УСТАВ НА
ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ
ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ИДЕС/
Глава Първа
Общи положения
Чл. 1. Институтът на дипломираните експерт счетоводители в България, наричан за краткост по-нататък ИДЕС,
е професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители, създадена като юридическо лице на
самостоятелна издръжка със седалище в град София на основание Закона за независимия финансов одит
/ЗНФО/.
Чл. 2. Членове на ИДЕС са регистрираните одитори - физически и юридически лица, съгласно Закона за
независимия финансов одит /ЗНФО/.
Чл. 3. Към ИДЕС се създават регионални организации с членове не по-малко от 20 души регистрирани одиторифизически лица, съгласно ЗНФО. Членството е на регионален принцип.
Чл. 4. ИДЕС има кръгъл печат с надпис: "Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България” на
български език с графичен знак в средата.

Глава Втора
Цел и функции на ИДЕС
Чл. 5/1/ Целта на Института е да организира, ръководи и регулира дейността на своите членове и
упражняването на професията в интерес на обществото като независима и саморегулираща се национална
професионална институция, съгласно ЗНФО.
/2/ ИДЕС работи за международното признаване и утвърждаване на професията в т.ч. и международното
признаване на издадените дипломи.
Чл. 6. Функциите на ИДЕС са да:
1. Организира и провежда изпитите на кандидатите за получаване на диплома за дипломиран експертсчетоводител;
2. Регистрира одиторите, които получават правоспособността си, съобразно изискванията на ЗНФО, като им
издава удостоверение за регистрация;
3. Организира и провежда различни форми за повишаване на професионалната квалификация на своите
членове;
4. Организира обучение и полагане на изпити съгласно чл. 17 на ЗНФО съвместно с висшите икономически
училища.
5. Утвърждава система за контрол върху качеството на професионалната дейност на своите членове;
6. Разработва и приема професионални правила и техники за подпомагане и регулиране на дейността на своите
членове;
7.Разработва, утвърждава и актуализира професионалнио-етични норми на поведение на дипломираните
експерт-счетоводители и регистрираните одитори юридически и физически лица;
8. Организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на
счетоводството, финансовия анализ и други съпътстващи области;

9. Разработва и предлага на органите, имащи право на законодателна инициатива проекти за законови и
подзаконови нормативни актове в областта на счетоводството и одита и изразява становища пред различните
държавни органи по проекти на други нормативни актове, касаещи счетоводството и одита. Тази си функция
осъществява след обсъждане както със свои членове, така и с членове на други професионални организации;
10. Разработва и утвърждава актове, свързани с неговото функциониране;
11. Издава свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с развитието и популяризирането на
одиторската професия;
12. Представлява професията в страната и чужбина.
13. Разработва и периодично актуализира минимално цени на одиторските услуги, които се публикуват в
изданията на ИДЕС.
14. Предприема необходимите действия за реципрочно признаване на правоспособността на професията в
други страни.

Глава Трета
Членство, права и задължения на членовете на ИДЕС
Чл. 7 /1/ Членове на ИДЕС са лицата вписани в регистъра на регистрираните одитори по реда на ЗНФО.
/2/ Членовете на ИДЕС регистрирани одитори физически лица задължително членуват и в регионалните
организации.
/3/ Членовете на ИДЕС регистрирани одитори юридически лица не членуват в регионалните организации.
Чл. 8 /1/ Членовете на ИДЕС заплащат определените по размер с решение на Управителния съвет вноски,
регламентирани в ЗНФО.
/2/ Годишната вноска се заплаща не по-късно от 31 май за съответната година.
/3/Неплатилите годишна вноска до 31 май включително се считат за преустановили членството си и техните
имена се оповестяват като членове, отписани от регистъра на регистрираните одитори. Кандидатстват наново за
членове след 6 месеца. При възстановяване на членството заплащат встъпителна вноска.
Чл. 9. Членовете на ИДЕС имат право:
1. Да участват в Общото събрание на ИДЕС. При вземане на решения всеки член /физическо лице/ има право на
един глас.
2. Да избират и да бъдат избирани в органите на ИДЕС.
3. Да получават информация от ИДЕС за дейността и решенията на неговите органи и на института като цяло.
4. Да получават закрила на своята независимост, методологична и методическа професионална помощ от
органите на ИДЕС.
5. Да присъстват лично при обсъждане на поведението им в различните органи на ИДЕС и да бъдат писмено
уведомени за приетите решения.
6. Да се регистрират и да упражняват професията като свободна професия, еднолични търговци, еднолични
дружества с ограничена отговорност, както и да се сдружават за създаване на специализирани одиторски
предприятия.
7. Да ползват сътрудници при осъществяването на одита.
8. Да ползват материалната база на ИДЕС във връзка с членството си.

