадки, за текущо наблюдение и отчитане на 

придобития практически опит; 

(б) Предоставяне на подробни писмени насоки за работодателите, 

надзорниците, отговарящи за практическия стаж, и кандидатите 

за професионални счетоводители във връзка с програмата за 

практически стаж и съответните роли и отговорности на тези 

лица; 

(в) Установяване на механизъм за одобряване на работодателите 

като подходящи да осигурят целесъобразния практически опит 

на кандидатите за професионални счетоводители; 

(г) Оценяване и одобряване на средата за провеждане на 

практическия стаж преди началото на процеса. Така например, 
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естеството и обхватът на практическия стаж и механизмите за 

обучение, осигурени от работодателите, биха могли да бъдат 

обект на преглед с цел гарантиране, че кандидатите за 

професионални счетоводители ще получат подходящо 

ръководство, надзор, наставничество, консултиране и 

оценяване; 

(д) Установяване на система на периодично отчитане и докладване 

от страна на работодателите с оглед регистриране на евентуални 

промени в планираното естество, обхват и съдържание на 

практическия стаж, който кандидатите за професионални 

счетоводители преминават; 

(е) Оценяване, преди завършване на НПР, на придобития 

практически опит, на базата на писмени изявления (евентуално 

подкрепени от устни изявления), направени от кандидатите за 

професионални счетоводители и надзорниците, отговарящи за 

практическия стаж (вж. също МСО 6 Начално професионално 

развитие – оценяване на професионалната компетентност); 

(ж) Насърчаване на работодателите да предоставят обратна 

информация на кандидатите за професионални счетоводители и 

надзорниците, отговарящи за практическия стаж и да 

комуникират при постигане на компетентност; 

(з) Текущо наблюдение на предварително одобрените работодатели 

и надзорници, отговарящи за практическия стаж. Организациите 

членки на МФС могат да отправят съвети относно областите, 

нуждаещи се от подобрение areas или да препоръчват оттегляне 

на одобрението, ако условията са се променили до такава 

степен, че уместните критерии за опит вече не се 

удовлетворяват; и 

(и) Предприемане на периодично изследване на компетентностите, 

придобити от професионалните счетоводители, с оглед 

гарантиране, че придобитият практически опит е достатъчен и 

подкрепен от подлежащи на проверка доказателства, например 

работен дневник. 

A20. МСО 6 Начално професионално развитие – оценяване на 

професионалната компетентност предоставя принципите, които са 

приложими по отношение проектирането на дейностите по оценяване, 

използвани за преценяване достатъчността на практическия опит. 

A21. За оценяване достатъчността на практическия опит на кандидатите за 

професионални счетоводители биха могли да бъдат използвани 

разнообразни дейности. Целесъобразните дейности по оценяване 

могат да включват оценяване на работното място съгласно изложеното 
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в МСО 2 Начално професионално развитие – техническа 

компетентност, МСО 3 Начално професионално развитие – 

професионални умения и МСО 4 Начално професионално развитие – 

професионални ценности, етика и нагласи в съответните области, към 

които е насочено вниманието в рамките на НПР. 
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Въведение 

Обхват на настоящия стандарт (Вж.: параграфи A1 до A3) 

1. Настоящият Международен стандарт за образование (МСО) предписва 

изискванията за оценяване на професионалната компетентност на 

кандидатите за професионални счетоводители, която е необходимо да 

бъде постигната преди завършване на началното професионално 

развитие (НПР). 

2. Настоящият МСО е адресиран до организациите членки на 

Международната федерация на счетоводителите (МФС). 

Организациите членки на МФС носят отговорност за оценяване на 

това дали кандидатите за професионални счетоводители са постигнали 

подходящо ниво на професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Наред с това, настоящият МСО ще бъде и в помощ на 

образователни институции, работодатели, регулаторни органи, органи 

на държавното управление и други заинтересовани страни, които 

съдействат за процеса на придобиване на знания и развитие на 

кандидатите за професионални счетоводители. 

