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Описание на правната и организационната форма  

и на собствеността на „Силвикс” ООД 

 

 

„Силвикс” ООД е дружество с ограничена отговорност, първоначално 

регистрирано с Решение на Софийски градски съд от 27.08.1996 г. по фирмено дело № 

10746/1996 г. В съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър, 

дружеството е пререгистрирано и вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 121141902. 

 Седалището  и адресът на управление е гр.София 1113, ж.к.Гео Милев, ул. 

„Акад.Никола Обрешков” № 8А. 

 „Силвикс” ООД има трима съдружници: 

- Виолета Петрова Михайлова – дипломиран експерт-счетоводител, 

регистриран одитор № 0059/92 г.- притежава 60 % от дружествените 

дялове 

- Румяна Петкова Василева - дипломиран експерт-счетоводител, 

регистриран одитор № 0396/97 г.- притежава 10 % от дружествените 

дялове 

- Асен Петров Банков – притежава 30 % от дружествените дялове 

Дружеството се управлява от тримата съдружници – управители  - заедно и 

поотделно. 

 

„Силвикс” ООД е специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор 

№ 091, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители. 

 

„Силвикс” ООД е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от 

Зам. Председателя, ръководещ Управление Застрахователен надзор на Комисията за 

финансов надзор, с което е упълномощено да извършва одити на застрахователни 

дружества. 
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Описание на управленската структура 

 

Дейността на дружеството включва: 

- Одиторски услуги 

- Финансово –счетоводни услуги и изготвяне на годишни финансови 

отчети 

- Организиране и провеждане на курсове 

- Финансови анализи и консултации 

 

За целта са обособени четири направления: 

- Одиторско 

- Счетоводство и ТРЗ 

- Програмиране и информационни технологии 

- Административно 

 

В дружеството работят 13 служители по трудов договор, помощник – одитори,  

счетоводители, експерти  и административен персонал. 

Ползват се услуги на външни специалисти и на други специализирани одиторски 

предприятия. 

Одиторската дейност се извършва от два обособени одиторски екипа. Единият се 

ръководи от Виолета Михайлова, а другият от Румяна Василева. Административната 

дейност се ръководи от Асен Банков. 
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Описание на системата за вътрешен контрол на качеството. Отчет на  

Управителния орган относно ефективността на  нейното  

функционирането 

 

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

І. ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 

Основните цели на „Силвикс” ООД са съобразени с целите на професията, 

регламентирани от Международната федерация на счетоводителите: 

- да работи съгласно най-високите стандарти за професионализъм; 

- да поддържа най-високо ниво на изпълнение; 

- да отговаря на изискванията на обществените интереси – поддържането на 

целостта и ефективността на финансовите отчети. 

Тези цели изискват да се отговори на следните четири основни въпроса: 

1. Достоверност – на информацията и информационните системи 

2. Професионализъм – екипът на „Силвикс” ООД да притежава висок 

професионализъм 

3. Качество на услугите – всички услуги да бъдат извършени съгласно най-

високите стандарти за изпълнение 

4. Увереност – клиентите трябва да се чувстват сигурни, че съществува рамка за 

професионална етика, която ръководи предоставянето на тези услуги. 

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Политика 

Персоналът на „Силвикс” ООД следва да съблюдава принципите на : 

- независимост 

- почтеност 

- обективност 

- конфиденциалност 

- професионално поведение 

- професионална компетентност и надлежно внимание 

Независимост – да не съществува ангажимент за придобиване на пряк или непряк 

съществен финансов интерес в предприятие, на което се предоставят професионални 

услуги, изискващи независимост. 
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Почтеност – всеки член на екипа трябва да бъде прям и честен при извършването на 

професионалните услуги. 

Обективност – всеки член на екипа трябва да бъде справедлив, не трябва да допуска 

предубеждение или предразсъдък, конфликт на интереси или влияние от други страни, 

които да пречат на обективността му. Следва да бъдат избягвани взаимоотношения, 

които включват възможности за оказване на натиск, не трябва нито да се приемат, нито 

да се предлагат подаръци или развлечения, за които би имало основание да се счита , че 

оказват значително или неподходящо влияние върху професионалната преценка. 

