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Програма на обученията 2019 г.
№

1

2

3

4

5

Дата
Февруари
07-08
(1,5 дни)
11 СРЕ
Февруари
14-15
(2 дни)
14 СРЕ

Февруари
22
(1 ден)
7 СРЕ
Февруари
28
Март 01
(1,5 дни)
11 СРЕ
Март
11
(1 ден)
7 СРЕ

Обучение
Лектор
Такса за участие
„Изграждане на система за превенция Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA
Такса за участие:
на корупцията и измамите“
Управляващ съдружник, „Джей Кей енд
375 лв. без ДДС
Партнерс“ EООД;
Такса за членове на
Председател на УС на ИВОБ
ИВОБ:
248 лв. без ДДС
„GDPR – нова парадигма за защита на Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M,
Такса за участие:
личните данни“
MPF, MSM
410 лв. без ДДС
Адвокат,преподавател в областта на Такса за членове на
юридическите професии и дейности
ИВОБ:
Александра Цветкова
330 лв. без ДДС
Директор, Фондация „ЛИБРе“
Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M,
Такса за участие:
MPF, MSM
250 лв. без ДДС
Адвокат,преподавател в областта на Такса за членове на
юридическите професии и дейности
ИВОБ:
165 лв. без ДДС
„Одит на кибер сигурността като част
Владимир Кавалов, CISA
Такса за участие:
от оперативния одит. Управляваме ли Председател на Управителния съвет
375 лв. без ДДС
адекватно кибер рисковете?“
на Асоциация за одит и контрол на Такса за членове на
информационни системи (ISACA)
ИВОБ:
248 лв. без ДДС
„Одит на изпълнението - оценка на
Ваня Милтенова, CGAP,
Такса за участие:
ефективността на бюджетна
Сертифициран вътрешен одитор в
250 лв. без ДДС
програма“
публичния сектор
Такса за членове на
ИВОБ:
165 лв. без ДДС
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„Комплексен подход към етиката в
организацията – одиторският принос“

3

4

5

Програма на обученията 2019 г.

6

7

8

9

10

Март
15
(1 ден)
7 СРЕ
Март
21-22
(2 дни)
14 СРЕ
Март
28-29
(1,5 дни)
11 СРЕ

Април
04-05
(1,5 дни)
11 СРЕ
Април
15-16
(2 дни)
14 СРЕ

„Електронното изявление и
електронния документ - правнопрактически аспекти“

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M,
Такса за участие:
MPF, MSM
250 лв. без ДДС
Адвокат,преподавател в областта на Такса за членове на
юридическите професии и дейности
ИВОБ:
165 лв. без ДДС
„Одит на обществени поръчки по
Людмил Спасов, CIA, CGAP, CRMA
Такса за участие:
новия ЗОП – предизвикателство за
Директор „Правни услуги“, Грант
410 лв. без ДДС
одиторите“
Торнтон ООД
Такса за членове на
ИВОБ:
330 лв. без ДДС
„Одитни комитети (ОК) и
Огнян Тодоров, Сертифициран
Такса за участие:
колективните органи на управление –
вътрешен одитор в публичния
375 лв. без ДДС
правомощия и взаимодействие
сектор
Такса за членове на
според „Mеждународните
Директор на дирекция „Вътрешен
ИВОБ:
професионални практики по
одит“, Национална агенция по
248 лв. без ДДС
вътрешен одит“
приходите; Член на УС на ИВОБ
„Оценка на риска и планиране на
Огнян Тодоров, Сертифициран
Такса за участие:
одитен ангажимент“
вътрешен одитор в публичния
375 лв. без ДДС
сектор
Такса за членове на
Директор на дирекция „Вътрешен
ИВОБ:
одит“, Национална агенция по
248 лв. без ДДС
приходите; Член на УС на ИВОБ
„Основи и практика в управлението
Михаил Михайлов, PMP, CISA –
Такса за участие:
на проекти"
Председател на Управителния съвет
410 лв. без ДДС
на „Пи Ем Ай - България Чаптър“
Такса за членове на
(PMI – Bulgaria)
ИВОБ:
330 лв. без ДДС
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Април
18
(1 ден)
7 СРЕ
Май
13-14
(2 дни)
14 СРЕ
Май
30
(1 ден)
7 СРЕ
Юни
3
(1 ден)
7 СРЕ

