
   

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИВОБ ЗА ПЕРИОДА  

(01.06.2016 г. – 31.05.2017 г.) 

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 (01.06.2016 г. - 31.05.2017 г.). 

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 550 вътрешни 

одитори от търговски дружества, банки, застрахователни компании и публичния сектор, 

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 насоки и 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, както в корпоративния, така и в публичния сектор; 

 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 професионалната 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.  

В ИВОБ работят следните постоянни комисии към Управителния съвет:  
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1. Комисия по членство и етика;  

2. Комисия по популяризиране на професията;  

3. Комисия по сертификация и обучение.  

І. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ  

През периода 01.06.2016 г. – 31.05.2017 г., ИВОБ продължи активно да популяризира 

вътрешния одит като дейност, допринасяща за доброто корпоративно управление. 

Популяризирането на професията (Advocacy) е една от основните цели в Стратегическия план 

на Глобалния институт (The IIA) за 2015 – 2020 г., за изпълнението на която всички институти 

полагат усилия. ИВОБ е приел популяризирането на професията като своя мисия и в унисон с 

утвърдената от Общото събрание проведено декември 2015 г. - Стратегия за развитие 2016 - 

2020 г. провежда редица инициативи за представяне на ползите, които вътрешния одит може 

да донесе за отделната организация и обществото като цяло.  

През месец юли 2016 г. ИВОБ предложи на вниманието на г-жа Менда Стоянова – председател 

на комисията по бюджет и финанси конкретни текстове за промени в Проекта на Закон за 

независим финансов, които регламентират дейността на одитните комитети. 

 

През месец септември 2016 г. ИВОБ изготви и предложи на вниманието на г-н Владислав 

Горанов – министър на финансите, становище относно Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за 

условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на 

одитната дейност, Издадена от Министерството на финансите, Обнародвана в ДВ. бр. 66 от 23 

aвгуст 2016 г. ИВОБ предложи тя да бъде преведена в синхрон с измененията в Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор и Международните стандарти за професионална 

практика по вътрешен одит на The IIA. 

 

В проведена през 2016 г. среща със студенти от УНСС г-н Йордан Карабинов, г-н Людмил 

Спасов, г-жа Юлияна Ангелова - Началник Управление „Вътрешен одит“, Юробанк България 

АД и г-н Денислав Соколов ги запознаха, с професията „вътрешен одитор“, ползите и 

предизвикателствата пред хората, избрали да я упражняват. Те представиха дейността на 

единствената международно призната професионална организация на вътрешните одитори в 

България, предимствата и ползите от членство в нея и възможностите за придобиване на 

международен сертификат по вътрешен одит. 

 

На 3 ноември 2016 г. ИВОБ организира среща за своите членове в гр. София, клуб „Оскар“, 

която в неформална им предостави възможност за обмяна на личен професионален опит.   

 

На 29 ноември 2016 г. в град Варна ректорът на Икономическия университет във Варна - проф. 

д-р Пламен Илиев и г-н Йордан Карабинов подписаха споразумение за сътрудничество между 

ИУ-Варна и ИВОБ. Споразумението предвижда сътрудничество за синхронизиране на учебните 

планове по специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“ към ИУ-Варна 

със сертификационна програма CIA (Certified Internal Auditor) на The IIA, както и взаимно 

информиране и обмен на информация и публикации в списание „Вътрешен одитор“. Също така 

ИВОБ се ангажира да съдейства за информирането на студентите относно провеждани важни 

научни, учебни, бизнес и други събития, както и студентски стажове и свободни работни 

позиции в областта на вътрешния одит. Специално за студентите от ИУ-Варна г-н Йордан 

Карабинов и г-н Огнян Тодоров – член на УС на ИВОБ изнесоха презентация на тема 

„Вътрешният одит – професията на бъдещето“. 



3   

 

 

През месец декември 2016 г. ИВОБ стана член на Американската търговска камара в България 

(American Chamber of Commerce in Bulgaria) -  независима организация, обединяваща 

американски, български и международни компании с представителства в страната. Целта, която 

ИВОБ си поставя с членството в тази организация е да популяризира дейността по вътрешен 

одит сред всички организации членуващи в камарата. 

 

На 9 януари 2017 г. ИВОБ представи пред г-н Владислав Горанов – министър на финансите 

становище относно Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от 

публичния сектор. С цел създаване на единно становище, което да изрази професионалното 

мнение и позиция на членовете на Сдружението, бе извършено предварително допитване до 

последните относно тяхната позиция по текста на предложения проект на Наредбата.  

 

През месец март 2017 г. в отговор на постъпило писмо на Министъра на финансите и при 

спазване принципите на партньорство, реализъм и ангажираност и на утвърдените „Правила за 

обсъждане и разработване на проекти на нормативни актове, стратегически документи и 

методологически указания“ в Института на вътрешните одитори в България, бе изготвено 

становище относно Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни 

оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.   

 

На 18 март 2017 г. г-н Йордан Карабинов, г-н Диан Димитров и г-н Денислав Соколов – членове 

на УС на ИВОБ, взеха участие като лектори в мероприятие, организирано от УНСС, на което 

представиха ИВОБ и професията „вътрешен одитор“. 

