ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИВОБ ЗА ПЕРИОДА ( 30.06.2011 – 31.05.2012 )
В изпълнение на чл. 25, т.5 от Устава на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ),
Управителният съвет внася в Общото събрание,
Отчет за дейността на Сдружението за периода ( 30.06.2011 г. - 31.05.2012 г.)
Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) е регистриран като Сдружение през
1990 г., а от 2003 г. получава статут на филиал на Международния институт на вътрешните
одитори (The IIA). ИВОБ е член на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен
одит (ECIIA). Сдружението е юридическо лице със седалище в София и осъществява дейността
си на територията на Република България. Изградено е като доброволна, независима
професионална организация, обединяваща лица, които работят и имат интерес в теорията и
практиката на вътрешния одит и вътрешния контрол. В него членуват над 400 вътрешни
одитори от търговски дружества, банки, застрахователни компании и публичния сектор,
сплотени около девиза: „Прогрес, чрез споделяне на знания и опит ”.
Мисията на ИВОБ е да насърчава и подкрепя развитието на вътрешния одит в България и да
се утвърди като водеща професионална организация, призвана да представя и развива
теорията и практиката на вътрешния одит.
Стратегията за развитие на ИВОБ беше разработена и приета на Общо събрание през 2008
г. и актуализирана през 2010 г. от действащия Управителен съвет. В нея са очертани
основните насоки и дейности, въз основа на които бяха разработени годишните програми на
института, а именно:
 Да се утвърди вътрешният одит като авторитетна и уважавана професия в България,
осъществявана в съответствие с Международните професионални практики по вътрешен одит и
Етичния кодекс на вътрешните одитори;
 Да се хармонизира националното законодателство с Международните професионални
практики по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори;
 Да се популяризира ролята на вътрешния одит като дейност предназначена да допринася за
добавяне на стойност, както в корпоративния, така и в публичния сектор;
 Да се наложи ИВОБ като предпочитан партньор за провеждането на проучвания,
изследвания, и други дейности, свързани с развитието и популяризирането на вътрешния одит в
България;
 Да се използва в най-голяма степен общата база знания при изготвянето на обучителните
програми;
 Да се развива и разширява партньорството с висшите учебни заведения в България и
академичните среди;
 Да се предлагат повече и разнообразни обучения на членовете на ИВОБ;
 Да се популяризират Международните професионални практики по вътрешен одит, както и
познаването и прилагането на Международните стандарти за професионалната практика по
вътрешен одит.
 Да се развие програма за популяризиране на професията, която да я постави във фокуса на
общественото внимание и да предизвика дискусии сред своите членове, ръководителите на

организации в публичния и частния сектор, както и всички заинтересовани страни от качеството
и ползата за обществото като цяло от дейността по вътрешен одит.
В изпълнение на Стратегията, в ИВОБ работят Постоянни комисии към Управителния съвет:
Комисия по членство и етика; Комисия по популяризиране на професията; Комисия по
сертификация и обучение.

І. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
През периода 30.06.2011 г. – 31.05.2012 г., Институтът на вътрешните одитори в България
продължи активно да популяризира вътрешния одит като дейност, допринасяща за доброто
корпоративно управление. Популяризирането на професията (ADVOCACY) е една от основните
цели в Стратегическия план на Глобалния институт, за изпълнението на която всички институти
полагат усилия. ИВОБ е приел популяризирането на професията като своя мисия и провежда
редица инициативи за представяне на ползите, които вътрешния одит може да донесе за
отделната организация и обществото като цяло. На 1 ноември 2011 г., при тържествена
обстановка бе подписано тристранно Споразумение между Сметната палата на РБългария,
Института на дпломираните експерт-счетоводители и Института на вътрешните одитори в
България, с общи цели: Развитие на продуктивен диалог и партньорство между трите
организации и взаимно осигуряване на активна подкрепа при популяризиране на дейностите и
професионалните интереси.
Като резултат от подписаното Споразумение за сътрудничество между трите организации, още в
същия месец беше проведена Национална конференция на тема: „Одитът – необходимо
условие за доброто управление”. Мероприятието се осъществи съвместно със Сметната палата
на Република България и Институт на дипломираните експерт счетоводители и целеше
споделяне на професионален опит и практики, като основен акцент на форума беше връзката,
сътрудничеството, взаимната полза между вътрешния и външния одит и ролята им за доброто
управление. В нея бяха включени значими теми, представени от изтъкнати професионалисти в
областта на одита и мениджъри на висше ниво. Конференцията се проведе с любезното
съдействие и подкрепата на няколко от най-големите национални компании, работещи в
областта на одита и информационните технологии.
Друга инициатива, в подкрепа за популяризиране на дейностите и професионалните интереси бе
подготвеното и отпечатано в началото на 2012 г. съвместно издание „Одитът в България”,
което има за цел, да разгласи и запознае обществеността с формите и организацията на одита,
като основен компонент на организационното управление при съвременните условия в
България.
За популяризиране на вътрешния одит, през този период бяха използвани списание “Вътрешен
одитор” и интернет-страницата на ИВОБ. В края на 2011 г. Управителният съвет на свое
заседание взе решение, през 2012 г. освен в електронен вид, да се поднови публикуването на
списанието в книжен вид срещу абонамент. Също, да се предоставя и на университетите, в
които се изучава дисциплината „Контрол и одит”. Преди излизането на всеки брой, се подготвя
информационен бюлетин, който запознава с акценти от съдържанието на списанието, публикува
се на интернет-страницата и се изпраща по електронна поща до широк кръг заинтересовани от
професията лица.
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В началото на 2012 г. стартира фейсбук-страницата на ИВОБ, като добра идея и възможност
за лансиране на професията, а именно създаването на мрежа от потребители, обединени в
желанието си да научат повече за проблемите и новостите в областта на вътрешния одит.
През месец април т.г. в рамките на честванията на 20 години специалност „Стопански и
финансов контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе проведен майсторски клас „Теория
и практика на вътрешния одит” с участието на студенти IV курс от специалност „СФК”.
Той бе организиран от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” съвместно с
Института на вътрешните одитори в България. Майсторският клас бе реализиран като резултат
от успешното сътрудничество между Свищовската академия и ИВОБ.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1. ОБУЧЕНИЕ
Дейността се извършва съобразно годишна програма за обучения и събития на ИВОБ, която се
придържа към една от основните стратегически цели на Сдружението, а именно да предлага
качествено обучение по актуални теми в областта на одита и контрола, които са насочени към
професионалното развитие и изграждането на кариерата на вътрешните одитори.
Програмата е съобразена с провежданото в края на всяко обучение анкетно проучване, което
позволява да се идентифицират основните потребности от обучение за членовете на Института.
През периода бяха проведени 16 обучения, по актуални теми, като: „Техники за разкриване и
предотвратяване на измами”; „Обработка и анализ на данни с голям обем”; „Одит на
изпълнението на бюджета”; „Външна оценка на качеството на вътрешния одит”; „Одит на
обществените поръчки”; „Ангажименти за консултиране - дейности, умения, отношения”, с
лектор Карл Пичфорд сертифициран вътрешен одитор от Великобритания; Обучителни
курсове за кандидатите по програма CIA, част І, ІІ и ІІІ.; Обучителен курс по сертификационна
програма CGAP с лектор Жан-Пиер Гарит, Белгия.
За поредна година бяха реализирани обучения извън страната. През есента на м.г. със
съдействието на Института на вътрешните одитори в Австрия, във Виена се проведе семинар
на тема: „Одит на европроекти – австрийският опит и практика”. В него взеха участие 27
вътрешни одитори от публичния сектор, пряко ангажирани с одитирането на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС.
През м.април 2012 г. с участието на 23 български вътрешни одитори в Милано, Италия беше
осъществен семинар ”Иновационни практики в управлението на риска”с лектори,
експертите на фирма „Protiviti” – Италия, водещ партньор на Института на вътрешните
одитори в България.
В пролетния цикъл обучения, поради ползата и проявения интерес, ИВОБ отново предложи на
колегите семинар на тема: „Одит на Европроекти” - едно от най-престижните обучения в
Програмата за 2012 г., с лектор австрийския експерт Ханс-Петер Лерхнер, CIA, CISA.
Обучението се проведе в София.
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В реализираните през отчетния период обучения и събития общо се включиха над 430
участници, като делът на представителите от публичния сектор е 55 % и на останалите – 15 % за