Чл. 10. Членовете на ИДЕС са длъжни:
1. Да заплащат редовно и в срок определените по размер вноски от Управителния съвет /УС/ на ИДЕС.
2. При упражняването на професията да спазват Закона за счетоводството /ЗС/, ЗНФО, другите закони и
подзаконови актове, касаещи професията, Устава на ИДЕС, професионалните стандарти и етични норми на
поведение.
3. Да участват добросъвестно в работата на органите на ИДЕС и да изпълняват приетите от тях решения.
4. Да поддържат постоянно професионалната си квалификация, като за целта употребяват не по-малко от 40
часа годишно.
5. Да предоставят необходимата информация и оказват необходимото съдействие на органите на ИДЕС.
6. Да представят отчети в утвърдените от Управителния съвет срокове.
Чл. 11. Членството в ИДЕС се прекратява при следните случаи:
1.При смърт на регистрирания одитор.
2. По собствено желание на членуващия, изразено писмено до Председателя на ИДЕС.
3. При отписване от регистъра на одиторите с решение на общото събрание по предложение на Управителния
съвет.
Чл. 12. Отписаният от регистъра дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства отново за
регистриран одитор по реда на ЗНФО след една година.
Чл. 13 /1/. Провинилите се членове могат да бъдат санкционирани в зависимост от характера и тежестта на
нарушението, както следва:
С порицание;
Със задължение за предприемане на определени корективни действия;
С парична глоба;
С временно отнемане на изключителното право за даване на мнение относно финансови отчети на предприятия;
С временно преустановяване на членство;
С изключване от ИДЕС.
/2/ Нарушенията, за които се налагат санкциите по ал. 1, се определят от правилата на Дисциплинарния съвет.
/3/ За наложени санкции на членове на ИДЕС се поддържа регистър, данните от който периодично се
съобщават на членовете на ИДЕС, а в случаите на лишаване от право да се изразява мнение относно
финансовите отчети – и с публично обявяване.

Глава Четвърта
Органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители
/ИДЕС/
Чл. 14 /1/. Органи на ИДЕС са:
1.Общо събрание /ОС/;
2. Управителен съвет /УС/;
3. Контролен съвет;
4. Съвет по професионалната етика;

