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Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) е регистриран като Сдружение 
през 1990 г., а от 2003 г. получава статут на филиал на Международния институт на 
вътрешните одитори (The IIA). ИВОБ е член на Европейската конфедерация на институтите 
за вътрешен одит (ECIIA). Сдружението е юридическо лице със седалище в София и 
осъществява дейността си на територията на Република България. Изграден е като 
доброволна, независима професионална организация, обединяваща лица, които работят и 
имат интерес в теорията и практиката на вътрешния одит и вътрешния контрол. В него 
членуват над 500 вътрешни одитори от търговски дружества, финансови институции в това 
число банки и застрахователни компании, публичен сектор, както и други заинтересовани 
от професията лица, обединени около девиза:  „Прогрес, чрез споделяне на знания и опит”. 

Мисията на ИВОБ е да насърчава и подкрепя развитието на вътрешния одит, да бъде водеща 
професионална организация, която развива теорията и подпомага практиката на 
вътрешния одит в България. 

В своята дейност през годината ИВОБ се движи от следните основни цели: 

• Да се утвърди вътрешния одит като авторитетна и уважавана професия в България, 
осъществявана в съответствие с Международните професионални практики по вътрешен 
одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори; 

• Да се хармонизира националното законодателство с Международните професионални 
практики по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори; 

• Да се популяризира ролята на вътрешния одит като дейност, предназначена да 
допринася за добавяне на стойност; 

• Да се наложи ИВОБ като предпочитан партньор за провеждането на проучвания, 
изследвания, и други дейности, свързани с развитието и популяризирането на вътрешния 
одит в България; 

• Да се използва в най-голяма степен общата база знания при изготвянето на 
обучителните програми;  

• Да се развива и разширява партньорството с висшите учебни заведения в България и 
академичните среди;  

• Да се предлагат повече и разнообразни обучения на членовете на ИВОБ; 

• Да се популяризират Международните професионални практики по вътрешен одит, 
както и познаването и прилагането на Международните стандарти за професионална 
практика по вътрешен одит.  

• Да се развие програма за популяризиране на професията, която да я постави във фокуса 
на общественото внимание и да предизвика дискусии сред своите членове, ръководителите 
на организации в публичния и частния сектор, както и всички заинтересовани страни от 
качеството и ползата за обществото като цяло от дейността по вътрешен одит; 

• Да работи за увеличаване на капацитета в сферата на вътрешния одит в страната;  

• Да развива активно сътрудничество със сродни професионални организации.  

 

В изпълнение на чл. 25, т. 5 от Устава на Института на вътрешните одитори в България 
(ИВОБ), Управителният съвет внася в Общото събрание Отчет за дейността на 
Сдружението за периода (01.06.2020 г. - 31.05.2021 г.). 
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І. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ  

 

През периода 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г., ИВОБ 
продължи активно да популяризира 
вътрешния одит като дейност, допринасяща за 
доброто корпоративно управление. 
Популяризирането на професията (Advocacy) е 
една от основните цели залегнала в 
Стратегическия план на Глобалния 
институт (The IIA) за 2019 – 2023 г., за 
изпълнението на която всички филиали по 
света полагат усилия. ИВОБ е приел 

популяризирането на професията като своя мисия и в унисон с утвърдената от Общото 
събрание, проведено декември 2020 г. - Стратегия за развитие 2021 - 2025 г., провежда 
редица инициативи за представяне на ползите, които вътрешния одит може да донесе за 
организациите и обществото като цяло.  

 

Подпомагане на образованието в сферата на вътрешния одит и вътрешния контрол във 
висшите учебни заведения и популяризирането им пред студентите, които са бъдещето на 
професията, винаги е било ключов приоритет за дейността на ИВОБ. 

 

На 26 март 2021 г. председателят на УС на ИВОБ г-н Йордан Карабинов представи пред 
студенти от УНСС от специалност „Финансов контрол“ презентация на тема: „Вътрешният 
одит - постоянно развиваща се професия“. 

С цел да популяризира Международните стандарти за професионалната практика по 
вътрешен одит на The IIA, УС на ИВОБ реши да предостави безплатен достъп на студенти и 
преподаватели от висши учебни заведения до интерактивно приложение, наречено „Сара“. 
Приложението е разработено съвместно с 11 европейски института и цели да подпомогне 
вътрешните одитори да разберат и прилагат Международните стандарти за 
професионалната практика по вътрешен одит по един забавен и практичен начин. 
Приложението е достъпно на няколко езика, сред които и български. 

