
Проучване с цел получаване на по-добра представа 
за Вашето мнение и разбиране за процесите 

свързани със състоянието на счетоводната професия 
и факторите влияещи върху нейното развитие

Проведено пред периода 03.06.2021 – 11.06.2021

Начин на провеждане: онлайн

Начин на уведомяване на анкетираните:
- отворената група на ИПСБ във ФБ;
- затворената група на ИПСБ във ФБ;

- по имейл до членовете на ИПСБ.



Участници в анкетата
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участници в анкетата

не членуват в професионална организация членове на професионална организация

38 % от взелите 
участие в 

анкетата, не 
членуват в 

професионална 
организация



Участниците упражняват счетоводната професия като:
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Последно завършено образование на участниците
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Образователна и 
научна степен доктор в 

специалност 
счетоводство

Висше (магистър, 
специалност 

„Счетоводство“)

Висше (бакалавър, 
специалност 

„Счетоводство“)

Професионален 
бакалавър, 

специалност 
„Счетоводство“ (колеж)

Средно специално, 
специалност 

„Счетоводство“ 
(професионална 

гимназия – техникум)

друго висше 
икономическо



Притежавани от участиниците международно/национално признати 
сертификати

5%
5%

90%

сертификат

Д.Е.С. в процес на сертификация не са сертифицирани



Последно положен изпит свързан със 
счетоводството

преди повече от 20 години

преди повече от 10 години

преди повече от 5 години

през последните 5 години

неотговорили на въпроса
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Анкетирани 

35 % от 
попълнилите 
анкетата са 

положили изпит 
свързан с 

професията през 
последните 10 

години



Трудов стаж на участниците в анкетата
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до 1 година

от 1 до 5 години

от 6 до 10 години

от 10 до 20 години

над 20 години

анкетирани



Последно положен изпит свързан със счетоводството според 
трудовия стаж на анкетираните

преди повече от 20 години

преди повече от 10 години

преди повече от 5 години

през последните 5 години
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Трудов стаж
от 6 до 10 (вкл.) години от 11 до 20 (вкл.) години над 20 години

17 % от имащите над 
20 години трудов 

стаж през последните 
5 години са положили 

изпит свързан със 
счетоводството



Какво очакват счетоводителите от професионалните си 
организации?

взаимопомощ
22%

обучение
33%

защита и представителство
31%

сертификация
4%

издигане на имиджа
10%



взаимопомощ

обучение

издигане имиджа на професията

защита и представителство

сертификация

0 5 10 15 20 25 30

наетите в нефинансови предприятия наетите в счетоводни предприятия управителите на счетоводни предприятия

Както очакват счетоводителите (според начина на упражняване на 
професията) от професионалните организации ?



Съставител съм на ГФО на: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

от 1 до 5 предприятия от 6 до 10 предприятия над 10 предприятия

от всички участници в т.ч. нечленуващи в счетоводна организация



да

не
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съставители на ГФО на от 1 до 5 предприятия съставител на ГФО на от 6 до 10 предпирятия съставител на ГФО на над 10 предприятия

Знаете ли каква е ролята и какви са целите на ИФАК? 



да

не
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нает в нефинансово предприятие нает в счетоводно предприятие управител на счетоводно предприятие

Знаете ли каква е ролята и какви са целите на ИФАК?



да

не
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съставители на ГФО на от 1 до 5 предприятия съставител на ГФО на от 6 до 10 предприятия съставител на ГФО на над 10 предприятия

Запознат ли сте с Ръководство по етичен кодекс за професионални 
счетоводители, издание на International Ethics Standards Board for

Accountants (IESBA)?
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нает в нефинансово предприятие нает в счетоводно предприятие управител на счетоводно предприятие

Запознат ли сте с Ръководство по етичен кодекс за 
професионални счетоводители, издание на International 

Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)?



Кои етични принципи се споделят и спазват от анкетираните?
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Кои фактори влияят върху състоянието на счетоводната професия и 
качеството на ГФО ?

икономическата среда
17%

Законодателната среда и 
съдебната система

18%

Образованието; 14%Професионалният опит на счетоводителя
17%

Професионалната компетентност на 
счетоводителя

22%

Данъчният контрол
8%

Независимият финансов одит по реда на ЗНФО
4%

Външните фактори 
са определени като 
такива с по-голямо 

влияние - 61%.