3. В рамките на МСО оценяването представлява измерване на 

професионалната компетентност, постигната посредством процесите 

по усвояване на знания и развитие. НПР представлява усвояване на 

знания и развитие, посредством които кандидатите за професионални 

счетоводители развиват първоначално своята компетентност, водеща 

до изпълнение на ролята професионален счетоводител. Усвояването на 

знания и развитието, обаче, е непрестанен процес на развитие и 

поддържане на професионалната компетентност през целия 

професионален живот на професионалния счетоводител и поради това 

продължава и чрез Продължаващо професионално развитие (ППР). По 

време на НПР вниманието е съсредоточено върху постигането на 

професионална компетентност. По време на ППР вниманието е 

съсредоточено върху развиването и поддържането на професионалната 

компетентност. 

4. Настоящият МСО посочва изискванията за оценяване на 

професионалната компетентност, докато 

 МСО 2 Начално професионално развитие—техническа 

компетентност, МСО 3 Начално професионално развитие—

професионални умения и МСО 4 Начално професионално 

развитие—професионални ценности, етика и нагласи посочват 

изисквания за оценяване, имащи отношение към съответната 

област в рамките на НПР, върху която е насочено вниманието; а 

 МСО 5 Начално професионално развитие—практически опит 

посочва изискванията за оценяване на практическия опит. 
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5. Дефинициите и обясненията на ключовите термини, използвани в 

МСО и Общата рамка за международни стандарти за образование 

за професионални счетоводители са изложени в Речника на 

термините на Съвета по международни стандарти за образование по 

счетоводство (СМСОС). 

Дата на влизане в сила 

6. Настоящият МСО е в сила от 1 юли 2015 г. 

Цел (Вж.: параграф A4) 

7. Целта на организацията членка на МФС е да оцени дали кандидатите 

за професионални счетоводители са постигнали подходящо ниво на 

професионална компетентност, необходимо за изпълнение ролята на 

професионален счетоводител. 

Изисквания 

Формално оценяване на професионалната компетентност (Вж.: параграфи A5 

до A8) 

8. Организациите членки на МФС следва да оценят формално дали 

кандидатите за професионални счетоводители са постигнали 

подходящо ниво на професионална компетентност преди завършване 

на НПР, използвайки резултатите от набора от дейности по оценяване, 

осъществени по време на НПР. 

Принципи на оценяването (Вж.: параграфи A9 до A20) 

9. Организациите членки на МФС следва да разработят дейности по 

оценяване в рамките на програмите за професионално счетоводно 

образование, които да са с високи нива на надеждност, валидност, 

справедливост, прозрачност и достатъчност. 

Подлежащи на проверка доказателства (Вж.: параграфи A21 и A22) 

10. Организациите членки на МФС следва да базират оценката на 

професионалната компетентност на кандидатите за професионални 

счетоводители върху доказателства, които подлежат на проверка. 

Пояснителни материали 

Обхват на настоящия стандарт (Вж.: параграфи 1 до 5) 

A1. Професионалната компетентност може да бъде описана и 

категоризирана по множество различни начини. В рамките на МСО 

професионалната компетентност е способността да се изпълнява 

определена роля съгласно дефиниран стандарт. Професионалната 

компетентност се състои от техническа компетентност, професионални 
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умения и професионални ценности, етика и нагласи. Всяка област на 

професионалната компетентност е описана по-подробно посредством 

комплект резултати от процеса по усвояване на знания в съответния 

МСО. 

A2. По време на НПР оценяване може да бъде извършвано от редица 

заинтересовани страни, включително организацията членка на МФС, 

работодатели, регулаторни органи, лицензиращи органи, 

университети, колежи или частни образователни институции. Макар 

отговорност за оценяване на професионалната компетентност по време 

на НПР да носят организациите членки на МФС, други заинтересовани 

страни могат да предоставят съществен принос за дейностите по 

оценяване. 

A3. Професионалните счетоводители продължават да усвояват знания през 

целия си живот с цел развиване и поддържане на професионална 

компетентност, подходяща за изпълняваната от тях роля по време на 

ППР. Възможно е промените в работната среда, кариерното израстване 

или изпълнението на нови роли да налагат необходимостта 

професионалните счетоводители да повишават нивото си на 

професионална компетентност или да придобиват нови компетенции. 

Тези въпроси са разгледани в МСО 7 Продължаващо професионално 

развитие. 