 

На 24 април 2017 г. г-н Огнян Тодоров взе участие като лектор в мастер клас на тема: „Оценка 

на риска и вътрешен финансов контрол“, организирана от ИУ Варна. 

 

През месец април 2017 г. в отговор на постъпило писмо от доц. д-р Преслав Димитров, декан на 

Стопански факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", реши да дари безвъзмездно 

на библиотеката на университета 30 броя от учебните помагала на български език:  CIA Review I 

част – “Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола” и CIA Review IV част – 

“Управленски умения”, които да бъдат използвани за нуждите на специалности „Финанси“ и 

„Счетоводство и контрол“. 

 

ІІ. 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 и контрола, които са насочени към 

професионалното развитие и изграждането на кариерата на вътрешните одитори. 

Програмата отчита провежданите в края на всяко обучение анкетни проучвания, които 

идентифицират основните потребности от обучение за членовете на Института, както и 

резултатите от проведеното в периода 10 октомври – 11 декември 2016 г. проучване за 

потребностите от обучение. В програмата за 2017 г. бяха включени както утвърдени вече 

теми, така и нови обучения. 

През 2016 г. бяха реализирани 2 мащабни форума.  
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На 16-17.06.2016 г. за седми пореден път ИВОБ организира традиционната Професионална 

среща на вътрешните одитори в България под наслов „Ресурсни предизвикателства пред 

одита”. Домакин на срещата бе гр. Велико Търново, а в програмата бяха засегнати проблеми, 

с които функцията по вътрешен одит ежедневно трябва да преодолява, като: законодателните 

предизвикателства, как вътрешният одит да бъде обезпечен с подходящите човешки ресурси, 

възможностите за подобряване на комуникационния процес в звеното и организацията като 

цяло, предизвикателствата свързани с информационните технологии и киберерата като 

основен източник на заплахи, одитният комитет - гарант за независимостта на одита и 

ръководството на организацията - източника на ресурсите за функциониране на одита. В 

проявата взеха участие 66 вътрешни одитори и експерти в областта на финансовия контрол, 

управлението на риска в страната. 

 

На 24-25 ноември 2016 г. в гр. София се проведе вторият значим форум, който ИВОБ 

организира през годината – Национална конференция на вътрешните одитори в България 

под наслов „Готови ли сме за промените пред професията „вътрешен одитор“?“. 

Конференцията беше посетена от 176 участници, което превръща това събитие в традиционно 

най-посещаваното мероприятие организирано от ИВОБ всяка година. Събитието бе 

официално открито от Илиана Иванова – Член на Европейска сметна палата. Свои 

презентации изнесоха представители на Сметна палата на РБългария, Комисията по финансов 

надзор, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, други институции от 

публичния сектор, представители на банковия и корпоративния сектор. Преди конференцията 

се проведе проучване имащо за цел да установи, състоянието на професията „вътрешен 

одитор“ в България през 2016 г. Резултатите от него бяха представени по време на 

конференцията. Събитието бе медийно отразено от Българската национална телевизия. 

 

През отчетния период от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г. бяха прoведени общо 21 обучения на 

следните теми:  

   

 м. юни 2016 г. – 2 обучения:“ Представяне на резултатите от изпълнение на 

одитен ангажимент“ и „Акценти на COSO вътрешен контрол - интегрирана 

рамка 2013 принципи, опорни точки и практически насоки“;  

 м. септември 2016 г. – 2 обучения: „Одит на обществени поръчки - новите 

положения в Закон за обществени поръчки“ и  „Изготвяне на одитни доклади“; 

 м. октомври 2016 г. – 1 обучение: „Управление на риска в организацията и ролята 

на вътрешния одит“; 

 м. ноември 2016 г. – 3 обучения: „Обучителен курс по програма CIA - Част I“, 

„Въведение в одита на информационни системи – курс за вътрешни одитори без 

задълбочени технически познания“ и „Инструменти и техники за вътрешен 

одит“; 

 м. декември 2016 г. – 1 обучения: „Оценка на качеството на дейността по 

вътрешен одит“; 

 м. януари 2017 г. – 1 обучение: " Одитиране на информационната сигурност"; 

 м. февруари 2017 г. – 1 обучение: „Одитни комитети (ОК) и колективните органи 

на управление – правомощия и взаимодействие според Mеждународните 

професионални практики по вътрешен одит“; 

  м. март 2017 г. – 3 обучения: „Одитни комитети (ОК) и колективните органи на 

управление – правомощия и взаимодействие според Mеждународните 

професионални практики по вътрешен одит“, „Оценка на риска и планиране на 
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одитен ангажимент“ и „Поведенчески анализ за целите на вътрешно-фирмения 

мониторинг”; 

