
 

 

                                          ДОКЛАД  ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ 

                                                         за 2009 година 

 

                        на регистрирания одитор Недялка Иванова – номер 208 

 

Описание на правната и организационна форма и на собствеността на 

регистрирания одитор 

 

                    Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на 

одити се осъществява чрез дружеството “ Фактор-2001” ЕООД и чрез предприятието 

ЕТ “Фактор- Недялка Иванова”. 

 

                    Данните за тези две предприятия и тяхната свързаност са както следва: 

                    

                    “Фактор-2001” ЕООД – регистрирано по фирмено дело №  1429/2001 г. на 

ПОС. Седалище: гр. Пловдив 4003, ул. “Брезовска” № 21, ет.1, ап.1. Едноличен 

собственик на капитала: Недялка Тотева Иванова 

 

                     ЕТ “Фактор – Недялка Иванова” – регистрирано по фирмено дело № 

579/1995 г. на ПОС. Седалище: гр. Пловдив 4003, ул. “Брезовска” № 21, ет.1, ап.1. 

Едноличен собственик – Недялка Тотева Иванова. 

 

                     Предприятията не са специализирани одиторски предприятия.          

 

 

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството 

 

                     Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира 

високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за 

независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и 

Международните одиторски стандарти. Системата за вътрешен контрол се състои от 

следните процедури и елементи: 

                    Назначаване на нов персонал -  спазват се изискванията за висше 

образование и стаж по счетоводство, както и подходящи професионално-етични 

качества за заемане на длъжността. 

                    Обучение на персонала – извършва се продължаващо обучение на 

персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, абонаменти на периодични 

издания. 

                     Процедури по качеството на отделен ангажимент – всички извършени 

процедури, резултатите от процедурите и създадените работни документи се изготвят 

от одитора Иванова.                 

 

Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните 

експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на 

регистрирания одитор. 

 



                     Последната извършена проверка, извършена през 2006 година от 

Института на дипломираните експерт-счетоводители е за дейността на одитора, 

касаеща извършените одити за периода от 01 юни 2005 год. до 31 май 2006 година.        

 

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които 

регистрирания одитор е извършил одит през последната финансова година. 

 

                     “ Кавен Орбико “ ООД     

 

Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта 

 

                     Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на 

одиторската професия. Тя касае  регистрирания одитор. Политиките на независимост се 

основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. 

                     Оценката на независимостта при приемане  и продължаване на ангажимент 

за одит – тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на 

одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или 

друг характер. Тези обстоятелства се декларират в сключените договори. 

 

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 са посетени следните основни курсове за обучение:   

- “ МОС – процедури и одиторски доказателства”, 01 и 02.06.2009г.; 

- “ МСФО – промени от 01.01.2009г. и НСС за малки и средни 

предприятия” , 29 и 30.10.2009г. 

- “ Етичен кодекс на професионалните счетоводители”, 03 и 

04.11.2009г.; 

 

Общият обем на приходите на регистрирания одитор, получени от извършени 

услуги, свързани с независими финансови одити 

 

                     Реализираните от регистрирания одитор приходи са в общ размер на 

71550,00 лева. 

 

 

 

Доклада за прозрачност е подписан от Недялка Иванова.  

   


