ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2021

Семинарите, включени в Програмата за обучение на ИВОБ през 2021 г., са разделени в следните тематични области:

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ
(SOFT SKILLS)
МЕТОДОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ - ОСНОВНИ
ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ
ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА
THE IIA

КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
2
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МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „САРА“
Сара е много специален колега, който в продължение на няколко
седмици ще живее във вашия телефон или таблет и ще Ви предизвиква,
поставяйки Ви в ежедневни ситуации, с които всеки вътрешен одитор
може да се сблъска в своята практика. Това ваше сътрудничество ще
бъде и метод, който ще ви помогне да затвърдите познания си по
Международните стандарти за професионалната практика по
вътрешен одит на The IIA.
04

По-подробно с приложението можете да се запознаете на следния линк:
https://www.iiabg.org/files/Sara/САРА.pdf
Можете да направите Вашата регистрация за приложението на
следния линк: https://forms.gle/9gs6Bb3KyiBrWwpi7 или да ни
изпратите електронна поща на d.neshev@iiabg.org

10 лв.

5 лв.

Всеки студент ще
може да ползва
приложението
безплатно.

Първите 100 от
членовете пожелали
да го инсталират на
своето
устройство няма да
заплащат такса за
използване

Цените са в лв., без ДДС
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„Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит“
 Основни акценти:
ФЕВРУАРИ

04 – 05

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1,5
дни

11

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

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
269 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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„Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският принос“
 Основни акценти:
ФЕВРУАРИ
12

1
ден

✓ 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

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
188 лв.

07

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Основи на ИТ одита“
 Основни акценти:
ФЕВРУАРИ

18 – 19

✓ Какво е и какво не е ИТ одитът?;
✓ Как информационните технологии подобряват вътрешния
контрол?;
✓ Оценка на ИТ рисковете;
✓ Вътрешни контроли, специфични за ИТ;
✓ Мерки за защита;

Владимир Кавалов,
CISA
Председател на
Управителния съвет на
Асоциация за одит и

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
5

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2021

✓ Организация на одитен ангажимент;
✓ Какво е необходимо, за да бъдем успешни ИТ одитори?
„Твърди“ и „меки“ умения. Познаваме ли себе си? Какво
мислят другите за нас?
2
дни

контрол на
информационни
системи (ISACA)

…

Онлайн форма
375 лв.

14

...

250 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Covid-19 и влиянието му върху дейността на организацията“
 Основни акценти:
ФЕВРУАРИ

25

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Правни последици от извънредното положение;
Работно място; Работно време; Планове; Процедури;
Делегиране;
Юридически капацитет;
Персонал; Ресурс в резерв;
Управленски стил; Морал; Обучение.

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

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
.....
....
Онлайн форма

1
ден

07

188 лв.

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС

6
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„Как да се подготвим и разработим ангажимент по вътрешен одит на
етиката в организацията?“
 Основни акценти:
МАРТ
10

0,5
ден

04

1. Какво всъщност е етиката?
• Теоретични концепции;
• Бизнес етика;
• Съответствие и етика;
• Корупция и етика.
2. Как да съставим план за вътрешен одит при одитиране на
етиката в организацията?
• Обхват и цели на ангажимента;
• Ключови области на етиката в организациите
3. Събиране на доказателства:
- Пожелателно мислене срещу реалност;
- Значение на наблюденията;
- Ролята на поведенческите експерименти при одита на
етиката.
4. Специални теми:
- Роля на програмата за съответствие;
- Роля на кодекса за поведениe;
- Управление и етика.

Matej Drašček, CIA,
CRMA
Председател на
Институт на
вътрешните одитори в
Словения

Онлайн форма
125 лв.

90 лв.

Главен одитор, LON
d.d.

Цените са в лв., без ДДС

„Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“
 Основни акценти:

7
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МАРТ

11 – 12

1,5
дни

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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 корупцията.

Йордан Карабинов,
MBA, ACCA, CIA
Управляващ
съдружник, „Джей Кей
енд Партнерс“ EООД;
Председател на УС на
ИВОБ

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
269 лв.

