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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 

За 2015 година 

 

НА СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА, Д.Е.С., ДИПЛОМА № 633, 

 

КАТО ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА  

НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 

 

Настоящият доклад се публикува на основание чл. 40м от Закона за независимия финансов 

одит относно информация за регистрираните одитори и дружества, които извършват одит 

на предприятия от обществен интерес. 

 

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

регистрирания одитор 

През 2006 година Светлана Цветанова Павлова успешно преминава изпитите за 

професионална квалификация, получава диплома за ДЕС № 0633 и става член на ИДЕС, 

като придобива и правоспособност на регистриран одитор. През 2015 г. упражнява 

професията на регистриран одитор като физическо лице, чрез предприятие на регистриран 

одитор и като управляващ съдружник в „РИМЕСА ОДИТ” ООД, Специализирано 

одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, вписано в 

регистъра на ИДЕС под номер 136. 

Като регистриран одитор по смисъла на чл.24 от Закона за независимия финансов одит, 

вписан в специалния регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители с 

пореден № 633, Светлана Павлова осъществява дейността си в съответствие с правата и 

задълженията, предвидени в глава шеста от ЗНФО.  

 

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, 

юридически и структурни договорености в нея 

По условията на §1, т.14 от ДР на Закона за независимия финансов одит Светлана Павлова, 

като регистриран одитор, не е част от глобално или национално мрежово обединение на 

регистрирани одитори. 

http://www.rimesaodit.com/
mailto:pavlova@rimesaodit.com


2 
 

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие 

Одиторската дейност се извършва с помощта на нает персонал: помощник одитор и 

счетоводител на постоянни трудови договори. Наемат се и експерти по договори за 

конкретни ангажименти. Одиторът разполага с необходимите материални ресурси: офиси в 

Разград и София, автомобили, хардуер и софтуер.  

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското 

предприятие и отчет на управителния орган, относно ефективността на 

нейното функциониране 

За осъществяване на професионалните задължения, които се изискват от Закона за 

независимия финансов одит и вътрешните нормативи на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители, Светлана Павлова, в качеството си на регистриран одитор, е въвела 

система за вътрешен контрол на качеството и тя се изразява в пряк и непосредствен 

контрол върху извършваната дейност при спазване на професионалните задължения и 

гарантиране на независимост, добросъвестност, дискретност и отговорност. 

Регистрираният одитор, след поемане на одиторски ангажименти, организира изпълнението 

им при строго спазване на принципите за обективност, независимост конфиденциалност, 

компетентност и документиране. 

Когато регистрираният одитор има намерение да състави одиторски доклад с изразяване на 

резерви или отказ от заверка, въпросът се обсъжда с друг одитор. 

За важни въпроси, касаещи одиторските практики писмено се уведомяват клиентите от 

името на одиторската практика. 

Ежегодно се прави преценка за възникнали нови обстоятелства в дейността на клиентите, 

повишаващи значително одиторския риск и при необходимост се отклонява поемането на 

ангажимент за одитиране през следващата година. 

Поемане на одиторски ангажимент и сключване на договор за одит става само след 

проверка и достатъчна убеденост за липса на ограничения по смисъла на чл.28 от ЗНФО и 

§1 т.3 от допълнителните разпоредби към същия закон и задълбочена преценка на риска от 

поемане на ангажимента. 

При получено предложение за одит от клиент, чийто финансов отчет за предходния период 

е одитиран от друг одитор, се иска разрешение за среща с предишния одитор и само след 

прецизно оценяване на одиторския риск ангажиментът може да бъде приет. 

 

5. Дата на последната извършена проверка от Института на дипломираните 

експерт-счетоводители или Комисията за контрол на качеството на дейността 

на регистрирания одитор 

През 2015 година е извършена проверка на практиката на Светлана Павлова като 

регистриран одитор от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС. 

Проверката обхвана одиторските услуги за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. При 
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проверката беше установено съответствие на практиката с всички съществени аспекти за 

изискванията за качеството на извършените одиторски услуги при прилагане на 

процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти. 

 

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на 

които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова 

година 2013. 

Светлана Павлова, като регистриран одитор, вписан под  № 633 в регистъра на ИДЕС, е 

извършила одит на ГФО за 2015 г на следното предприятие, извършващо дейност от 

обществен интерес: 

„ДРУЖБА” АД гр. Разград, ЕИК 826009402 – предприятие, извършващо дейност от 

обществен интерес на основание § 1, т. 11, б. "а" от Допълнителните разпоредби на ЗСч 

като публично дружество. 

 

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

Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската 

професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата, участващи в изпълнението 

на одиторския ангажимент. Политиките за независимост се основават на Закона за 

независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и 

Международните одиторски стандарти. Използваните практики за гарантиране на 

независимостта на одитора и персонал са следните : 

- Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимента за одит – 

Тази оценка дава възможност да се гарантира независимостта на одитора и да бъдат 

избягнати заплахи за независимостта от финансов или друг характер. В договора за одит 

е включена клауза, в която се декларира че одиторите и привлечените от тях 

сътрудници не попадат в ограниченията на чл. 28 от Закона за независимия финансов 

одит. 

- Годишни декларации за независимост – Подписване всяка година от страна на 

регистрирания одитор на декларация за независимост и декларация за 

конфиденциалност. Когато се ползват технически изпълнители, помощници или други 

специалисти за отделни ангажименти дружеството изисква декларации от тях за 

конфиденциалност и независимост по отношение на тези ангажименти. 

При изпълнение на ангажимента за одит на предприятието от обществен интерес 

регистрираният одитор Светлана Павлова е участвала лично и е декларирала, че през 2015 г 

са спазени изискванията, свързани с независимостта, което е потвърдено и чрез извършена 

вътрешна проверка. Декларацията е предоставена на одитния комитет.  
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8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, 

организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда 

на чл. 22 

Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие 

на регистрирания одитор. През годината Светлана Павлова е посетила следните курсове за 

обучение : 

№ Тема Време и място Организатор Хорариум 

1 Одиторски доклади – приложение на 

одиторските стандарти 

Русе,  

февруари 2015 г. 

ИДЕС Русе 16 часа 

2 ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ, социалното 

осигуряване и трудово право 

Варна,  

юnи 2015 г. 

АР ДИ ЕМ 

ООД 

16 часа 

3 ЗКПО – дискусионни въпроси и 

проблеми във връзка с годишното 

приключване на 2015г. 

Търговище, 

Октомври 2015 г. 

ИДЕС Русе 8 часа 

4 ЗДДС – развитие на ДДС практиката 

през последните години и практически 

трудности 

Търговище, 

Октомври 2015 г. 

ИДЕС Русе 8 часа 

5 Закон за мерките срещу изпиране на 

пари и финансиране на тероризма 

Русе,  

Декември 2015 г. 

ИДЕС Русе 8 часа 

 

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 от услуги за 2015 г. е 22 хил. лв., от които: 

Одит и свързани с одита услуги – 15 хил. лв. 

Други услуги – 7 хил. лв. 

 

10. База за формиране на възнагражденията на съдружниците на одиторското 

предприятие 

Неприложимо, практиката е индивидуална. 

 

30.03.2016 г. 

гр. Разград    Регистриран одитор: 

        Светлана Павлова 
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