14

„Специализирани умения за
вътрешни одитори - лидерски
умения, ефективна комуникация и
предотвратяване на конфликти и
управление на времето и стреса„
„Борба с измамите и корупцията във
фондовете от Европейския съюз уроци и примери от страните членки„

Марк де Турк
Бизнес консултант, ИДЕАс България

Такса за участие:
430 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
350 лв. без ДДС
Такса за участие:
780 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
700 лв. без ДДС

Jo Kremers
Старши мениджър, Одитен орган на
европейски структурни и
инвестиционни фондове,
Министерство на финансите на
Холандия
„Вътрешният одит - активен гарант за Красимир Логофетов, CIA, CFE, CRMA Такса за участие:
насърчаване на етични отношения и Директор „Вътрешен одит“, БТК ЕАД
250 лв. без ДДС
ценности в организацията“
Такса за членове на
ИВОБ:
165 лв. без ДДС
„Одит на функциите по комуникация,
връзки с обществеността и маркетинг
в организацията“

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM
JC Audit Training Limited

Такса за участие:
450 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
400 лв. без ДДС
* Ако заявите своето участие
и във втория семинар на
същия лектор, който ще се
проведе на 04.06.2019 г., ще
получите 50 лв. отстъпка от
цената на втория семинар
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Юни
4
(1 ден)
7 СРЕ

„Одит на човешките ресурси и риска
свързан с хора“

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM
JC Audit Training Limited

15

16

17

18

Такса за участие:
450 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
400 лв. без ДДС
* Ако заявите своето участие
и в предходния семинар на
същия лектор, който ще се
проведе на 03.06.2019 г., ще
получите 50 лв. отстъпка от
цената на този семинар

Юни
12-13
(1,5 дни)
11 СРЕ
Юни
27-28
(2 дни)
14 СРЕ
Септември
12-13
(1,5 дни)
11 СРЕ

„Одит на управлението на
информационната сигурност и
информационните технологии в
компанията„

Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA Такса за участие:
Директор „Вътрешен одит”, „Борика“
375 лв. без ДДС
АД
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС

„Обучителен курс за кандидатите по
CIA - част I“

Иво Евлогиев, CIA, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния
сектор
Управител
“Ивас Аккаунт” ЕООД

Такса за участие:
410 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
330 лв. без ДДС

„Обучителен курс за кандидатите по
CIA - част II“

Албена Харалампиева CIA,
CCSA, CRMA

Такса за участие:
375 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС
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Септември
19
(1 ден)
7 СРЕ

19

Септември
26-27
20
(2 дни)
14 СРЕ
Октомври
03-04
(1,5 дни)
21
11 СРЕ

„Измами в областта на човешките
ресурси и ролята на вътрешния одит
в превенцията им"

доц. д-р Мирослава Пейчева
Такса за участие:
Катедра „Човешки ресурси и социална
250 лв. без ДДС
защита“, Университет за национално Такса за членове на
и световно стопанство, собственик на
ИВОБ:
„ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
165 лв. без ДДС
КОНСУЛТИНГ“ЕООД
д-р Валерия Динева, CRISC,
Сертифициран вътрешен одитор в
публичния сектор
Катедра „Финансов контрол“,
Университет за национално и
световно стопанство,“, привлечен
консултант в „ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ЕООД
„Обучителен курс за кандидатите по
Албена Харалампиева CIA,
Такса за участие:
CIA - част III“
CCSA, CRMA
410 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
330 лв. без ДДС
„Управление на риска в
Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA
Такса за участие:
организацията и ролята на
Управляващ съдружник, „Джей Кей енд
375 лв. без ДДС
вътрешния одит“
Партнерс“ ООД;
Такса за членове на
Председател на УС на ИВОБ
ИВОБ:
Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA
248 лв. без ДДС
Директор „Вътрешен одит”, „Борика“
АД

