
 

 

 

GUGUSHEV FINANCE & ACCOUNTING 

 

 

 

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС  

ЕНД АКАУНТИНГ ООД  
 

 

 

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

 

2022 

 

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД – ФИРМЕНА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ДАНЪЧНИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАНТИ 

АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. „АКСАКОВ“ 11 А, ЕТАЖ 4, ОФИС 2, ТЕЛЕФОН: 

+359 2 981 98 95, ФАКС: +359 2 981 69 64 

ИМЕЙЛ: OFFICE@GUGUSHEV.COM 



GUGUSHEV FINANCE & ACCOUNTING 

 

 

ДАНЪЧНИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАНТИ 

АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. „АКСАКОВ“ 11 А, ЕТАЖ 4, ОФИС 2, ТЕЛЕФОН: +359 2 981 98 95, ФАКС: +359 2 981 69 64 

ИМЕЙЛ: OFFICE@GUGUSHEV.COM 

 

1 

ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ  

 

Счетоводна къща ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД предлага 

широкоспектърна гама от счетоводни и данъчни услуги на фирми в различни сфери на 

бизнеса. Компанията предоставя бързи и компетентни консултации по текущи 

счетоводни въпроси, както и разяснения относно новостите в счетоводната практика и 

законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни и 

данъчни казуси.  

Основната цел на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД е да предоставя 

новаторски стратегии и подходи, които да посрещнат предизвикателствата в 

съвременния динамичен бизнес на глобално, национално и местно ниво, чрез внасяне 

на яснота и прозрачност в сложните счетоводни казуси и данъчни възможности и 

превръщането им в значими източници на спестяване на финансови ресурси. 

Независимо от това дали консултира нововъзникващ бизнес и спомагаме за 

утвърждаването му на пазара или международна корпорация и съдействаме за 

намаляване на данъчната тежест, оптимизиране на разходите, извличане на изгоди от 

различни данъчни облекчения, ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД 

предоставя услуги, адаптирани към индивидуалните финансови и данъчни  

изисквания на всеки отделен клиент. 

  Създадена през 2007, счетоводната къща значително се разраства през последните 

години. Клиентите на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД нарастват с 

средно 40% с всяка изминала година, а екипът ни расте пропорционално с 

увеличаването на обема клиенти, защото фирмата ни винаги се е стремяла да постигне 

висок стандарт на обслужване на клиентите, доверили се на опита ни. Екипът ни се 

състои от професионалисти в сферата на счетоводството, корпоративните финанси, 

инвестициите, данъчната защита и законодателство, социалните и здравни осигуровки 

и всичко свързано с изплащането на трудови възнаграждения. Значителният 

практически опит ни помага да решаваме сложни казуси в областта на данъчната 

защита, избягването на двойно таксуване, планираното финансиране, сливането и 

придобиването, законната данъчна оптимизация и др. При работата с клиентите ни, 

ние установяваме процес на обслужване, целящ да отговори на индивидуалните Ви 

нужди и потребности, като поддържаме стриктно поверителни отношения през 

цялото време. Нашите услуги покриват установените законови изисквания и Вашите 

изисквания спрямо месечни отчети и административни услуги. 

Независимо от вида на Вашия бизнес, Вие се нуждаете от надежден бизнес 

партньор, който да Ви помага с практическото осъществяване на местните ви бизнес 

проекти. ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД може да бъде този партньор, 
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който предлага: разбираеми счетоводни съвети, съвети за законно намаляване на 

данъчното таксуване, финансови консултации за голям обем от финансови услуги и 

намиране на ефикасни решения за управление на бизнеса. Главният ни приоритет е да 

ви информираме за правилните ходове в бизнеса, тъй като разбираме колко важно е за 

Вас да имате лоялен партньор и надежден бизнес съветник. 

Ние работим с нашите клиенти, установявайки специфичен процес на 

обслужване, целящ да отговори на индивидуалните им нужди и потребности. 

Разбираме, че Вашия бизнес изисква най-висока степен на внимание, като можем да 

отговорим на Вашите потребности от счетоводно и консултантско естество. 

