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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА ОДИТА В УСЛОВИЯ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Гл. ас. д-р Руслана Димитрова
Въведение
Несъстоятелността за българските предприятия става актуална след 1989
г., когато стартират процесите, свързани с преструктурирането на икономиката,
трансформацията на собствеността и промяната на модела за управление и
адаптация в условия на пазарна среда.
Интересът към процесите, свързани с нея, се засилва след 2008 година,
поради последиците от глобалната финансово-икономическа криза. В резултат
на кризата в нашата страна “броят на обявените в несъстоятелност предприятия нараства близо два пъти, в сравнение с целия преходен период, а през 2012
година с 5,6 пъти повече, спрямо 2008 година“ (Стоянова, 20.12.2014).
Фалитът на КорпоративнаТБ през 2014 г. засили обществения натиск към
институциите и изведе на преден план, както икономическата и социалната
същност и значимост на несъстоятелността като правен институт и процес,
така също открито постави въпроса за качеството и технологията на одита и
отговорността на одиторите.
Отбелязаните обстоятелства определят мотивите за избор на темата на
статията. Основната изследователска теза е: в условия на поредица от обявени в несъстоятелност финансови и нефинансови предприятия нараства необходимостта от усъвършенстване на технологията на независимия финансов одит.
Постигането и е свързано с решаването на следните конкретни задачи:
теоретична обосновка на несъстоятелността; извеждане на технологичните
особености на одита в производство на несъстоятелност и възможностите за
неговото усъвършенстване.
1. Теоретична обосновка на несъстоятелността
Исторически възникването на несъстоятелността като правна категория
се свързва с Римското право. В наше време концепцията за несъстоятелност е
ключова за правната и икономическата практика на развитите страни. Тя се
изследва и анализира, както като икономическа и правна категория, в основата
на която е неплатежоспособността на длъжника, така също и като процес, т.е.
система от икономически и юридически отношения, които изискват управление
и регулиране.
В научната литература по право несъстоятелността се определя като правна
категория и се характеризира като процесуален правен институт нормативно
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уреден със закон1. Правните норми, отнасящи се до несъстоятелността, имат
за цел да:
 гарантират защита на кредиторите от неплатежоспособни и некоректни
длъжници;
 минимизират рисковете, свързани с предприемаческата дейност;
 ликвидират неефективните предприятия и преструктурират икономиката;
 променят модела на управление на предприятията и бизнес-поведението на мениджъри и собственици.
Анализът на законодателството по несъстоятелността на развитите страни (Костина, 15.12.2014) показва, че при нейното регулиране се отчитат интересите както на кредиторите, така също на длъжниците и другите участници в
процеса. За целта се включват и оздравителни процедури, целящи запазване на
бизнеса или подпомагащи класическия механизим за разпродажба и осребряване на имуществото при фалит.
В теорията и практиката на правото са известни различни системи за регулиране на несъстоятелността като правен институт (Эпштейн, 20.12. 2014), а
именно:
 система, която изцяло е в защита на кредиторите – основната й цел е да
се защитят интересите на кредиторите, характерна е за Англия, Хонконг, Израел, Австралия;
 система, която умерено защитава кредиторите – определя се от етапа
на развитие на икономиката. Тя е в основата на търговското законодателство на Германия, Финландия, Норвегия, Япония;
 неутрална система – основната цел на законодателството при нея е да
отчете интересите на кредитора и длъжника при спазване на правилото
за „златната среда“ – свойствена е за САЩ, Русия, Италия, Дания, Чехия, България;
1

