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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 

    за 2016 година  

 

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на 

регистрирания одитор 

 

Основно дейността на регистрирания одитор Иван Митев, дипл.№ 0300, 

свързана с извършване на одити се осъществява чрез  дружеството Митев и син 

консултинг ООД. Регистрирания одитор освен одит предоставя и услуги, като водене 

на счетоводство, съставяне на финансови отчети, съставяне на данъчни декларации и 

счетоводни и данъчни консултации. Те се извършват чрез други  дружества. 

Дружеството, чрез което се предоставят одиторските услути  не е 

специализирано одиторско предприятие. 

 

Внедрена система за вътрешен контрол на качеството 

 

Управляващият съдружник (регистриран одитор) упражнява крайните 

правомощия и носи отговорност за системата за контрол върху качеството.  

Системата за контрол върху качеството е изграден върху принципи, които подчертават: 

 Етичното поведение; 

 Независимост и обективност; 

 Поддържане на професионална компетентност; 

 Надлежно внимание и качество на работата; 

 Общо приети стандарти за практика; 

 Яснота на формулировките и насоките; 

 Практичност и уместност, съобразно икономическата среда, размера на фирмата и 

ресурсите, както и разумни съображения за разходи /ползи по отношение на 

клиентите и фирмата; 

 Запазване в разумна степен на клиентите; и 

 Развитие, удовлетворение и запазване на членовете на фирмата. 

Управляващият съдружник взема решения по всички ключови въпроси на 

професионалната практика. Той поема отговорност за провеждане и популяризиране на 

култура, гарантираща качеството в рамките на фирмата и за осигуряване и поддържане 

на настоящите правила на системата за качество и всички други необходими 

практически пособия и насоки в подкрепа  на качеството на ангажимента. 

Управляващият съдружник определя оперативната и отчетна структура. Той 

определя на годишна база служители, които да изпълняват ролята на лице, отговорно за 

водене на архив и други административни елементи на системата за контрол върху 

качеството, крайната отговорност за тези функции, въпреки това остава в 

Управляващия съдружник. Това лице се определя по ред определен раздел  прегледа на 

системата за качество. 

 

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 е за дейността на одитора, касаеща 

извършените одити за периода от 01 юли 2013 година до 30 юни 2014 година.  
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Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на 

които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова 

година. 

Безмер енерджи ЕООД 

Интерсолар Варна АД 

Оптексим АД 

Пангеа АД 

 

Описание за 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 одита или наети като експерти.  Политиките за независимост се 

основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители и Международните одиторски стандати.  

В одиторските проверки на предприятията, извършващи дейност от 

обществен интерес регистрирания одитор е участвал лично и с помощта на 

сътрудници. Регистрирания одитор потвърждава, че през последната финансова 

година са спазени изискванията свързани с независимостта чрез вътрешна проверка 

и писмени декларации от участващите в одитните ангажименти.  

 

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 и одиторския персонал. 

През годината регистрирания одитор е посетил семинари за повишаване на 

квалификацията по следните теми: 

1. Данъчно, търговско и осигурително законодателство  – практически казуси; 

2. Структура съдържание на одиторското досие нови изисквания на МОС; 

3. Новите одиторски доклади – изисквания на МОС и ИДЕС 

4. Мерки, които трябва да бъдат предприети в процеса на превенцията на 

изпирането на пари и финансиране на тероризма                                               

 

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 

Реализираните от регистрирания одитор приходи от дружествата са в общ 

размер на  222 хил.  лева, от които 157 хил. лв. одит на финансови отчети и 65 хил. лв. 

са свързани основно с предоставени счетоводни услуги, консултации и други. 

 

 

Иван Митев 

регистриран одитор 


