
Доклад за прозрачност за 2017 г. 

на д.е.с. Мая Янкова Начкова,  

регистриран одитор 

диплома № 0436, издадена от ИДЕС 

 

 

Регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен 

интерес са задължени, съгласно чл.62, ал.3 от Зкона за независим финансов одит /ЗНФО/ 

ежегодно, най-късно до 30 април, след приключване на календарната година, да публикуват 

доклад за прозрачност на своята интернет страница. 

С настоящия доклад за прозрачност ние изпълняваме законовото си задължение. 

Отчетната година е календарната, завършваща на 31 декември 2017 година. Събития, 

които са станали след деня, през който е съставен Отчета за финансовото състояние 

/Счетоводния баланс/, но които са постъпили преди публикуването на настоящия доклад за 

прозрачност, са били взети под внимание, доколкото са важни за информацията, която дава 

този доклад.  

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на 

регистрирания одитор. 

Независимият финансов одит се извършва от дипломираният експерт-счетоводител, 

регистриран одитор /РО/ Мая Янкова Начкова като управител на „Българска одиторска 

компания“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София – ПК 1111, ул. „Лидице“ 

№ 16, бл. 261, вх. В, ет. 1, ап. 31.  

2. Свързване в системите 

РО Мая Начкова в своята дейност използва собствени сътрудници. За изпълнението на 

специализираните задачи, които се състоят изключително в изпълнение на задачи за 

запазване на правата на дипломираните експерт счетоводители, одитора може да използва 

и външни сътрудници, упражняващи свободни професии или дружества. 

Регистрираният одитор лично гарантира, че сътрудниците, които използва в рамките на 

независимия финансов одит на годишния финансов отчет са достатъчни, за да отговарят на 

специалните изисквания на ЗНФО. РО и неговите сътрудници дават гаранция за 

независимост.  



3. Вътрешна система за осигуряване на качестовото 

3.1. Описание на вътрешната система за осигуряване на качеството 

За осъществяване на професионалните задължения, които РО трябва да осъществява 

според ЗНФО и вътрешните нормативни изисквания на Института на дипломираните 

експерт- счетоводители в България /ИДЕС/ е необходимо да се въведе система за 

огигуряване на качеството. Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена и 

приета от РО, за да гарантира високото качество на оказваните от него одиторски услуги 

при спазване на нормативните изисквания на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните 

счетоводители и Международните одиторски стандарти.  

Системата за осигуряване на качеството на РО Мая Начкова обхваща следните области: 

1/ Спазване на професионалните задължения чрез пряк и непосредствен контрол върху  

    извършваната дейност; 

2/ Приемане на професионални ангажименти; 

3/ Организиране на обучение на персонала и поддържане на неговата квалификация; 

4/ Планиране, продължаване и изпълнение на одиторските ангажименти; 

5/ Организиране и осигуряване на одиторските ангажименти; 

6/ Осъществяване на поетите одиторски ангажименти. 

 

Отговорен за осъществяването на тези дейности е РО. Одиторът се грижи и за това, 

сътрудниците му, упражняващи свободни професии или наети лица от външни дружества, 

да бъдат информирани за значението на професионалните права и за правилата, по които 

той спазва Системата за осигуряване на качеството. 

 

3.1.1. Спазване на професионалните задължения 

 

Професионалните задължения, които трябва да се спазват, засягат преди всичко 

независимостта, добросъвестността, конфиденциалността, личната отговорност, 

отговарящи на престижа на професията, както и подписване на декларация за задълженията.  

Регистрираният одитор, преди поемане на ангажимент, трябва да провери за опасности от 

конфликт на интереси, както и за наличие на независимост. Той трябва да осъществява пряк 

и непосредствен контрол върху извършваната от него дейност. Задълженията на РО за 

поведението, което той трябва да спазва при упражняването на одиторската професия 

изискват от него да се въздържа от всякаква дейност, която е в противоречие с професията 

и нейния престиж.  

 

3.1.2. Приемане на одиторския ангажимент 

 

Правилата за приемане на одиторския ангажимент гарантират, че ще бъдат приети и 

продължени само такива договори, които могат да бъдат изпълнени делово, компетентно, 

лично и навреме, както и че няма да навредят на авторитета и финансовото състояние на 

регистрирания одитор. Изключителната отговорност за приемането, продължаването и 

завършването на ангажимента се носи лично от одитора. Той трябва да документира 

цялостното примане и продължаване на ангажимента. Всеки ангажимент се потвърждава 



чрез Писмо за приемане на одиторския ангажимент и Договор за одиторска проверка, 

заедно с програма с необходимите работни часове за извършваните одиторски проверки и 

процедури.  

За поемане на договор за одит, който е прекратен от предишен одитор, трябва да се вземе 

съгласието на възложителя за осъществяване на контакт с предходния одитор. 

Ангажиментите за одит, които се извършват в предприятия, представляващи обществен 

интерес или при които в рамките на ангажимента са били установени особени рискове, 

подлежат на гарантиране на качеството. 

 

3.1.3. Организиране и обучение на персонала и поддържане на неговата 

квалификация 

 

При осъществяване на независимия одит се използват само такива сътрудници, които 

имат необходимата квалификация. Преценката на кандидатите се прави от одитора, който 

поставя високи изисквания относно вида и степента на образование, езиковата подготовка, 

компютърните умения, задълбочените познания в областта на счетоводството и одита, 

етичното поведение и работата в екип. РО провежда встъпително и поддържащо обучение 

на ангажираните в одита сътрудници като организира посещение на курсове и семинари, 

абонаменти на периодични специализирани издания и др. 