Кои са основните фактори влияещи негативно върху качеството на 
счетоводното образование?
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84

58

32

79

38

36

95

Незаинтересованост и липса на мотивация сред обучаващите се в 
счетоводните специалности

Неподходящи учебни планове с недостатъчен хорариум

Учебни планове и програми, несъобразени с изискванията на 
бизнеса

Недостатъчна подготовка на преподавателския състав и 
неумение за поднасяне на учебния материал

Корупция в сферата на образованието

Недостатъчна продължителност или липса на учебни стажове

Липса на техническа база и/или компетентност на 
преподавателския екип за провеждане на практически обучения

Липса или недостатъчност на предприятия и счетоводни кантори, 
в които да се провеждат учебните стажове

Формално провеждане на учебните стажове
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Скъсаната връзка 
между 

образованието и 
бизнеса се 

очертава като един 
от най-важните 

проблеми.



Кои са основните фактори влияещи негативно върху качеството на 
продължаващото обучение на счетоводителите за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация на счетоводителя?
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Незаинтересованост и липса на мотивация сред практикуващите 
счетоводители

Липса на търсене от страна на клиентите (работодателите) на качествени 
счетоводни услуги

Липса на финансови стимули от страна на работодателите

Липса на лични финансови възможности на счетоводителя

Липса на подходящи и качествени програми за поддържане и 
повишаване на професионалната квалификация
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анкетирани в т.ч. управителин на счетоводни предприятия в т.ч. наети в счетоводни предприятия в т.ч. наети в нефинансови предпирятия

Негативните 
тенденции в 

поддържането на 
квалификацията са 

следствие по-скоро от 
липса на търсене и на 
мотивация, отколкото 

на ограничение във 
възможностите за 

обучение.



Кои са основните фактори, които влияят негативно върху 
натрупването на опит и формирането на професионални умения в 

областта на счетоводството?

68

70

44

42

56

34

53

60

48

42

33

31

38

19

30

34

3

7

4

4

3

6

8

8

16

15

6

7

11

8

12

15

Незаинтересованост и липса на мотивация  сред практикуващите 
счетоводители

Едностранчивост и еднообразие в задълженията и отговорностите на 
оперативните счетоводители без опит или с малък такъв

Липса на разнообразие в задълженията и отговорностите на 
оперативните  счетоводители с опит през дълъг период от време

Липса на приемственост между предходен и настоящ счетоводител

Липса на ментори при започване на професионална дейност

Неквалифицирани ментори, които не притежават знания и умения или 
притежават знания и  умения, но не умеят или не искат да ги предадат …

Липса на възможности за кариерно развитие в рамките на предприятието

Липса на финансови стимули от страна на работодателя
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анкетирани в т.ч. управителин на счетоводни предприятия в т.ч. наети в счетоводни предприятия в т.ч. наети в нефинансови предпирятия



Кои са основните аспекти на икономическата среда които влияят 
негативно върху състоянието на счетоводната професия и 

качеството на финансовите отчети?
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Преобладаващ предимно дребен бизнес при който собствениците и 
ръководителите са едни и същи лица

Икономика с преобладаващи микро и малки предприятия в които има 
един единствен счетоводител и той е и съставител на ГФО

Икономика с преобладаващи микро и малки предприятия, които не биха 
наели съставител на ГФО, ако това не се изискваше по закон

Икономика с преобладаващи микро и малки предприятия, които не се 
нуждаят от изготвяните счетоводни отчети, а само от помощ при 

обслужване на данъчните и осигурителните им задължения

Неефективен данъчен контрол 

Корупция в държавната администрация
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Според 
болшинството от 

анкетираните, 
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определя 

качеството на 
предлаганите 

услуги



Кои са основните аспекти на законодателната среда които влияят 
негативно върху състоянието на счетоводната професия и 

качеството на финансовите отчети?
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Липса на правна сигурност в следствие на многото на брой и чести 
промени в нормативните актове

Липса на сигурност в съдебната система

Законодателство с множество противоречия между различните актове

Законодателство противоречащо на европейското право

Неясни правни норми изискващи тълкования в т.ч и от Министерство на 
финансите и НАП

