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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
 

съгласно чл. 40, „м” от ЗНФО за 2009 г. 
на регистрирания одитор Фаня Аспарухова Филипова 

 
Съгласно чл.40,”м” на ЗНФО при извършване на независим 

финансов одит на предприятия от обществен интерес, 
регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна 
страница доклад за прозрачност. Изискваната информация в него 
е както следва: 

1. Описание на правната и организационна форма и на 
собствеността на регистрирания одитор: Регистрираният одитор 
Фаня Аспарухова Филипова, дипл. № 0285 извършва независим 
финансов одит като свободна професия и чрез предприятието си 
„Биланкс” ЕООД. Последното е регистрирано по фирмено дело  
№ 735 от 2007 г. на Варненския окръжен съд. Дружеството е със 
седалище в гр. Варна, ул. „Бр.Миладинови” №101 и адрес на 
управление гр. Варна, ул. „Македония” №107. 

 
2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – 

описание на мрежата, юридическите и структурни договорености 
в нея: неприложимо в случая. 

 



3. Описание на управленската структура на одиторското 
предприятие: неприложимо в случая. 

 
4. Описание на системата за вътрешен контрол на 

качеството в одиторското предприятие и отчет на управителните 
органи относно ефективността на нейното функциониране: 
Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и 
непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на 
регистрирания одитор. Контролът върху качеството се реализира 
чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената 
система за планиране и изпълнение на поетите ангажименти. 

 
5. Датата на последната извършена проверка от Института 

на дипломираните експерт-счетоводители или от комисията за 
контрол върху качеството на одиторските услуги: Последната 
проверка върху качеството на одиторските услуги е извършена 
през 2006. С решение от    8.09.2006 г.    Съветът за контрол върху 
качеството на одитоските услуги потвърди дадената от 
контролъора най-висока оценка за качеството на одиторските 
услуги. 

 
6. Списък на предприятията, извършващи дейност от 

обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил 
одит през последната финансова година: „Интерком Груп” ООД –
гр.Варна. 

 
7. Описание на практиките на регистрирания одитор, 

свурзани с независимостта: регистрираният одитор потвърждава 
в договора си за независим финансов одит, че са спазени 
изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните 
счетоводители относно независимостта. В процеса на изпълнение 
на одиторските ангажименти се извършват текущи проверки дали 
не са възникнали обстоятелства, които водят до нарушаване на 
принципа на независимост. 

 
8. Данни за участие на регистрирания одитор в 

непрекъснато обучение, организирани от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители съгласно чл. 22 на ЗНФО: 



През 2009 г. регистрираният одитор е участвал в непрекъснато 
обучение, включващо следното: 

- „Етичен кодекс на професионалния счетоводител” –курс – 
Варна - 16 ч. 

- Проблеми при практическото прилагане на МСФО в ЕС – 
част от програмата на ЕС INTACCT – Порто /Португалия/ - 16 ч. 

- „Съвременни проблеми и изследвания в счетоводството” – 
курс – ИУ – Варна – 16 ч. 

-  „МСФО – Актуализация” – курс – Варна – 24 ч. 
-  Проблеми при практическото прилагане на МСФО в ЕС – 

част от програмата на ЕС INTACCT – ИУ - Варна - 16 ч. 
- Международна научно-практическа конференция 

„Глобалната криза и икономическото развитие” - ИУ –гр. Варна – 
16 ч                                                    Общо: 104  ч. 

 
9. Общ обем на приходите на регистрирания одитор, 

включително разпределени по видове услуги, свързани с 
независимия финансов одит: Общият размер на приходите на 
регистрирания одитор от независим финансов одит на 
посоченото по-горе предприятие от обществен интерес е 8 хил. 
лв,   като не са договорени и получени приходи от други, 
свързани с одита услуги от същия клиент. 

 
10. Данни за базата, въз основа на която се формират 

възнагражденията на съдръжниците в одиторското предприятие: 
неприложимо в случая. 

 
Подпис: Фаня А. Филипова, регистриран одитор, 

дипломиран експерт-счетоводител, дипл. № 0285 
 
Дата: 16.06.2010 г. 