5. Съвет за контрол по качеството на одиторските услуги;
6. Дисциплинарен съвет;
/2/ Председателят на Управителния съвет е и председател на ИДЕС.
/3/ При доказана необходимост УС на ИДЕС създава помощни комисии като утвърждава писмени правила за
тяхното функциониране и определя тяхния състав.
Чл. 15. /1/ Председателят на УС е с мандат от 3 години. Член на Института може да бъде избиран за
председател за не повече от два мандата. След освобождаването му не може да бъде избиран веднага за член на
други органи на ИДЕС.
/2/ Председателите на съветите на ИДЕС по чл. 14 /1/, както и председателите на регионалните организации са с
мандат от 3 години. Те не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. След
освобождаването им не могат да бъдат избирани в органите на ИДЕС.
/3/ Съставът на съветите на ИДЕС по чл. 14 /1/ се обновява всеки мандат с не по-малко от 1/3 /една трета/.
Членовете, които не могат да бъдат номинирани за втори мандат се определят по жребий.
/4/ Членовете на органите на ИДЕС могат да бъдат избирани за два последователни мандата по три годин.
/5/ Санкционирани членове на ИДЕС не могат да бъдат избирани в неговите органи 3 години, считано от датата
на тяхното санкциониране.
Чл. 16. Новият Устав не прекъсва регламентираната мандатност в чл. 12, ал. 1 на стария Устав. Органите,
избрани съгласно стария Устав функционират до отчетно-изборното Общо събрание през 2002 г.
Чл. 17 /1/.Общото събрание е висш ръководен орган на ИДЕС. В него участват всички членове. Общото
събрание е отчетно в края на всяка година, а в края на мандата е отчетно-изборно.
/2/ Специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори не могат да бъдат избирани в органите на
ИДЕС и нямат право на глас.
/3/ Общото събрание на ИДЕС се свиква:
1. От Управителния съвет най-малко един път на всеки 12 месеца
2. По искане на Контролния съвет или по инициатива на минимум една десета от членовете на ИДЕС.
Управителният съвет свиква веднага Общо събрание, по реда на т.3 от настоящата алинея..
3. Решението за свикване на Общо събрание, датата и мястото на провеждане на събранието и проектът за
дневен ред се публикуват в списанието на института или съобщават писмено на всички членове на ИДЕС 30
дни предварително.
4. Общото събрание е легитимно и може да приема решения, при положение, че присъстват не по-малко от две
трети от членовете на Института., имащи право на глас. Ако на събранието не присъства изискуемото се с
настоящата точка мнозинство, то се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.
5. Участието в Общото събрание може да стане и по пълномощие.
6. Общото събрание се ръководи от избран от него с обикновено мнозинство председател. До избора му,
събранието се ръководи от Председателя на ИДЕС или от неговия заместник. Решенията на Общото събрание
за избор на органите на ИДЕС се вземат с тайно гласуване, а останалите решения с явно гласуване.
Преброителите се предлагат и избират от Общото събрание. Всички решения, с изключение на тези по т.7 и т.8
от настоящата алинея се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на общото събрание.
7. Решенията за допълнения и изменения на Устава на ИДЕС се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от
присъстващите на събранието .

8. Решенията за избор на органи на ИДЕС се вземат с обикновено мнозинство от половината плюс един от
присъстващите на събранието, като избраните се подреждат по получен брой гласове.. В случай на повторно
гласуване за избрани се считат кандидатите, които са получили най-много гласове.
/4/ Общото събрание на ИДЕС:
1.Приема, допълва и изменя Устава на ИДЕС и Професионално-етичния кодекс.
2. Приема бюджета на ИДЕС и отчета на УС за изпълнението му. Бюджетът се публикува в списанието на
ИДЕС.
3. Избира и освобождава членовете на съветите на ИДЕС и Председателя на ИДЕС.
4. Ежегодно приема отчета за дейността на съветите на ИДЕС.
5. Решава създаването към ИДЕС на ЕООД за осъществяване на стопанска дейност и утвърждава неговия
управител и контрольор.
6. Отзовава предсрочно членове на съветите на ИДЕС, ако те не изпълняват ефективно своите функции.
7. Приема решения за разпореждане с недвижимите имоти на ИДЕС.
8. Приема решения и по други въпроси, включени в дневния ред.
Чл. 18 /1/ Управителният съвет на ИДЕС се избира от Общото събрание с тайно гласуване в състав от 9 души
заедно с Председателя на ИДЕС, който е по право член на съвета.
/2/ Управителният съвет организира и ръководи текущо дейността на ИДЕС като работи по утвърден от него
годишен план. Свиква се на заседания не по-малко от един път на два месеца от Председателя на ИДЕС, а при
негово отсъствие от заместник-председателя. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината му
членове. Заседанията се ръководят от председателя, респ. от заместник-председателя при отсъствие на
председателя.
Председателят по контролния съвет присъства по право
При необходимост на заседанията присъстват председателите на съвети и председателите на регионалните
организации. Те нямат право на глас при вземането на решения.
/3/. Управителният съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира спазването на Устава на ИДЕС.
2. Приема мандатна програма и информира Общото събрание.
3. Ръководи методологически и методически регионалните организации и съветите на ИДЕС /без контролния
съвет/.
4. Приема щата на ИДЕС по предложение на изпълнителния директор.
5. Избира заместник-председател на Управителния съвет и утвърждава изпълнителен директор. Функциите на
изпълнителния директор се определят от Управителния съвет.
6. Утвърждава правилата и състава на помощните комисии, съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава.
7. Приема правила и ред за обучението на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители и провеждането
на изпити за придобиване на правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители.
8. Организира осъществяването на научно-изследователската и учебната дейности по въпросите на
счетоводството и одита.