11

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Представяне на одитни доклади - как да предадем информацията
възможно най-разбираемо и ефективно и постигнем усещането „Аха!“ сред
членовете на Съвета?“
 Основни акценти:
МАРТ
23

✓ Какво искаме да постигнем чрез нашите одитни доклади?
✓ Каква е основната цел на функция по вътрешен одит, защо е
необходимо да се уверим, че представяме одитния доклад по
начин, който наистина оказва въздействие?
✓ Идентифициране на адресатите на нашите доклади.
✓ Вътрешният одитор трябва да познава своята „аудитория“:
кои са различните заинтересовани страни, какви са техните
мотиви за действие, на какъв език говорят?

Márton Gajdos, Dr,
CIA, CISA, CFE Партньор в ABT
Treuhand Унгария

Президент на
Институт на

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
8
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2
часа

02

✓ Как можем да обслужваме най-добре заинтересованите
страни?
✓ За да бъде възможно най-полезен за заинтересованите
страни, одиторът трябва да е запознат с техните очаквания
и изисквания.
✓ Средства за насочване на вниманието на заинтересованите
страни.
✓ Основни правила за презентиране от времето на Аристотел
до ерата на виртуалните срещи.
✓ Поглед в бъдещето: предоставяне на интегрирана увереност.
✓ Как да се повиши ефективността на работата на трите
линии и как да се постигне желаната синергия в техните
дейности.

вътрешните одитори
в Унгария.

Онлайн форма

100 лв.

75 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Изготвяне на одитен доклад“
 Основни акценти:
АПРИЛ
01 – 02

1,5
дни

11

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Планиране на одитен ангажимент – приложими стандарти;
Докладване на одитен ангажимент - приложими стандарти;
Ролята на одитния доклад в одитния процес;
Фактори за изготвяне на добър одитен доклад;
Система за преглед и анализ на съдържанието на одитните
доклади;
Разпространение на одитни доклади;
Примери за недоклад/некачествени доклади;
Структура и съдържание на одитния доклад;
Формати на одитни доклади;
Елементи на резюме за ръководството и подробен доклад;
Методологии за рейтинги на констатации и одитни доклади;
Подходи за даване на препоръки;
Подходи за разпространение на одитните доклади;

Йордан Карабинов,
MBA, ACCA, CIA
Управляващ
съдружник, „Джей Кей
енд Партнерс“ EООД;
Председател на УС на
ИВОБ

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
269 лв.

180 лв.

9
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✓ Ролята на предварителния и окончателния доклад.
Цените са в лв., без ДДС

„Ситуационни аспекти с практическа насоченост“
 Основни акценти:
АПРИЛ
14

✓ Проблемът с незабавните ползи за организацията;
✓ Степента на обвързаност на организацията с публичния
интерес;
✓ Реалността на действията преди правилата;
✓ Титаничната сила на политиките на общността и
стандартите;
✓ Практиката на овластените органи;
✓ Навременността на последващия съдебен контрол.

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

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
….
Онлайн форма

1
ден

07

188 лв.

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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„Определяне на извадки при изпълнение на одитни ангажименти“
 Основни акценти:
АПРИЛ

23

1
ден

07

1. Обща постановка на извадките – въведение, специфики на
извадките, видове рискове и представителност на елементите в
популацията;
2. Статистически и нестатистически извадки – разлика между
статистическите и нестатистическите извадки, специфики на
статистическата извадка, видове статистически извадки,
специфики на нестатистическата извадка и видове
нестатистически извадки;
3. Обща постановка на атрибутивната статистическа извадка –
какво вътрешния одит да вземе предвид, определяне на нивото на
доверие, допустим процент на грешка, примери за
стратифицирана атрибутивна извадка;
4. Алтернативни атрибутивни методи за извадки – извадка сприи-тръгни (stop-and-go sampling) и извадка на откриване (Discovery
sampling);
5. Стъпки на атрибутивната статистическа извадка:
· Идентифициране на специфична вътрешна контрола и
предписаните контроли насочени към постигане на контролната
цел;
· Определяне отклонението от контрола;
· Определяне на популацията и единицата на извадката;
· Определяне на подходящите стойности на параметрите
засягащи размера на извадката;

Красимир Николов,
PhD, CGAP, СВОПС

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
188 лв.