19

20

21

Програма на обученията 2019 г.
Октомври
10-11
(1,5 дни)
22
11 СРЕ

„Одит на информационни системи –
организация, провеждане и техники.
Как да бъдем успешни ИТ одитори?“

Октомври
17-18
23
(2 дни)
14 СРЕ

„Одит на финансови отчети за
вътрешни одитори“

Октомври
24-25
(1,5 дни)
24
11 СРЕ

„Инструменти и техники за
начинаещи вътрешни одитори“

Октомври
31
Ноември
25
01
(1,5 дни)
11 СРЕ

„Инструменти и техники за
ръководители на вътрешен одит“

26

Ноември
07
(1 ден)
7 СРЕ

„Представяне на резултатите от
изпълнение на одитен
ангажимент“

Владимир Кавалов, CISA
Председател на Управителния съвет
на Асоциация за одит и контрол на
информационни системи (ISACA)

Такса за участие:
375 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС

Силвия Динова, Регистриран
одитор, CIA, FCCA
Директор на отдел „Одиторски
услуги“, Грант Торнтон ООД

Такса за участие:
410 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
330 лв. без ДДС
Такса за участие:
375 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС

Денислав Соколов, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния
сектор
Директор на дирекция „Вътрешен
одит", Държавен фонд „Земеделие“,
Член на УС на ИВОБ
Денислав Соколов, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния
сектор
Директор на дирекция „Вътрешен
одит", Държавен фонд „Земеделие“,
Член на УС на ИВОБ
Юлияна Ангелова, CIА, ACCA
Началник Управление „Вътрешен
одит“, "Юробанк България" АД

Такса за участие:
375 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС
Такса за участие:
250 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
165 лв. без ДДС
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Ноември
14-15
(2 дни)
14 СРЕ

„Въведение в анализа на данни и
работа със статистически извадки“

Декември
05-06
(1,5 дни)
11 СРЕ

„Оценка на качеството на дейността
по вътрешен одит“

Декември
12-13
(1,5 дни)
11 СРЕ

„Рамки и стандарти за управление и
контрол на информационните
системи и технологии - избор,
внедряване, разработване на
програми за изпълнение на
оперативни и контролни дейности„

Константин Лалов, CISA

Такса за участие:
410 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
330 лв. без ДДС
Такса за участие:
375 лв. без ДДС
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС

Диан Димитров, PhD, CIA, CCSA,
CGAP, CISA, CISM, CFE, CRISC, CISSP,
PMP, CRMA
Управляващ съдружник „Семпер
Фортис“ ООД,
Член на УС на ИВОБ
Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA Такса за участие:
Директор „Вътрешен одит”, „Борика“
375 лв. без ДДС
АД
Такса за членове на
ИВОБ:
248 лв. без ДДС
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КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
X Професионална среща на вътрешните одитори

Национална конференция на вътрешните одитори в България

Юни
20-21
(1,5 дни)
11 СРЕ
Ноември
21-22
(1,5 дни)
11 СРЕ

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 1 „Изграждане на система за превенция на корупцията и
измамите“
Основни акценти:

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

 Видове измами;
 Причини за измамите и корупцията;
 Статистическа информация за корупция и измами;
 Загуби от измами;
 Подход на организациите към измамите и корупцията;
 Подход на правителствата към измамите и корупцията;
 Примери за измами от професионалния опит на лектора;
 Препоръки за минимизиране на измамите;
 Препоръки за изграждане на ефективна система за превенция и борба с измамите и

Управляващ съдружник, „Джей Кей енд
Партнерс“ EООД; Председател на УС на
ИВОБ
07-08 февруари 2019 г.