Цел (Вж.: параграф 7) 

A4. Оценяването дали кандидатите за професионални счетоводители са 

постигнали подходящо ниво на професионална компетентност служи 

на няколко цели. Първо, общественият интерес е защитен, а доверието 

в професията е повишено, когато да бъдат професионални 

счетоводители се разрешава единствено на тези лица, които отговарят 

на изискванията за професионална компетентност. Второ, 

организациите членки и регулаторните органи носят отговорност да 

гарантират, че професионалните счетоводители разполагат с 

компетентността, която обществеността, работодателите и клиентите 

очакват от тях. Трето, професионалните счетоводители имат 

непрестанно задължение да поддържат професионалната си 

компетентност с цел гарантиране, че клиентите, работодателите и 

съответно заинтересованите лица получават компетентно 

професионално обслужване.
1
 

                                                      
1  Професионална компетентност и надлежно внимание, Ръководство на СМСЕС по Етичния 

кодекс на професионалните счетоводители, издание 2013 г. 
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Формално оценяване на професионалната компетентност (Вж.: параграф 8) 

A5. За да оцени формално дали е постигната професионална 

компетентност, организацията членка на МФС може да използва 

резултатите от една или повече дейности по оценяване, които се 

осъществяват по време на НПР. Конфигурацията на дейностите по 

оценяване по време на НПР може да е различна, като е възможно да 

включва, без да се ограничава до: 

(а) Един изпит, покриващ множество учебни дисциплини, проведен 

преди завършване на НПР; 

(б) Поредица от изпити, които се фокусират върху конкретни 

области на професионалната компетентност, проведени в 

течение на целия процес на НПР; или 

(в) Поредица от изпити и оценки на работното място, проведени в 

течение на целия процес на НПР. 

A6. Дейностите по оценяване са дейности, разработени с цел оценяване на 

конкретни области на професионална компетентност. По време на НПР 

дейностите по оценяване могат да бъдат подбрани така, че да 

отговарят на конкретния аспект на професионална компетентност, 

който се оценява. Примерите за дейности по оценяване включват, без 

да се ограничават до: 

(а) Писмени изпити; 

(б) Устни изпити; 

(в) Обективно тестване; 

(г) Тестване с помощта на компютър; 

(д) Оценяване на компетентността в условията на работната среда 

от страна на работодатели; и 

(е) Преглед на портфейл от доказателства за изпълнени дейности на 

работното място. 

A7. Изборът на видовете дейности по оценяване може да зависи от 

фактори, които са специфични за всяка организация членка на МФС, 

като това може да включва, без да се ограничава до: 

(а) Отдалечеността и географското разположение на местата, в 

които са базирани кандидатите за професионални 

счетоводители; 

(б) Образователните и други ресурси, с които разполага 

организацията членка на МФС; 
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(в) Брой и подготовка на оценяваните кандидати за професионални 

счетоводители; и 

(г) Наличието на възможности за усвояване на знания и развитие, 

предоставени от работодателите. 

A8. Факторите, имащи отношение към определянето на подходящото ниво 

на професионална компетентност, което трябва да бъде постигнато от 

професионалните счетоводители могат да включват, без да се 

ограничават до: 

(а) Сложността и разнообразието на задачите, изпълнявани от 

професионалните счетоводители; 

(б) Очакванията на заинтересованите страни (като например, 

обществеността, работодателите или регулаторните органи), 

отнасящи се до естеството и обхвата на професионалната 

компетентност; 

(в) Специализираните познания, които се изискват от 

професионалните счетоводители, работещи в конкретен отрасъл; 

(г) Нивото на професионална преценка, което се изисква за 

реализиране на ангажимента или изпълнение на задачата; 

(д) Разнообразните роли на професионалните счетоводители, 

например съставител на финансови отчети, данъчен консултант 

или счетоводител, специалист по управленско счетоводство; и 

(е) Сложността на работната среда. 

Принципи на оценяването (Вж.: параграф 9) 

A9. Програмите за професионално счетоводно образование се разработват 

с цел да подпомогнат кандидатите за професионални счетоводители да 

развият подходящата професионална компетентност преди завършване 

на НПР. Тези програми може да включват формално образование, 

реализирано посредством квалификации и курсове, предлагани от 

университетите, други институции за висше образование, 

организациите членки на МФС или работодатели, както и обучение на 

работното място. Разработването на програмите за професионално 

счетоводно образование може да предполага значително участие от 

страна на заинтересовани лица, различни от организациите членки на 

МФС. 

