ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2013 г.

І. Популяризиране на Вътрешния одит като дейност, допринасяща за
подобряване управлението в организацията, чрез:
 Организиране на срещи с работодателите за установяване на техните
нужди от вътрешния одит като дейност;
 Представяне на Позиции и становища на ИВОБ за ролята на
вътрешния одит в управлението;
 Провеждане на Дискусионни срещи на ИВОБ с представители от
държавни и корпоративни институции;
 Участие в Работни групи, инициирани от публични и финансови
институции;
 Срещи и дискусии с академичната общност;
 Издаване на Списание „Вътрешен одитор”;
 Поддържане на Интернет -страниците на ИВОБ;
 Отпечатване на други издания и публикации.

ІІ. Развитие на Института на вътрешните одитори в България като активен
член на Глобалния институт на вътрешните одитори и на Европейската
конфедерация на институтите на вътрешните одитори, чрез:
 Домакинство на Международна конференция за ИВО от страните в
Централна и Източна Европа – Варна, м. Юни 2013 г.
 Домакинство на изнесено заседание на Борда на Европейската
конфедерация на ИВО в гр.Варна – м. Юни 2013 г.;
 Провеждане на Национална конференция по вътрешен одит –
м.октомври 2013 г.
 Включване в глобални мероприятия на Глобалния институт на
вътрешните одитори и на Европейската конфедерация на институтите
на вътрешните одитори;
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 Участие в глобални проучвания и изследвания за развитието на
професията;
 Участие в регионални срещи на ИВО от ЦИЕ.
ІІІ. Утвърждаване и разширяване на Сертификационните програми и
Програмата за професионално обучение, чрез:
 Анализ на действащите сертификационните програми и подписване

на споразумение с Глобалния институт за сертифициране през 2013 г.;
 Превод и издаване на учебните помагала на програма CIA на
български език;
 Обучителни курсове по сертификационните програми;
 Популяризиране и разпространение на МППВО – актуализация на
стандартите от 01.01.2013;
 Популяризиране на Сертификационните програми;
 Администриране на дейността по сертифициране;
 Предоставяне и реализиране на Програма за професионално
обучение през 2013 г.;
 Реализиране на Проекти с външно финансиране за професионално
развитие на вътрешните одитори в България.

ІV. Членство:
 Популяризиране дейността на ИВОБ и привличане на нови членове –
онлайн списание, сайт и социалните мрежи на Института;
 Повишаване на активността на членския състав, чрез комуникация,
срещи и търсене на обратна връзка;
 Възможност за професионално развитие и изява на членовете;
 Анкетни проучвания за дейността на ИВОБ;
 Осъществяване на проучване на ИВОБ за професията вътрешен одитор
в България и региона. Резултатите ще бъдат представени през м.юни 2013
г.

София, 14 Декември 2012, ОС на ИВОБ
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