1,5 дни

корупцията.

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо
от професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 2 „GDPR – нова парадигма за защита на личните данни“
Основни акценти:

 Основни понятия и принципи, свързани с обработването на лични данни. Специфики на

прилагането на принципа на отчетност. Права на субектите на данни и условия за
упражняването на правата на субекта на данни;
 Администратор и обработващ лични данни – права и задължения;
 Стъпки за постигане на съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;
 Технически и организационни мерки за осигуряване на нужното ниво на защита на личните
данни;
 Специфики на защитата на личните данни на работното място;
 Съдебни претенции на основания от GDPR;
 Административни санкции на основания от GPPR;
 Дисциплинарни санкции на основания от GPPR.

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF,
MSM
Адвокат, преподавател в областта на
юридическите професии и дейности
Александра Цветкова
Директор, Фондация „ЛИБРе“
14-15 февруари 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 без ДДС

330 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори, служители по
защита на данните, мениджъри, юристи, инспектори и всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА
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ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
Семинар № 3 „Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският
принос“
Основни акценти:









Етиката като регулаторен механизъм;
Етиката като част от нематериалните активи на организацията;
Кодекси за поведение, правила, стандарти, процедури;
Комплексен подход към етиката в организацията;
Включване на етични правила в правни разпоредби – нормотворческият подход;
Етичните отговорности на мениджмънта;
Одиторският принос към етичната устойчивост на организацията.

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF,
MSM
Адвокат, преподавател в областта на
юридическите професии и дейности
22 Февруари 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

250 без ДДС

165 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Семинар № 4 „Одит на кибер сигурността като част от оперативния одит.
Управляваме ли адекватно кибер рисковете?“
Основни акценти:
 Кибер сигурността като част от информационната сигурност;
 Кибер рискове;
 Основни вектори на атака;
 Мерки за защита от кибер атаки;
 Внедряване на контроли по отношение на кибер рисковете;
 Наблюдение на системите;
 Измерване на резултатите от приложените мерки срещу кибер рисковете.

Владимир Кавалов, CISA
Председател на Управителния съвет на
Асоциация за одит и контрол на
информационни системи (ISACA)
28 февруари-01 март 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 5 „Одит на изпълнението - оценка на ефективността на
бюджетна програма“
Основни акценти:
Специфика на одита на изпълнението на бюджетна програма;
Връзка оператвни цели – показатели за изпълнение – целеви стойности - data quality
Анализ на очакваните и измерените резултати;
Оценка на ефективността.
Практически упражнения на база реални бюджетни програми от средносрочни бюджетни
прогнози, програмни формати на бюджети и отчети за изпълнението на програмни бюджети.







Ваня Милтенова, Сертифициран
вътрешен
одитор в публичния сектор, CGAP
11 март 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

250 лв. без ДДС

165 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички ръководители на вътрешен одит и вътрешни одитори от
публичния сектор.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 6 „Електронното изявление и електронния документ - правнопрактически аспекти“
Основни акценти:

Правна природа на електронното изявление;
Сравнение на електронното изявление с волеизявленията в друга правна форма;
 Правна стойност на електронното изявление;
 Общо понятие за документ и електронен документ;
 Елементи на документалната форма;
Материалноправни аспекти;
Процесуалноправни аспекти;
Комплексно административно обслужване;
Електронен фиш;
Електронният документ в съдебните производства.

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF,
MSM
Адвокат, преподавател в областта на
юридическите професии и дейности
15 март 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

250 без ДДС

165 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори, служители по
защита на данните, мениджъри, юристи, инспектори и всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 7 „Одит на обществени поръчки по новия ЗОП –
предизвикателство за одиторите“
Основни акценти:

Людмил Спасов, CIA, CGAP, CRMA

Новостите при одита на обществени поръчки;
Обхват и планиране на одита;
Одитни техники и процедури;
Индикатори за измами и нередности.