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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„Ключови показатели за вътрешен одит“
 Основни акценти:
МАЙ

12

2
часа

02

✓ Разбиране на понятието "Ключови показатели за
вътрешен одит". Дефиниции;
✓ Оперативен модел на вътрешния одит;
✓ Ключови показатели за ефективност в международните
стандарти за професионалната практика по Вътрешен
одит на THE IIA и други свързани наредби;
✓ Видове ключови показатели за ефективност в практиката
по вътрешен одит: Качествени спрямо количествени;
✓ Често срещани спрямо рядко срещани; основни спрямо
второстепенни;
✓ Възможни проблеми, свързани със затруднения при работа
с данни, ресурси и измервания;
✓ Изисквания за отчитане и програма за осигуряван на
качество;
✓ Измерване на ефективността на вътрешния одит промяна на парадигмата;
✓ Взаимодействие със заинтересованите страни;
✓ Заключения.

Maciej Piołunowicz
CIA

Онлайн форма
100 лв.

75 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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„Управление на киберрисковете“
 Основни акценти:
МАЙ

20 – 21

2
дни

14

✓ Киберсигурност:
- киберсигурността като част от информационната
сигурност;
- ключови аспекти, необходими за защита на цифровите
активи;
- киберрискове. Управление на риска.
✓ Анатомия на атаката:
- източници на заплахи;
- атрибути на атаката;
- етапи на процеса на атака;
- основни вектори на атака. Често срещани атаки.
✓ Мерки за защита от кибератаки:
- политики, правила, процедури. Стандарти;
- корпоративна култура, човешкият фактор;
- осигуряване на периметъра;
- защита в дълбочина;
- защитни стени – видове, приложение;
- анти-вирус и анти-малуеър;
- криптиране.
✓ Внедряване на контроли по отношение на киберрисковете:
- приложни контроли (Аpplication controls);
- общи контроли (IT general controls).

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

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…

…

Онлайн форма
375 лв.

250 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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„Одит на планирането, подбора на персонал и рисковете, свързани с
въвеждането в длъжност“
 Основни акценти:
ЮНИ
01

1

07

ден

1. Рискът по отношение на човешките ресурси и неговото значение за John Chesshire, CFIIA,
организацията;
QIAL, CIA, CISA
2. Значение на опазване на здравето на служителите на работното
място, благосъстоянието и благоденствието на персонала за
Главен служител
организацията, независимо от сектора на нейното функциониране;
отговарящ за
3. Цели и задачи при опазване на здравето на служителите на
предоставянето на
работното място, благосъстоянието и благоденствието на
услуги за даване на
персонала;
увереност, вътрешен
4. Алтернативни стратегии достъпни за организациите;
одит и управление на
5. Ключови рискове и възможности за противодействието им;
риска към парламента
6. Актуални въпроси, нововъзникващи тенденции, добри практики и
и правителството на
разработки в тези области;
о. Гърнзи,
7. Основни предизвикателства и проблеми, с които може да се
Великобритания
сблъскаме при одита на тези области и как да ги преодолеем.

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
250 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Ефективен вътрешен одит, извършван от разстояние“
 Основни акценти:
ЮНИ
02

1. Настройте се да постигнете успех. Да установим подходящите John Chesshire, CFIIA,
правила за извършване на ангажименти по вътрешен одит от
QIAL, CIA, CISA
разстояние;
Главен служител
2. Планирането е ключа. Подходи за планиране на ангажимент от
отговарящ за
разстояние, подготовка и извършване на предварително проучване;
предоставянето на

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)
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1
ден

3. Осъществяване на същинската работа по ангажимента и
извършване на тестове от дистанция: инструменти, техники и
успешно изпълнение на работните процедури;
4. Установяване на правила за докладване от разстояние, ясна
комуникация с клиентите на одитния ангажимент: ефективно
интервюиране от дистанция, как да комуникираме правилно и
практики при докладване;
5. Съвети и идеи за ефективно извършване на одитен ангажимент от
разстояние, нововъзникващи практики и разработване на такива,
пилотно внедряване, извлечени поуки и споделянето им чрез работа в
мрежа.
6. Основни изводи: предимства на вътрешен одит, извършван от
разстояние,
предполагаеми
недостатъци,
преодоляване
на
предизвикателствата и постигане на успех.

07

услуги за даване на
увереност, вътрешен
одит и управление на
риска към парламента
и правителството на
о. Гърнзи,
Великобритания

Присъствена форма
.....

....

Онлайн форма
250 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

24

ЮНИ

XI Професионална среща на вътрешните
одитори в България
"Вътрешният одитор в една динамично променяща се среда"

1
ден

08

140 лв.

