ПРОЕКТ
на изменение и допълнение на Устава на Сдружение с нестопанска цел „Институт
на вътрешните одитори в България“

§ 1. В чл. 5 се създава нова т. 4 със следния текст: „Подготовка, предлагане и защита на
обосновани предложения за допълнения и промени в учебните програми на висшите
учебни заведения и институтите за следдипломна или други форми на квалификация,
които подготвят специалисти за нуждите на вътрешния одит, контрола и управлението
на риска в съответствие със съвременните изисквания и перспективите за неговото
развитие;“. Досегашните точки 4 и 5, стават съответно точки 5 и 6.
Мотиви: Измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
които предстои да влязат в сила от 01.01.2018 г. налагат по-ясно отграничаване на
нестопанската от стопанската дейност на ИВОБ. В тази връзка, предлаганата нова
точка 4 на чл. 5 отразява една от формите на нестопанска дейност, която до момента
съществуваше в Устава на Сдружението като т. 3 на чл. 7.
§ 2. (1) Заглавието на чл. 7 „Предмет на дейност“ се заменя с „Предмет на
допълнителна стопанска дейност“
Мотиви: С изменението се цели привеждане на Устава на ИВОБ в съответствие с
разпоредбите на чл. 20, т. 5 от ЗЮЛНЦ.
(2) Текстът на досегашната т. 3 на чл. 7 се заменя със следния: „Участие в проекти с
външно финансиране, обществени поръчки, търгове или конкурси в областта на
вътрешния одит, контрола и/или оценката на риска“.
Мотиви: Предвиждането на подобна сфера на дейност на ИВОБ е оправдано с оглед
възможността от една страна за осигуряване на допълнително финансиране/приходи, а
от друга – би включило ИВОБ и неговата членска маса в онези обществени отношения,
при които Сдружението би могло да се яви ефективен доставчик на набор от услуги за
трети страни, което на свой ред би допринесло за постигане и на основните му цели,
заложени в чл. 4 и чл. 5 от Устава.
§ 3. В чл. 17 се създават нови т. 14, 15, 16 и 17, както следва:
„14. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
15. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права
върху тях;
16. Взема решения за предявяване искове на Сдружението срещу членове на
Управителния и/или Контролния съвет и назначава представител за водене на процеси
срещу тях;
17. Избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на
Сдружението по съвместно предложение на Управителния и Контролния съвет.“.

Мотиви: Предвид измененията в ЗЮЛНЦ, които ще влязат в сила от 01.01.2018 г. се
налага едно по-ясно отграничаване на стопанската от нестопанската дейност на ИВОБ.
Предложенията за нови текстове отразяват положения, които принципно са част от
Търговския закон. Тяхното изрично предвиждане в Устава би позволило
регламентиране и на други категории взаимоотношения, които да дават възможност за
по-голяма яснота и гъвкавост в стопанския живот на Сдружението.
§ 4. В чл. 33, ал. 5, досегашната точка 6 се заличава. Досегашните точки 7 и 8, стават
съответно точки 6 и 7.
Мотиви: Изборът на регистриран одитор, съгласно предложеното в § 3, е от
компетентността на Общото събрание на ИВОБ.

