ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИВОБ ЗА ПЕРИОДА
(01.06.2013 г. – 31.05.2014 г.)
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 ( 01.06.2013 г. - 31.05.2014 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. Изграден 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 500 вътрешни
одитори от търговски дружества, банки, застрахователни компании и публичния сектор,
обединени около девиза: „Прогрес, чрез споделяне на знания и опит ”.
Мисията на ИВОБ е да насърчава и подкрепя развитието на вътрешния одит, да бъде водеща
професионална организация, която развива теорията и подпомага практиката на вътрешния
одит в България.
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 01.06.2013 г. – 31.05.2014 г., ИВОБ 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.
През отчетния период ИВОБ сключи три споразумения за сътрудничество.
На 01.07.2013 г. бе подновено двустранното споразумение между ИВОБ и „Логен“ ЕООД,
водеща компания в предлагането на специализиран одитен софтуер.
На 18.10.2013 г. се сключи рамков договор за сътрудничество между ИВОБ и УНСС.
Споразумението предвижда съвместни действия за популяризиране на вътрешния одит сред
студентската общност.
На 25.02.2014 г. се сключи подобно споразумение и с Висшето училище по застраховане и
финанси.
На 04 ноември 2013 г. председателят на УС на ИВОБ – Йордан Карабинов участва в Девета
международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в
променяща се политическа, социална и икономическа среда“, организирана от Финансовосчетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Йордан Карабинов представи темата „Ефективни методи за борба с корпоративни измами“.
На 28 и 29 ноември 2013 г. в гр. София, София Хотел Балкан се проведе Национална
конференция на вътрешните одитори в България под мотото: “ИЗМАМИТЕ ВЪПРЕКИ
КОНТРОЛА. КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ?” - една изключително важна и
актуална тема. Бяха дискутирани различните проявления на измамата – корупция,
присвояване на активи, пране на пари, конфликт на интереси, укриване на данъци и др.
Всички професионалисти се обединиха около идеята, че добрият и ефективен вътрешен
контрол е основна предпоставка за намаляване на риска от измами. В конференцията
участваха 200 души.
През периода септември – ноември 2013 г. по инициатива на Управителния съвет на ИВОБ
бяха организирани тематични срещи с ръководители от вътрешния одит в различни сектори
– банков, публичен, корпоративен. На срещите се обсъдиха въпроси, свързани с новата
концепция за обучения на ИВОБ, визията за развитие и подход за работа с членовете, на
които залага новия УС на ИВОБ, както и дискусия по темата „Как ИВОБ би могъл да бъде
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по-полезен на членовете от съответния сектор, какви действия и съвместни усилия могат да
бъдат предприети в тази насока“. Тази инициатива продължи с регулярни работни среща
между ИВОБ и ръководители на вътрешен одит в търговските банки. Такива срещи бяха
проведени на 31.01.2014 г. и 16.05.2014 г. като на последната присъстваха и представители
на Управление „Банков надзор“, БНБ и представиха нормативните изменения в наредбите на
БНБ № 2, 4, 7, 8, 12 и 20.
На 11 февруари 2014 г. председателят на Управителния съвет ИВОБ запозна студентите от
Американския университет в България (гр. Благоевград) с професията „вътрешен одитор“,
ползите и предизвикателствата пред хората, избрали да я упражняват. Той представи
дейността на единствената международно призната професионална организация на
вътрешните одитори в България, предимствата и ползите от членство в нея.
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 отчита провежданите в края на всяко обучение анкетни проучвания, които
идентифицират основните потребности от обучение за членовете на Института, както и
резултатите от проведеното през м. 12. 2013 г. проучване за потребностите от обучение. В
програмата за 2014 бяха включени множество нови обучения и бяха привлечени нови
лектори към утвърдения преподавателски екип на ИВОБ.
През отчетния период бяха проведени общо 13 обучения. През отчетния период от
01.06.2013 г. бяха представени обучения на следните теми:
•
м. 09 – Одит на обществени поръчки- практики;
•
м.10 – 2 обучения: Одит на финансови отчети, Ефективни методи за превенция и борба
с корпоративните измами;
•
м.11 – Изготвяне на документи, свързани с одитната дейност в публичния сектор;
•
м. 12 – Как да комуникираме в одитна среда.
През 2014 г. се проведоха следните обучения:
•
м.02 – 3 обучения: Въведение в информационната сигурност и ISO 27001, Въведение в
IT одита за вътрешни одитори, Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния
одит;
•
м. 03 – Ефективни методи за превенция и борба с измамите;
•
м. 04 – 2 обучения: Почеркова експертиза, Използване на криминалистични техники за
разследване на измами от страна на вътрешни одитори;
• м. 05 – 2 обучения: Система за вътрешен контрол в застрахователни компании - добри
практики, Преговори и отстояване на позицията на Вътрешния одит в трудни ситуации.
В реализираните през отчетния период обучения общо се включиха над 165 участници.
2. СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ
3