 

Изпълнявайки целта си да хармонизира националното законодателство с Международните 
професионални практики по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и 
действащите към момента добри практики, ИВОБ активно изразява становища и позиции 
относно проекти на нормативни актове, стратегически документи, методологически 
указания в областта на вътрешния одит, контрола и управлението на риска, при 
разработването на които се взема под внимание професионалното мнение на членовете на 
Сдружението. 

На 25 септември 2020 г. ИВОБ представи пред Министъра на финансите становище 
относно Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за процедурата за 
определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от 
публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, 
бр. 11 от 2017 г.).  

 

ИВОБ продължи да участва активно в заседанията на Гражданския съвет към Националния 
съвет за антикорупционни политики към Министерски съвет и да предоставя свои бележки 
по проекти в тази област, разисквани в съвета. 

https://global.theiia.org/committees/Committee%20Documents/2019-23-Global-Strategic-Plan.pdf
https://global.theiia.org/committees/Committee%20Documents/2019-23-Global-Strategic-Plan.pdf
https://www.iiabg.org/files/Obshto%20sybranie%2015.12.2020/IIAB_Strategic_Plan_2021-2025.pdf


4 
 

ІI. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

1. ОБУЧЕНИЕ 

 

Дейността се извършва съобразно годишна програма за обучения и 
събития на ИВОБ, която се придържа към една от основните 
стратегически цели на Сдружението, а именно да предлага качествено 
обучение по актуални теми в областта на одита, контрола и 
управлението на риска, които са насочени към професионалното 
развитие и изграждането на кариерата на вътрешните одитори. 

При нейното разработване се взема под внимание Рамката на 
компетентностите в областта на вътрешния одит на The IIA, резултатите от провежданите в 
края на всяко обучение анкетни проучвания, които идентифицират основните потребности 
от обучение за членовете на Института, както и резултатите от проведеното в края на 2020 
г. по-мащабно проучване за потребностите от обучение.  

В програмата за 2021 г. са включени както утвърдени, така и нови обучения. Първоначално 
планираните обучения през 2021 г. са 23, които поради обстановката около 
разпространяващия се коронавирус (COVID – 19) е планирано към настоящия момент да се 
проведат виртуално. 

  

През отчетния период от 01.06.2020 г. до 31.05.2021 г. са проведени общо 24 обучения на 
следните теми:  

 

➢ 2020 г. 

• м. юни – 1 обучение: „Комплексен подход към етиката в организацията – 
одиторският принос“; 

• м. юли – 1 обучение: „KPI за вътрешен одит“ 

• м. септември – 2 обучения: „Стратегии за ефективна и продуктивна дистанционна 
работа„ и „Вътрешният одит и рамката COSO – роли и отговорности“; 

• м. октомври –  4 обучения: „Рисково-базиран финансов одит на счетоводна и 
финансова информация“; „Управление на киберрисковете“; „Рамката SCRUM – 
Практически инструмент за повишаване на производителността на вътрешния одит“ и 
„Изграждане и развитие на успешен екип. Как да бъдем успешни мениджъри?“; 

• м. ноември – 2 обучения: „Изготвяне на одитен доклад” и „Как се прави ИТ одит? 
Одитни техники на ниво операционна система, база данни, приложно и мрежово 
ниво“; 

• м. декември – 3 обучения: „Одит на култура и етика в организацията“; 
„Далновидният вътрешен одитор“ и “Определяне на извадки при изпълнение на 
одитни ангажименти“. 

 

➢ 2021 г. 

• м. февруари – 4 обучение: „Управление на риска в организацията и ролята на 
вътрешния одит“; „Комплексен подход към етиката в организацията – одиторският 
принос“; „Основи на ИТ одита“ и „COVID-19 и влиянието му върху дейността на 
организацията“; 
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• м. март – 3 обучение:  „Как да се подготвим и разработим ангажимент по вътрешен 
одит на етиката в организацията?“; „Изграждане на система за превенция на 
корупцията и измамите“ и „Представяне на одитни доклади – как да предадем 
информацията възможно най-разбираемо и ефективно и постигнем усещането „Аха!“ 
сред членовете на Съвета?“; 

• м. април – 3 обучения: „Изготвяне на одитен доклад”; „Ситуационни аспекти с 
практическа насоченост“ и „Определяне на извадки при изпълнение на одитни 
ангажименти“; 

• м. май – 1 обучение: „Управление на киберрискове“. 