Например, в България се регламентира в: Търговски закон, (чл. 607 - 760) обн. ДВ, бр. 48 от 18
юни 1991 г. , посл. изм. ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г. За неуредените в ТЗ отношения се прилага
ГПК, обн. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г. посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г. За някои
видове търговски дружества се открива производство по търговска несъстоятелност по специален ред, а ТЗ се прилага субсидиарно. Такива са: банките – Закона за банковата несъстоятелност,
обн. ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г.;
застрахователните дружества – Кодекса за застраховането, обн. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005
г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г.; осигурителните дружества – Кодекса за
социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 107 от
24 декември 2014 г. В производство по търговска несъстоятелност могат да се обявяват и
юридически лица с нестопанска цел (по силата на специални разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел обн. ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 42 от 5 юни
2009 г.), както и кооперациите (по Закона за кооперациите, обн. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999
г., посл. изм. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г.). За някои категории търговци обаче не може да се
открива производство по търговска несъстоятелност Това са: публични предприятия, които
упражняват държавен монопол;търговци, които са публични предприятия, създадени с особени
закони. (Закона за горите, обн. ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28 ноември
2014 г).
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 система, която умерено защитава длъжника – целта на системата е,
както справедливо разпределение на имуществото на длъжника между
кредиторите, така също да се постигнат определени макроикономически задачи – присъща е за Гърция, Испания, Белгия;
 система, която радикално защитава длъжника - целта е да се запази
бизнеса на длъжника и работните места. Недостатъкът на тази система е, че стремежът да се запазят предприятията на всяка цена не се
оказва ефективен за развитието на икономиката. Прилагана е във Франция, но в средата на 80-те години от XX в. същата е преориентирна към
система, която умерено защитава кредиторите.
При изследването на правните аспекти на несъстоятелността се подчертава необходимостта от разграничаване на свързаните с нея понятия и категории като: неплатежоспособност, фалит, ликвидация, преобразуване, саниране.
Най-често дискусията се отнася за категориите несъстоятелност и фалит. Разграничават се две противоположни теории. Първата група автори (Слепышев,
20.12.2014) разглеждат двете понятия като синоними и се аргументират по следния начин: използват се като единна терминология в законодателството; несъстоятелността е събитието, зафиксирано в съда, а фалитът е процедурата. Втората група автори (Суслова, 2004) приемат, че независимо от факта, че понятията
се намират в диалектическа връзка и имат единна същност, те са различни,
защото обявяването на длъжника в несъстоятелност не означава фалит, а той е
нейното пределното състояние.
В практиката са възможни и други процедури за изход от несъстоятелността като саниране, преобразуване, ликвидация.
Правната теория е полезна за: регулирането на несъстоятелността: организационно-правните процедури за нейната реализация и разграничаване на нейните етапи. Тя оказва влияние и на организацията, документирането, оценяването и отчитането на финансово-счетоводни процеси и свързаните с тях данъчни задължения.
Поставените дискусионни въпроси провокират учените да изследват икономическата същност на несъстоятелността и нейната връзка с кризисните
процеси, влияещи на устойчивото равитие на предприятието. Прилагайки системния подход, някой автори (Рондарь, 18.12.2014) въвеждат понятието икономическа несъстоятелност и я определят като сложна система, която търпи влиянието на вътрешните и външните фактори на средата, в която функционират
предприятията. Разграничават я на пазарна, производствена и финансова, като
приемат, че нейното развитие преминава през следните етапи: латентна икономическа несъстоятелност; икономическа неустойчивост; висок риск от фалит;
преход от икономическа към правна несъстоятелност и разрешаване на възникналите противоречия чрез правни процедури; фалит.
Други автори (Darling, JD., Seristц, H. and Gabrielsson, M., 15.12.2015; Дягель, 2008; Жданов, 15.12.2014) въвеждат понятието „системна несъстоятелност“ на преприятието и приемат, че несъстоятелността е състояние на неговите основни подсистеми и тяхното взаимодействие, при което се блокира разви-
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тието им и настъпва необратим процес на нарушаване на неговата устойчивост
