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ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 

Компетенции, 

необходими за 

демонстриране на 

правомощия, доверие, 

и етично поведение, 

които са от съществено 

значение за дейността 

по вътрешен одит. 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Мисия на вътрешния 

одит 

Разбиране на целта, правомощията 

и отговорностите на дейността по 

вътрешен одит. 

Разграничаване на услугите за 

даване на увереност и за 

консултиране. 

Демонстриране на умения за 

извършване на ангажименти за 

предоставяне на увереност и 

консултиране в съответствие със 

Стандартите.  

Преглед на способността на 

дейността по вътрешен одит да 

предоставя услуги за даване на 

увереност и консултиране, които 

добавят стойност и подобряват 

организационните операции. 

Статут на вътрешния 

одит 

Разбиране на целта на Статута на 

вътрешния одит. 

Идентифициране на 

задължителните елементи на 

Статута на вътрешния одит, 

съгласно Стандартите.  

Изготвяне на Статут на вътрешния 

одит в съответствие със 

Стандартите и получаване на 

необходимото одобрение от 

Съвета. 

Периодично преглеждане и 

актуализиране на Статута на 

вътрешния одит с цел постигане на 

съответствие със Стандартите и 

насърчаване на изпълнението на 

световно равнище. 

Организационна 

независимост 

Разбиране значението на 

организационната независимост за 

дейността по вътрешен одит. 

Идентифициране на елементите, 

които засягат независимостта. 

Откриване  на всяко потенциално 

накърняване на независимостта 

на вътрешния одит и 

въздействието от това. 

Отразяване на всяко потенциално 

накърняване на независимостта на 

вътрешния одит, за да бъде 

постигнато съответствие със 

Стандартите. 

Комуникиране на въздействието, 

което имат всички останали опити 

за накърняване на независимостта. 

Индивидуална 

обективност 

Разбиране значението  

обективността на дейността по 

вътрешен одит.  

Идентифициране на факторите, 

които накърняват или могат да 

накърнят обективността. 

Разпознаване и управляване на 

всяко реално или предполагаемо 

накърняване на индивидуалната 

обективност на вътрешния одитор. 

Оценка и поддържате 

обективността на вътрешния одит. 

Разработване и поддържане на 

политики,  подпомагащи  

обективността на вътрешния одит. 

Предлагане на стратегии, които 

насърчават обективността. 

Етично поведение 

Разбиране значението на Етичния 

кодекс за вътрешните одитори; 

Познаване на принципите на 

Етичния кодекс на The IIA. 

Демонстриране на индивидуално 

съответствие с Етичния кодекс на 

The IIA. 

Оценяване на съответствието на 

дейността по вътрешен одит с 

Етичния кодекс на The IIA. 

Предлагане на стратегии за 

поддържане и насърчаване на 

най-високи етични стандарти за 

вътрешните одитори и дейността 

по вътрешен одит. 
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Професионална грижа 

Разбиране значението на 

професионалната грижа за 

вътрешните одитори. 

Демонстриране на професионална 

грижа. 

Оценяване и заключаване относно 

степента на прилагане на 

професионална грижа от страна на 

вътрешните одитори. 

Професионално 

развитие 

Разпознаване на необходимите 

знания, умения и компетентности 

за изпълнение на отговорностите 

на дейността по вътрешен одит и 

необходимостта от непрекъснато 

професионално развитие. 

Демонстриране на компетентност 

от вътрешния одит чрез 

непрекъснато професионално 

развитие. 

Оценяване на 

компетентностите, необходими 

за изпълнение на 

отговорностите от дейността по 

вътрешен одит и насърчаване на 

професионалното развитие. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Компетентности, 
необходими за 

планиране и 
изпълнение 

ангажименти за 

вътрешен одит в 

съответствие със 

Стандартите. 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Организационно 

управление 

Разбиране концепцията за 

организационно управление. 