Директор „Правни услуги“, Грант Торнтон
ООД
21-22 март 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 без ДДС

330 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори, служители по
защита на данните, мениджъри, юристи, инспектори и всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Семинар № 8 „Одитни комитети (ОК) и колективните органи на управление
– правомощия и взаимодействие според Mеждународните професионални
практики по вътрешен одит“
Основни акценти:
Ситуиране и състав на ОК;
Функции, задачи и отговорности на ОК;
Заседания и работа на ОК;
Съпътстващите битовизми;
Разиграване на казус с конкретика при работата на ОК;
Допълнителни въпроси възникнали в процеса на дискусията.

Огнян Тодоров, Сертифициран вътрешен

одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Вътрешен одит“,
Национална агенция по приходите; Член на УС
на ИВОБ
28-29 март 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС
Семинарът ще бъде полезен за всички ръководители на вътрешен одит и вътрешни одитори, както и
за членовете на одитни комитети по смисъла на ЗНФО и ЗВОПС.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
МЕТОДОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ - ОСНОВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА
СТАНДАРТИТЕ

Семинар № 9 „Оценка на риска и планиране на одитен ангажимент“
Основни акценти:

Огнян Тодоров, Сертифициран

 Методи и начини за извършване на оценка на риска за целите на конкретен одитен
ангажимент;
 Каква е разликата спрямо оценката при планиране на дейността по вътрешен одит. Защо е
необходимо да се извършва?
 Видове одитни програми и техните предимства и недостатъци според конкретния случай;
 Работни документи, съставяни при планирането на дейностите на одитен ангажимент;
 Планиране и нуждите на ръководството.

вътрешен одитор в публичния сектор
Директор на дирекция „Вътрешен одит“,
Национална агенция по приходите; Член на
УС на ИВОБ
04-05 април 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички вътрешни одитори, независимо от опита, който притежават и
сектора, в който работят.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 10 „Основи и практика в управлението на проекти"
Основни акценти:

Михаил Михайлов, PMP, CISA

 Oсновните концепции и модели в управлението на проекти;
 Практики при управлението на проекти;
 Осъзнатост, разрешаване на проблеми, управление на конфликти, комуникация,

Председател на Управителния съвет на
„Пи Ем Ай - България Чаптър“ (PMI –
Bulgaria)

инициативност и работа в екип.
 Практически упражнения за управление на проекти

15-16 април 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 без ДДС

330 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ (SOFT SKILLS)

Семинар №11 „Специализирани умения за вътрешни одитори - лидерски
умения, ефективна комуникация и предотвратяване на конфликти и
управление на времето и стреса„
Основни акценти:

Марк де Турк

Ефективна комуникация и предотвратяване на конфликти;
Лидерски умения;
Управление на времето и стреса.

Бизнес консултант, ИДЕАс България
18 април 2019 г.
1 ден

7 CPE

430 без ДДС

350 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 12 „Борба с измамите и корупцията във фондовете от
Европейския съюз - уроци и примери от страните членки„
Основни акценти:

Jo Kremers

 Обучението ще премине под формата на игри, които ще имат за цел да предоставят на

Старши мениджър, Одитен орган на
европейски структурни и инвестиционни
фондове, Министерство на финансите на
Холандия

участниците ключови разбирания относно процеса на борба с измамите и корупция свързани с
фондовете от Европейския съюз.

13-14 май 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

780 лв. без ДДС

700 лв. без ДДС
Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.

ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
Семинар № 13 „Вътрешният одит - активен гарант за насърчаване на
етични отношения и ценности в организацията“
Основни акценти:

Красимир Логофетов, CIA, CFE, CRMA

Етичен кодекс – отговорности и популяризиране;
Гореща линия на Етичния кодекс – администриране и проверка на сигналите;
Измамите – влияние върху дохода на всички в организацията.