Конфиденциалност – всеки член на екипа е задължен да спазва конфиденциалност 

относно информацията за делата на клиента или работодателя, получена в процеса на 

изпълнение на професионалните услуги. 

Професионално поведение – всеки член на екипа следва да действа по начин, 

съответстващ на добрата репутация на професията и да се въздържа от всяко 

поведение, което може да уронва престижа й. 

Професионална компетентност – професионалните услуги следва да се извършват с 

надлежно внимание, компетентност и задълбоченост, и да има постоянно задължение 

да се поддържат професионалните знания и умения на ниво, необходимо да се 

гарантира, че клиентът се ползва от предимството да получава компетентни 

професионални услуги, базирани на актуални постижения в практиката, 

законодателството и техниките. 

 

Процедури 

Възлагане на отговорни служители 

Отговорен служител в „Силвикс” ООД за разрешаване на въпроси по проблеми, 

свързани с принципите на независимост, почтеност, обективност и конфиденциалност 

- Асен Петров Банков – съдружник 

Отговорни служители в „Силвикс” ООД по разрешаване на  проблеми, свързани с 

професионална компетентност и професионално поведение 

- Румяна Петкова Василева – ДЕС 

Отговорните служители периодично изготвят конкретни насоки и програми. 
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Информиране на персонала в „Силвикс” ООД относно политиката и процедурите 

по отношение на принципите 

- информиране на персонала за фирмената политика и процедури, както и че от него 

се очаква да бъде запознат с тях; 

- акцентиране в учебните програми, при надзора и прегледа на извършените одити 

върху независимостта като начин на мислене; 

- своевременно информиране на персонала на тези предприятия, спрямо които се 

прилага политиката на независимост; 

- изготвяне на списък на клиенти на „Силвикс” ООД, спрямо които се прилага 

политиката за независимост; 

- предоставяне на този списък на наличния персонал; 

- информиране на персонала относно промени в списъка с клиенти. 

Наблюдение и надзор върху спазването на политиката и процедурите, свързани с 

принципите 

Получаване на периодични писмени изявления от служителите, обикновено 

веднъж в годината по утвърден формуляр – декларация – приложение към Наредбата. 

 

ІІІ. УМЕНИЯ И КОМПЕТНЕТНОСТ 

Политика 

„Силвикс” ООД следва да разполага с персонал, който е придобил и 

поддържа нивото на познания за техническите стандарти и професионалната 

компетентност, необходима за да изпълнява своите отговорности с дължимата 

грижа. 

Процедури 

Наемането на персонала се извършва в зависимост от: 

- потребностите на фирмата за извършване на професионални услуги на постоянни 

клиенти и очакван ръст или спад; 

- потребностите на фирмата за извършване на еднократни професионални услуги; 

- вероятностите за промени в състава на екипа; 

- потребностите на фирмата за наемане на персонал за изпълнение на отделни 

задачи в периода на извършване на заверки на годишни финансови отчети. 
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Подбор на кадри 

- определят се тестове за проверка на професионалната подготовка на кандидатите; 

- провеждат се интервюта за определяне на личностните качества на кандидатите; 

- изискват се препоръки от бивши работодатели. 

Определяне на изискванията за квалификация и насоки за оценка на 

потенциалните кандидати за работа на всяко професионално ниво 

- определяне на личностни качества, които следва да се търсят в кандидатите за 

работа – интелигентност, почтеност, честност, мотивация и пригодност за 

професията; 

- определяне на изисквания за постигнати лични резултати и опит, желателни за 

входно ниво и за опитния персонал – университетско образование, лични 

постижения, опит и лични интереси; 

- представяне на насоки, които да бъдат следвани при набирането на кадри в 

ситуации, като например: наемане на роднини на служители или на клиенти, 

пренаемане на бивши служители, наемане на служители на клиенти; 

- получаване на биографични данни и документация за квалификацията на 

кандидатите чрез подходящи форми, като : биографично резюме, молба за работа, 

интервюта, академични справки, лични препоръки , препоръки от бивши 

работодатели. 

Информиране на кандидатите и на новоназначените служители за политиката и 

процедурите на фирмата, които се отнасят до тях 

 Запознаване и обучение за работа със специализирания софтуерен продукт на 

„Силвикс” ООД за одит. 