и функциониране. Тези автори свързват причините за възникването на несъстоятелността с жизнения цикъл на предприятието и кризисните явления, които
съпътстват неговото устойчиво развитие. Изследването на икономическото
съдържание на несъстоятелността позволява на авторите да систематизират
причините за нейното възникване по следния начин: външни – групирани на принципа STEP(PEST)-анализ (политически, технологични, социални, външноикономически); пазарни; вътрешноикономически; финансови; управленски.
Според тези автори, свързването на несъстоятелността с кризисните ситуации и техните причини позволява да се формулират и използват механизми
за изход от кризата, а несъстоятелността може да се диагностицира и прогнозира. Те свързват нейното проявление с трите кризи, характерни за развитието
на предприятието: финансова; управленска и икономическа и разграничават
следните периоди в нейното развитие: предкризисен период, период на остра
криза и период на хронична криза.
През първия период протича управленска криза, която е проявява като
стратегическа и структурна и има изразена тенденция да премине във финанасова криза. В периода на остра криза се проявява финансовата криза и се
наблюдава тенденция на рязко спадане на ликвидността и временна неплатежеспособност. За периода на хроническата криза е характерно, че финансовата
криза преминава в икономически–правна криза, която се характеризира с неплатежоспособност, несъстоятелност и фалит. Във времето има възможност
да се наблюдава динамиката на кризисните явления, като се разграничи моментът на преход от неплатежоспособност в несъстоятелност и фалит. Критичното състояние на предприятието се определя от т.нар. „точка на разклонението“, където процесът може да се развие по две траектории: фалит и ликвидация
или финансово оздравявяне и нормално функциониране.
Целите в този времеви период са: ликвидация на губещи предприятия; саниране на предприятия, където кризата може да се овладее; защита на интересите на кредиторите и длъжниците.
Положителните страни на икономическата теория се свеждат до:
 изследване на несъстоятелността не само като състояние, а и като процес, динамичнен във времето и преминаващ през няколко етапа;
 възможности за диагностициране и разпознаване на симптомите, отнасящи се до неплатежоспособност, несъстоятелност и фалит;
 разпознаване, анализ и оценка на рисковете, които предизвикват кризисни състояния, свързани с развитие на предприятието;
 предприемане на адекватни действия и използване на подходящи механизми за оздравяване на бизнеса и програми за изход от кризата.
Интерес представляват и проучванията, отнасящи се до социалната
същност и проявление на несъстоятелността. В България е изследвано нейното
проявление като социален феномен и се доказва, че несъстоятелността се проявява в следните четири маски: на опозоряване (стигматизация); на раздържавяване; на умишлен фалит; на преодоляване на стигматизацията и даване на
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втори шанс (Стоянова, 20.12.2014). Полезността на тази теория се изразява във
възможността да се разграничат: социалната отговорност на участниците в
процеса; произтичащите конфликти на интереси и възможност за защита на предприемачите, като им се даде шанс да продължат бизнеса.
В резултат на направения преглед на прилаганите подходи при изследването на несъстоятелността като социална, управленска, правна и икономическа
категория може да се обобщи следното:
За целите на одита несъстоятелността следва да се изучава комплексно, защото всяко от посочените направления е значимо за неговото осъществяване и усъвършенстване. Познаването на:
 правната същност е от значение за правилния подбор на доказателствата при одита и разграничаването на отговорностите в цялостния процес,
отнасящ се до несъстоятелността;
 икономическата същност позволява да се изследва: връзката на кризисните състояния в развитието на предприятието и несъстоятелността; приложението на диагностиката за целите на одита; възможностите
за усъвършенстване на технологията на одита, неговата стандартизация и програмно осигуряване.
 социалната същност дава възможност да се проучи: ролята и значимостта на одита, усъвършенстването на неговите функции и отговорността
на одиторите в този процес.
2. Технологични особености на одита в условия на производство
по несъстоятелност и възможности за неговото усъвършенстване
Одитът в условия на несъстоятелност се характеризира с редица особености, които в практиката се отчитат от одиторите при оценката на приложението на принципа за действащо предприятие, тестването на финансово-счетоводните процеси, свързани с несъстоятелността и оценките на активите, вземанията и задължения. Осъществяват се процедури, предвидени по закон, отнасящи се до резултати от инвентаризации, структура на капитала, осребрената маса
