
КОИ СА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА  ВЪТРЕШНИЯ 
ОДИТОР?  

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЗА СТАНДАРТИТЕ? 

РАЗБЕРЕТЕ, ДОКАТО ТЕСТВАТЕ ЗНАНИЯТА СИ ПО УНИКАЛЕН И ИНОВАТИВЕН НАЧИН - ЧРЕЗ 
МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „САРА“ 

Заинтригувахме ли Ви? 

За нас ще бъде удоволствие да Ви представим Сара, нека да Ви 
разкажем повече за нея. 

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. 

От девет месеца Сара е служител в отдел "Вътрешен одит" и ще 
разчита на вашата помощ, сблъсквайки се с проблеми, които само 
вие можете да решите, прилагайки знанията си за Стандартите.  

Тя ще Ви алармира по 3-4  пъти на ден за новите въпроси, които 
трябва да решите, за да завършите успешно курса и подробно ще Ви 
обясни защо Вашия отговор е грешен или верен. 

Във всеки един момент можете да следите напредъка си, като статистика 
ще показва колко верни отговора имате на въпросите, касаещи 
Присъщите за дейността стандарти и Стандартите за изпълнение на 
работата. 

Приложението е разработено в сътрудничество с 11 други 
европейски института и има за цел да Ви предложи един 
иновативен и същевременно забавен метод за учене, което го 
превръща в курс, който всеки вътрешен одитор трябва да премине. 

Отговорете на всички въпроси и ще получите 4 CPE точки. 

Веднъж решили всички въпроси, Вие ще имате възможност да 
започнете отначало Вашето приключение със Сара, но помнете че 
Вашия лиценз за приложението е активен само 1 година. 

Сара говори на 7 езика, сред които и на български. Нужно е при 
регистрация да заявите предпочитания от Вас език, на който 
желаете да общувате със Сара. По всяко време може да го 
промените от настройки на приложението. 

Лицензионната такса за всеки потребител - член на ИВОБ е 5 лв. 
без ДДС. За всички останали таксата е 10 лв. без ДДС. Тъй като 
студентите винаги са били приоритет за ИВОБ, те ще могат да 
общуват със Сара напълно безплатно.  



Можете да направите Вашата регистрация за използване на приложението на следния линк: 
https://forms.gle/9gs6Bb3KyiBrWwpi7 или да ни изпратите електронна поща на d.neshev@iiabg.org  

До 5 работни дни ще получите автоматичен имейл, че сте включени в курса за Международни стандарти 
за професионалната практика по вътрешен одит на The IIA. 

След това изтеглете приложението MIGO от 

 

 

 

Минимални технически изисквания за да функционира приложението са версия на Android 5.0 или iOS 11 

След като сте изтеглили и инсталирали приложението на Вашето устройство трябва да се регистрирате 
избирайки опцията “Sign up” и да въведете Вашият имейл адрес, който сте посочили по-рано във 
формуляра, изпратен към нас и да изберете парола, която съдържа главни, малко букви, цифри и символи. 
След това въведете Вашия имейл адрес отново като потребителско име и избраната парола и се 
наслаждавайте на приложението. 

 

https://forms.gle/9gs6Bb3KyiBrWwpi7
mailto:d.neshev@iiabg.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aiwin.games.migo
https://apps.apple.com/us/app/migo/id1440162261