Директор „Вътрешен одит“, БТК ЕАД
30 май 2019 г.

1 ден

7 СРЕ
250 без ДДС
165 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 14 „Одит на функциите по комуникация, връзки с
обществеността и маркетинг в организацията“
Основни акценти:

Разбиране на ролята по отношение на комуникацията, връзките с обществеността и

маркетинга за постигане на целите на организацията;
Идентифициране и оценяване на рисковете по отношение на функциите по комуникация,
връзки с обществеността и маркетинг и подходящи действия в отговор на тези рискове;
Одитни тестове и събиране на подходящи доказателства;
Практически проблеми, препятствия и бариери, с които се сблъскваме при одит на тези
функции.

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM
JC Audit Training Limited
03 юни 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

450 без ДДС
400 без ДДС

* Ако заявите своето участие и във втория семинар на
същия лектор, който ще се проведе на 04.06.2019 г., ще
получите 50 лв. отстъпка от цената на втория
семинар

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 15 „Одит на човешките ресурси и риска свързан с хора“
Основни акценти:

Разбиране на риска свързан с хора;
Важното значение на ефективната функция по човешки ресурси за организацията;
Кое е важно, когато предоставяме увереност, че функцията по човешки ресурси
функционира правилно в организацията?

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM
JC Audit Training Limited
04 юни 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

450 без ДДС

400 без ДДС

* Ако заявите своето участие и в предходния семинар
на същия лектор, който ще се проведе на 03.06.2019 г.,
ще получите 50 лв. отстъпка от цената на втория
семинар

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Семинар № 16 „Одит на управлението на информационната сигурност и
информационните технологии в компанията“

Основни акценти:
 Стратегия за информационна сигурност и технологии;
 Управление на персонала;
 Практики за управление на ИТ инфраструктурата - прехвърляне (outsourcing), приемане
(insourcing), предоставяне на инфраструктура като услуга и др.;.
 Управление на непрекъсваемостта на бизнеса и възстановяване от аварии;
Управление на промените;
Управление на потребители и разделение на отговорности;
Управление на конфигурациите;
Операции - (опериране и администриране на информационни системи);
 Сигурност - (внедряване на системи и контроли за ограничаване на рискове за
информацията и кибер атаки);
Мониторинг - (на ИТ системите и ИТ инфраструктурата)

Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA

Директор „Вътрешен одит”, „Борика“ АД
12 - 13 юни 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА THE IIA

Семинар № 17 „Обучителен курс за кандидатите по CIA - част I“
Основни акценти:

Основи на вътрешният одит;
Независимост и обективност;
Компетентност и професионална грижа;
Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване;
Управление, управление на риска и контрол;
Риск от измами.

Иво Евлогиев, CIA, Сертифициран вътрешен

одитор в публичния сектор
Управител “Ивас Аккаунт” ЕООД
27-28 юни 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 лв. без ДДС

330 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички кандидати по програма CIA, както и други проявяващи интерес
към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА THE IIA

Семинар № 18 „Обучителен курс за кандидатите по CIA - част II“
Основни акценти:

Албена Харалампиева CIA,
CCSA, CRMA

Управление на вътрешния одит;
Планиране на ангажимента;
Изпълнение на ангажимента;
Комуникиране на резултатите от ангажимента и мониторинг на напредъка.

12-13 септември 2019 г.
1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички кандидати по програма CIA, както и други проявяващи интерес
към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 19 „Измами в областта на човешките ресурси и ролята на
вътрешния одит в превенцията им"
Основни акценти:

Видовете измами в областта на човешките ресурси;
Управление на риска от измами в дейностите по човешки ресурси;
Защита на бизнеса от измами, извършвани от служителите;
Личностните характеристики на измамника;
Измамите в обхвата на вътрешния одит;
Трите линии на защита – единен „фронт“ срещу измамите;
Адекватност и ефективност на контролите в дейностите по човешки ресурси;
Подходи в одитирането на превенцията срещу измами в дейностите по човешки ресурси.

