
ДОКЛАДЗАПРОЗРАЧНОСТ2014 

  
СЪГЛАСНОЧЛ.40 ОТ  ЗНФОЗАФИНАНСОВАТА 2014 ГОДИНА 
  

Съгласноизискванията на чл.40 от ЗНФО при извършване на независим 
финнасов одит на предприятие, 
извършващо дейност от обществен интерес,регистрирания одитор ежегодно публикува на своята 
електроннастраница доклад за прозрачност. Настоящият доклад е подписан лично отрегистриран
ия одитор. Във връзка с горното изискване се представя следнатаинформация: 
  
ИЗИСКВАНА 

ИНФОРМАЦИЯПРЕДСТАВЕНА   ОТРЕГИСТРИРАНИЯОДИТОРСНЕЖАНКААЛЕКСАНДРОВА 
БАШЕВА – ДЕС, ДИПЛОМА  № 507 
  

1. Описаниенаправната 
и организационнаформаи насобствеността нарегистриранияодитор 
  

СнежанкаАлександрова Башева  е дипломиран експерт- 
счетоводител,регистриран одитор с диплома № 
507. Одиторската професия се упражнява  чрез предприятието на регистрирания одитор, 
а именно “БУЛ ОДИТ” ООД или пряко.  БУЛ ОДИТ ООД 
е  специализирано одиторскопредприятие, регистрирано по силата на съдебно решение на СГС.В 
изпълнение на одиторските ангажименти участват 
двама съдружници ,регистрирани одитори,двама асистент-

одитори  и  други сътрудници на трудови и извънтрудови правоотношения.  
  

1. Когатоодиторскотопредприятиее частотмрежа-
описаниенамрежата, юридическии структурнидоговорености  в нея 
  
Неприложимо 
  

1. Описаниенауправленската структуранаодиторскотопредприятие 
  

Управленската структура на одиторското предприятие се изразява 
в Общосъбрание на съдружниците и Управители,които са натоварени с 
отговорността по управлението на дружеството 
  

  
1. Описаниенасистематазавътрешен контролнакачеството на  одиторскотопредприятиеи о

тчетна  управленския органотносноефективността  нанейнотофункциониране 
  
Систематазаконтрол върху 
качеството се състои от политика за постигане нацелите и процедури, необходими за спазването 
й. Те обхващат следнитеелементи: 

лидерскиотговорности в рамките на фирмата;етични изисквания;приемане и 
продължаване на връзките 
с клиентите и специфични ангажименти;човешки ресурси; изпълнение на ангажимента и текущо 
наблюдение. Политиката и процедурите за контрол върху 

качеството се съобщават на персонала нафирмата при постъпване на персонала и 
при промени в този документ. Всеки член на персонала се запознава 
с този документ и се подписва, че е запознат и ще го спазва. 

Всеки член се насърчава да споделя практически опит и проблеми, както и да предлага промени 
с цел усъвършенстване на дейносттана фирмата и повишаване на качеството на одитната й 
дейност.Крайната отговорност за системата за контрол върху 
качеството се поема от управителя на фирмата. Той е длъжен чрез своите действия 
и послания да насърчава култура, ориентирана към 
качеството, както и да изисква изпълнението наработата по начин, който съответства на професи

оналните стандарти и нарегулаторни и законови изисквания, и 
изготвянето на доклади, които саподходящи при съответните обстоятелства. СОП Бул Одит ООД 



провежда срещи, официални и неофициални обсъждания с персонала по отношение насистемата 

за контрол върху качеството. 
Веднъж годишно фирмата прави оценка на съдружниците и персонала относно качеството на изп
ълняваните ангажименти. Оценката се прави след събеседване на управителя 

със съдружниците и персонала. 
  

1. Дататана  последнатаизвършена 
проверка отИДЕСили Комисиятазаконтролнакачеството надейносттанарегистриранияод
итор 
  
Последната проверка на одиторската практика на регистрирания одитор отСККОУ  бе  през 2015г

.,като бе изразено задоволително 
ниво на качеството на извършваните одиторските услуги,без наличие на съществени пропуски. Н
абаза на направените констатации не е счетено за необходимо отправянето напрепоръки. 
  

1. Списък напредприятията,извършващи дейностотобществен интерес,накоиторегистрира
нияодитор  е извършил одити презпоследнатафинансова година 

- Сердика Пропъртис АДСИЦ 
  

1. Описаниенапрактиките нарегестрирания одитор,свързани с независимостта 
В одиторската  проверка  на предприятието, 
извършващо  дейност от обществен интерес регистрирания одитор е участвал лично и 
с помощта наасистент одитор и сътрудници. Регистрираният одитор потвърждава,че презпоследн
ата финансова година са спазени изискванията свързани с независимостта чрез вътрешна 

проверка и писмени дакларации от участващите в одитния ангажимент. 
  

1. Данни  заучастията нарегистриранияодиторв непрекъснатообучениепореданачл.22 
За отчетната 2014г. регистрирания одитор  е участвал 
в непрекъснатообучение, организирано от ИДЕС и други организации,като са посетениследните к
урсове: 
  

• семинари- промени в данъчните закони ,организирани от І-ва РО към ИДЕС 

• семинарпо МСС/МСФО 2009/2010- IDES; 
Общият обем на приходите на  регистрирания  одитор  от  извършени услуги,свързани с 
независим финансов одит 
Общият обем на приходите отнасящи се за финансовата 2014 г. е  15 000 лв. 

1. Данни за  базата,въз основа на  която се  формират 
възнагражденията на  съдружниците  на  одиторското предприятие 
-неприложимо 

  
  

Дата: 31.03.2015 г.                                                 Снежана Башева-д.е.с  

 