Повишения 

 За определяне на оценка на индивидуалното ниво на изпълнение на работата и 

очакваното ниво на професионализъм се попълват стандартни формуляри със следните 

критерии: 

- технически познания; 

- работа с компютърни програми; 

- аналитични способности; 

- способности за добра преценка; 

- умения за общуване; 

- лидерство; 
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- лекторски умения; 

- поддържане на връзки с клиенти; 

- лично отношение; 

- професионално поведение; 

- мотивация; 

- познаване на вътрешните програми; 

- познаване на МОС; 

- познаване на МСС; 

- познаване на бизнеса; 

- професионален опит 

ІV. НАЗНАЧАВАНЕ 

Политика 

Одиторската работа се възлага на персонал, който е преминал необходимото  

ниво на обучение и притежава опита, изискван при конкретните обстоятелства. 

 Процедури 

Очертаване на фирмения подход при назначаване на персонал, включително 

планирането на общите потребности на фирмата и офиса и предприетите стъпки за 

постигане на равновесие между потребностите от одиторски персонал, уменията на 

персонала, индивидуалното развитие и реализацията. 

- планиране на потребностите от персонал на фирмата като цяло; 

- своевременно определяне на потребностите от персонал за извършването на 

специфични одити; 

- изготвяне на времеви бюджети за одитите с цел определяне на потребностите от 

персонал и изготвяне на план за одиторската работа; 

- вземане под влияние на следните фактори при постигане на равновесие между 

потребностите от одиторски персонал, личните умения, индивидуалното развитие 

и реализацията – размер и степен на сложност на одита, наличие на персонал, 

изисквани специални експертни умения, време за изпълнение на работата, 

приемственост и периодична ротация на персонал; 

- възможности за обучение на работното място 

При назначаването на персонал да се обърне необходимото внимание, както на 

приемствеността , така и на ротацията, за да се осигури ефикасно изпълнение на одита 

и възможност за участие  на други служители, притежаващи различен опит и 

квалификация. 
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V. ДЕЛЕГИРАНЕ 

Политика 

Необходимо е наличието на достатъчно насоки, надзор и преглед на работата на 

всички нива, за да се осигури разумна степен на сигурност, че извършената работа 

отговаря на съответните стандарти за качество. 

Процедури 

Осигуряване на процедури за планиране на одиторските ангажименти: 

- планиране на одита – включване в процеса на планиране на съответните 

служители, на които е възложено извършването на одита; 

- разработване на историческа информация или преглед на информацията, събрана в 

резултат на одити, извършени през предходни периоди и актуализирането й 

спрямо променящите се условия; 

- описание на въпросите, които следва да бъдат включени в цялостния одиторски 

план и в одиторската програма. 

Осигуряване на процедури за поддържане на фирмените стандарти за качество 

на извършената работа 

- осигуряване на адекватен надзор при отчитане на квалификацията, способностите 

и опита на персонала, на който е възложено  изпълнението на ангажимента; 

- разработване на насоки относно формата и съдържанието на работниге документи; 

- използване на стандартизирани формуляри и въпросници до степен, която е 

уместна за подпомагане изпълнението на одиторския ангажимент; 

- осигуряване на процедури за разрешаване на различия в професионалната 

преценка, възникващи сред персонала, включен в одита 

 

VІ. КОНСУЛТАЦИИ 

Политика 

Когато е необходимо провеждане на консултации в рамките на фирмата или 

извън нея с лица, притежаващи подходящи експертни умения. 
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Процедури 

Определяне на области и специфични ситуации, при които се налага получаване 

на консултации, като персонала се поощрява да се консултира с авторитетни източници 

- поддържане на достъп до „Лакорда” 

- подходяща библиотека 

- Интернет – източници 

- външни консултанти – данъчни експерти, юристи 

- външни консултанти – юристи 

- външни консултанти – различни специалисти. 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

Политика 

Оценка на потенциалните клиенти и извършване на непрекъснат преглед на 

настоящите клиенти при вземане на решения за приемане или запазване на клиенти, 

следва да се вземат под внимание независимостта на фирмата и способността да 

обслужва клиентите по подходящ начин, както и почтеността на ръководството на 

клиента. 

VІІІ. НАБЛЮДЕНИЕ 

Политика 

Постоянната адекватност и оперативната ефективност на политиката и 

процедурите за контрол върху качеството следва да бъдат обект на наблюдение.  