 

 

3.1.4. Планиране, продължаване и изпълнение на одиторските ангажименти 

 

Планирането на всички одиторски ангажименти се извършва в началото, преди 

поемането им и се адаптира и актуализира непрекъснато. РО създава работни документи за 

оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събраната от него и сътрудниците му  

информация и извършени от тях проучвания на ангажимента за одит. При продължаване на 

одиторския ангажимент РО прави анализ на приемливостта на ангажимента за одит на 

базата на получената информация от извършените одиторски процедури, от разбирането от 

страна на клиента за обхвата и целите на одита, от извършена смяна на ръководството или 

в счетоводния персонал на клиента, от констатираните от РО опити на клиента да налага 

ограничения при извършване на одита, от промяната в статута на клиента, от промяната в 

регулаторната рамка и др. 

 

 

3.1.5. Организиране и осигуряване на одиторските ангажименти 

 

Организирането на поетия ангажимент предвижда: 

- Спазването на законовите разпоредби и специалните правила за изпълнението на 

ангажимента; 

- Ръководство на екипа, натоварен с поетия ангажимент; 

- Текущ контрол на изпълнението на ангажимента и последваща проверка на 

резултатите от одита; 

- Осигуряване на качествено изпълнение на одиторския ангажимент; 

- Решаване на различията в мненията на РО и ръководството на клиента; 



- Приключване на документацията по поетия ангажимент и архивиране на работните 

документи. 

За организацията на изпълнението на поетия ангажимент е компетентен одиторът. 

 

3.2. Утвърждаване на вътрешна система за осигуряване на качеството на одита 

 

РО Мая Начкова декларира, че въведената и използвана Система за осигуряване на 

качеството съответства на изискванията на ЗНФО, МОС и Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители и е спазвана през изминалата календарна година. 

 

4. Проверка по качеството на одиторските услуги 

 

Последната одиторска проверка на практиката на РО Мая Начкова приключи през месец 

януари 2017 година. В Доклада за резултатите от извършената проверка за контрол на 

качеството на дейността на регистрирания одитор се  дава най-висока оценка за одиторската 

й дейност - оценка „А”, която означава, че за проверявания период регистрирания одитор е 

бил в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на 

извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в 

професионлните одиторски стандарти. 

 

5. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес 

 

Предприятието от обществен интерес, на което РО Мая Начкова е изпълнила 

ангажимент за задължителен  независим финансов одит на годишния финансов отчет за 

2017 г. е „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД – гр. София. 

 

6. Осигуряване на независимост 

 

Към професионалните задължения на одитора спада и това, че той извършва своята 

дейност независимо и свободно от обстоятелства, които пораждат опасение за 

пристрастност. Това професионално задължение се определя със законови и 

професионални правила. За всеки отделен ангажимент одиторът подписва декларация за 

независимост. В процеса на изпълнение на одиторските ангажименти се извършват текущи 

проверки за възникване на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа 

на независимостта. 

 

 Декларация на ръководството за мерките за спазване на независимост: 

 

„Въз основа на представените мерки ние потвърждаваме, че е проверено спазването на 

изискването за независимост. Не бяха установени нарушения. Нямаше влияния при 

извършените от нас проверки.” 

 

7. Политика за назначаване и ротацияна регистрирания одитор при одит на 

предприятия от обществен интерес 

 



Регистрираният одитор се оттегля от ангажимент в предприятие от обществен интерес, 

след като е изпълнявал одиторски ангажимент в продължение на 7 поредни години от датата 

на назначаването си, съгласно чл.65 ал.3 от ЗНФО. 

 

8. Повишаване на квалификацията 

 

За декларирания периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение с 

цел поддържане и повишаване нивото на квалификацията, като е посетил организирани от 

ИДЕС курсове и семинари по МОС, МСФО, данъчно и осигурително законодателство. РО 

е подал в ИДЕС Единен годишен отчет, с който отчита посетените семинари в рамките на 

40 часа за повишаване на неговата квалификация и непрекъснато обучение.  

 

      9. Финансова информация 

 

Информацията, относно общия оборот на регистрирания одитор за 2017 година, 

осъществени чрез „Българска одиторска компания“ ЕООД е разпределена в следните 

категории: 

1) Приходи от задължителен одит на индивидуални и консолидирани ГФО на 

предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие 

майка е от обществен интерес -  8 хил. лв. 

2) Приходи от задължителен одит на индивидуални и консолидирани ГФО на други 

предприятия, които не са от обществен интерес - 103 хил. лв. 

3) Приходи от разрешени услуги, извън одита, предоставени на одитираните 

предприятия - 0 хил. лв. 

4) Приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти - 

3 хил. лв. 

 

Общият обем на приходите от дейността на РО Мая Начкова, осъществени чрез „Българска 

одиторска компания“ ЕООД е 114 хил. лв., в т.ч. от независим финансов одит –  111 хил. лв.  

 

 

 

 

30.04.2018 г.                                                                           Регистриран одитор 

гр. София                                                                                Мая Начкова 

 

 

 

 

 


