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Съгласно чл. 40 “м” от ЗНФО, при извършване на независим финансов одит на предприятие, 
извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на 
своята електронна страница 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД  ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ 
 

 

За финансовата 2015 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Изисквана информация   

1.Описание на правната и 
организационната форма на 
собствеността на регистрирания одитор;  

Упражняването на професията на регистриран 
одитор се извършва от Димитринка Иванова 
Георгиева, лично, в качеството и на свободна 
професия и чрез предприятието на 
регистрирания одитор „ДИ ЕМ СИ” ЕООД гр. 
Бургас. Дружеството е вписано в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
147039317  

  2. Когато одиторско предприятие е част 
от  мрежа - описание на мрежата, 
юридически и структурни договорености 
в нея;  

Неприложимо  

3. Описание на управленската структура 
на одиторското предприятие;  

Неприложимо 

4. Описание на системата за вътрешен 
контрол на качеството на одиторското 
предприятие и отчет на управителния 
орган относно ефективността на нейното 
функциониране;  

Контролът върху качеството се реализира чрез 
разработена и адаптирана за практиката 
система за контрол в съответствие с МСКК 1. 
Основните елементи на системата са: -
Правила и процедури относно етичните 
изисквания към професионалния 
счетоводител; -Политики и процедури по 
отношение запазване на независимостта;  

Обучение и поддържане на квалификацията; 

Ангажиментите за одит за 2015 г. са 
изпълнявани лично от регистрирания одитор и 
не е наеман персонал.  

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

Проверка на качеството на дейността върху 
одиторските ангажименти, извършени в 
периода 01 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г.;  
дата на доклада 09.12.2011 г. 

 

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

„Слънчев бряг холдинг” АД 

7. Описание за практиките на 
регистрирания одитор, свързани с 
независимостта; в отчета трябва да се 
потвърди, че през последната финансова 
година е била извършена вътрешна 
проверка за спазване на изискванията, 
свързани с независимостта 

Преди поемане на ангажимента задължително 
се извършва преглед и оценка на 
обстоятелства и взаимоотношения с оглед на 
идентифициране заплахите за независимостта 
на регистрирания одитор и вземане на 
съответни предпазни мерки. Регистрираният 
одитор потвърждава в договора си за 
независим финансов одит, че са спазени  
изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на 
професионалните счетоводители. 
Регистрираният одитор потвърждава, че за 
периода на този доклад,  при осъществяване 
на независим финансов одит, изискванията, 
свързани с независимостта, са спазвани. 



8. Данни за участията на регистрирания 
одитор в непрекъснато обучение 

Регистрираният одитор е участвал  в следните 
форми на непрекъснато обучение:  

Основни фази на одит методология –  
“Приблизителни оценки” - лектор Валя 
Йорданова ; 
Съдебна практика по ЗДДС– лектор адв. 
Татарова; 
Основни моменти и последни промени в 
ЗМИП – адв. Татарова 
Промени в ЗКПО- лектор Д. Войнов  
Промени в ЗДДС – лектор  Р. Русев 
 

9. Общият 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 на регистрирания 
одитор и на неговото предприятие за 
финансовата 2015г. възлиза на 94700 лв., в т.ч. 
21200лв. за одиторски услуги и 73500 лв. за 
счетоводни услуги. 

 

10. Данни за базата, въз основа на която се 
формират възнагражденията на 
съдружниците - за одиторско 
предприятие. 

Неприложимо 

 
 
 
 
 
Този доклад е подписан от :  
Димитринка Иванова Георгиева  
Регистриран одитор N 0520 
30 Март 2016 г. 
гр.Бургас 