Разпознаване на рисковете, 

свързани с политиките, процесите и 

структурите на управление на 

организацията. 

Изготвяне на препоръки за 

актуализиране на политиките, 

процесите и структурите на 

управление на организацията. 

Измами 

Разпознаване на видовете измами, 

рисковете свързани с измами и 

червените флагове за измами.  

Преценяване на вероятността за 

извършване на измами и начина, 

по който организацията открива и 

управлява рисковете свързани с 

измами; изготвяне на препоръки за 

контроли за предотвратяване и 

откриване на измами. 

Провеждане на обучения с цел 

подобряване осведомеността на 

организацията относно рисковете 

от извършване на измами. 

Прилагане на 

криминалистични-одитни 

техники при превенцията, 

предотвратяването и 

разследването на измами. 

Управление на риска 

Разбиране на основните понятия за 

риск и управление на риска и 

рамките за управление на риска. 

Използване на рамки за управление 

на риска, с цел идентифициране 

потенциални заплахи. 

Оценяване на ефективността на 

управлението на риска в рамките на 

организационните процеси и 

функции. 

Оценяване на използваните методи 

за оценка на ефективността на 

идентифицирането и управлението 

на риска. 
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Вътрешен контрол 

Идентифициран на видовете 

контроли. 

Използване на рамка за вътрешен 

контрол при оценяване на 

ефективността и ефикасността на 

вътрешните контроли. 

Оценяване и изготвяне на 

препоръки за подобрения на 

рамката за вътрешен контрол в 

организацията.  

Оценяване на прилагането на 

рамката за вътрешен контрол на 

организацията. 

Планиране на 

ангажимента 

• Цели и обхват 

• Оценка на риска 

• Работна програма 

• Ресурси 

Разбиране на ключовите роли и 

дейности, свързани с 

установяването на целите, 

критериите за оценка и обхвата 

на ангажимента. 

Определяне на целите, критериите 

за оценка и обхвата на ангажимента. 

Оценяване на целите и обхвата на 

одитния ангажимент, за да се 

осигури качество на ангажимента. 

Разбиране на целта на 

извършването на оценка на 

риска по време на планирането 

на одитния ангажимент и 

свързаните с това стъпки. 

Извършване на подробна оценка на 

риска, включително 

приоритизиране на ключовите 

рискове и контроли. 

Оценяване на процеса на оценка на 

риска по време на одитния 

ангажимент. 

Разбиране на целта на работната 

програма на ангажимента и нейните 

ключови компоненти.  

Изготвяне на работна програма на 

ангажимента. 

Оценяване на работната 

програма на одитния 

ангажимент. 

Разбиране на факторите, които 

влияят върху планирането на 

персонала и ресурсите, необходими 

за извършването на одитния 

ангажимент. 

Определяне на персонала и 

ресурсите, необходими за 

извършването на одитния 

ангажимент. 

Оценяване на персонала и 

ресурсите за извършването на 

одитния ангажимент. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Работа на място 

• Събиране на 

информация 

• Извадки 

• Компютърно 

подпомагани одитни 

Разбиране на целта на 

предварителното проучване 

относно обхвата на 

ангажимента, чек-листата и 

въпросниците, свързани с 

вътрешния контрол и риска. 

Осъществяване на предварително 

проучване относно обхвата на 

ангажимента, разработване на 

чек-листа и въпросници, свързани 

с вътрешния контрол и риска и 

преглеждане на релевантната 

информация по време на 

ангажимента. 

Оценяване на дейностите, свързани 

със събирането на информация 

относно ангажимента. 
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Компетентности, 
необходими за 

планиране и 
изпълнение 

ангажименти за 

вътрешен одит в 

съответствие със 

Стандартите. 

инструменти и техники 

(CAATs) 

• Анализ на данни 

• Доказателства 

• Картографиране на 

процесите 

• Аналитичен преглед 

• Документация 

Разбиране на различните извадкови 

подходи, техните предимствата и 

недостатъци. 