9. Гарантира правата на членовете на ИДЕС да използват материалната база на ИДЕС за своята професионална
дейност.
10. Организира и осъществява контактите със сродни международни и национални организации, както и с
държавните органи.
11.Утвърждава отписването от регистрите на ИДЕС на провинилите се членове съгласно т. 3 на чл. 11 от
настоящия Устав.
12. Утвърждава структурата, щата и приема финансовите отчети на създаденото към ИДЕС ЕООД за
осъществяването на стопанска дейност.
13. Отчита се за дейността си пред Общото събрание на ИДЕС.
14. Изпълнява и други функции, възложени му с решение на Общото събрание на ИДЕС.
/4/ Председателят на ИДЕС:
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
2. Представлява ИДЕС пред държавните органи, пред обществени и други недържавни организации в страната
и в чужбина.
3. Сключва и прекратява трудовите и гражданските договори с всички служители и сътрудници на ИДЕС.
4. Издава наказателни постановления по реда на глава девета Нарушения и наказания от ЗНФО.
5. Изпълнява и други функции, възложени му с решение на Управителния съвет.
6. Когато Председателят на Управителния съвет не е в състояние да изпълнява функциите си, те се поемат от
заместник-председателя до провеждането на следващото Общо събрание.
Чл. 19 /1/. Контролният съвет се избира от Общото събрание с тайно гласуване в състав от 5 души, които
избират измежду си председател и заместник-председател.
/2/ Заседанията на контролния съвет се свикват от неговия председател, а в негово отсъствие от заместникпредседателя не по-малко от 1 път на три месеца. Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват
повече от половината му членове.
/3/ Контролният съвет работи по утвърден от него годишен план и правила и процедури, приети от него.
/4/ Контролният съвет:
Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дейността на УС и органите на Института.
Контролира спазването на Устава на ИДЕС.
3. Контролира изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на ИДЕС и стопанисването на
имуществото.
4. Дава писмено заключение за годишния финансов отчет на ИДЕС и отчета на УС за управлението.
5. Свиква Общо събрание на ИДЕС, когато установи противозаконни или противоуставни действия на УС или
на Председателя на ИДЕС.
6. Изисква писмени обяснения от длъжностните лица, членовете на УС и другите органи при проверката на
документацията на ИДЕС.
7. Функциите на Председателя на Контролния съвет се определят от Контролния съвет.
8. Отчита се за своята работа пред Общото събрание на ИДЕС.