A10. Принципите на оценяването са приложими по отношение на отделните 

дейности по оценяване, извършвани по време на НПР. Не винаги е 

възможно обаче високи нива на надеждност, валидност, справедливост, 

прозрачност и достатъчност да бъдат постигани при всяка една 

отделна дейност по оценяване. 
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A11. Дейността по оценяване е с висока степен на надеждност, ако тя 

последователно води до един и същ резултат при един и същ набор от 

обстоятелства. Надеждността не е абсолютна мярка, като различните 

дейности по оценяване може да имат различни нива на надеждност. 

Дадена дейност по оценяване е с висока надеждност, ако мнозинството 

от оценителите, действайки независимо, последователно стигат до 

една и съща преценка при един и същ набор от обстоятелства. 

A12. Съществуват множество начини, по които дейностите по оценяване да 

бъдат така разработени, че надеждността да бъде повишена. 

Например: 

(а) Надеждността на писмен изпит може да бъде повишена чрез 

избягване използването на двусмислени и неясни формулировки 

в изпитните въпроси или указанията за изпита; 

(б) Надеждността на обективен тест може да бъде повишена чрез 

осъществяване на вътрешен или външен преглед на 

съдържанието на теста преди неговото финализиране; и 

(в) Надеждността на оценяване на работното място може да бъде 

повишена чрез подбор на оценители, разполагащи със 

сравнително високо ниво на способности, и чрез осигуряване на 

подходящо обучение за тези лица, което да им позволи да 

направят оценка на изпълнението на задачата. 

A13. Дейността по оценяване е с висока степен на валидност, ако тя измерва 

това, което е било замислено да измерва. Валидността не е абсолютна 

мярка, като различните дейности по оценяване може да имат различни 

нива на валидност. Валидността има множество форми и включва 

следното: 

(а) Външна валидност— дадена дейност по оценяване е с висока 

външна валидност, ако тази дейност по оценяване се схваща и 

възприема като измерваща това, което е било замислено да 

измерва; 

(б) Прогностична валидност— дадена дейност по оценяване е с 

висока прогностична валидност, ако съдържанието на дейността 

по оценяване е свързано с конкретния аспект на професионална 

компетентност, който е предвидено да оцени; и 

(в) Валидност по съдържание—дадена дейност по оценяване е с 

висока валидност по съдържание, ако тази дейност по оценяване 

осигурява адекватно обхващане на конкретния аспект на 

професионална компетентност, който се оценява. 

A14. Съществуват множество начини, по които дейностите по оценяване да 

бъдат така разработени, че валидността да бъде повишена. Например: 
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(а) Външната валидност може да бъде повишена в случаите, в 

които се оценява компетентността на кандидатите за 

професионални счетоводители да прилагат конкретен 

счетоводен стандарт, ако изпитът съдържа комплексен анализ на 

уместен случай от практиката, а не прост казус, базиран на 

непълна информация; 

(б) Прогностичната валидност може да бъде повишена в случаите, в 

които се оценява компетентността в областта на лидерството, 

като се разчита на оценяване в работни условия на това доколко 

успешно кандидатът за професионален счетоводител ръководи 

екипа вместо да ес разчита на резултатите от писмен изпит; и 

(в) Валидността по съдържание може да бъде повишена, ако 

изпитът обхваща повече, а не само няколко аспекта на 

конкретната област на професионална компетентност, която се 

оценява. 

A15. Дейността по оценяване е с висока степен на справедливост, ако тя е 

добросъвестна и непредубедена. Справедливостта не е абсолютна 

мярка, като различните дейности по оценяване може да имат различни 

нива на справедливост. Справедливостта може да бъде повишена, 

когато лицата, разработващи дейностите по оценяване, осъзнават 

възможността от предубеденост. 

A16. Съществуват множество начини, по които дейностите по оценяване да 

бъдат така разработени, че справедливостта да бъде повишена. 

Например: 

(а) Справедливостта може да бъде повишена, като се гарантира, че 

дейностите по оценяване разчитат единствено на компютърно 

базирани технологии, които са на разположение на всички 

кандидати за професионални счетоводители; и 

(б) Справедливостта може да бъде повишена, като се извърши 

преглед на изпитните книжа с цел отстраняване на допускания, 

свързани с културологични познания, които обикновено не 

всички кандидати за професионални счетоводители споделят. 