Прилагане на подходящи извадкови 

техники. 

Оценяване на извадковите 

техники, използвани при 

осъществяване на одитния 

ангажимент. 

Разбиране на целта, предимствата 

и недостатъците на използването 

на Компютърно подпомагани 

одитни инструменти и техники 

(CAATs). 

Използване на Компютърно 

подпомагани одитни инструменти 

и техники (CAATs). 

Оценяване използването на 

Компютърно подпомагани одитни 

инструменти и техники (CAATs) по 

време на одитен ангажимент. 

Разбиране на анализа на данни, 

процеса по анализ на данни и 

прилагането на методите за 

анализ на данни във вътрешния 

одит. 

Прилагане на методи за анализ на 

данни. 

Оценяване на извършването на 

анализ на данни в областта на 

вътрешния одит. 

Разпознаване на потенциалните 

източници на одитни доказателства. 

Оценяване на приложимостта, 

достатъчността и надеждността на 

потенциалните източници на 

одитни доказателства. 

Изготвяне на указания, с цел да се 

гарантират приложимостта, 

достатъчността и надеждността на 

потенциалните източници на 

одитни доказателства. 

Разбиране на целта, предимствата 

и недостатъците на различните 

техники за картографиране на 

процесите. 

Прилагане на подходящи подходи и 

техники за анализ, свързани с 

картографиране на процесите. 

Оценяване използването на 

картографирането на процесите 

при одитния ангажимент. 

Разбиране на целта, предимствата 

и недостатъците на различните 

техники за аналитичен преглед. 

Подбиране и прилагане на 

техники за аналитичен преглед. 

Оценяване на техниките за 

аналитичен преглед, 

приложени по време на 

одитния ангажимент. 

Разбиране на изискванията към 

документирането и работните 

документи. 

Документиране и изготвяне на 

работни документи. 

Оценяване на изготвената 

документация по време на одитния 

ангажимент. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Компетентности, 
необходими за 

планиране и 
изпълнение 

ангажименти за 

вътрешен одит в 

съответствие със 

Стандартите. 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Резултати от 

ангажимента 

• Качество на 

комуникацията 

• Заключения 

• Препоръки 

• Докладване 

• Остатъчен риск и 

приемане на риска 

• План за действие 

разработен от 

ръководството 

• Мониторинг на 

резултатите 

Разбиране на елементите на 

качествената комуникация, свързана 

с одитния ангажимент. 

Демонстриране на 

елементите на качествената 

комуникация, свързана с 

одитния ангажимент, 

включително предварителна 

комуникация с клиента. 

Оценяване на комуникацията, 

свързана с одитния ангажимент. 

Разбиране на елементите на 

подходящо представените 

заключения от одитния ангажимент. 

Обобщаване и представяне на 

заключенията от извършения 

одитен ангажимент. 

Оценяване на заключенията от 

извършения одитен ангажимент. 

Разбиране на необходимостта от 

предоставянето на препоръки от 

одитния ангажимент. 

Изготвяне на препоръки, 

които повишават и запазват 

организационната стойност. 

Оценяване на препоръките от 

одитния ангажимент. 

Разбиране на процеса по 

комуникиране и докладване на 

резултатите от ангажимента, 

включително междинно 

докладване, закриващата среща за 

обсъждане на резултатите, 

получаване на обратна връзка от 

ръководството относно 

предоставените препоръки, процеса 

по одобряване на доклада и 

неговото разпространение. 

Изготвяне на междинен доклад, 

финален одитен доклад, одобрение 

и разпространение до 

заинтересованите страни. 

Преглеждане и одобряване на 

докладите от одитния ангажимент И 

представяне пред заинтересованите 

страни. 

Разбиране на отговорностите 

на Ръководителя вътрешен 

одит, свързани с 

идентифицирането и оценката 

на остатъчния риск и процеса 

на комуникиране, когато 

ръководството е приело ниво 

на риск, което може да е 

неприемливо за организацията. 