9. Председателят на контролния съвет участва в заседанията на УС.
Чл. 20 /1/. Съветът по професионална етика се избира от Общото събрание с тайно гласуване в състав от 5
души, които избират измежду си председател и заместник-председател.
/2/ Заседанията на съвета се свикват от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя не помалко от 1 път на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината членове.
/3/ Съветът по професионална етика работи по правила, приети от Общото събрание на ИДЕС.
/4/ Съветът по професионална етика контролира изпълнението на професионално-етичния кодекс на ИДЕС.
Предлага промени в неговото съдържание за утвърждаване от Общото събрание.
/5/ Контролира наличието на конфликт на интересите по отношение избраните членове на ИДЕС в неговите
органи.
/6/ Сезира писмено Дисциплинарния съвет за нарушения на професионално-етичния кодекс.
/7/ Отчита се за своята работа пред Общото събрание на ИДЕС.
Чл. 21 /1/. Съветът за контрол върху качеството на одиторските услуги се избира от Общото събрание с тайно
гласуване в състав от 9 души, които избират измежду си председател и заместник-председател.
/2/ Заседанията на съвета се свикват от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя не порядко от 1 път на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината членове.
/3/ Съветът за контрол върху качеството на одиторските услуги работи по утвърден от него годишен план,
правила и процедури, приети от Общото събрание на ИДЕС.
/4/ Съветът за контрол върху качеството на одиторските услуги взема мотивирано решение за констатираните
нарушения на приетите от Общото събрание правила и процедури и предлага на дисциплинарния съвет за
санкции провинилите се членове.
/5/ Ежегодно утвърждава необходимите контрольори за осъществяването на дейността си по предложение на
регионалните организации.
/6/ Контролира наличието на конфликт на интереси при осъществяване на одиторска дейност от регистрираните
одитори – физически и юридически лица.
Чл. 22 /1/. Дисциплинарният съвет се избира от Общото събрание с тайно гласуване в състав от 7 души, които
избират измежду си председател и заместник председател.
/2/ Заседанията на съвета се свикват от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя не порядко от 1 път на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината членове.
/3/ Дисциплинарният съвет работи по утвърдени от него правила и процедури.
/4/ Определя нарушенията и предлага санкците на провинилите се членове на Института, като за целта, ползва
юридическа консултация. Съставя актове за установяване на нарушения по утвърден от него образец.
/5/ Решенията за съставяне на актове за нарушения се вземат с обикновено мнозинство. В едноседмичен срок от
съставянето им актовете се предоставят на Председателя на ИДЕС за издаване на наказателни постановления
по реда на Глава девета “Нарушения и наказания” от ЗНФО.
/6/ Отчита се за своята дейност пред Общото събрание на ИДЕС.
Чл. 23. Решенията на съветите на ИДЕС се вземат с обикновено мнозинство. При равен брой гласове "за" и
"против" гласът на председателя на съответния орган се брои за два гласа.

Чл. 24. Съветите на ИДЕС се самосезират, въз основа на информация от публични източници, касаеща
дейността на Института и на неговите членове.
Чл. 24 а. Когато член на някой от съветите по чл. 14, ал. 1, т.т. 2,3,4,5 и 6 по собствено желание или по други
причини престане да изпълнява функциите си, съветът се попълва с кандидат, имащ най-много гласове “за” от
неизбраните за членове на съответния съвет лица, като се ползва информацията от протокола на Общото
събрание за избора. Ако всички предложени кандидати са били избрани, се провежда избор от Общото
събрание по предвидения ред.
Чл. 25. Конфликт на интереси е налице тогава, когато една функция на член на органите на ИДЕС влиза в
противоречие с друга едновременно изпълнявана функция и това води до създаване на условия за нарушаване
на безпристрастността, личното облаогодетелстване и служене в интерес на трети лица, членове и нечленове на
ИДЕС.

Глава Пета
Дипломирани експерт - счетоводители
Чл. 26 /1/. В ИДЕС могат да членуват и дипломираните експерт-счетоводители, нерегистрирани одитори.
/2/ Членството се урежда по предвидения в ЗНФО ред за регистрираните одитори.
/3/ При членуването се заплащат утвърдените от УС вноски за регистрираните одитори - физически лица.
Чл. 27 /1/ Членовете на ИДЕС дипломирани експерт - счетоводители не могат да бъдат избирани в органите на
ИДЕС, създадени съгласно ЗНФО.
/2/ Членовете на ИДЕС дипломирани експерт - счетоводители съблюдават всички права и задължения,
регламентирани за регистрираните одитори - физически лица.

