
 
 
 
 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
за 2020 година 

 
НА СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МАЛКОЧЕВ, 

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0510 
 
 
 
 

Настоящият доклад се публикува на основание чл.62 от Закона за независимия финансов 
одит в изпълнение на задълженията на регистрираните одитори, които извършват одит на 
предприятия от обществен интерес. 
 

1. Описание на правно - организационната форма 
 

Стоян Любомиров Малкочев е вписан в регистъра на регистрираните одитори в България с 
номер на диплома 0510 от 1999 година.  
През 2020 г. Упражнява професията на регистриран одитор пряко, чрез участие, в качеството му 
на едноличен собственик на капитала, в търговско дружество, съответстващо на изискванията на 
одиторско дружество – „Одесос експерт“ ЕООД 
 

2. Членство в одиторска мрежа 
 

Неприложимо. 
 
3. Описание на управленската структура. 

 
Дейността на дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала Стоян 

Малкочев, който и представлява дружеството в качеството си на управител. Дружеството няма 
сложна управленска структура, тъй като не извършва голям обем дейност. По тази причина и 
няма нает персонал, в случаи на необходимост се използват външни експерти.   

  
4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството.  

 
Системата за вътрешен контрол на качеството включва: 
 
- прилагане на процедури за проверка спазването на етичните правила, приети от ИДЕС,  
за дейността на регистрирания одитор и за отделните ангажименти; 
 
- прилагане на процедури за поемане на ангажименти и за взаимоотношемнията с 
клиентите; 
 
- посещение на обучение по отношение спазване на професионално – етичните правила; 
 
- наемане на външен одитор за проверка на качеството на одиторските услуги, в случаи 
на необходимост; 
 
Стоян Малкочев, в качеството му на управителен орган, счита че прилаганата система за 

контрол на качеството функционира ефективно за осигуряване на разумна увереност, че се 
спазват професионално – етичните и други регламентирани правила при осъществяване 
дейността на компанията.  

 
 
 
 
 



5. Дата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-
счетоводители или комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 

 
През 2019 г на регистрирания одитор Стоян Малкочев бе извършвана проверка от  Комисията 

за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) за периода 01.07.2017 г. до 30.06.2018 
г. Съгласно доклада за резултатите от инспекцията за контрол на качеството на професионалната 
дейност за инспектирания период професионалната дейност на регистрирания одитор е била в 
съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качество на извършваните 
одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти. 
През 2020 г не е извършвана проверка от Съвета по контрол на качеството на одиторските услуги 
при ИДЕС.  
 

6. Списък на предприятията от обществен интерес. 
 

Агрия Груп Холдинг АД, гр. Варна. 
 
7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта 

 
Политиката и практиките по отношение спазване на независимостта се основават на 

изискванията на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от 
Международната федерация на счетоводителите, Международните одиторски стандарти.  

 
Преди поемане на ангажимент, както и при неговото продължаване се извършва проверка на 
независимостта на регистирания одитор, а когато е приложимо и на други евентуални членове 
на екипа, които участват в неговото изпълнение. В случай на установяване на съмнения за 
нарушаване на независимостта на някой от тях се прави преценка какви мерки следва да бъдат 
предприети за намаляване на риска, както и дали да бъде поет подобен ангажимент. 
 

8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение  
на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие 
 

Съгласно изискванията на ЗНФО, регистрираните одитори следва непрекъснато да 
поддържат и повишават своята професионална квалификация. В тази връзка регистрираният 
одитор, изпълнява тези изисквания като участва в организираните от ИДЕС и други организации 
курсове и семинари по различни професионални теми. 
 

9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението  
на съдружниците 
 
 Неприложимо.  
 

10. Описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на отговорните  
одитори и служителите в съответствие с чл. 65 от ЗНФО 
 
 Регистрираният одитор спазва изискванията за ротация, които са регламентирани в 
Закона за независимия финансов одит.  
 

11. Информация относно приходите на регистрирания одитор от независим финансов 
одит на годишни финансови отчети, от услуги свързани с одита, от данъчни и други 
консултации и съвети. 

 
През 2020 година регистираният одитор е реализирал приходи чрез „Одесос Експерт“ ЕООД 

от посочените по – горе дейности в размер на 10 хил. лева.   
 
 
 Стоян Малкочев 
 Регистриран одитор   
 
 29 април 2020 
 Варна 