Данъчна практика противоречаща на съдебната

Високи прагове за задължителен независим финансов одит

Възможност за изготвяне и публикуване на съкратени форми на 
годишните финансови отчети
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анкетирани бр. съставени ГФО-та от отговорилите



Кои са основните фактори на ниво предприятие които влияят 
негативно върху състоянието на счетоводната професия и 

качеството на финансовите отчети??
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Обвързаност на възнагражденията на ръководството с финансовите  
резултати на дружеството

Недостатъчна икономическата грамотност на част от собствениците и 
ръководителите на предприятието

Натиск от страна на собствениците и ръководството на предприятията 
за свиване на данъчната основа и избягване на данъчно облагане

Ограничаване възможността на съставителя на финансовите отчети да 
консултира вземането на управленски решения, касаещи дейността …

Липсата на вътрешни системи за контрол в предприятието

Липса на програми за управление на риска от измами

Липса на счетоводна политика и план за документооборота на 
предприятията

Формално извършване или не извършване на инвентаризации на 
активите и пасивите на предприятието

Липса на финансови стимули от страна на работодателя за поддържане 
и повишаване на професионалното образование и компетентност на …
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Кой следва да контролира спазването на счетоводното 
законодателство?

Министерство на финансите
17%

НАП
10%

Национален съвет по 
счетоводсто; 24%

ИДЕС
6%

Организацияа на счетоводителите
39%

Друго
4%

69% от 
анкетираните 

смятат, че контрола 
трябва да е в 

ръцете на 
професионална 

структура



големи предприятия

средни предприятия

малки предприятия

микропредприятия
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Съставители на ГФО участници в анкетата



Приложима рамка за финансово отчитане сред дружествата чийто 
ГФО се съставят от анкетираните

НСС
97%

МСС
2%

други
1%



Предприятия ползват ли одитни услуги по доброволен одит?

Да, поне 1 от тях
21%

Да, между 2 и 5 от тях
11%

Да, между 6 и 10 от тях
1%

Да, над 10 от тях
1%

Не, ръководството и 
собствениците считат че одита 

не носи добавена стойност
36%

Не, поради недостиг на 
финансови  средства

15%

Не, поради непознаване на 
услугата

13%

Не, по друга причина
2%

66% от 
анкетираните 

съставят ГФО които 
не се одитират 

доброволно



Предприятия ползващи одитни услуги по доброволен одит го 
правят по решение на:

собствениците
46%

ръководството
16%

ръководството и 
собствениците

28%

по предложение на 
съставителя на ГФО

10%



Предприятия подлежащи на задължителен независим финансов 
одит по ЗНФО

Да, поне 1 от тях
26%

Да, между 2 и 5 от тях
13%

Да, между 6 и 10 от тях
3%

Да, над 10 от тях
0%

не
54%

неотговорили
4%



Кой избира одитора на предприятието?

Собствениците
32%

Собствениците по предложение на 
Ръководството

23%

Собствениците по предложение на 
съставителя на ГФО

42%

Друго
3%



По какви критерии се избира одитора?

Рейтинга на одитора
9%

Опит в сектора на дейност на 
предприятието

13%

По препоръка на познати
32%

На базата на лични познанства
20%

По препоръка на трети 
заинтересовани страни (банки, 

големи клиенти и др.)
3%

По решение на собствениците 
на фирмата майка

9%

Според цената
14%



Кой и по какви критерии избира одитора?
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Предпочитани доставчици на одиторски услуги

собственизци

ръководството

съставители0

2
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Голямата 
четворка Българско ОД с 

трима и повече 
одитора

Българско ОД с 
трима и повече 
одитора, което 

е част от 
одиторска 

мрежа

Българско ОД с 
един или двама 

одитора

Българско ОД с 
един или двама 
одитора, което 

е част от 
одиторска 

мрежа

Регистриран 
одитор на 

самостоятелна 
практика



Колко често се сменя доставчика на одиторски услуги?
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одиторска 
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Регистриран 
одитор на 