доц. д-р Мирослава Пейчева
Катедра „Човешки ресурси и социална
защита“, Университет за национално и
световно стопанство и собственик на „ММ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
КОНСУЛТИНГ“ЕООД
д-р Валерия Динева, CRISC, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния сектор
Катедра „Финансов контрол“, Университет за
национално и световно стопанство,
привлечен консултант в „ММ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
КОНСУЛТИНГ“ЕООД
19 септември 2019 г.
1 ден
7 СРЕ
250 лв. без ДДС
165 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА THE IIA

Семинар № 20 „Обучителен курс за кандидатите по CIA - част III“
Основни акценти:

Албена Харалампиева CIA,
CCSA, CRMA

Бизнес проникновенност;
Финансово управление.

26-27 септември 2019 г.
2 дни

14 СРЕ

410 лв. без ДДС

330 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички кандидати по програма CIA, както и други проявяващи
интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Семинар № 21 „Управление на риска в организацията и ролята на
вътрешния одит“
Основни акценти:

Стратегия за развитие и стратегически цели;
Стратегия за управление на риска;
 Идентифициране на рисковете;
Оценка на риска (влияние и вероятност) - присъщ и остатъчен риск;
Определяне на рискови индикатори;
Създаване на риск регистър;
Наблюдение и докладване на рисковете;
Иницииране на корективни действия;
Докладване до висшето ръководство;
Преоценка на риска на база настъпили събития.

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA
Управляващ съдружник, „Джей Кей енд
Партнерс“ EООД; Председател на УС на ИВОБ
Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA
Директор Вътрешен одит”, „Борика“ АД
03-04 октомври 2019 г.
1,5 дни

11 СРЕ
375 лв. без ДДС
248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за всички вътрешни одитори, служители в отдели за управление на
риска и всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Семинар № 22 „Одит на информационни системи – организация,
провеждане и техники. Как да бъдем успешни ИТ одитори?“
Основни акценти:
Организиране на одитен ангажимент:
Планиране на одитен ангажимент;
Извършване на одитен ангажимент;
Докладване на резултатите;
Проследяване на поетите ангажименти.
Техники за ИТ одит;
Какво е необходимо за да бъдем успешни ИТ одитори?

Владимир Кавалов, CISA
Председател на Управителния съвет на
Асоциация за одит и контрол на
информационни системи (ISACA)
10 -11 октомври 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Семинар № 23 „Одит на финансови отчети за вътрешни одитори“
Основни акценти:

Силвия Динова, Регистриран одитор, CIA,
FCCA

Видове ангажименти, извършвани от външните одитори;
Изискванията на българското законодателство относно извършването на независим

Директор на отдел „Одиторски услуги“, Грант
Торнтон ООД

финансов одит;
 Видове рамки за финансово отчитане;
 Основни фази на одита;
 Измами във финансовите отчети;
 Взаимодействие между вътрешните и външните одитори на предприятието;
 Извършване на тестове на счетоводните записи.

17-18 октомври 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 лв. без ДДС

330 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Семинар № 24 „Инструменти и техники за начинаещи вътрешни одитори”
Основни акценти:

Денислав Соколов, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния сектор

Дефиниране на различните фази, през които преминава един одитен цикъл;
Набавяне на информацията необходима за изпълнението на одитните ангажименти;
Комуникативни умения и умения за водене на интервю;
Техники за анализ на рискове и контроли, разработване на програма за одит, формиране на

Директор на дирекция „Вътрешен
одит", Държавен фонд „Земеделие“;
Член на УС на ИВОБ

извадки, разработване на тестове и изготвяне на работни документи– приложими за всички
одитни ангажименти;
Избрани техники и инструменти за целите на одитен ангажимент оценка на рискове,
одит на общи и специфични контроли;
Практически упражнения за придобиване на умения в използването на демонстрираните
техники и инструменти;
Разработване на одитни констатации и наблюдения.

