ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
Обучителната програма на Института на
вътрешните одитори в България за 2022 г.
включва семинари в следните области:

Семинарите се провеждат:

Вътрешен контрол, корпоративно
управление и управление на риска
Управление
на
вътрешен одит

дейността

ПРИСЪСТВЕНО

по
ОНЛАЙН

Основи на вътрешния одит
Специализирани
умения
вътрешни одитори (soft skills)

за

Методология на вътрешния одит основни техники и умения и
прилагане на стандартите
Информационни технологии
Специализирани
вътрешни одитори

умения

за

Обучение по сертификационните
програми на The IIA
Конференции
срещи

и

професионални
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „САРА“

УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ И
ПРОФЕСИОНАЛНА ДИПЛОМАЦИЯ В
СФЕРАТА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Сара е много специален колега, който в
продължение на няколко едмици 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.

Лектор: James Paterson, CIA
Основни акценти
Наред с добрите чисто технически умения,
управлението
на
взаимоотношенията
със
заинтересованите страни и справянето с „офис
политиката“ на организацията се превръщат в
необходими умения, за да може Ръководителят
вътрешен одит или Мениджър „Одит“ ефективно да
изпълнява ролята си. Този курс има за цел да разгледа
и разясни ключовите дилеми, пред които са изправени
тези ръководни функции, Също така по време на
семинара ще бъдат разгледани различните стилове на
въздействие и „влияние без власт“, както и моделът на
управление „Хамбургер“. В допълнение ще имате
възможност да преосмислите често срещаните
недоразумения относно организационната политика и
да научите как да бъдат управлявани чрез различни
програми; ще бъдат споделени „конфликтни истории“
с цел усъвършенстване на уменията и изграждане на
стратегии.

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.

Датата на провеждане ще
се уточни допълнително,
след събиране на
минимален брой
участници

5 лв.

Всеки студент ще може да ползва
приложението безплатно.
Цените са в лв., без ДДС

420 лв.

1,5 дни
11
онлайн

360 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
КРИМИНАЛНА ЛИНГВИСТИКА И
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И
ИЗМАМИТЕ

Лектори: Даниел Генков, АСЕС ЕООД,
Кристина Шушков, АСЕС ЕООД

Лектор: Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

Основни акценти

Основни акценти

▪ Детекция на измамно поведение от лингвистичен
аспект;
▪ Денотация на сензитивност: специфичните
лингвистични елементи, които разкриват
чувствителност относно хора, събития и
информация;
▪ Идентификация на автор: психолингвистичното
профилиране;
▪ Невербална комуникация: разпознаване на
измамно поведение.

▪ 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.

1,5 дни

8-9
ФЕВРУАРИ

11
1,5 дни

онлайн

24-25
ФЕВРУАРИ
296 лв.

11
онлайн

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС
296 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
ОСНОВИ НА IT ОДИТА

КАК ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА ОТГОВОРИ НА
НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА,
ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА,
КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА
НАРУШЕНИЯ?

Лектор: Владимир Кавалов, CISА
Основни акценти
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Лектор: Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

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;
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?

Основни акценти
▪
Цел и обхват на Директива (ЕС) 2019/1937;
▪
Задължения на организациите;
▪
Условия за защита на сигналоподателите.
1 ден

10
МАРТ

07
онлайн

2 дни

08-09
МАРТ

14

207 лв.

онлайн

413 лв.

138 лв

Цените са в лв., без ДДС

275 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.

КАК ДА ПОДПОМОГНЕМ
ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОДИТОРИТЕ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО
ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА НАПУСНАТ
ОРГАНИЗАЦИЯТА

НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВА И
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Лектор: Maciej Piołunowicz, CIA

Този семинар ще подготви участниците за
извършване на одит за съответствие с изискванията
на Наредбата по отношение на:
▪ Документи - политики, процедури, правила;
▪ Управление на инф. сигурност;
▪ Управление на риска;
▪ Управление на достъпите;
▪ Осигуряване на непрекъсваемост;
▪ Мерки за защита и др.

Лектор: Владимир Кавалов, CISА

Основни акценти:
▪ Какво се случва, ако инвестираме в развитието на
нашия персонал и след това той ни напусне? Ами ако
той остане? Обучението ще представи опитът на
лектора при трансформиране на корпоративната
култура в Държавната банка за развитие на Полша;
▪ Ключови елементи за успеха на вътрешния одит –
формално учение; комуникация; поведение и др.

1 ден
Датата на провеждане ще
се уточни допълнително,
след събиране на
минимален брой
участници

30
МАРТ

2 часа

онлайн

2
онлайн
207 лв.

100 лв.

7

138 лв.

Цените са в лв., без ДДС

75 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ И РАЗРАБОТИМ
АНГАЖИМЕНТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА
ЕТИКАТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА?