Идентифициране на остатъчния риск Оценяване на въздействието на 

остатъчния риск. 

Комуникиране с висшето 

ръководство и Съвета приемането 

от ръководството на ниво на риск, 

което може да е неприемливо за 

организацията.  

Разбиране на резултатите от 

одитния ангажимент. 

Оценяване на резултатите от 

одитния ангажимент, включително и  

Оценяване на общите резултати от 

одитните ангажименти, извършени 

от дейността по вътрешен одит. 
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Разбиране на целта на плана за 

действие разработен от 

ръководството. 

плана за действие разработен от 

ръководството. 

Разбиране на важността на 

мониторинга и проследяване на 

резултатите от одитния ангажимент, 

комуникирани с висшето 

ръководство и Съвета. 

Управление на мониторинга и 

проследяването на резултатите от 

одитния ангажимент, 

комуникирани с висшето 

ръководство и Съвета. 

Оценяване на мониторинга и 

последващите действия, извършени 

от дейността по вътрешен одит. 

 

 

 

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА 

 

Компетентности, 

необходими за 

идентифициране и 

справяне с рисковете, 

специфични за 

индустрията и средата, в 

която действа 

организацията. 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Организационно 
стратегическо 
планиране и 
управление 

 

•  Структура 

•  Мерки за 
представяне 

•  Организационно 
поведение 

• Лидерство 

Идентифициране на отражението на 

риска и контрола за различните 

организационни структури. 

Oценяване на управленската 

структура на организацията и 

цялостното въздействие на 

организационната структура и 

култура върху контролната среда и 

стратегията за управление на риска. 

Даване на препоръки за 

подобрения на общата контролна 

среда и стратегията за управление 

на риска. 

Разбиране на процеса на 

стратегическо планиране. 

Извършване на анализ на процеса 

на стратегическо планиране на 

организацията. 

Даване на препоръки за 

подобрение на процеса на 

стратегическо планиране на 

организацията. 

Разбиране на общите мерки 

за представяне. 

Оценяване на мерките за 

представяне, които организацията 

използва. 

Подбиране на подходящи 

мерки за представяне. 

Разбиране на организационното 

поведение и техниките за 

управление на представянето. 

Оценяване на съществуващото 

организационно поведение и 

техники за управление на 

представянето. 

Даване на препоръки относно 

подходящото организационно 

поведение и техники за управление 

на представянето. 

Разбиране на ефективността на 

управлението за ръководене и 

изграждане на организационна 

ангажираност. 

Тестване на ефективността на 

управлението за ръководене и 

изграждане на организационна 

ангажираност. 

Даване на препоръки за 

подобряване на подхода на 

управлението за ръководене и 

изграждане на организационна 

ангажираност. 
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Общи бизнес процеси 

Разбиране какво е отражението на 

риска и контрола върху основните 

бизнес процеси (човешки ресурси, 

доставки, договаряне, разработване 

на продукти, управление на 

проекти, продажби, маркетинг, 

логистика, управление на изнесени 

процеси и др.). 

Проучване на рисковете и 

контролите, свързани с бизнес 

процесите на организацията. 

Даване на препоръки за действия за 

справяне с рисковете, свързани с 

организационните бизнес процеси. 

Социална отговорност и 

устойчивост. 

Разбиране на корпоративната 

социална отговорност и 

устойчивост. 

Оценяване на подхода на 

организацията относно социалната 

отговорност и устойчивост. 

Даване на препоръки за 

подобряване на подхода на 

организацията към социалната 

отговорност и устойчивост. 

Информационни 

технологии 

•  Анализ на данни 

•  Сигурност и 

поверителност на 

данните 

• ИТ рамки за контрол 

Разбиране на основните понятия 

свързани с информационните 

технологии и анализа на данни 

Прилагане на анализа на данни и 

информационните технологии по 

време на одитиране. 