и защита на кредиторите.
Преди да бъдат обявени в несъстоятелност, предприятията изпитват финансови затруднения. Поради тази причина редица автори (Динев, 2014; Вейсел,
2012; Панков, 20.02.2015) считат, че през този етап от развитието на предприятията, освен финансов, следва да се осъществява и диагностичен одит. Те го
определят като „системен процес за набиране и обработка на информация, с
помощта на специални методи за оценка на причините, характера и дълбочината на кризата в развитието на предприятието с цел разработване, наблюдение и
оценка на ефективността на антикризисната програма“ (Ковалева, 2003). За този
вид одит са характерни качествата на операционен управленски одит. Приема
се, че диагностичният одит протича последователно през няколко етапа: подготовка; планиране; диагностика; разработване на антикризисна програма; контрол
на нейното изпълнение и оценка на ефективноста на програмата; докладване.
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За разлика от финансовия одит, където основната цел е да се оцени приложим ли е принципът за действащо предприятие, целта при този вид одит е да се
предложи изход от кризата. За да се изследват, анализират и оценят причините,
довели до нея, тя се изследва в следната последователност: анализ на причините и факторите за неплатежоспособността и финансовата нестабилност; диагностика на състоянието и развитие на кризата във времето; обосновка за разработване на антикризисна стратегия и програма; мониторинг и оценка на изпълнението на приетата програма.
На този етап, освен познатите за финансовия одит аналитични процедури
за набиране и обработване на информация, се използва диагностиката с цел
анализи, оценки и набиране на доказателства, които да характеризират спецификата на кризата, протичаща в предприятието, нейното развитие във времето,
връзката £ с несъстоятелността и възможен изход от нея. Диагностицирането
на несъстоятелността включва:
 набиране и обработване на надеждна информация за анализ на финансовото и икономическото състояние на предприятието;
 идентификация и оценка на рисковете въз основа на счетоводната и статистическата информация, за да се разкрият симптомите на несъстоятелността;
 прилагане на аналитични одитни процедури за оценка на платежоспособността и задлъжнялостта;
 обосновка на система от показатели за оценка на финансовото състояние на предприятието в рамките на счетоводния модел с изполването
на система от финансови коефициенти и в рамките на финансовия модел
с използването на показатели в следните три насоки за: растеж, възвръщаемост и остатъчен доход (Касърова, 2005);
 количествено и качествено определяне на финансовото състояние на
предприятието въз основа на избраната система от показатели, като се
използват интегрални системи от показатели, включени в модела Дюпон за оценка на платежоспособността, Z-коефициент на Алтман, модел
за ранжиране на предприятията, методика за предсказване на банкрут с
отчитане спецификата на отрасъла, икономическа добавена стойност –
EVA и други (Касърова, 2005);
 документиране на резултатите от диагностика и подготовка на антикризисните мерки за включване в оздравителната програма.
Качеството на диагностичния одит се гарантира с работни документи, а
резултатите се оформят в доклад, където се посочва: кой е възложителят на
диагностичния одит; целите на одита; кратко описание на ситуацията преди
одита; описание на одитните процедури и резултатите от тяхното прилагане;
кратко описание и оценка на антикризисната програма; прогноза за основните
финансово-икономически показатели характеризиращи финансовото състояние
и оценка на вероятността от възникване на нови заплахи, свързани с несъстоятелността.
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Интерес за теорията и практиката представляват особеностите в технологията на финансовия одит в предприятия, обявени в производство по несъстоятелност, и свързаните с нея процеси като саниране, външно управление (синдик), ликвидация, фалит.
При протичането на тези процеси действащите счетоводни и одиторски
станадарти не могат да се приложат в цялост, защото са съобразени с принципа
за действащо предприятие, който не винаги е приложим в предприятия за които
е открито производство по несъстоятелност.
Част от счетоводната практика в нашата страна се базира на СС13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност (Счетоводен стандарт 13, 15.12.2014 ),
а за останалите, според характера на предприетите действия за преобразуване
на предприятието във връзка с приетите оздравителни процедури, важи действащото счетоводно законодателство и стандарти.
Предизвикателствата за одиторите са различни по своя характер и обхващат цялостния одитен процес от планирането до неговото приключване. При