A17. Дейността по оценяване е с висока степен на прозрачност, когато 

детайлите на дейността по оценяване, като например, областите на 

компетентност, които ще се оценяват и времевата рамка на тази 

дейност, се оповестяват публично. Високата степен на прозрачност е 

от значение и при разглеждане на пълнотата на дейностите по 

оценяване, осъществени по време на НПР. Прозрачността не е 

абсолютна мярка, като различните дейности по оценяване може да 

имат различни нива на прозрачност. Ясните и достъпни комуникации 
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до заинтересованите страни могат да доведат до постигането на висока 

степен на прозрачност. 

A18. Съществуват множество начини за повишаване прозрачността на 

дейностите по оценяване. Така например: 

(а) По отношение пълнотата на дейностите по оценяване, 

осъществявани по време на НПР, прозрачността може да бъде 

повишена чрез публично огласяване на изявление, което 

обяснява областите на професионална компетентност, които ще 

се оценяват, включените видове дейности по оценяване и 

времевата рамка на тези дейности по оценяване по време на 

НПР; 

(б) Прозрачността при оценяване на работното място може да бъде 

повишена, когато работодателите комуникират със служителите 

си ясно дефинирана обща рамка на компетентност, съгласно 

която ще се оценява компетентността на служителите; и 

(в) Прозрачността при разработване и провеждане на изпит може да 

бъде повишена чрез публично огласяване на информацията, 

отнасяща се до разработването, оценяването и управлението на 

изпита. 

A19. Дейността по оценяване е с висока степен на достатъчност, ако тя (a) 

съчетава задълбоченост и широк обхват, познания и тяхното прилагане 

и (б) комбинира материали от различни области, приложени спрямо 

широк кръг от ситуации и в различен контекст. Високата степен на 

достатъчност е от значение и при разглеждане на пълнотата на 

дейностите по оценяване, осъществени по време на НПР. 

Достатъчността не е абсолютна мярка, като различните дейности по 

оценяване може да имат различни нива на достатъчност. 

A20. Съществуват множество начини, по които дейностите по оценяване да 

бъдат така разработени, че достатъчността да бъде повишена. 

Например: 

(а) Достатъчността в НПР може да бъде повишена чрез включване 

на дейности по оценяване, които оценяват изискваната 

техническа компетентност, професионални умения и 

професионални ценности, етика и нагласи (широк обхват) на 

подходящото ниво на детайлност (задълбоченост); и 

(б) Достатъчността по отношение оценяването на работното място 

може да бъде повишена, като се изисква от кандидатите за 

професионални счетоводители да демонстрират професионална 

компетентност в рамките на широк кръг от професионални 

умения, професионални ценности, етика и нагласи, приложени в 

множество различни ситуации. 
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Подлежащи на проверка доказателства (Вж: параграф 10) 

A21. Подлежащите на проверка доказателства са доказателства, които са 

обективни, в състояние да бъдат доказани и съхранявани в писмен или 

електронен вид. Базирането на оценката на професионалната 

компетентност върху подлежащи на проверка доказателства може да 

удовлетвори нуждите на трети страни, които осъществяват надзор или 

регулират организацията членка на МФС. Това ще повиши и 

увереността на заинтересованите страни, че кандидатите за 

професионални счетоводители са постигнали подходящото ниво на 

професионална компетентност преди завършване на НПР. 

A22. Примерите за подлежащи на проверка доказателства включват: 

(а) удостоверения за успешно завършване на курсове; 

(б) документирани резултати от успешно положени изпити; и 

(в) предоставяна от работодателите документация за постиженията 

във връзка с компетентността, придобита от кандидатите за 

професионални счетоводители. 
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ (ПРЕРАБОТЕН) 

(Март 2014 г.) 