100 лв.

Цените са в лв., без
ДДС

15
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„Как да одитираме стратегически рискове?“
 Основни акценти:
СЕПТЕМВРИ

17

1
ден

07

✓ Анализ на разработването на стратегия:
- Защо очакванията на собственика са важни по отношение
на стратегически риск?
- Към какво да се насочим при извършване на стратегически
анализ в по-широкообхватна среда и индустрия?
- Към какво да се насочим при извършване на стратегически
анализ на представянето на организацията?
✓ Разработване на стратегия:
- Минимални изисквания за стратегическия документ;
- Рискове при разработването на стратегия;
- Индикатори за изпълнение.
✓ Прилагане на стратегията:
- Управление на промените и стратегията;
- Одит на изпълнението
- Каскадиране на стратегията. Значение;
- Комуникация и стратегия.

Matej Drašček, CIA,
CRMA
Председател на
Институт на
вътрешните одитори в
Словения

Онлайн форма
250 лв.

180 лв.

Главен одитор, LON
d.d.

Цените са в лв., без ДДС

„Одит на управлението на риска в организацията“
 Основни акценти:

СЕПТЕМВРИ

Основни аспекти на управлението на риска и фактори, които John Chesshire, CFIIA,
QIAL, CIA, CISA
вътрешният одитор трябва да вземе предвид при одита на този
важен процес:

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
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✓ Компоненти на ефективното управление на риска във всяка
организация;
✓ Ключови аспекти на управлението на риска и примери за добри
практики;
✓ Разработване на одитен подход;
✓ Добри практики и предизвикателства пред одита на
управлението на риска в организацията.

27

1

07

ден

Главен служител
отговарящ за
предоставянето на
услуги за даване на
увереност, вътрешен
одит и управление на
риска към парламента
и правителството на
о. Гърнзи,
Великобритания

ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
250 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Практически курс по оценка на риска при планиране на дейността по
вътрешен одит“
 Основни акценти:
СЕПТЕМВРИ

28 - 29

1,5
дни

11

✓ Чрез практическа задача да открием:
✓ Одитната вселена, която ще отговори най-добре на
очакванията от дейността по вътрешен одит;
✓ Възможни подходи при оценката на риска;
✓ Как да адаптираме оценката на риска спрямо "бизнеса" на
организацията?;
✓ Как да направим връзката между стратегически план,
годишен план и план за конкретен одитен ангажимент през
целта на вътрешния одит и целите на конкретните
ангажименти?;
✓ Какво трябва да включва одитната стратегия, за да
постигнем максимална обективност в процеса по планиране?

Огнян Тодоров,
СВОПС
Директор на дирекция
„Вътрешен одит“,
Национална агенция по
приходите;
Член на УС на ИВОБ

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
269 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

17
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„Вътрешният одит и рамката COSO - роли и отговорности“
 Основни акценти
СЕПТЕМВРИ

30

1
ден

07

✓ Ретроспекция – идея за възникване на модела COSO,
Комисията
✓ „Тредуей“, развитие през годините:
Рамка COSO Internal Control Integrated Framework от 1992
г. – определения (контрол, управление на риска, управление и
др.), компоненти, ограничения на вътрешния контрол, роли и
отговорности;
ERM Integrated Framework (2004) - компоненти, ограничения на
ERM, роли и отговорности.
✓ Осъвременени рамки:
COSO Internal Control Integrated Framework от 2013 г. –
същност, определения, компоненти, принципи, роли и
отговорности, цели, промени в бизнес средата и
оперативната среда и т. н.
ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) –
същност, определения, компоненти – нови наименования,
принципи, ограничения на ERM, роли и отговорности, ползи от
ефективно въведен ERM.

Николай Дамянов,
CIA, CGAP, CRMA
Мениджър „Публичен
сектор“, „Грант
Торнтон“ ООД

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
188 лв.

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Инструменти и техники за начинаещи вътрешни одитори“
 Основни акценти
ОКТОМВРИ

✓ Дефиниране на различните фази, през които преминава един
одитен цикъл;

Денислав Соколов,
СВОПС

(Провеждането на този
семинар в присъствена
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21 - 22

✓ 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 извадки, разработване на
тестове и изготвяне на работни документи– приложими за
всички одитни ангажименти.

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

форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма

1,5
дни

269 лв.