планирането на одита се обръща внимание на събития и факти, които поставят
под съмнение прилагането на принципа действащо предприятие. Те са от значение при отчитане на одиторския риск, обхвата и характера на одиторските процедури и необходимото време за одит. Освен това, одиторът не оценява само
ГФО, а и приетата оздравителна програма, ликвидационен баланс, план за дейността на синдика, разпределението на осребрената маса, както и рисковете за
потенциални нарушения на правата на кредиторите, длъжника и персонала. На
всеки един от етапите от производтвото по несъстоятелност не са изключени и
действия, определени от закона за престъпления, затова одиторите следава да
отчитат и този риск.
Характерът на протичащите процедури, отнасящи се до несъстоятелността и нейните етапи на протичане, оказват пряко или косвено влияние на технологията на одита. При наличие на процедура, отнасяща се до саниране (Държавен
вестник, 18.12.2014) на обявеното в несъстоятелност предприятие, одиторът
последователно извършва:
 Анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието, за
да сe изяснят причините за откриване на производство по несъстоятелност.
 Оценка на капиталовата структура и промените в капитала.
 Оценка на неплатежоспособността и структурата на задлъжнялостта.
 Проверка на приетата оздравителна програма в следните направления:
инициатор за санирането; средства за санирането и техните източници;
начини за саниране, конкретни планирани и осъществени оздравителни
действия и тяхното документиране.
 Оценка на правните и счетоводните характеристики на предприетите
форми за саниране.
 Оценка на ГФО дали е в съответствие с действащото законодателтво,
счетоводни стандарти и принципа за действащо предприятие.
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 Анализ на регионалната и социалната значимост на предприятието.
 Оценка на стила на управление и компетенциите на мениджърите.
При извършване на одит на етапа, когато е назначено външно управление
– синдик (Държавен вестник, 18.12.2014), одиторът предприема действия и процедури за съответствие, за да потвърди достоверността на:
 Финансовия отчет до периода за управление от синдик и за периода на
управление от синдика;
 Плана и отчета на синдика за извършените по него действия дали са в
съответствие с предварително възложените му пълномощия и действащо законодателство;
 Предприетите действия от страна на синдика за възстановяване на платежоспособнотта и тяхното документиране;
 Закрити производства и дейности и какви са основанията по закон за
предприемане на тези действия;
 Продажба на имущество, как е осъществена и документирана;
 Организацията на документооборота и счетоводството дали са в съответствие със законно предвидените за случая стандарти.
В условията на саниране и управление от синдик, след изпълнение на оздравителната програма, има две възможности: прекратяване на производството
по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност с последващо осребряване и разпределение на имуществото. Също така следва да се отчита и фактът,
че след удовлетворяване на кредиторите, предприятието може да бъде заличено или дейността му да бъде възстановена с останалата част от имуществото.
Технологичните особености на одита се определят и от икономическите и
правните различия между несъстоятелността и ликвидацията. Тези два процеса са много сродни, но между тях има съществени различия, които се отчитат
при одита. Независимо от кого е инициирана, несъстоятелността има винаги
принудителен характер, а ликвидацията е доброволна, освен в случайте за прекратяване на дейността по решение на съда. Синдиците се назначават и контролират от съда по несъстоятелност, а ликвидаторите се избират и вписват в
търговския регистър и дейността им е самостоятелна. Всеки търговец може
да бъде обявен в несъстоятелност, а ликвидацията е процедура, свързана с
прекратяването на търговската дейност.
Протичането на процеса ликвидация не изключва възможността предприятието да бъде обявено в несъстоятелност. В случаите, когато тя е обявена и
следва процедурата фалит (Държавен вестник, 18.12.2014), то одиторът осъществява процедури и предприема действия, за да потвърди:
 Достоверността на: началния ликвидационен баланс; ГФО за периода
на несъстоятелност; ликвидацонния баланс от последната година.
 Документирането и счетоводното отразяване на извършените по ликвидацията операции съответстват ли на закона и действащия счетоводен стандарт за ликвидация и несъстоятелност.
 Правилно ли е формирана осребрената маса и разпределена ли е същата при спазване изискванията и реда, предвиден по закон.
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В условия на несъстоятелност технологичните особености на одита могат
да бъдат обобщени по следния начин (вж. табл. 1).
Таблица 1
Технологични особености на одита в условия на несъстоятелност