 м. април 2017 г. – 4 обучения:, „Рисково-базиран одит”, „Обучителен курс за 

кандидати по програма CGAP”, Обучение за служители на ИА СОСЕЗФ, 

проведено от представители на Министерство на земеделието на Република 

Австрия  и „Обучителен курс за кандидати по програма CIA - част I“  

 м. май 2017 г. – 3 обучения:, „Одит на обществени поръчки по новия ЗОП - 

предизвикателство за одиторите”, „Новостите при прилагане на одитните 

стандарти на Международната организация на върховните одитни институции 

(ИНТОСАЙ)” и „Представяне на резултатите от изпълнение на одитен 

ангажимент“ 

 

В рамките на проект: „Укрепване на капацитета на служби от системата на Министерство 

на вътрешните работи за ефективно разследване на противоправни деяния в областта на 

обществените поръчки“ между Министерство нa вътрешните работи (МВР) и Института на 

вътрешните одитори в България (ИВОБ) в периода април-юни 2016 г. се проведоха 5 обучения 

с продължителност на всяко от 5 дни, като бяха обучени общо 80 служители от системата на 

МВР, с което беше постигнат по-висок целеви резултат от първоначално планирания.  

2. СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ 

През отчетния период, ИВОБ продължи да администрира дейността по Сертификационните 

програми на Глобалният институт. 

През периода 01.06.2016 г. - 31.05.2017 г. в ИВОБ бяха регистрирани 85 кандидати, съответно 

по програми както следва: CIA – 60; CGAP – 19 ; CFSA – 4; CRMA – 1; QIAL - 1. Придобилите 

сертификат по програмите на Международния институт (The IIA), са както следва: CIA – 6, 

CRMA – 1 и CGAP - 2.  

С това общият брой на сертифицираните одитори в България към 31 май 2017 г. вече е 324, от 

тях по програма CIA – 149; програма CGAP – 73; CCSA – 22 и по програма CFSA – 15, CRMA 

– 65. 

ІІІ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период, ИВОБ участва във форуми, организирани от Институт на вътрешните 

одитори (The IIA) Глобалния институт и Европейската конфедерация на вътрешните одитори 

и институтите по вътрешен одит в Европа.  

През месец юли 2016 г. г-н Йордан Карабинов участва в Глобалния съвет на Международния 

институт на вътрешните одитори - 2016 Global Council в Ню Йорк, САЩ 

През месец септември 2016 г. г-н Димитър Нешев участва в среща  на директорите (CEO) на 

европейските институти по вътрешен одит в гр. Хелзинки, Финландия. 

На 08 и 09 октомври 2016 г. се проведе Общо събрание на Европейска конфедерация на 

институтите по вътрешен одит (ECIIA), в което взеха участие г-н Йордан Карабинов и г-н Стефан 

Белчев.  

На 20 и 21 април 2017 г. г-н Димитър Нешев участва в среща на директорите (CEO) на 

европейските институти по вътрешен одит в гр. Атина, Гърция. 
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На 18 май 2017 г. г-н Йордан Карабинов участва с презентация в VI-та Международна годишна 

конференция организирана от ИВО Сърбия на тема „Положителният ефект от разкритите измами 

за подобряване на контролната среда в организацията“; 

На 20 май 2017 г. г-н Денислав Соколов и г-н Димитър Нешев участваха в среща на лидерите на 

институтите от Централна и Източна Европа, Белград, Сърбия; 

 

ІV. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период, Специализираното списание „Вътрешен одитор” продължи да излиза 

в електронен и книжен вид. Членовете на ИВОБ продължават да получават списанието 

безплатно в електронен вид, чрез парола за достъп на сайта на Института. В книжния му вид, 

списанието „Вътрешен одитор” се разпространява с платен абонамент както за членовете на 

ИВОБ, така за всички други заинтересовани лица.  

V. ЧЛЕНСТВО 

Броят на членовете на ИВОБ към 31.05.2017 г. е както следва: 

 

Членство 

 

към 31.05.2016 г. 

 

към 31.05.2017 г. 

Общ брой на членовете на ИВОБ 550 551 

          от тях:   

Публичен сектор 143 148 

Корпоративен сектор 185 189 

Финансов сектор 158 152 

Университети   6 6 

Други 58 56 

Брой на асоциираните членове след  

юни 2016 г.  

96 75 

 

VІ. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

Годишният финансов отчет за 2016 г. е изготвен в съответствие с Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Отчета е заверен от регистриран одитор - Димитър Димитров. 

 

1. Планираният  бюджет за 2016 г. е както следва:  

Приходи =  216 000 лв. Разходи  = 214 846 лв.   
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2. Изпълнение на бюджета за 2016 г.: 

Приходи =  196 655 лв. ; Разходи =  203 381 лв. 

3. Планираният  бюджет за 2017 г. е: 

Приходи  =  193 995 лв.; Разходи  = 193 995 лв. 

4.Отчетът на изпълнението на бюджета за периода 01.06.2016 – 31.05.2017 г. е: 

Приходи = 248 001 лв. ;  Разходи =  217 106 лв. 

5. Паричната наличност към 31.05.2016 г. е 167 695 лв. 

6. Паричната наличност към 31.05.2017 г. е 176 852 лв. 

Настоящият Отчет е приет от Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България 

на заседание, проведено на 08.06.2017 г. 