11

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Самооценка на системите за вътрешен контрол“
 Основни акценти
ОКТОМВРИ
28 - 29

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1,5
дни

11

Основи на самооценката на контролите;
Приложение на самооценката на контролите;
Ползи от прилагане на самооценката на контролите;
Цели, рискове и вътрешни контроли;
Формати и подходи за провеждане на самооценка на
контролите;
Подготовка и провеждане на работни срещи за самооценка на
контролите;
Умения за ръководене на срещи;
Внедряване на самооценката на контролите;
Анализ и представяне на резултатите от самооценка на
контролите.

Албена Харалампиева,
CIA, CCSA, CRMA
Директор „Управление
на риска”, „АФА“ ООД

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…

…

Онлайн форма
269 лв.

180 лв.

19

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2021
Цените са в лв., без ДДС

„Как се прави ИТ одит? Одитни техники на ниво операционна система, база
данни, приложно и мрежово ниво“
 Основни акценти:
НОЕМВРИ
04 – 05

2
дни

✓ Идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с ИТ;
✓ Съставяне на одитна програма. Прилагане на COBIT при
определяне на процесите, рисковете и контролите;
✓ Извършване на тестове на контролите на:
- мрежово ниво;
- ниво операционна система;
- ниво база данни;
- приложно ниво.
✓ Съставяне на констатации и изготвяне на доклад с
резултати;
✓ Проследяване на резултатите.

Владимир Кавалов,
CISA

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…
…
Онлайн форма
375 лв.

14

250 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Изграждане и развитие на успешен екип. Как да бъдем успешни
мениджъри?“
 Основни акценти
НОЕМВРИ

✓ Модул 1 – Как да бъдем успешни мениджъри?
- Промяната;

Албена Харалампиева,
CIA, CCSA, CRMA

(Провеждането на този
семинар в присъствена
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12

1
ден

07

- Основни стилове на управление;
- Роля и характеристики на ефективната комуникация;
- Лидери и ръководители;
- Характеристики на успешния мениджър.
✓ Модул 2 – Изграждане и развитие на успешен екип
- Екип и група;
- Етапи в изграждането на екипа;
- Характеристики на успешния екип;
- Роли в екипа;
- Фактори за успеха на екипа;
- Как да мотивираме и задържим добрите служители?
✓ Модул 3 – Цели и оценка на представянето;
- Управление чрез цели;
- Моделът I-GROW;
- Области за бизнес и личностно развитие.

Директор „Управление
на риска”, „АФА“ ООД

форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
…

…

Онлайн форма
188 лв.

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Обучителен курс за кандидатите по CIA - част I“
 Основни акценти:
НОЕМВРИ

29 - 30

✓
✓
✓
✓

Основи на вътрешния 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
Вътрешен одитор,
БОРИКА АД

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
410 лв.
330 лв.
Онлайн форма
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2
дни

…

14

…

Цените са в лв., без ДДС

НОЕМВРИ

Национална конференция на вътрешните одитори
1,5
дни

11

Цените са в лв., без
ДДС

„Етични взаимоотношения, социална отговорност и корпоративно
управление“
 Основни акценти
ДЕКЕМВРИ
01

✓ 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 извадки, разработване на

Красимир Логофетов,
CIA, CFE, CRMA
Ръководител вътрешен
одит в „БДЖ Пътнически превози”
ЕООД

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
22
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тестове и изготвяне на работни документи– приложими за
всички одитни ангажименти.

…

…

Онлайн форма
1
ден

188 лв.

07

125 лв.

Цените са в лв., без ДДС

„Рамката SCRUM - Практически инструмент за повишаване на
производителността на вътрешния одит“
 Основни акценти
ДЕКЕМВРИ
08

✓ Какво е AGILE? Agile манифест и основни принципи;
✓ Представяне на SCRUM. SCRUM рамка: артефакти, събития
и роли;
✓ Основни елементи на SCRUM и тяхното практическо
приложение;
✓ Практическо прилагане на SCRUM подхода в работата на
звеното за вътрешен одит (самостоятелна работа).

Емил Староманов,
CIA, CRMA

(Провеждането на този
семинар в присъствена
форма ще бъде възможно
след отпадане на
ограничителните мерки,
свързани с COVID-19)

Присъствена форма
.....
....
Онлайн форма

4
часа

04

88 лв.

58 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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