самостоятелна 
практика

След 1 или 2 поредни одита

След 3 поредни одита 

Между 4 и 7 поредни одита

Между 8 и10 поредни одита

Никога



Предоставени услуги от одитори и одиторски дружества
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Голямата четворка Българско ОД с 3 и повече 
одитора

Българско ОД с 3 и повече 
одитора, което е част от 
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Българско ОД с 1 или 2 
одитора

Българско ОД с 1 или 2 
одитора, което е част от 

ОМ

Регистриран одитор на 
самостоятелна практика

Одит на ГФО Одит на КГФО
Преглед на финансова информация Одит на проекти за финансова помощ
Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания



Предоставени услуги от одитори и одиторски дружества
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Контрол на дейността на дружеството Вътрешен одит Съдействие при данъчни проверки и ревизии Финансов анализ



Предоставени консултации и услуги от одитори и одиторски 
дружества
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Счетоводин консултации Счетоводни услуги

ТРЗ Услуги Данъчни консултации

Консултации и съдействие за трансферно ценообразуване Правни консултации

Консултации и услуги по ЗМИП



Кои са предимствата за ползвателите на одитни услуги?

По-висок рейтинг за предприятието, при доклад в 
който одиторското мнение не е модифицирано 

14%

Даване на увереност на собствениците, за 
качеството на работа на ръководството

12%

Даване на увереност на  ръководството, за качеството на 
работата на счетоводния отдел 

22%

Даване на увереност на съставителя на годишния 
финансов отчет, че финансовия отчет е изготвен 

според изискванията
22%

Възможност за консултации 
извън времето на изпълнение 

на одита
14%

Възможност при консултацията с одитора,  да се 
научат нови неща

14%

„Бонус“ услуги
2%



Кои са основните аспекти на независимия финансов одит по ЗНФО, 
които влияят негативно върху състоянието на счетоводната 

професия и качеството на ГФО?

• Фиктивни одити

Одиторите трябва да имат таван на брой одитирани предприятия. В момента, независимо от 
професионалната си компетентност, работят през куп за грош. Липсва прецизност. Подпис за 
възнаграждение

• Недостатъчна компетентност на членовете на одитните екипи 

• Дребнавото отношение към детайлите. Неясните одиторски стандарни и процедури

• Омаловажаване работата на счетоводителя

• Случаите на проява на субективизъм в изпълнение на професионалните задължения

• Одитът е на цифри и документи без практическа логика при решение на спорни казуси.



Модели и методи на оценка на активи и пасивите на предприятието които се 
прилагат в предприятията.

Модела на преоценената стойност за оценка на 
дълготрайните материални активи

15%

Модела на преоценената стойност за оценка на 
дълготрайните нематериални активи

7%

Модела на преоценената 
стойност за оценка на активите 

„право на ползване“
5%

Модела на справедливата стойност за 
оценка на инвестиционните имоти

11%

Модела на справедливата стойност за оценка на 
биологичните активи

4%
Преглед за наличие на индикатори за обезценка на дълготрайните активи

13%

Модела на нетна реализуема стойност за оценка 
на материалните запаси

9%

Актюерския метод
3%

Дисконтиране на очаквани бъдещи парични 
потоци

6%

Метода на ефективния лихвен процент
6%

Модела на амортизируемата стойност за 
оценка на вземанията и задължения 

7%

Модела на амортизируемата стойност за оценка на 
парични средства и парични еквиваленти

6%

Прилагат се само по настояване на одиторите
8%



Причините поради които предприятията не прилагат изброените в предходния 
слайд модели и методи на оценка на активи и пасивите на предприятието.

Прилагат се само по настояване на одиторите
9%

Не се прилагат защото липсва надеждна и наблюдаема 
входяща информация за прилагането на тези методи

6%

Не се прилагат защото съставителя счита че тези 
методи излишно усложняват отчетността

16%

Не се прилагат, тъй като съставителя не 
познава тези модели

4%
Тези модели не са част от счетоводната политика на предприятието, 
тъй като ръководството счита че тези модел не са подходящи за него

18%

Предприятието няма финансова 
възможност да наема оценители, 

актюери и други външни експерти с 
чиято помощ да приложи тези 

модели
20%

Неотговорили на въпроса
27%



Чувствате ли потребност от консултация с професионален 
счетоводител?

не
11%

рядко
4%

да
85%


