
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
ЗА 2017 Г. 

на Бул Одит ООД 
 

Стр. 1 от 3 
 

Изисквана информация по чл. 62 от ЗНФО Информация за  „ БУЛ ОДИТ“ ООД, 

регистрирано под № 023, 

Адрес: бул.Тотлебен 28, ет.3 , офис 4,  

София 1606 

1. Описание на правната и организационна 

форма и на собствеността на 

регистрирания одитор. 

„БУЛ ОДИТ“ ООД е дружество с ограничена 

отговорност, учредено през 1997 г. 

Дружеството е с регистриран капитал 5 000 

лв. разпределен в 100 дяла с номинална 

стойност 50 лв. всеки. Съдружници в 

дружеството са  Стоян Димитров Стоянов – 35 

%; Снежана Александрова Башева – 35% и 

Емилия Георгиева Миланова – Цончева – 

30%.  

2. Когато одиторското предприятие е част 

от мрежа - описание на мрежата, 

юридически и структурни договорености с 

нея. 

Неприложимо. 

3. Описание на управленската структура на 

одиторското предприятие. 

Дружеството се управлява и представлява 

заедно и поотделно от Стоян Стоянов и 

Снежана Башева. 

4. Описание на системата за вътрешен 

контрол на качеството на предоставяните 

услуги от одиторското дружество БУЛ 

ОДИТ ООД 

 Системата за контрол на качеството /СКК/ 

на одиторските ангажименти е приета от ОС 

на БУЛ ОДИТ ООД и се съблюдава стриктно 

от управителите регистрирани одитори и 

одиторите,като оперативният контрол по 

изпълнението й се осъществява от 

определено длъжностно лице. 

СКК  е създадена и приета, за да гарантира 

високо качество на одиторските услуги и 

съблюдаване изискванията на ЗНФО, Етичния 

кодекс на професионалните счетоводители и 

МОС. 

СКК регламентира правилата и процедурите 

за постигане на постоянно високо 

стандартизирано качество при изпълнението 

на одиторските ангажименти и ефективен 

контрол върху тях.  

СКК съдържа правила и процедури касаещи: 

поемането на отговорности за качеството; 

спазване на етичните изисквания; 

съблюдаване на независимост при 

одиторските ангажименти; приемане и 

продължаване на взаимоотношеинията с 

клиентите; наемане на персонал и 

поддържане на неговата квалификация; 

изпълнение на одиторските 

ангажименти,текущо наблюдение и изготвяне 

на заключение в резултат на упражнения 

контрол. 

Управлението на БУЛ ОДИТ ООД  

декларира и определя системата като 
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високоефективна,като се базира на факта,че: 

всички лица  заети с осъществяването на 

одиторските услуги имат висока 

квалификация и опит; разполагат с нужното 

информационно обезпечение за 

предоставяне на качествени одиторски 

услуги;участват ежегодно в проведени 

семинари по МОС и съблюдават изискванията 

за качество според МОС. 

СКК съдържа:процедури по приемане и 

продължаване на одиторския ангажимент-

създаване на писмени работни документи за 

оценка на приемливостта на ангажимента на 

базата на събрана информация и извършени 

проучвания. Анализът на приемливостта се 

извършва и след приключване на одита при 

продължаващ ангажимент на базата на 

информацията от извършените одиторски 

процедури - разбирането на клиента относно 

обхвата и целите на одита, извършена смяна 

на ръководството, евентуални опити за 

налагане на ограничения при извършване на 

одита, промяна в статута и регулаторната 

рамка и др. 

СКК съдържа :процедури по качеството на 

всеки отделен ангажимент- всички извършени 

процедури, резултатите от процедурите и 

създадените работни документи се одобряват 

от отговорния регистран одитор. Всички 

работни програми се създават и се 

съблюдава тяхното изпълнение от отговорния 

регистриран одитор. Отговорният регистриран 

одитор създава заключителен меморандум 

относно изпълнението на одита, обобщаване 

на резултатите и оценка на изпълнението на 

одита. 

5. Дата на последната извършена проверка 
от Института на дипломираните експерт- 
счетоводители или комисията за контрол 
на качеството на дейността на 
регистрирания одитор. 

Последната извършена проверка от 
Института на дипломираните експерт 
счетоводители е през  2017 г. В Доклада за 
резултатите от извършена проверка за 
контрола на качеството на дейността на 
регистрирания одитор  се  дава оценка „А”, 
като 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. 

6. Списък на предприятията, извършващи 
дейност от обществен интерес, на които 
регистрираният одитор е извършил одит 
през последната финансова година. 

През 2017 г. е извършен независим финансов 
одит на годишния финансов отчет за 2017 
г. на  „Българска агенция за експортно 
застраховане (БАЕЗ)“ АД, „ЗЕАД ЦКБ 
Живот“, ПОАД „ЦКБ – Сила“ АД и ПОК 
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„Съгласие“ АД.  
 

7. Описание на практиките на 
регистрирания одитор, свързани с 
независимостта 

Всички лица,ангажирани  с одита подписват 
декларация за конфиденциалност. До 
момента не е имало случай на нарушаване на 
ангажимент за конфиденциалност. За всеки 
отделен ангажимент одитора подписва 
декларация за независимост. В процеса на 
изпълнение на  одиторските ангажименти се 
извършват  текущи проверки дали не са 
възникнали обстоятелства, които да водят  до 
нарушаване на принципа на независимостта. 
 

8. Данни за участията на регистрирания 
одитор в непрекъснато обучение, 
организирано от Института на 
дипломираните експерт счетоводители  

БУЛ ОДИТ ООД осигурява професионалното 
си развитие на база непрекъснато  обучение 
по три направления: външно осигурено 
обучение; вътрешнофирмено обучение  и 
взаимно обучение. През отчетния период 
одиторите в дружеството  са посещавали 
курсове организирани от ИДЕС  в областите 
МОС, МСФО, данъчно и осигурително 
законодателство 

9. Общия обем на приходите на 
регистрирания одитор, включително 
разделени по суми, получени от 
извършени услуги, свързани с независими 
финансови одити, данъчни консултации, и 
от други услуги различни от посочените. 

Общият обем на приходите през 2017 г. на 
одиторското дружество, възлизат на 78 294 
лева. Същите представляват: 

• приходи, реализирани от извършени 
независими финансови одити на 
предприятия от обществен интерес –  
53 940 лева 

• приходи, реализирани от извършване 
на независим финансов одит на 
предприятия, които не са от 
обществен интерес 24 354 лева. 
 

10. Данни за базата, въз основа на която се 
формират възнагражденията на 
съдружниците в одиторското предприятие. 

Възнагражденията на съдружниците в 
дружеството  се формират на база отчетен 
личен труд и пропорционална дивидентна 
политика. 

11. Политика за назначаване и ротацияна 
регистрирания одитор при одит на 
предприятия от обществен интерес 

БУЛ ОДИТ ООД  следвайки изискванията на 
ЗНФО прилага вътрешна ротация за 
регистрираните одитори и оттегляне от 
ангажимент след изтичане на допустимите 
одитни периоди. 

 

Одиторско дружество БУЛ ОДИТ ООД 

Управители: 

1.Стоян  Стоянов 

                                                                           2.Снежана Башева 

30 април 2018 г. 