Критерии

Възложител
на одита
Характер
на одита

Целта на
одита се
определя от

Обект
на одита

Действащо
предприяти
е
Собствениците
задължителе
н по закон
или доброволен
одиторски
стандарти
счетоводното законодателство и
стандарти
ГФО

Предприятие в производство по
несъстоятелност
външно
саниране
управление
фалит
синдик
кредиторите
кредиторите
съда
съда
съда
задължителен
задължителен
задължителен
по закон или
по закон или
по закон или
доброволен
доброволен
доброволен
търговското и
счетоводното
законодателств
о и стандарти

търговското и
счетоводното
законодателств
о и стандарти

търговското
законодателство
СС13

ГФО
одиторски
ангажимент по
оздравителната
програма

ГФО
одиторски
ангажимент по
отчета на
синдика

одиторски
ангажимент
за оценка на
ликвидационе
н баланс,
формирането
и разпределението на
осребрената
маса
висок

Одиторски
риск
Одитиран
период

среден
нисък
финансовата
година

висок

висок

до обявяване в
несъстоятелност
оздравителен
период

Принципа
действащо
предприятие

действа

може да
действа или да
не действа

до обявяване в
несъстоятелност
период при
управление на
синдика
може да
действа или да
не действа

до обявяване
в несъстоятелност

не действа
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Действащи
стандарти

всички
одиторски и
счетоводни
стандарти

Технологията на
одита се
съобразява
с:

одиторски
стандарти и
закон
счетоводни
стандарти и
закон

Потребител
и на одиторския
доклад

Собствениците
Инвеститорите
кредиторите
обществеността
одиторски
доклад

Докладване
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само
определени, в
зависимост от
характера на
формите за
саниране
одиторски
стандарти и
закон
счетоводни
стандарти и
закон
ТЗ
кредиторите
длъжниците
съда
обществеността

само
определени, в
зависимост от
характера на
предприетите
действия
одиторски
стандарти и
закон
счетоводни
стандарти и
закон
ТЗ
кредиторите
длъжниците
съда
обществеността

СС 13
отчитане при
ликвидация и
несъстоятелност

одиторски
доклад доклад
за одиторски
ангажимент

одиторски
доклад доклад
за одиторски
ангажимент

доклад за
одиторски
ангажимент

ТЗ
СС 13
отчитане при
ликвидация и
несъстоятелност
кредиторите
съда

От направеното обобощение на особеностите на технологията на одита в
условия на несъстоятелност може да се обобщи следното:
Комплексното познаване на социалните, икономически-правните, финансово-счетоводните и данъчните аспекти, свързани с несъстоятелността, позволява на одиторите да потърсят възможности за усъвршенстване на одита в
следните насоки:
 разработване на методика за анализ, оценка и диагностика на несъстоятелността за целите на одита, съобразена с отраслевите особености и
икономическите условия в страната;
 разработване на методология и програмни продукти за диагностичен
одит, съобразени със спецификата на нашата икономическа действителност, с цел оценка на финансовото състояние и риска от несъстоятелност за българските предприятия;
 промяна в стандартите и законодателството, регламинтиращо одита по
отношение на санкции, отговорности и практики;
 въвеждане на задължителен одит за предприятия, обявени в производство на несъстоятелност, поради сложността и многообразието на проблемите, които възникват на различни етапи от неговото протичане и
тяхната социална значимост.
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Заключение
Професионалната общност на българските независими одитори е изправена пред нови предизивикателства. Отзвукът сред обществеността за ролята
и отговорността на одиторите след фалита на КТБ (Инвестор, 15.02.2015), последвалите санкции и дискусии на различни равнища, поставят открито въпросите, свързани, както с качеството, професионалната етика, така също и за кризата в доверието към резултутатите от одита.
За да се открие верният отговор от страна на професионалната институция, е препоръчително да се предприемат инициативи, които да подготвят общността за работа в условия на несигурност и IT, с цел възръщане на доверието
на обществото към одиторската професия.
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TECHNOLOGICAL PECULIARITIES AND IMPROVEMENT
OF AUDIT UNDER INSOLVENCY
Chief Assist. Prof. Dr Ruslana Dimitrova
Abstract
In the article – for the purposes of audit – there is presented an overview of the approaches
to the study of the economic, legal and social nature of insolvency. There is made a
characterization of the technological peculiarities of audit under insolvency and are given
possibilities for its improvement.
Keywords: insolvency, audit, technological peculiarities.