През отчетния период, ИВОБ продължи да администрира дейността по Сертификационните
програми на Глобалният институт.
От 1 юли 2013г. стартира нов формат на изпита Certified Internal Auditor за кандидатите,
които се явяват на английски език. Старият формат съдържащ 4 изпита ще бъда в сила за
кандидатите на български език до 31.12.2014 г. ИВОБ води преговори с The IIA относно
възможността за преминаване на CIA-3 на български език.
През периода 01.06.2013 г.-31.05.2014 г. в ИВОБ бяха регистрирани 107 кандидати по
отделните изпитни части на програма CIA и 14 кандидати по специализираните програми.
Данните показват намаляване на техния брой, спрямо миналия отчетен период, което до
известна степен се дължи на .
Придобилите международен сертификат вътрешни одитори, са както следва: CIA -18, CGAP
– 7, и CFSA – 2. С това, общият брой на сертифицираните одитори в България към 31 май
2014 г. вече е 265, от тях по програма CIA – 115; програма CGAP – 52; CCSA - 20 и по
програма CFSA – 14, CRMA- 64. През периода бе подобаващо отличен CIA-100 за България
… ИВОБ проведе успешно ежегодното CPE докладване, което се проведе за първи път чрез
онлайн докладване за сертифицираните одитори в България.
ІІІ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период, ИВОБ участва във форуми, организирани от Глобалния институт и
Европейската конфедерация на вътрешните одитори и институтите по вътрешен одит в
Европа.
През месец октомври 2013 г. Председателят на УС на ИВОБ – Йордан Карабинов взе участие
в срещата на Европейската конфедерация - ECIIA General Assembly във Виена, Австрия.
Отново през октомври, Йордан Карабинов, съвместно с Диан Димитров - член на УС на
ИВОБ взеха участие като лектори в Международна конференция по вътрешен одит в Скопие,
Македония.
През месец март 2014 г. Йордан Карабинов взе участие в Глобалния съвет на
Международния институт на вътрешния одитори - 2014 Global Council в Дубай, ОАЕ.
ІV. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
През отчетния период, Специализираното списание „Вътрешен одитор” продължи да
излиза в електронен и книжен вид. Членовете на ИВОБ продължават 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. 67 са абонирани към 31
май
2014
г.
за
книжния
вид
на
списанието.
V. ЧЛЕНСТВО
Броят на членовете на ИВОБ към 31.05.2014 г. е както следва:
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Членство

към
31.05.201
3 г.

към
31.05.201
4 г.

Общ брой на членовете на ИВОБ

465

489

Публичен сектор

132

133

Корпоративен сектор

163

169

Финансов сектор

135

148

Университети

5

6

Други

30

33

Брой на асоциираните членове след
юни 2012 г. / към юни 2013

71

72

от тях:

VІ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Годишният финансов отчет за 2013 г. е изготвен в съответствие с Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Отчета е заверен от Мур Стивънс България.
(в лева)
1. Планираният бюджет за 2013 г. е както следва:
Приходи = Разходи = 280 000 лв.
2. Изпълнение на бюджета за 2013 г.:
Приходи 286 259 лв. ; Разходи 258 735 лв.
3. Планираният бюджет за 2014 г.е:
Приходи = 207 350 лв.; Разходи = 203 974 лв.
4.Отчетът на изпълнението на бюджета за периода 01.06.2013 – 31.05.2014 г. е:
приходи – 210 722 лв. ; разходи – 206 304 лв.
5. Паричната наличност към 31.05.2013 г. е 135 750 лв.
6. Паричната наличност към 31.05.2014 г. е 115 251 лв.
Настоящият Отчет е приет от Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в
България на заседание, проведено на 26 май 2014 г.
5