24-25 октомври 2019 г.

1,5 ден

11 СРЕ

375 без ДДС

248 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за начинаещи вътрешни одитори.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
Семинар № 25 “Инструменти и техники за ръководители на вътрешен
одит”
Основни акценти:

 Как да изградим успешна комуникация с ръководството и одитния комитет?
Как да изградим една добавяща стойност одитна програма?
Създаване на успешна стратегия за представяне на одитните констатации и препоръки;
Изграждане на лидерски умения, ясно разграничаване на ръководство и лидерство;
Управление на ефективните взаимоотношения;
Управление на конфликти;
Маркетинг на функцията по вътрешен одит.

Денислав Соколов, Сертифициран
вътрешен одитор в публичния сектор
Директор на дирекция „Вътрешен
одит", Държавен фонд „Земеделие“;
Член на УС на ИВОБ
31 октомври - 01 ноември 2019 г.

1,5 ден

11 СРЕ

375 без ДДС

248 без ДДС

Семинарът ще бъде изключително полезен за всички ръководители вътрешен одит.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Семинар № 26 „Представяне на резултатите от изпълнение на одитен
ангажимент“
Основни акценти:
Критерии за представяне на резултатите. Форма на представяне;
Одитният доклад като инструмент за въздействие:
1. качество на доклада;
2. техники за ефективна писмена комуникация;
3. адресати на доклада;
4. представяне на цялостно мнение.

Юлияна Ангелова, CIА, ACCA

Началник Управление „Вътрешен одит“,
"Юробанк България" АД
07 ноември 2019 г.

1 ден

7 СРЕ

250 лв. без ДДС

165 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Семинар № 27 „Въведение в анализа на данни и работа със статистически
извадки“
Константин Лалов, CISA
Основни акценти:
Основни концепции при анализа на данни;
Етапи на анализа;
Нужни инструменти;
Докладване;
Практическо решение с CAAT инструмент;
Практически казус;
Работа със статистически извадки.

14 -15 ноември 2019 г.

2 дни

14 СРЕ

410 лв. без ДДС

330 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Семинар № 28 „Оценка на качеството на дейността по вътрешен одит“
Основни акценти:

Външната оценка и заинтересованите страни от дейността по вътрешен одит;
Самооценка с независимо потвърждение;
Инструменти за оценка на качеството на дейността по вътрешен одит;
Приложими стандарти и практически ръководства;
Добри практики.

Диан Димитров, CIA, CCSA, CGAP, CISA, CISM,
CFE, CRISC,
CISSP, PMP, CRMA
Управляващ съдружник „Семпер Фортис“ ООД;
Член на УС на ИВОБ
05-06 декември 2019 г.

1,5 ден

11 СРЕ

375 без ДДС

248 без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма на обученията 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Семинар № 29 „Рамки и стандарти за управление и контрол на
информационните системи и технологии - избор, внедряване,
разработване на програми за изпълнение на оперативни и контролни
дейности„
Основни акценти:
 Рамки и Стандарти за управление и контрол на информационните системи и технологии
- избор, внедряване, разработване на програми за изпълнение на оперативни и контролни
дейности, които осигуряват съответствие с:
- COBIT
- ISO серия 17799/27000
- IT Infrastructure Library (ITIL)
- NIST
- PCI standards и др.

Снежина Ставрева, CGAP, CRMA, CISA
Директор „Вътрешен одит”, „Борика“ АД
12 - 13 декември 2019 г.

1,5 дни

11 СРЕ

375 лв. без ДДС

248 лв. без ДДС

Семинарът ще бъде полезен за ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от
професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

КЪМ ПРОГРАМАТА