 

През този период беше реализирана и първата изцяло виртуална Национална конференция 
на вътрешните одитори в България под надслов: „Вътрешният одит – (не)очаквани 
промени или запазване на статуквото?“  

Събитието се проведе в периода 19-20.11.2021 г. и бе разделено на два панела с участие на 
български и чужди лектори и включваше теми като: киберсигурност, роботизация, 
законодателство и практика на одита, измерения на кризата свързана с COVID19 върху 
българската и чуждестранната икономика, екологични рискове и влиянието на зелената 
сделка върху всички отрасли на икономическия живот и др. В конференцията участваха 106 
души, което превръща това събитие в традиционно най-посещаваното мероприятие, 
организирано от ИВОБ всяка година. 

 

 

2. СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ 
 

 

 

През отчетния период ИВОБ продължи да администрира дейността по Сертификационните 
програми на Глобалния институт за територията на България. Поради обстановката около 
разпространяващия се коронавирус (COVID–19) и затварянето на изпитните центрове по 
света, The IIA предостави на всички кандидати по сертификационни програми CIA и CRMA 
възможността да полагат своите изпити от дома или офиса.  
 

През периода 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г. общо 63 са кандидатите регистрирани по 
сертификационните програми, разпределени както следва: CIA – 46; CGAP – 5 и CRMA – 12.  

Успешно сертифицираните са: CIA – 14; CRMA – 1.  

С това общият брой на сертифицираните одитори в България към 31 май 2021 г. вече е 393, 
от тях по програма CIA – 192; CGAP – 94; CCSA – 23; CFSA – 15 и CRMA – 69. 
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ІІІ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

През отчетния период представители на ИВОБ участваха във форуми, 
организирани от Глобалния институт и Европейската конфедерация на 
вътрешните одитори, които поради пандемичната обстановка се проведоха 
изцяло онлайн.  

След като отмени ежегодното си Глобално събрание предвиденото да се проведе 
присъствено в края на март 2020 г. Глобалният институт на вътрешните одитори (The IIA) 
трансформира най-важния си форум в серия от виртуални срещи състояли се през цялата 
2020 г. Целта на това решение бе да издигане гласа на всеки един местен институт в процеса 
на управление на The IIA, да повиши ефективността на управленския процес и скъси 
дистанцията между управляващите органи на института на глобално ниво и местните 
филиали. Темите на отделните срещи бяха: промени в органите на управление на Глобалния 
институт; стратегическо планиране на местните институти във време на криза; подходи, 
които местните институти да прилагат в отговор на промените, настъпили в следствие на 
кризата свързана с COVID19 и техните очаквания по отношение на обслужването на 
членовете, финанси, осигуряване на непрекъсваемост на функционирането, въпроси, 
свързани с персонала, доброволци, начини за подобряване на сътрудничеството, използване 
на нови технологии в процеса на работа и др.; потенциални промени в Международните 
професионални практики по вътрешен одит (IPPF); важни приоритети, които да бъдат 
включени в стратегическия план на Глобалния институт за следващите 5 години.  

В срещите участие взеха г-н Йордан Карабинов – Председател на УС на ИВОБ и г-н Димитър 
Нешев – Директор. 

 

На 20 октомври 2020 г. се проведе Общото събрание на Европейската конфедерация на 
институтите за вътрешен одит (ECIIA), на което участва г-н Димитър Нешев – Директор на 
ИВОБ. На събранието се: прие за член на конфедерацията Института на вътрешните 
одитори в Албания; докладваха детайли за всички дейности, реализирани през годината; 
прие финансовия отчет за 2019 г., доклада на одитния комитет за 2019 г.; избраха нови 
членове на Управителния съвет и Одитния комитет и нов външен одитор; прие плана за 
дейността за периода 2020-2021 г. и стратегията на конфедерацията; прие бюджета за 2021 
г.   

 

През март 2021 г. Глобалният институт организира своето Глобално събрание изцяло 
виртуално, посветено на следните основни теми: изпълнение на Стратегическия план на 
Глобалния институт за периода 2019 – 2023 г.; план за дигитална трансформация на 
Глобалния институт и неговите филиали; въздействието на COVID19 върху мрежата от 
филиали по света; резултати и постижения на The IIA през периода 2020-2021 г. и 
представяне на новия Президент и Главен изпълнителен директор на Глобалния институт 
на вътрешните одитори (The IIA) – Антъни Пулейзи. 