Глава Шеста
Финансиране и бюджет
Чл. 28 /1/ ИДЕС осъществява дейността си въз основа на самоиздръжка.
/2/ Финансирането на дейността на ИДЕС се осигурява от:
Получени вноски от членовете на ИДЕС;
Приходи от курсове и изпити;
Приходи от абонамент и от издателска дейност;
Приходи от извършване на услуги;
Приходи от санкции, налагани от ИДЕС;
Приходи от дарения;
Други приходи.
/3/ Средствата на ИДЕС се изразходват съгласно утвърдения бюджет за финансовата година За възлагани
външни услуги на стойност над три хиляди лева се провежда конкурс с минимално представени три оферти:
/4/ Всички приходи и разходи се планират предварително в бюджета на ИДЕС. Могат да настъпят следните
промени:
1. По решение на УС трансформиране на разходите съобразно конкретни потребности
2. По решение на УС получаване на банкови кредити за развитие на материалната база на ИДЕС в размер до
35% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи.
3. По решение на Общото събрание на ИДЕС получаване на банкови кредити за развитие на материалната база
в размер над 35% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи.
/5/ Бюджетът не може да се съставя с дефицит, който да се покрива с привлечени средства.

Глава Седма
Обучение, изпити и квалификация
Чл. 29 /1/. Обучението на кандидатите се осъществява по утвърдена от УС план-програма и сертифицирани
лектори.
/2/. Организацията и провеждането на изпитите се контролират от Председателя на ИДЕС, Председателите на
изпитните комисии и Контролния съвет.
Чл. 30. В комисиите по Търговско право, данъци и социално осигуряване участват и членове на ИДЕС.
Чл. 31. Ежегодно УС на ИДЕС определя по какъв начин да се реализират задължителните 40 часа за
поддържането и актуализирането на квалификацията на регистрираните одитори.
Чл. 32. В организираните курсове за поддържане на квалификацията могат да участват като заплащат
съответната такса и дипломирани експерт-счетоводители, които не са членове на Института.

Глава Осма
Регионални организации
Чл. 33 /1/ Създадените регионални организации, съгласно чл. 3 на настоящия Устав избират собствено
ръководство на Общо събрание, състоящо се от председател, секретар и контрольор.
/2/ Общото събрание:
Избира с явно гласуване с болшинство председател, секретар и контрольор;
Утвърждава и предлага контрольори по качеството за утвърждаване от Съвета за контрол върху качеството на
одиторските услуги.
Утвърждава бюджета на организацията.
Определя размера на допълнителните годишни вноски за регионалната организация.
Чл. 34. УС приема правила за дейността на регионалните организации.
Чл. 35. Председателят на регионалната организация ръководи текущо нейната дейност, а в негово отсъствие
функциите се изпълняват от секретаря на организацията. Председателят и секретарят ежегодно разработват
бюджета на регионалната организация и го представят за информация на УС на ИДЕС след утвърждаването му
от Общото събрание но регионалната организация.
Чл. 36. Контрольорът контролира спазването на Устава и бюджета от регионалната организация. За
констатираните нередности уведомява писмено председателя на организацията и УС на ИДЕС.
Чл. 37. За своята дейност председателят, секретарят и контрольорът се отчитат пред Общото събрание на
регионалната организация.

Допълнителни разпоредби
§ 1. За професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители се утвърждава денят 17 април.
§ 2. Този устав влиза в сила от датата на неговото приемане от Общото събрание на ИДЕС и отменя действащия
до този момент Устав.

Настоящият Устав е приет от Общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители,
състояло се на 17 април 2002 г.