1. Настоящият речник включва избрани дефинирани термини, много от които 

са били конкретно дефинирани в рамките на съществуващите изложения на 

СМСОС. Някои от съществуващите термини е възможно да бъдат 

модифицирани, а други – добавени към речника, в хода на техния преглед 

по време на текущата преработка на Международен стандарт за 

образование 8, Общата рамка за международни стандарти за 

образование за професионални счетоводители или други документи, които 

ще бъдат издадени в бъдеще. Очаква се преработена версия на Речника на 

термините на СМСОС да бъде публикувана след приключване 

преработката на МСО и документа за Общата рамка. 

2. СМСОС отчита, че термините могат да се разбират като притежаващи 

различно обичайно значение, смислови нюанси или приложения в 

различните страни, в които функционират организациите членки. Речникът 

не предписва определена употреба на термините от организациите членки. 

По-скоро речникът представлява списък с дефинирани термини със 

специфичното им значение, с което се употребяват в МСО, МИПО и 

МИМО, изготвяни от СМСОС. 

3. Думите, отбелязани със звездичка (*) посочват термини, които са 

дефинирани на друго място в Речника. 

Аналитичен преглед на 

собствения опит 

Повтарящият се процес, посредством който 

професионалните счетоводители* продължават да 

развиват своята професионална компетентност* на 

всички етапи от кариерата си, като правят преглед 

на своя опит (действителен или моделиран) с оглед 

подобряване на бъдещите си действия. 

Валидност Качество или състояние, описващо дали даден 

подход на оценяването оценява това, което е 

необходимо да бъде оценено. 

Валидност по 

съдържание* (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали дадена 

дейност по оценяване* осигурява адекватно 

обхващане на оценявания конкретен аспект на 

професионалната компетентност*. 

Външна валидност (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали дадена 

дейност по оценяване* се схваща и възприема като 

измерваща това, което е било замислено да 
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измерва. 

Дейност по оценяване* Дейностите, разработени с цел оценяване на 

конкретни области на професионалната 

компетентност*. 

Добра практика Елементите, приемани като важни за 

образованието* и развитието на професионалните 

счетоводители* и осъществявани съгласно 

стандарт, който е необходим за постигане на 

професионална компетентност*. 

Достатъчност (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали дадена 

дейност по оценяване* съчетава задълбоченост и 

широк обхват, познания и тяхното прилагане и 

комбинира материали от различни области, 

приложени спрямо широк кръг от ситуации и в 

различен контекст. 

Достатъчност (на 

практическия опит) 

Широтата (обхватът) на практическия опит се 

влияе от фактори като: естеството на ролята; 

нивото на професионална подготовка, нивото на 

предходно формално образование*, националното 

и местно законодателство; изискванията на 

регулаторните органи; както и обществените 

очаквания за професионална компетентност*. 

Задълбочеността на практическия опит* се влияе 

от фактори като: разнообразието и сложността на 

задачите; нивото на надзорна и наставническа 

подкрепа. 

Интелектуални умения Умения, отнасящи се до способността на 

професионалния счетоводител* да разрешава 

проблеми, да взема решения и да упражнява добра 

преценка. 

Кандидат за 

професионален 

счетоводител 

Лице, което е започнало програма за 

професионално счетоводно образование* като част 

от началното си професионално развитие*. 

Квалификация Квалификацията на професионален счетоводител* 

означава, че в определен момент от времето, за 

дадено лице се приема, че е удовлетворило, и 

продължава да удовлетворява, изискванията за 

признаване като професионален счетоводител*. 
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Комбиниран подход Комбинираният подход обединява елементи на 

подхода на основата на изходящата информация* и 

подхода на основата на входящата информация*. 

Комбинирана програма 

за работа и учене 

(усвояване на учебни 

знания без откъсване от 

производството)* 

Образователна програма*, обикновено водеща до 

получаване на образователно-квалификационна 

степен, която включва редуващи се периоди 

(например, учебен срок, семестър, тримесечен 

период) на академични учебни занятия и работен 

опит при пълно работно време. Това обикновено 

води до необходимост от допълнително време за 

изпълнение на изискванията за придобиване на 

образователно-квалификационна степен. 

Личностни умения Уменията, отнасящи се до личните нагласи и 

поведение на професионалния счетоводител*. 

Междуличностни и 

комуникационни умения 

Умения, отнасящи се до способността на 

професионалния счетоводител* да работи и 

взаимодейства ефективно с други лица. 

