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Държавно пред-
приятие „Радо-
активни отпадъ-

ци“ проведе двудневен 
обучителен семинар с 
представители на РСМ 
Груп България в лицето 
на Изабела Джалъзова - 
Управляващ партньор, 
Председател на БОД, 
Директор „Одит и свър-
зани с одита услуги”.

Изабела Джалъзова 
притежава повече от 17 
години професионален 
стаж в областта на оди-
та и свързаните с оди-
та услуги; счетоводство; 
бизнес и данъчно кон-
султиране.

По време на двуднев-
ния семинар, провел се 
в Козлодуй, всички слу-
жители на  финансово-
счетоводния отдел на 
ДП РАО имаха възмож-
ност да разискват теку-
щи въпроси, свързани 
със счетоводната дей-
ност на предприятие-
то и да участват в дис-
кусии и консултации с 
доказани специалисти 
в сферата на финанси-
те и счетоводството, във 
връзка с представянето, 
онагледяването и остой-

ностяването на уникал-
ните процеси, извърш-
вани в предприятието 
– извеждане от експлоа-
тация на спрени ядрени 
мощности.

Именно уникалният 
процес по извеждане от 
експлоатация на спре-
ни ядрени мощности в 
единствената българска 
атомна електроцентра-
ла, за който няма финан-
сово-счетоводен аналог 
по света, е и поводът за 
обучителния семинар от 
доказани в световен ма-
щаб специалисти: „Пово-
дът за посещението ни в 
Козлодуй  е във връзка 
с увеличаване обема на 
работа и специфичния 
характер на дейност-
та - стартиране на дей-
ностите по извеждане 
от експлоатация и съ-
ответно необходимостта 
тези процеси да бъдат 
отразени вярно и чест-
но във финансовите от-

чети така, както трябва 
да бъде и се изисква от 
международните стан-
дарти и от самото пред-
приятие, което действа 
и спазва необходимите 
счетоводни стандарти.
Това е първата ни ра-
ботна среща, с която се 
стартира и специфична-
та работна политика на 
предприятието по отно-
шение на счетоводните 

процеси“, каза в стар-
та на семинара Изабела 
Джалъзова.

Консултантите и обу-
чителният екип в рамки-
те на два дни се срещна-
ха с почти целия състав 

на финансово-счетовод-
ния отдел на ДП РАО, 
като водещ на меропри-
ятието бе Маргарита 
Коркинова – финансов 
директор на ДП РАО. 

„Това е уникално пред-
приятие и на практи-
ка няма стандарти, 
които да обхванат него-
вата дейност. За да бъде 
всичко изрядно, раз-
работването на такава 

специфична счетовод-
на политика за такава 
уникална организация 
е истинско предизвика-
телство“, сподели още 
Джалъзова. 

Правила и насоки, до-

бри практики и т.н. се 
оказва, че не същест-
вуват. България отново 
е сама и сама се бори с 
правилата на междуна-
родното законодател-
ство и „изковаването“ 
на добри управленски 
решения, резултатна 
дейност и финансов ре-
зултат: „В съвременния 
ни свят не съществуват 
правила и насоки. С ДП 

РАО във взаимодейст-
вие с нашите усилия 
създаваме нещо уникал-
но – счетоводното отра-
жение на единствени по 
рода си процеси, които 
се изпълняват в страна-

та и света. Това е голя-
мо предизвикателство 
– ние сме одитори на го-
лям брой предприятия, 
но ДП РАО няма аналог 
в страната. Всичко, ко-
ето се прави в счетовод-
ната политика е нова-
торство“, са още част от 
думите на представите-
лите на фирмата за сче-
товодни, одиторски и 
консултантски услуги. 

По време на двуднев-
ния семинар много-
кратно е коментирано, 
че в световен мащаб не 
съществуват нито добри 
практики, нито указа-
ния относно счетовод-

ната дейност при такъв 
вид уникални процеси в 
едно предприятие (про-
цесите по извеждане от 
експлоатация на спре-
ни ядрени мощности). 
Процесите в ДП РАО са 
специфични и уникал-
ни, за които същест-
вуващите счетоводни 
стандарти са недоста-
тъчни и не могат да ги 
покрият. Всяка дейност 
в предприятието тряб-
ва да има отражение в 
счетоводните справки, 
които след това пък да 
са в полза на ръковод-
ните органи: „Процеси-
те в ДП РАО трябва да 
бъдат финансово и точ-
но отразени в съответ-
ните отчети, за да бъде 
ясна и точна предста-
вата за състоянието на 
дружеството. Извежда-
нето от експлоатация и 
погребването на акти-
втите всъщност е доста 
трудоемък процес, кой-
то освен това не е регла-
ментиран и не влиза в 
установените стандарти 
на счетоводните прак-
тики в света“, допълни 
още към темата Джалъ-
зова. 

За край и за това дали 
са скучни счетоводите-

лите и тяхната работа:
„Нашата дейност е 

специфична и интерес-
на. Ние като независи-
ми одитори, оказващи 
необходимото съдей-
ствие, за да се види 
дали има вярно отраже-
ние на международни-
те финансови стандар-
ти, също се чувстваме 
отговорни. За нас беше 
от особено значение и 
изключително полезна 
обстойната обиколка на 
звената на ДП РАО, къ-
дето „отблизо“ видяхме 
процесите, които всъщ-
ност осчетоводяваме. 
Радваме се, че работим 
тясно с целия счетово-
ден отдел на предприя-
тието и  срещаме пълно 
разбиране. Хората имат 
огромно желание да ра-
ботят, да съдействат 
и да се включат в този 
така сложен процес, в 
който всички сме нова-
тори“. ◄

Извеждането от експлоатация 
през погледа на счетоводителя

Изабела Джалъзова: Работата на 
счетоводителя не е скучна 

„По принцип работата 
на счетоводителите 
беше скучна в едни 

по-далечни времена. В послед-
ните години, когато в Бълга-
рия навлязоха международни-
те счетоводни стандарти, един 
счетоводител трябва да проя-

ви много творчество и артис-
тичност. Работата не е просто 
едно изготвяне на счетовод-
ни данни, а изкуство да се из-
готви реален финансов отчет 
на дадена фирма или пред-
приятие, спазвайки междуна-
родните стандарти от около 4 

000 страници... То тогава ра-
ботата на един счетоводител 
едва ли може да се класифи-
цира като „скучна“. Смяната 
на законодателството в Бълга-
рия пък ни принуждава да че-
тем почти денонощно, така че 
няма скука!“