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ.
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ
НА КОНФЛИКТИ

Лектор: Matej Drašček, CIA, CRMA

Лектори: Даниел Генков, АСЕС ЕООД, Ели
Динкова, АСЕС ЕООД

Основни акценти

Основни акценти

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 поведение;
▪ Управление и етика.

▪ Схема на комуникационния цикъл. Задълбочено
разбиране на комуникационния процес и
осъществяване на контрол в отделните етапи;
▪ Ролята на слушането в комуникационния процес.
Осъзнато слушане и позиции на слушането –
практически техники;
▪ Управление на възражения;
▪ Видове конфликти. Индикатори и симптоми за
възникване на конфликт;
▪ Същност на управлението на конфликта;
Стратегии за управление и справяне с
конфликти;
▪ Ролята на уменията от спектъра на емоционалната
интелигентност в ефективното справяне с
конфликти;
▪ Справяне с рискови или проблемни хора.
Постигане на съгласие.
1,5 дни

1/2 ден

01
АПРИЛ

7-8
АПРИЛ

4

онлайн

онлайн

125 лв.

11

296 лв.

90 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
КАК СЕ ПРАВИ ИТ ОДИТ? ОДИТНИ
ТЕХНИКИ НА НИВО ОПЕРАЦИОННА
СИСТЕМА, БАЗА ДАННИ, ПРИЛОЖНО И
МРЕЖОВО НИВО

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВАДКИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДИТНИ
АНГАЖИМЕНТИ

Лектор: Владимир Кавалов, CISА

Лектор: Красимир Николов, PhD, CGAP,
СВОПС

Основни акценти

Основни акценти

▪

1. Обща постановка на извадките;
2. Статистически и нестатистически извадки;
3. Извадката по парична единица – статистически
подход /Monetary-unit sampling/;
4. Aтрибутивна статистическа извадка /вкл. Обща
постановка на атрибутивната статистическа извадка и
Алтернативни атрибутивни методи за извадки/;
5. Избор на равни възможности и Пропорционална
вероятност към избора на разхода/размера;

▪
▪

▪
▪
▪

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;
Специфики при одитиране на съвременни
тенденции като:
▪ аутсорсинг на процеси;
▪ виртуализация;
▪ облачни технологии;
▪ донеси своето устройство (BYOD - Bring-yourown-device);
▪ интернет на вещите (IoT - Internet of Things).

1 ден

13
АПРИЛ

7
онлайн

207 лв.

138 лв.

Цените са в лв., без ДДС
2 дни

11-12
АПРИЛ

14
онлайн

413 лв.

275 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ОЦЕНКА НА
РИСКА ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ИЗГОТВЯНЕ НА ОДИТЕН ДОКЛАД

Лектор: Огнян Тодоров, СВОПС

Основни акценти

Основни акценти

▪ 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.

Лектор: Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

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?
1,5 дни

14-15
АПРИЛ

11

1,5 дни

19-20
АПРИЛ

онлайн

11
онлайн

296 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС
296 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В
ОРГАНИЗАЦИЯТА И РОЛЯТА НА
ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

УПРАВЛЕНИЕ НА КИБЕРРИСКОВЕТЕ
Лектор: Владимир Кавалов, CISА

Лектор: Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

Основни акценти

Основни акценти
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. Киберсигурност:
▪ киберсигурността като част от
информационната сигурност;
▪ ключови аспекти, необходими за защита на
цифровите активи;
▪ киберрискове. Управление на риска.
2. Анатомия на атаката:
▪ източници на заплахи;
▪ атрибути на атаката;
▪ етапи на процеса на атака;
▪ основни вектори на атака. Често срещани
атаки.
3. 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.
4. Внедряване на контроли по отношение на
киберрисковете:
▪ приложни контроли (Аpplication controls);
▪ общи контроли (IT general controls).

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.

1,5 дни

12-13
МАЙ

11
онлайн

296 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС
2 дни

19-20
МАЙ

14
онлайн

413 лв.

275 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
ЕФЕКТИВЕН „AGILE“ ОДИТ

ОДИТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В
ОРГАНИЗАЦИЯТА

Лектор: John Chesshire CFIIA, QIAL, CIA,
CISA, SIRM

Лектор: John Chesshire CFIIA, QIAL, CIA,
CISA, SIRM

Основни акценти
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Основни акценти

Какво е “Agile“ и „agile“ одит?;
Какви са ползите от този подход?;
Теоретични концепции за „Agile“ одит;
Как да направим ангажиментите по вътрешен
одит “Agile”?;
Поглед към различни “Agile” техники;
Как да постигнем успех с “Agile“ одит?;
Предизвикателства и рискове, които трябва да се
избягват в практиката.

Основни аспекти на управлението на риска и фактори,
които вътрешният одитор трябва да вземе предвид
при одита на този важен процес:
▪ 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.