Надеждност (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали дадена 

дейност по оценяване* последователно води до 

един и същ резултат при един и същ набор от 

обстоятелства; качество или състояние, описващо 

дали даден подход на оценяване последователно 

води до един и същ резултат при един и същ набор 

от обстоятелства. 

Надзорник, отговарящ за 

практическия стаж 

Професионален счетоводител*, който носи 

отговорност за насочване, консултиране и 

подпомагане на кандидатите за професионални 

счетоводители при придобиването на достатъчен 

практически опит*. 

Начално професионално 

развитие (НПР) 

Усвояване на знания и развитие*, посредством 

които лицата развиват първоначално 

компетентност, водеща до изпълнение на дадена 

роля* в счетоводната професия. 

Област на 

компетентност 

Категория, по отношение на която може да бъде 

посочен набор от свързани с нея резултати от 

процеса по усвояване на знания*. 
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Образование* Систематичен процес, насочен към придобиване и 

развиване на познания, умения и други 

способности на отделните лица, процес, който 

обикновено, но не и изключително, се осъществява 

в академични условия. 

Обучение Дейности по усвояване на знания и развитие*, 

които допълват образованието* и практическия 

опит*. Обучението е с практическа насоченост и 

обикновено се осъществява на работното място 

или в условия, симулиращи реална работна среда. 

Организационни умения Умения, отнасящи се до способността на 

професионалния счетоводител* да работи 

ефективно със или в рамките на организацията с 

оглед получаване на оптимални резултати на 

базата на наличните хора и ресурси. 

Оценка на основата на 

входящата информация 

Оценката на основата на входящата информация се 

фокусира върху инвестираното в усвояване на 

знания и развитие*, например, броя часове, които 

се очаква лицето да е прекарало в присъствие на 

учебен курс или да е посветило на обхванатите 

учебни предмети. 

Оценка на основата на 

изходящата информация 

Оценката на основата на изходящата информация 

се фокусира върху това дали професионалният 

счетоводител* е развил посочената компетентност. 

Оценка на процеса Подходът на основата на процеса се фокусира 

върху разработването и осигуряването на 

усвояване на знания и развитие*, например учебен 

план за даден курс, който редовно се преглежда и 

актуализира. 

Оценяване* Измерване на професионалната компетентност*, 

придобита посредством усвояване на учебни 

знания и развитие*. 

Подлежащи на проверка 

доказателства 

Доказателства, които са обективни, в състояние да 

бъдат доказани и съхранявани в писмен или 

електронен вид. 

Подход на основата на 

входящата информация 

Подход, който установява обема на дейността по 

усвояване на знания, изискван от професионалните 
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счетоводители*, за да развият и поддържат те 

професионална компетентност*. 

Подход на основата на 

изходящата информация 

Подход, който изисква професионалните 

счетоводители* да демонстрират, посредством 

постигнатите резултати от процеса по усвояване на 

знания*, че са развили и поддържат професионална 

компетентност*. 

Практически опит Дейности на работното място, които са от значение 

за развиването на компетентност. 

Приложими етични 

изисквания 

Тези етични изисквания, на които 

професионалните счетоводители*са обект, като 

обикновено тези изисквания включват Етичния 

кодекс на професионалните счетоводители на 

Съвета за международни стандарти по етика за 

счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с 

националните изисквания, които са по-

рестриктивни. 

Прогностична 

валидност (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали 

съдържанието на дадена дейност по оценяване* е 

свързано с конкретния аспект на професионална 

компетентност*, който е предвидено да оцени. 

Програма за 

професионално 

счетоводно образование 

Програми, разработени с цел подпомагане на 

кандидатите за професионални счетоводители* да 

развият подходящата професионална 

компетентност* преди завършване на началното 

професионално развитие*. Тези програми може да 

включват формално образование*, реализирано 

посредством квалификации и курсове, предлагани 

от университетите, други институции за висше 

образование, организациите членки на МФС или 

работодатели, както и обучение на работното 

място. 

Продължаващо 

професионално развитие 

(ППР) 

Усвояване на знания и развитие*, които се 

осъществяват след началното професионално 

развитие* и които поддържат и развиват 

професионалната компетентност*, за да дадат 

възможност на професионалните счетоводители* 

да продължат компетентно да изпълняват своите 
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роли*. 