 

ОСНОВНИ СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА  И 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

 

Ние, в ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД, целим да предоставим 

изпипани методи на всеки клиент, които да доведат до значим финансов напредък. В 

днешната икономическа ситуация, ефективни данъчни консултации и планиране 

могат да дадат на Вашия бизнес конкурентно предимство. Услугите ни са създадени да 

покриват нуждите на Вашия бизнес независимо от размера му и включват: 

➢ Финансови и данъчни дю дилиджънси върху различни проекти 

➢ Данъчно планиране и оптимизиране 

➢ Корпоративно облагане 

➢ Косвени данъци 

➢ Сливания и придобивания 

➢ Международно данъчно облагане и способи за избягване на двойното данъчно 

облагане 

➢ Социално и здравно осигуряване, човешки ресурси 

➢ Представителство при данъчни проверки/ревизии и различни процедури 

Високо квалифицираните членовете на екипа ни, посветени на качествено 

обслужване на нашите клиенти, Ви помагат да построите здрави съюзи и устойчиви 

данъчни стратегии, които да помогнат на Вашия бизнес да постигне целите си.  
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Съгласие между клиент и консултант и отворено, прозрачно докладване са основите на 

успешна данъчна защита. Данъчните стратегии, които съответстват на Вашия бизнес и 

разпознават възможността за промяна са решаващи за устойчив растеж на 

предприятието. Затова ние създадохме високомотивиран екип, които да Ви 

консултира за планиране, съдействие и докладване, както и във връзка с всички 

приложими данъчни закони / ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др/. и да поддържа 

отношенията на фирмата Ви с данъчните власти –независимо от областта, в която 

бизнесът ви е позициониран. Солидният опит на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД 

АКАУНТИНГ ООД  в данъчното планиране  може да помогне на фирмата Ви по-добре 

да използва финансовите си ресурси и да Ви спести ценно управленско време и 

досегашният ни опит с клиентите ни, ни дава достатъчно сигурност и убеденост, че 

можем да постигнем това. 

I. СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД Ви предоставя качествено текущо 

счетоводно обслужване, като спазва изискванията на българското законодателство и 

защитава интересите Ви пред данъчната администрация. Нашият екип ще се погрижи 

за пълно счетоводно отразяване на дейността Ви, улесняване на комуникацията с 

данъчната администрация и държавните институции, осигуряване на бързи и 

ефективни решения на данъчни и финансово-счетоводни казуси, както и ще Ви 

информира за промените в данъчното и трудовото законодателство, касаещи Вашия 

бизнес. 

Ние Ви предлагаме счетоводно обслужване в съответствие с разпоредбите на МСС и 

НСФОМСП, което включва:  

• Създаване на индивидуален разплащателен план и счетоводна политика на 

фирмата; 

• Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи; 

• Подготовка за регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената 

стойност; 

• Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с 

бюджета; 

• Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за нуждите на управленския състав на 

фирмата; 



GUGUSHEV FINANCE & ACCOUNTING 

 

 

ДАНЪЧНИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАНТИ 

АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. „АКСАКОВ“ 11 А, ЕТАЖ 4, ОФИС 2, ТЕЛЕФОН: +359 2 981 98 95, ФАКС: +359 2 981 69 64 

ИМЕЙЛ: OFFICE@GUGUSHEV.COM 

 

4 

• Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и 

изчисляване на данъчни задължения; 

• Изготвяне на Годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, 

Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение с 

пояснения и допълнителни оповестявания към финансовия отчет; 

• Изготвяне на Годишен отчет за дейността и периодични статистически справки 

по Закона за статистиката; 

• Проверка и заверка на Годишния финансов отчет от дипломиран експерт-

счетоводител, при спазване на националните и международни одиторски 

стандарти; 

• Представителство пред НАП при ревизии по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ; 

• Представителство пред Националния статистически институт; 

• Изготвяне на Годишна данъчна декларация съгласно българското 

законодателство (включително изчисляване на данъчните задължения); 

• Постоянна комуникация с нашите специалисти. 

II. ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

  

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД Ви замества в задълженията, 

свързани с изплащането на трудови възнаграждения и така дава възможност на 

сътрудниците Ви да се съсредоточат над управлението на служителите. Това е 

ползотворен момент, заради важността на въпросите, свързани с поддържането на 

мотивиран екип, нужен за постоянното развитие на Вашия бизнес. 