 

С цел да предоставя актуална информация за своите планове и постигнати резултати, 
Глобалният институт планира и проведе срещи с лидерите на всички филиали на 
тримесечен цикъл, като фокус бе поставен върху дигиталната трансформация на The IIA. 

В тези събития участие взеха г-н Йордан Карабинов – Председател на УС на ИВОБ и г-н 
Димитър Нешев – Директор. 

Срещите на директорите на европейски институти, традиционно провеждани два пъти в 
годината, в условията на COVID19 се трансформираха във виртуални, с честота 
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първоначално всяка седмица, а след това на две седмици. Това позволи създаване на по-
гъвкава база за дискусии по въпроси, касаещи управлението и услугите, които предлага 
всеки един местен институт и споделяне на опит. Част от групата на директорите бе г-н 
Димитър Нешев. 
 

ІV. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период 
специализираното списание „Вътрешен 
одитор” продължи да излиза в 
електронен и книжен формат. Членовете 
на ИВОБ получават списанието 
безплатно в електронен вид. В книжен 
формат, списанието „Вътрешен одитор” 
се разпространява с платен абонамент 
както за членовете на ИВОБ, така за 
всички останали заинтересовани лица. 

За целите на сп. „Вътрешен одитор“ бе 
преведен на български език брой 99 | 
юни 2020 г. на изданието на Глобалния 
институт „Tone at the Top“. Това издание 

предоставя на висшето ръководство, бордовете на директорите и 
одитните комитети кратка информация относно теми, свързани с 
управлението. Темата на конкретния брой бе „Ролята на ЕСУ по 
отношение на управлението на последиците и рисковете, 
свързани с COVID-19“. 

Само броени дни след встъпването в длъжност на новия 
Президент и Главен изпълнителен директор на Глобалния институт на 

вътрешните одитори (The IIA) – Антъни Пулейзи даде интервю за читателите на сп. 
„Вътрешен одитор“, в което разкри неговото виждане и планове за развитие на професията.  

 
В края на м. юни 2020 г. бе преведен и разпространен безплатно до 
членовете на ИВОБ актуализирания модел на "Трите линии на 
защита" на Глобалния институт на вътрешните одитори (The IIA). 
Моделът на трите линии помага на организациите да 
идентифицират структури и процеси, които най-добре подпомагат 
постигането на целите и допринасят за стабилно корпоративно 
управление и управление на риска. 
 

 

Основи на 

информационните 

технологии за 

вътрешни одитори 

През периода бе преведено също така и последното издание от 
поредицата Global Technology Audit Guide озаглавено „Основи на 
информационните технологии за вътрешни одитори“. 
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V. ЧЛЕНСТВО 

 

Броят на членовете на ИВОБ към 31.05.2021 г. е както следва: 

Общ брой на членовете на ИВОБ 525 

от тях: 

Публичен сектор 132 

Корпоративен сектор 168 

Финансов сектор 141 

Университети 10 

Други 74 

Брой на асоциираните членове след  декември 2020 г. 15 

 

VІ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

 

Годишният финансов отчет за 2020 г. е изготвен в съответствие с Националните стандарти 
за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. Отчетът е заверен от регистриран одитор - “Бейкър Тили Клиту и 
партньори” ООД. 
 

1. Планираният  бюджет за 2020 г. е както следва:  

Приходи = 217 600 лв. Разходи  = 217 570 лв.   

2. Изпълнение на бюджета за 2020 г.: 

Приходи =  129 942 лв. ; Разходи = 147 387 лв. 

3. Планираният  бюджет за 2021 г. е: 

Приходи  =  158 510 лв.; Разходи  = 158 100 лв. 

4. Отчетът на изпълнението на бюджета за периода 01.06.2020 – 31.05.2021 г. е: 

Приходи =  139 634 лв. ;  Разходи =  135 076 лв. 

5. Паричната наличност към 31.05.2020 г. е 220 630 лв. 

6. Паричната наличност към 31.05.2021 г. е 220 924 лв. 

Настоящият Отчет е приет от Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в 
България на заседание, проведено на 31.08.2021 г.       
              