Прозрачност (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали детайлите на 

дейността по оценяване*, например, областите на 

компетентност*, които ще бъдат оценявани, както 

и времевата рамка на тази дейност са огласени 

публично. 

Професионален 

скептицизъм 

Отношение, което включва подход на мислене 

“поставяне под въпрос”, запазване на повишено 

внимание към условия, които могат да посочват 

възможно отклонение, независимо дали дължащо 

се на грешка или измама, и критична оценка на 

доказателствата. 

Професионален 

счетоводител 

Лице, което е член на организация членка на МФС. 

Професионална 

компетентност 

Способността да се изпълнява определена роля* 

съгласно дефиниран стандарт. 

Професионална преценка Приложение на съответното обучение, познания и 

опит, в рамките на контекста, предвиден в 

одиторските, счетоводните и етичните стандарти, 

при вземането на информирани решения за 

насоката на действията, които са подходящи при 

съществуващите обстоятелства на ангажимента за 

одит. 

Професионални знания Тези теми, които образуват предмета на 

счетоводството, както и други икономически 

дисциплини, които взети заедно образуват 

същностния набор от знания за професионалните 

счетоводители*. 

Професионални умения Разнообразните видове способности, които се 

изискват, за да могат да се приложат 

професионалните знания*, както и 

професионалните ценности, етика и нагласи*, по 

подходящ и ефективен начин в професионален 

контекст. 

Професионални 

ценности, етика и 

нагласи 

Професионалното поведение и характеристики, 

които идентифицират професионалните 

счетоводители* като членове на професията. Те 
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включват принципите на поведение (т.е. етичните 

принципи), които обикновено се асоциират с 

професионалното поведение и които се считат за 

важни при определяне на неговите отличителни 

черти. 

Професионално 

счетоводно образование 

Образование и обучение, които надграждат над 

общото образование и предават (a) професионални 

знания*, (б) професионални умения* и (в) 

професионални ценности, етика и нагласи*. 

Работен дневник Воден от лицето регистър относно естеството на 

възложената работа и изпълнените задачи и 

времето, което изпълнението на тази работа и тези 

задачи е отнело. Работният дневник може да 

включва и документация за компетенциите, 

развити в резултат от изпълнение на възложената 

работа. 

Резултат от процеса по 

усвояване на знания 

Съдържанието и задълбочеността на знанията, 

разбирането и прилагането, изисквани по 

отношение на определена област на 

компетентност*. 

Роля Функция, с която се свързва определен набор от 

очаквания. 

Специализация Официалното признаване от страна на организация 

членка, че група от нейни членове притежава 

специфична компетентност в област или области 

на дейност, свързани с работата на 

професионалния счетоводител*. 

Справедливост (на 

оценяването) 

По отношение на оценяването*, дали дадена 

дейност по оценяване* е добросъвестна и 

непредубедена. 

Техническа 

компетентност 

Техническата компетентност се дефинира като 

способността за прилагане на професионалните 

знания*, за да се изпълнява определена роля 

съгласно дефиниран стандарт. 

Усвояване на знания и 

развитие 

Продължаващ процес на развитие и поддържане на 

професионална компетентност* по време на 

цялото кариерно развитие като професионалист. 
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Финансов отчет Структурирано представяне на историческа 

финансова информация, включително свързаните с 

нея пояснителни приложения, чиято цел е да 

комуникира икономическите ресурси и задължения 

на предприятието към даден момент и промените в 

тях за определен период от време в съответствие с 

обща рамка за финансово отчитане. Съответните 

пояснителни приложения обикновено включват 

обобщение на значимите счетоводни политики и 

друга пояснителна информация. Терминът 

„финансов отчет” обикновено се отнася до пълния 

комплект финансови отчети съгласно изискванията 

на приложимата финансова рамка, но може да се 

отнася и до отделен компонент на финансовите 

отчети. 

Финансовият отчет, обект на одит, е финансовият 

отчет на предприятието, изготвен от ръководството 

на предприятието под надзора на лицата, 

натоварени с общо управление. 

Фирма Самостоятелно практикуващ професионален 

счетоводител, съдружие, корпоративно дружество 

или друго предприятие на професионални 

счетоводители. 

Формално образование Компонентът на програма за счетоводно 

образование, който се реализира извън работното 

място. 
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