финансовия и 30 % за корпоративния сектор.
2. СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ
През отчетния период, ИВОБ продължи да администрира дейността по Сертификационните
програми на Глобалният институт, през който се въведоха нови промени в:
- Сертификационна програма CIA, конкретно засягащи изпитния конспект, броя на въпросите
и времето за полагане на изпита;
- Специализираните сертификационни програми, отнасящи се до изпитния регламент за
кандидатите (броя на въпросите и времето, с което разполагат кандидатите за полагане на
изпита).
- Новата Сертификационна програма Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
за кандидати, които желаят да придобият сертификат, посредством признаване на други
сертификати на Глобалния институт, и професионален опит в управлението на риска, преди
стартирането на изпита през 2013 г.
През есента на м.г. ИВОБ информира, че предстои увеличение на цените за изпитите по
сертификационните програми на IIA Global. Новите цени на Международния институт са в
сила от 01.01.2012 г. За кандидатите, които се регистрират в ИВОБ, Управителният съвет на
свое заседание взе решение тези цени да влязат в сила от началото на м. април 2012 г.
От началото на 2012 г., Глобалният институт въведе изискване за ежегодно докладване на
непрекъснато професионално обучение (CPE) от сертифицираните одитори, като периодът за
докладване се промени от 2 на 1 години. Даде се възможност, всеки кандидат по
Сертификационните програми на Глобалния институт, който желае да анулира избраната от
него дата, да посочи нова за явяване на изпит, срещу заплащане на допълнителна такса.
Всички тези указания бяха своевременно разгледани и актуализирани в Комисията по
сертификация и обучение към Управителния съвет и приети на заседание на УС на ИВОБ.
Новите документи за регистрация и променените процедури бяха публикувани на интернетстраницата на Института.
През периода 30.06.2011 г.-31.05.2012 г. в ИВОБ бяха регистрирани 171 кандидати по отделните
изпитни части на програма CIA и 36 кандидати по специализираните програми. Това показва
нарастване на техния брой, спрямо миналия отчетен период. Придобилите международен
сертификат вътрешни одитори, са както следва: CIA -18, CGAP - 16 и CCSA - 3 и CFSA – 2,
CRMA -5. С това, общият брой на сертифицираните одитори в България към 31 май 2012 г. вече
е 153, от тях по програма CIA – 83; програма CGAP – 40; CCSA - 17 и по програма CFSA – 8,
CRMA-5.
ІІІ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период, ИВОБ участва във форуми, организирани от Глобалния институт и
Европейската конфедерация на вътрешните одитори и местните институти по вътрешен одит в
Европа.
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През месец октомври 2011 г. председателят и заместник-председателят на УС на ИВОБ взеха
участие в Общото събрание на ECIIA, проведено в Мадрид, Испания където бяха разгледани
въпроси и проблеми, свързани с развитието на вътрешния одит в страните от Европа. На този
форум, България получи предложение за домакинство на Конференцията за ИВО от страните в
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през м.юни 2013 г., което беше разгледано и прието от УС
на ИВОБ. Подготовката вече е в ход – избрано е мястото на провеждането й - к-с” Златни
пясъци ”, Варна.
През месец февруари т.г. Председателят на УС на ИВОБ взе участие в Глобалната среща на
лидерите, в Делхи, Индия. Наш представител – член на УС участва като лектор в Регионалната
конференция и в Срещата на лидерите на институтите по вътрешен одит от ЦИЕ,
проведени в Сараево, Босна и Херцеговина през м.май 2012 г.
ІV. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
През 2012 г., Специализираното списание „Вътрешен одитор” продължи да излиза в
електронен вид, но поради огромното търсене и желание, ИВОБ възобнови публикуването му и
в книжен вид. Членовете на ИВОБ продъжат да получават списанието безплатно в електронен
вид, чрез парола за достъп на сайта на Института. В книжния му вид, списанието „Вътрешен
одитор”се разпространява с платен абонамент както за членовете на ИВОБ, така за всички други
заинтересовани лица.
През пролетта на 2012 г., като резултат на съвместна инициатива между Сметната палата на Р
България, Института на дпломираните експерт-счетоводители и Института на вътрешните
одитори в България бе подготвено и излезе от печат изданието „Одитът в България”, което
запознава с историята, дейността и ролята на трите институции за доброто и ефективно
функциониране на организациите в съвременна България.
За осигуряване нуждите от учебните помагала по част ІІ и част ІІІ на програма CIA на български
език, в началото на т.г. бяха преиздадени в малък тираж, допълнителни бройки от тях.
V. ЧЛЕНСТВО
За периода 30.06.2011- 31.05.2012 г. и сравнено с 2011 г. състоянието на членовете на ИВОБ е както
следва:
Членство

2011 г.

2012 г.

Общ брой на членовете на ИВОБ

383

407

Публичен сектор

123

117

Корпоративен сектор

123

142

Финансов сектор

113

123

от тях:
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Университети

3

4

Други

21

21

Брой на асоцираните членове към м.06

67

76

VІ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Годишният финансов отчет за 2011 г. е изготвен в съответствие с Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
(в лева)
1. Планираният бюджет за 2011 г. е както следва:
приходи = разходи = 237 000 лв.
2. Изпълнението на бюджета за 2011 г.:
приходи – 241 051 лв. ; разходи – 211 384 лв.
3. Планираният бюджет за 2012 г.е:
приходи = разходи = 250 700 лв.
4.Отчетът на изпълнението на бюджета за периода 30.06.2011 – 31.05.2012 г. е:
приходи – 203617 лв. ; разходи – 201202 лв.
5. Паричната наличност към 31.12.2011 г. е 41 348.75 лв.
6. Паричната наличност към 31.05.2012 г. е 68 863.76 лв.

Настоящият Отчет е приет от Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България на
заседание, проведено на 21 юни 2012 г.
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