Оценяване на използването на 

анализ на данни и 

информационните технологии по 

време на одитен ангажимент. 

Разбиране на различните рискове, 

свързани с ИТ, информационната 

сигурност и поверителността на 

данните. 

Идентифициране и оценяване на 

различните рискове, свързани с 

ИТ, информационната сигурност и 

поверителността на данните. 

Предоставяне на препоръки за 

справяне с ИТ рискове, 

информационна сигурност и 

поверителност на данните. 

Разбиране на предназначението и 

приложенията на ИТ рамките за 

контрол и основните ИТ контроли. 

Прилагане на ИТ рамки за контрол. Оценяване на 

използването на ИТ рамки 

за контрол. 

Счетоводство и финанси 

Разбиране на различни финансови и 

управленски счетоводни концепции 

и основни принципи. 

Извършване на финансови анализи. 

Преглеждане и интерпретиране на 

финансови отчети. 

Оценяване на акуратността на 

финансовия отчет и предоставяте 

увереност. 

 

 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Стратегическо 

планиране и 

управление на 

вътрешния одит 

Разбиране на значението на 

привеждането в съответствие на 

стратегическия план за вътрешен 

одит със стратегията на 

организацията. 

Изготвяне на стратегически план за 

вътрешен одит в съответствие със 

стратегията на организацията, 

профила на риска и 

организационната стратегия за 

управление на риска. 

Оценяване на стратегическия 

план на дейността по вътрешен 

одит. Оценяване и даване на 

препоръки за подобрения в 

бюджета на дейността по 

вътрешен одит. 
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ЛИДЕРСТВО & 
КОМУНИКАЦИЯ 

 

Компетентности, 

необходими за осигуряване 

на стратегическо 

ръководство, ефективна 

комуникация, поддържане 

на взаимоотношения и 

управление на персонала и 

процесите на вътрешния 

одит. 

Създаване на ефективен и ефикасен 

бюджет за дейността по вътрешен 

одит. 

Разбиране на различните роли на 

вътрешния одит, включително тези 

на ръководителя на ангажимента и 

РВО. 

Управляване на служителите от 

структурата по вътрешен одит 

(включително процеса по 

набиране, развитие, мотивиране, 

разрешаване на конфликти, 

изграждане на екипи, 

делегиране, запазване на таланти 

и планиране на приемствеността), 

създаване на политики и 

процедури за управление на 

операции по вътрешен одит. 

Оценяване на управлението на 

таланти в областта на вътрешния 

одит. Оценяване на политиките, 

процедурите и административните 

дейности на дейността по вътрешен 

одит. 

Разбиране на ключовите 

дейности по извършването на 

надзор над ангажиментите. 

Осъществяване на надзор над  

ангажиментите. 

Оценяване на надзора над 

ангажиментите, с цел да се 

гарантира качеството на дейността 

по вътрешен одит. 

Одитен план и 

координиране на 

предоставянето на 

увереност 

Идентифициране на източници на 

потенциални ангажименти, 

включително отраслови тенденции 

и нововъзникващи рискове. 

Провеждане на оценка на 

риска, приоритизиране на 

ангажиментите, 

разработване на рисково-

базиран план за вътрешен 

одит и получаване на 

одобрение от Съвета. 

Оценяване и преразглеждане на 

рисково-базираните вътрешно 

одитни планове, с цел да се 

отговори на променящите се нужди 

на организацията. 

Разбиране на важността на 

координацията на дейността по 

вътрешен одит с външния одит, 

надзорни регулаторни органи и 

други вътрешни функции 

предоставящи увереност и 

потенциалното разчитане на 

работата на останалите структури 

предоставящи увереност. 

Изготвяне на карта на увереността 

(assurance map). 

Координиране на усилията за 

предоставяне на увереност с други 

функции, за да се осигури 

подходящо покритие и да сведете 

до минимум дублирането на усилия. 

