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ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с разразилите се дебати по приемането на проекта на Закона за Сметната палата
от 43-то Народно събрание, Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) представя
ствоето становище с единствената цел да внесе повече яснота относно своята роля.
От 25 години нашата организация съществува, като неправителствена професионална
структура, обединяваща експерти от различни области на финансовия контрол и одита. Създадена е
през 1990 г. като Съюз на дейците от финансовия контрол – юридическо лице с нестопанска цел, а
през 2003 г. организацията става член на Международния институт на вътрешните одитори (The
IIA), като променя името си на Институт на вътрешните одитори в България (ИВОБ).
В глобален план Международният институт на вътрешните одитори (The IIA) обединява
организации, подобни на българската, в 109 страни по света (включително във всички европейски
страни) и обединява над 180 хиляди професионалисти в областта на одита и контрола.
ИВОБ е учереден от български граждани като доброволна, независима професионална
организация, обединяваща лица, които работят и имат интерес в развитието на модерен вътрешен
одит в България. Понастоящем в ИВОБ членуват 542 професионалисти, работещи в организации от
публичния сектор, кредитни институции, застрахователни и презастрахователни дружества,
лизингови дружества, компании в сферата на услугите, производствени предприятия.
ИВОБ е член и на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит (ECIIA),
обединяваща институти от цяла Европа и от Средиземноморския регион.
В изпълнение на своята мисия за популяризиране и подкрепа развитието и
усъвършенстването на вътрешния одит, през 2011 г. беше подписано споразумение за
сътрудничество между Сметната палата, Института на дипломираните експерт-счетоводители
(ИДЕС) и ИВОБ.
Това споразумение е подписано по примера на сключеното между ECIIA и EUROSAI
(Eвропейска организация на върховните одитни институции, на която Сметната палата на
Република България е член). The IIA е асоцииран член на INTOSAI – Международна организация на
върховните одитни институции, на която българската Сметна палата също е член.
Тези факти ясно демонстрират тясното сътрудничество, което съществува между върховните
одитни институции и професионалната организация на вътрешните одитори за развитие и подкрепа
на одитните практики.
В България мисията на ИВОБ е да насърчава и подкрепя развитието на вътрешния одит в
качеството си на водеща професионална организация, призвана да представя и развива теорията и
практиката на вътрешния одит.
Присъединявайки се към The IIA през 2003 г., ИВОБ придобива качеството на т.нар. филиал
(от англ. chapter) и е единствената организация в България, която има право да използва името
„Институт на вътрешните одитори“, да администрира сертификационните програми на The IIA
(CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA), да популяризира и превежда Международните професионални
практики по вътрешен одит и друга учебна литература. Сред основните дейности на института е да
развива обучителна дейност в областта на вътрешния одит, вътрешния контрол и управлението на
риска. ИВОБ се издържа изцяло от своята дейност и получения членски внос от своите членове, а за
статута си на филиал прави съответните отчисления към The IIA. Независимо от този формален
статут по силата на подписаните споразумения, ИВОБ е самостоятелно и независимо юридическо
лице и никога не е получавал финансиране от The IIA за своята дейност.
През годините с помощта на различни публични донорски програми (като напр. Програма
отворено управление на Американската агенция за международно развитие) са били превеждани

различни учебни помагала за целите на чисто професионалната дейност на ИВОБ и
професионалистите в България, които практикуват в областта на вътрешния одит и контрол.
Във вече действащото законодателство в страната се съдържат редица примери, където The
IIA и ИВОБ са признати за организации, които са източник на Стандарти (тоест система от
професионални правила) за осъществяване на дейността по вътрешен одит и професионално
призната квалификация.
Така например: Професионалният сертификат CIA (Certified Internal Auditor, Сертифициран
вътрешен одитор) и CGAP (Certified Government Auditing Professional, Сертифициран одитор в
публичния сектор) са признати в българското законодателство за работа като вътрешен одитор в
публичния сектор (§ 1, чл. 6 от Допълнителни разпоредби на Закон за вътрешния одит в публичния
сектор).
В Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (приети с Постановление № 71 на МС
от 28.03.2014 г.), в част „Въведение“ се казва, че „Стандартите са разработени в съответствие със
Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Международните стандарти за професионалната
практика по вътрешен одит на Института на вътрешните одитори (The IIA). Спазването на
Стандартите е предпоставка за изпълнението на отговорностите на вътрешните одитори и на
дейността по вътрешен одит като цяло“.
В Наредба № 32 от 13 септември 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на
службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в
застрахователна или презастрахователна група, издадена от Комисията за финансов надзор, ИВОБ
се споменава като професионална организация, представител на Международния институт на
вътрешните одитори, чиито стандарти и Етичен кодекс следва да се прилагат при осъществяване на
одитни ангажименти по вътрешен одит в застрахователните и презастрахователните дружества в
България.
По аналогичен начин е отразена ролята на ИВОБ в Наредба № 10 за вътрешния контрол в
банките, издадена от Българска народна банка още през 2003 г.
В тази връзка, Управителният съвет на Институт на вътрешните одитори в България,
изразява своето недоумение от факта, че името на една чисто професионална организация с отлична
репутация, е предмет на остра политическа полемика. ИВОБ (заедно с Института на дипломираните
експерт-счетоводители) е една от двете сериозни неправителствени структури, представляващи
професионалната одиторска общност в страната и втората по големина такава.
Нашето обективно и независимо мнение е, че включването на две неправителствени и
доказали своя професионализъм през годините организации като ИВОБ и ИДЕС чрез излъчването
на техни представители в ръководното тяло на Сметната палата на Република България, е една
стъпка, която следва да бъде приветствана. Това е ясна заявка за желанието на законодателя да
гарантира принципите на експертното начало, независимостта и безпристрастността при
управлението на най-важната контролна институция в страната.
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