Ние Ви предлагаме текущо ТРЗ обслужване, съобразено със законовите разпоредби, 

което включва: 

• Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, 

длъжностни характеристики и други необходими документи, свързани с 

трудово-осигурителното обслужване 

• Изготвяне и поддържане на индивидуално досие на всеки служител; 

• Подаване на уведомления за сключени и прекратени трудови договори в 

законоустановените срокове; 

• Изготвяне на ведомости за заплати на служителите; 
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• Начисляване на социални и здравни осигуровки и изготвяне на съответните 

платежни документи; 

• Подаване на данни за осигурените лица и внесените дължими осигуровки; 

• Попълване на трудови и осигурителни книжки и заверка на трудов стаж; 

• Представителство пред НОИ и Инспекция по труда при ревизии и проверки; 

• Бързи и ефективни решения при възникване на трудово-правни казуси; 

• Изготвяне на периодични отчети и справки за служителите според нуждите и 

изискванията на ръководството на фирмата. 

I I I. ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ  

 

Екипът на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД има за цел да 

предостави на всеки клиент методи и решения, които да доведат бизнеса му до значим 

финансов напредък. В днешната икономическа ситуация, ефективната данъчна 

стратегия и планиране могат да дадат на Вашия бизнес конкурентно предимство.  

Нашият екип ще Ви подпомага при комуникацията с институциите и ще 

поддържа отношенията на фирмата с данъчните власти. Предлагаме представителство 

и защита при ревизии и проверки по корпоративно облагане, облагане на 

физическите лица и ДДС от органите на НАП, както и при проверки от НОИ и 

Инспекцията по труда.  Нашите специалисти притежават значителен опит в областта 

на данъчното облагане, приложимо при международния стоков трафик и търговия, 

сделките в рамките и извън Обшността (ВОП, ВОД, внос, износ, тристранни операции, 

дистанционни продажби), инвестиции в сектора с недвижими имоти, медицинско 

оборудване и здравен мениджмънт, търговия с горива и петролни продукти, 

изграждане и управление на фотоволтаични паркове и централи, предоставяне на 

бизнес услуги. Съвременният отворен пазар и движение на стоки, капитали и работна 

сила изискват внимателно и задълбочено познаване не само на местното 

законодателство, но и на международноправните спогодби и споразумения с цел 

оптимизиране на данъчната тежест и избягване на двойното облагане на дохода, както 

и изграждането на определени структури, ползващи данъчни облекчения и 

предимства.  

Екипът на ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД постоянно следи 

измененията в данъчното облагане и законодателство и Ви предлага сигурни и 

ефективни начини за планиране на данъчната тежест и минимизиране на данъчните 

рискове. 
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Чрез различни структурирани модели за анализ  и проучване на основните 

управленски и бизнес процеси, които оказват най-силно влияния върху Вашата бизнес 

организация, бъдещо бизнес ориентиране и възможности за развитие, ние се стремим 

да подобрим ефективността и представянето на Вашата компания. Тъй като 

конвергенцията на счетоводните и одиторски стандарти по света продължава, 

достъпът до ключово и своевременно счетоводно и данъчно консултиране е от особено 

значение при провеждането на различни проверки и ревизии на Вашия бизнес. Ние в 

ГУГУШЕВ ФАЙНЪНС ЕНД АКАУНТИНГ ООД се стремим постоянно да разширяваме 

нашите компетентности и познания в областта и да следим всички изменения и 

новости в законодателството и приложимите счетоводни и одиторски стандарти, тъй 

като знанието е безценно и пътека към успех. Ефективната комуникация и регулярно 

представяне на актуализирана финансово-счетоводна информация относно 

дружеството е едно от условията за изграждане на дълготрайни отношения на 

сътрудничество и взаимно доверие с клиентите, като именно поради това нашите 

консултанти се стремят не само да се фокусират върху важните за Вас бизнес аспекти и 

въпроси, но и да бъдат първите, които ще Ви информират относно тези важни аспекти.    

С  У В А Ж Е Н И Е ,  

 Г У Г У Ш Е В  Ф А Й Н Ъ Н С  Е Н Д  А К А У Н Т И Н Г  О О Д  