Програма за 

осигуряване на 

качеството и 

усъвършенстване 

Разбиране на изискванията на 

Програмата за осигуряване на 

качеството и за усъвършенстване. 

Планиране и осъществяване на 

вътрешни и външни оценки на 

качеството, с цел да се отговори на 

изискванията.  

Докладване на резултати. 

Оценяване на практиките за 

осигуряване и подобряване на 

качеството на дейността по 

вътрешен одит и оценяване на 

съответствието със Стандартите. 
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Идентифициране на подходящо 
оповестяване на съответствието или 
несъответствието с 
Международните стандарти за 
професионалната практика по 
вътрешен одит. 

Формулиране на подходящото 

оповестяване на съответствието или 

несъответствието със 

Стандартите. 

Оценяване на подходящо 

оповестяване на съответствието или 

несъответствието със 

Стандартите. 

 

ЛИДЕРСТВО & 
КОМУНИКАЦИЯ 

 

Компетентности, 

необходими за осигуряване 

на стратегическо 

ръководство, ефективна 

комуникация, поддържане 

на взаимоотношения и 

управление на персонала и 

процесите на вътрешния 

одит. 

ОБЛАСТ НА 

ПОЗНАНИЕ 

НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ 

БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ ПРИЛОЖНИ ПОЗНАНИЯ ЕКСПЕРТНИ ПОЗНАНИЯ 

Комуникация 

•  Популяризиране 

•  Връзки 

•  Отчитане 

•  Меки умения 

•  Иновации 

Разбиране на стойността на 

популяризиране на дейността по 

вътрешен одит и значението да 

се поддържат взаимоотношения 

със заинтересованите страни 

(напр. Съвета, висшето 

ръководство, клиентите, други 

лица, предоставящи услуги за 

даване на увереност, външни 

заинтересовани страни). 

Управление на репутацията на 

дейността по вътрешен одит и 

очакванията на заинтересованите 

страни. Демонстриране на 

искреност, честност и съпричастност 

в комуникацията със 

заинтересованите страни с цел 

изграждане на доверие и 

поддържане на взаимоотношения. 

Оценяване на 

взаимоотношенията със 

заинтересованите страни и 

даване на препоръки за 

подобрения. 

Оценяване на усилията за 

популяризиране на дейността по 

вътрешен одит. 

Разбиране на ефективната 

комуникация между вътрешните 

одитори и заинтересованите 

страни, включително ключовите 

показатели за представяне.  

Разбиране, че Ръководителят 

вътрешен одит докладва общата 

ефективност на процесите по 

вътрешен контрол и управление на 

риска в организацията пред 

висшето ръководство и Съвета. 

Водене на подходящи и уместна 

комуникация със заинтересованите 

страни, включително изготвяне на 

доклади до висшето ръководство и 

Съвета (напр. приемане на високо 

ниво на риск, ключови показатели 

за представяне и др.). 

Оценяване на ефективността на 

комуникацията със 

заинтересованите страни, 

включително ключови показатели за 

представяне, с цел да се оцени 

успеха на дейността по вътрешен 

одит.  

Даване на препоръки за 

подобрения. 

Разбиране на значението на 

уменията за писмена и устна 

комуникация, включително меките 

умения като управление на 

конфликти, влияние и убеждаване. 

Демонстриране на меки умения 

(управление на конфликти, влияние 

и убеждаване); предоставяне на 

проницателни консултантски услуги, 

които да допринесат за цялостната 

ефективност на организацията. 

Разкриване на възможности за 

промяна и улесняване на 

промяната. 

Оценяване на писмените и устни 

комуникационни умения, меки 

умения и предложения за иновации 

от вътрешните одитори  

Даване на препоръки за 

подобрения. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Приема се, че вътрешният одитор, чиято компетентност е на ниво „приложни познания” в определена област на познание притежава и „базови познания” за същата област; 
съответно вътрешният одитор с „експертни познания“ в дадена област на познание притежава и „приложни познания“ в тази област. 