1 ден

30
МАЙ

7
1 ден

онлайн

31
МАЙ
250 лв.

7
онлайн

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС
250 лв.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО И ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ (QAIPs) –
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОЦЕНКИ

ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ
СЪС СТРЕСА И ПРЕУМОРАТА

Лектор: John Chesshire CFIIA, QIAL, CIA,
CISA, SIRM

Основни акценти

Лектори: Ели Динкова, АСЕС ЕООД, Емил
Магрисо, АСЕС ЕООД

▪
▪

Основни акценти

▪

▪ Какво е качество и управление на качество?
▪ Ключови елементи от програмата за осигуряване
на качеството и за усъвършенстване;
▪ Вътрешните оценки на качеството – често
срещани практики и капани
▪ Как изглежда ефективната програма за
подобрение – добри практики;
▪ Как работи процесът по външна оценка на
качеството (EQA).
▪ Подготовка и получаване на най-доброто от EQA;
▪ Общи уроци от EQAs;
▪ Предизвикателства, свързани с прилагането на
ефективен QAIPs и как да ги преодолеем.

▪

1,5 дни

09-10
ЮНИ

296 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС

7
онлайн

250 лв.

11
онлайн

1 ден

1
ЮНИ

Стрес – същност и видове;
Личностни предиспозиции. Разпознаване на
стрес /самоанализ и анализ на другите/;
Стратегии за справяне със стреса. Техники за
превенция и активна релаксация;
Техники за спокоен и концентриран ум.

180 лв.

Цените са в лв., без ДДС

11

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА НА
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ

23-24
ЮНИ

…. лв.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА КАНДИДАТИТЕ
ПО CIA - ЧАСТ I

1,5 дни

Лектор: Иво Евлогиев, CIA

11

Основни акценти

онлайн

▪
▪
▪
▪

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.

…. лв.

Цените са в лв., без ДДС

2 дни

Това събитие се осъществява със стратегическото
партньорство на

15-16
СЕПТЕМВРИ

410 лв.

Златен спонсор на събитието е

14
Присъствено, ако
позволява
пандемичната
обстановка

330 лв.

Цените са в лв., без ДДС

ИВОБ има готовност да организира обучение за
подготовка за CIA II и III част, при достатъчно
желаещи кандидати. Ето защо Ви молим да се
свържете с нас и да заявите Вашето намерение да
участвате в такъв курс.
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
НАВИГИРАНЕ В “ТРИЪГЪЛНИКА НА
ОЧАКВАНИЯТА” МЕЖДУ БОРДА,
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И НАДЗОРНИТЕ
ОРГАНИ

ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ И РАМКАТА COSO РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ
Лектор: Николай Дамянов, CIA, CGAP,
CRMA

Лектор: Maciej Piołunowicz, CIA

Основни акценти

Основни акценти

▪ 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.

2 часа

27
СЕПТЕМВРИ

2
онлайн

100 лв.

75 лв.

Цените са в лв., без ДДС

1 ден

30
СЕПТЕМВРИ

7
онлайн

207 лв.

138 лв.

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.
РАЗБИРАНЕ И ОДИТИРАНЕ НА ОБЩИ IT
КОНТРОЛИ

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА
ОДИТОРИ
Лектор: Ели Динкова, АСЕС ЕООД

Лектор: Владимир Кавалов, CISА

Основни акценти

Основни акценти
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Ролята на активното слушане в комуникативния
процес;
▪ Стилове на комуникация;
▪ Влияние на различните стилове на комуникация
върху на изразяването и перцепцията на
посланията;
▪ Видове поведения и предпочитания. Разпознаване
на поведенческите стилове и ефективна работа с
хора с различните стилове на поведение;
▪ Задаване на въпроси и интервюиране;
▪ Преодоляване на съпротиви и възражения.
Водене на интервю с трудни събеседници;
▪ Използване на гласа и невербалната комуникация

Въведение в ИТ;
Основи на мрежите и ИТ инфраструктурата;
Логическа сигурност: приложение, бази
данни, операционни системи;
Логическа сигурност: мрежово ниво;
Одитиране на управлението на промените;
Жизнен цикъл на приложенията;
Управление на непрекъсваемостта;
ИТ операции;
Физическа сигурност и сигурност на средата;
Управление на ИТ;
Управление на ИТ проекти;
Контрагентски (third-party) риск;

1,5 дни
2 дни

6-7
ОКТОМВРИ

6-7
ОКТОМВРИ

14

11
онлайн

онлайн
296 лв.
413 лв.

275 лв.

198 лв.

Цените са в лв., без ДДС

Цените са в лв., без ДДС
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2022 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ
…. дни

24-25
НОЕМВРИ

….
онлайн

…. лв.

…. лв.

Цените са в лв., без ДДС

Осъществява се със стратегическото партньорство на

15

