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1. ОПИСАНИЕ НА ПРАВНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННА 

ФОРМА И НА СОБСТВЕНОСТТА НА РЕГИСТРИРАНИЯ 

ОДИТОР 

Регистриран одитор Камелия Димитрова Савова – Симеонова, 

упражнява дейността си чрез предприятие на регистриран одитор 

„КАСИДИ 2000” ЕООД. 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „КАСИДИ 2000” 

е регистрирано с Решение на Софийски градски съд от 08.11.2000 г. по 

фирмено дело № 13079/2000 г. В съответствие с изискванията на 

Закона за търговския регистър, дружеството е пререгистрирано и 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

130420025.  

Седалището и адресът на управление е гр. София 1712, ж.к. 

Младост 3, бл. 356, вх. 3, ет. 1, ап. 2.  

 

 

2. ОПИСАНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА 

Дружеството се управлява от едноличния собственик – Камелия 

Димитрова Савова – Симеонова, дипломиран експерт-счетоводител, 

регистриран одитор, диплома № 0347 / 2001 г.  

 

 

3. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 

ОРГАН ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕЙНОТО 

ФУНКЦИОНИРАНЕ 
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3.1. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството 

 Цели на дейността 

Целите на дейността са свързани с професията и са възприети 

регламентираните цели на Международната федерация на 

счетоводителите: 

- да се работи съгласно най-високите стандарти за 

професионализъм;  

- да се поддържа най-високо ниво на изпълнение;  

- да се удовлетворяват изискванията на обществените интереси – 

поддържането на целостта и ефективността на финансовите отчети.  

 Посочените цели се постигат чрез съблюдаване на: 

* достоверност на информацията и информационните системи; 

* професионализъм при изпълнение на ангажиментите; 

* качество на услугите съгласно най-високите стандарти за изпълнение;  

* увереност – клиентите да се чувстват сигурни, че съществува рамка 

за професионална етика, която ръководи предоставянето на тези 

услуги.  

 

 Професионални изисквания 

Политиката, която се следва в дейността е съобразена с 

принципите за:  

- независимост;  

- почтеност;  

- обективност;  

- конфиденциалност;  

- професионално поведение;  

- професионална компетентност и надлежно внимание.  
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 Умения и компетентности 

Персоналът притежава необходимите професионални умения и 

компетентности като поддържа нивото на познания за изпълнение на 

ангажиментите. „КАСИДИ 2000” ЕООД няма нает персонал. 

Регистрираният одитор самостоятелно изпълнява ангажиментите и при 

необходимост ползва услуги на консултанти.  

 Приемане и запазване на клиенти 

При решение за запазване на клиентите и приемане на 

ангажимент за нови клиенти се взимат под внимание независимостта на 

регистрирания одитор и способността му да обслужва клиентите по 

подходящ начин, както и почтеността на ръководството на клиента.  

 Наблюдение 

Постоянната адекватност и оперативната ефективност на 

политиката и процедурите за контрол върху качеството са обект на 

наблюдение. Наблюдението се извършва по утвърдени указания и 

програми. Осъществява се пълен преглед на всички досиета.  

 

 

3.2. Отчет на управителния орган относно ефективността на 

функционирането на системата за вътрешен контрол на 

качеството  

През 2014 г. са изпълнени следните основни мероприятия, 

свързани с вътрешната система за контрол на качеството:  

- Актуализирана е системата за извършване на одиторски 

процедури по отделни обекти на отчитане и съобразно спецификата на 

дейността на предприятията. 
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- Извършен е преглед на съдържанието на всички постоянни и 

работни досиета, съобразно възприетите в дружеството правила, 

базирани на Международните одиторски стандарти.  

- Провеждат се периодични обучения за повишаване на 

професионалната квалификация.  

 

4. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-

СЧЕТОВОДИТЕЛИ ИЛИ КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН 

НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ 

Последната проверка е извършена от Комисията за публичен 

надзор над регистрираните одитори и Института на дипломираните 

експерт-счетоводители. Издаден е доклад утвърден на 03.02.2011 г., в 

който проверяващият екип е дал следното становище: „По наше 

мнение, с изключение на отделни несистематични съществени 

пропуски, за проверявания период регистрираният одитор е бил в 

съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качество 

на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, 

определени в професионалните стандарти.” Оценката е „Б”. 

 

5. СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ 

ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, НА КОИТО 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР Е ИЗВЪРШИЛ ОДИТИ ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА 

През последната година е извършен независим финансов одит на 

предприятие от обществен интерес „В и К” АД - гр. Ловеч; ЕИК 

110549443; адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня” № 1 – А. 
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6. ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

НЕЗАВИСИМОСТТА  

Независимостта е основополагащ принцип за одиторската 

професия и е приложима за всички професионални ангажименти на 

регистриран одитор Камелия Савова – Симеонова, както и за 

одитираните клиенти.  

Преди сключването на договор за поемане на одиторски 

ангажимент, задължително се извършва проверка за независимост. 

Подписват се годишни декларации.  

 

7. ДАННИ ЗА УЧАСТИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИЯ 

ОДИТОР В НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ 

ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ – 

СЧЕТОВОДИТЕЛИ 

За осъществяване на одиторската практика с първостепенно 

значение е поддържане и повишаване на квалификацията и уменията. 

През 2014 / 2015 г. регистрираният одитор е участвал в следните 

обучения и мероприятия, свързани с професионалната подготовка: 

- Специализиран курс: Одиторски доклади; 

- Специализиран курс: Практико-приложни аспекти на 

корпоративното подоходно облагане. Промени в ЗКПО за 

2014 г. и 2015 г.; 

- Специализиран курс: Промени в данъчното и осигурителното 

законодателство през 2015 г.; 

- Семинар по Закона за мерките срещу изпиране на пари; 

- Кръгла маса на тема: Бюджетният процес в търговските банки 

и Центрове на отговорност и риск в аграрните предприятия; 
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- Кръгла маса на тема: Европейското законодателство за 

независим финансов одит; 

- Академични лекции по въпросите на счетоводството в 

публичния и корпоративния сектор на икономиката; 

- Съавтор в учебник „Теории, системи и школи в 

счетоводството”, УИ Стопанство – УНСС; 

- Съавтор в сборник задачи и тестове „Счетоводство – основен 

курс”, УИ Стопанство – УНСС; 

- Автор на статия в Годишник на ИДЕС 2014 г. „Приложни 

аспекти на промените в Сметкоплана на бюджетните 

организации от 1-ви януари 2014 г.”; 

- Автор на статия в сп. Счетоводство плюс, бр.1, 2015 г. 

“Промени в годишното счетоводно приключване според 

прилагания от 1-ви януари 2014 г. Сметкоплан на бюджетните 

организации”.   

 

8. ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАВИСИМИ 

ФИНАНСОВИ ОДИТИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ 

УСЛУГИ 

Общият размер на отчетените приходи в предприятието на 

регистрирания одитор „КАСИДИ 2000” ЕООД през 2014 г. от 

независим финансов одит са 19 х. лв.  
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9. ДАННИ ЗА БАЗАТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО СЕ 

ФОРМИРА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ 

ОДИТОР 

 Възнаграждението на регистрирания одитор се формира чрез 

граждански договор. Дивиденти се изплащат след разпределение на 

печалбата на „КАСИДИ 2000” ЕООД. 

 

 

 

Регистриран одитор, доц. д-р Камелия Савова – Симеонова, д.е.с. ......... 

 

 

 

 

12.03.2015 г., гр. София 

 

 

 

 