Наблюдението се извършва по утвърдени указания и програми. 

Извършва се пълен преглед на всички досиета, оценява се работата на всеки член 

от екипа, правят се изводи за цялостната дейност на фирмата през изтеклия период. 

  

ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

 През 2010 г. са изпълнени следните основни мероприятия, свързани с 

вътрешната система за контрол на качеството: 

1. Актуализирана е системата за извършване на одиторски процедури по 

отделни обекти на отчитане и съобразно спецификата на дейността на 

предприятията 
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2. Извършен е преглед на съдържанието на всички постоянни  и работни 

досиета, съобразно възприетите в дружеството правила, базирани на 

Международните одиторски стандарти. 

3. Провеждат се периодични обучения за повишаване на професионалната 

квалификация и опит на персонала 

4. Попълват се стандартни формуляри за определяне на оценка на 

индивидуалното ниво на изпълнение на работата и очакваното ниво на 

професионализъм 

 

 

Датата  на последната извършена проверка от Института на 

дипломираните  експерт – счетоводители или Съвета по контрол на 

качеството на одиторските услуги 

 

Последната проверка, извършена от Съвета по контрол на качеството на 

одиторските услуги при Института на дипломираните  експерт – счетоводители е през 

2009 г. Издаден е доклад от 24.09.2009 г., в който проверяващите контрольори са дали 

максималната оценка за качество на извършваните одиторски услуги. 

 

 

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен 

интерес, на които „Силвикс” ООД извършва одити на финансовите 

отчети за 2010 г. 

 

1. „Биовет” АД – гр. Пещера 

2.  „Рила Газ” АД – гр. София 

3. „Мостстрой” АД – гр. София 

 

 

Описание на практиките, свързани с независимостта 

 

Независимостта е основополагащ принцип за одиторската професия и е 

приложима за всички професионални ангажименти на „Силвикс” ООД  и клиентите на 

дружеството. 



12 

 

Преди сключването на договор за поемане на одиторски ангажимент, 

задължително се извършва проверка за независимостта на всички съдружници, целия 

персонал и подизпълнители на „Силвикс” ООД. Подписват се годишни декларации за 

независимост, както  и декларации за независимост за всички отделни одиторски 

ангажименти. 

 

Правилата и изискванията за независимост се съблюдават периодично от 

отговорния за политиката по независимостта във фирмата съдружник – Асен Банков. 

 

 

Данни за участията на регистрираните одитори в „Силвикс” ООД в 

непрекъснатите обучения, организирани от Института на 

дипломираните експерт – счетоводители 

 

 

Първостепенна задача на „Силвикс” ООД е осигуряването на условия и 

възможности за професионалното развитие и израстване на всеки служител. 

Регистрираните одитори са участвали в следните обучения: 

 - Семинар на тема: „Изменения и допълнения в данъчното законодателство в 

сила от 01.01.2011” – 15- 16.01.2011 г.  

 - Семинар на тема: „Актуални промени в МСФО” – 22-23.11.2010 г.  

 - Семинар на тема: „Измами във финансовите отчети и прилагане на  МОС 240 

„Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети” – 19.11.2010 

  - Семинар на тема:”Примерна одиторска програма за проверка на принципа на 

действащо предприятие и примерна одиторска програма за проверка на приблизителни 

счетоводни оценки, включително оценки по справедлива стойност” – 28.10.2010 

  - Семинар на тема:”Одит на консолидирани финансови отчети” – 27.10.2010 
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Общ обем на приходите, получени от извършени услуги, 

свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и 

други услуги 

 

Общият размер на отчетените приходи от „Силвикс” ООД през 2010 г. са 

1 137 х.лв. по видове както следва: 

- Независим финансов одит – 730 х.лв. 

- Договори за преглед на междинна финансова информация – 188 х.лв. 

- Договори за счетоводни услуги – 26 х.лв. 

- Договори за извършени договорени процедури – 20 х.лв. 

- Консултантски услуги – 160 х.лв. 

- Организиране на семинари – 13 х.лв. 

 

 

Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията 

на съдружниците 

 

 

Възнагражденията на съдружниците се формират по договори за управление с 

договорено месечно възнаграждение и в зависимост от поетите професионални 

ангажименти и постигнати резултати. 


