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Семинарите, включени в Програмата за обучение на ИВОБ през 2020 г., са разделени в следните тематични области: 

  

 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 

ОСНОВИ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ 

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ (SOFT SKILLS) 

 МЕТОДОЛОГИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ - ОСНОВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА 
СТАНДАРТИТЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 

 
ОБУЧЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА THE IIA 

 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ 
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 СЕПТЕМВРИ 
01 

 

 Виртуален обучителен семинар в 
реално време:  

„Стратегии за ефективна и 
продуктивна дистанционна работа„ 

 
Марк де Турк  
Бизнес консултант,  
ИДЕАс България 

 
 

Онлайн участие в 
 семинара 

 
 

150 лв.           100 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 
 

 

 
 Основни акценти  

4 
часа  

05  ✓ Въведение; 
✓ Как да постигаме качествени резултати, като оставаме 

фокусирани и печелим време когато работим онлайн?; 
✓ Как да проникнем зад маската на човека, с когото общуваме онлайн? 
✓ Резултати, отговорност и мотивация в децентрализирания 

виртуален екип. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 СЕПТЕМВРИ 
28 

 

„Вътрешният одит и рамката COSO - роли и 
отговорности“ 

 
Николай Дамянов, 
CIA, CGAP, CRMA 
  
Мениджър 
„Публичен сектор“, 
„Грант Торнтон“ 
ООД 

 
 

Присъствено участие в 
семинара 

 
 250 лв.           165 лв. 
 без ДДС          без ДДС 

 

 
 

 Основни акценти 

1 
ден  

07  ✓ 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: 
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✓ - 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; 

✓ - Фокуси на двете рамки: COSO Internal Control Integrated Framework 
от 2013 г. – акцент върху същността и обхвата на вътрешния 
контрол и ERM Integrating with Strategy and Performance (2017) – 
considering risk in strategy-setting process and in driving performance. 

✓ Роли и отговорности на вътрешния одит на организацията; 
✓ Роли и отговорности на висшето ръководство на организацията за 

внедряването и непрекъснатото усъвършенстване на системата за 
управление и контрол. 

 

 

  
 

 

  

 ОКТОМВРИ 
8-9 

 

  Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Рисково-базиран финансов 

одит на счетоводна и финансова 
информация“ 

Силвия Динова, 
Регистриран 
одитор, CIA, FCCA 
 
Директор на отдел  
„Одиторски услуги“,  
„Грант Торнтон“ 
ООД 
 

Онлайн участие в 
 семинара 

 
 

225 лв.           150 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  
 Основни акценти 

1,5 
дни 

11 ✓ Рискове свързани с отчитане на приходи, разходи, активи и пасиви; 
✓ Подходящи одиторски процедури за адресиране на рисковете. 
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 ОКТОМВРИ 
15-16 

 

 „Управление на киберрисковете“ 
 
Владимир 
Кавалов, CISA 
 
Председател на 
Управителния 
съвет на Асоциация 
за одит и контрол 
на информационни 
системи (ISACA) 

 
Присъствено участие в 

семинара 

 
 410 лв.           330 лв. 
 без ДДС          без ДДС 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

375 лв.          250 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  

 Основни акценти 
 

2 
дни 

14 ✓ Киберсигурност: 
✓ - киберсигурността като част от информационната сигурност;  
✓ - ключови аспекти, необходими за защита на цифровите активи; 
✓ - киберрискове. Управление на риска. 
✓ Анатомия на атаката:  
✓ - източници на заплахи; 
✓ - атрибути на атаката; 
✓ - етапи на процеса на атака; 
✓ - основни вектори на атака. Често срещани атаки. 
✓ 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. 
✓ Внедряване на контроли по отношение на киберрисковете: 
✓ - приложни контроли (Аpplication controls); 
✓ - общи контроли (IT general controls); 
✓ - контрол на достъпа; 
✓ - управление на идентичността; 
✓ -  управление на потребителите; 
✓ -  оторизация (authorization); 
✓ -  списък за контрол на достъпа (ACL); 
✓ -  управление на привилегированите потребители; 
✓ -  управление на промените; 
✓ -  управление на конфигурациите; 
✓ -  управление на подобренията (patch management); 
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✓ -  осигуряване непрекъсваемост на бизнеса. 
✓ Наблюдение на системите 
✓ - Intrusion Detection/ Prevention Systems; 
✓ - конфигуриране и мониторинг на лог. файлове; 
✓ - мониторинг на параметри на критични системи; 
✓ -  измерване на резултатите от приложените мерки; 
✓ - тестове за проникване (Penetration Testing); 
✓ - тестове за реакция на потребителите;  
✓ - топ 10 критерии при одит на киберсигурността. 

 

 
  

 
 

  

 ОКТОМВРИ 
22-23 

 

„Инструменти и техники за 
начинаещи вътрешни одитори“ 

Денислав Соколов, 
СВОПС  
 
Директор на 
дирекция 
„Вътрешен одит",  
Държавен фонд 
„Земеделие“; 
Член на УС на ИВОБ 

Присъствено участие в 
семинара 

 
 375 лв.           248 лв. 
 без ДДС         без ДДС 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

269 лв.           180 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  
 Основни акценти 

1,5 
дни 

11 ✓ Дефиниране на различните фази, през които преминава един одитен 
цикъл; 

✓ Набавяне на информацията, необходима за изпълнението на 
одитните ангажименти; 

✓ Комуникативни умения и умения за водене на интервю; 
✓ Техники за анализ на рискове и контроли, разработване на програма 

за одит, формиране на извадки, разработване на тестове и 
изготвяне на работни документи– приложими за всички одитни 
ангажименти; 

✓ Избрани техники и инструменти за целите на одитен ангажимент, 
оценка на рискове, одит на общи и специфични контроли; 

✓ Практически упражнения за придобиване на умения в използването 
на демонстрираните техники и инструменти; 

✓ Разработване на одитни констатации и наблюдения. 
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 ОКТОМВРИ 
26 

 

  Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Рамката SCRUM - 

Практически инструмент за повишаване на 
производителността на вътрешния одит“ 

 
Емил Староманов, 
CIA, CRMA 
  
 

 
 

Онлайн участие в 
 семинара 

 

88 лв.             58 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  

 
 Основни акценти 
 

4 
часа 

04 ✓ Какво е AGILE? Agile манифест и основни принципи; 
✓ Представяне на SCRUM. SCRUM рамка: артефакти, събития и роли; 
✓ Основни елементи на SCRUM и тяхното практическо приложение; 
✓ Практическо прилагане на SCRUM подхода в работата на звеното за 

вътрешен одит (самостоятелна работа). 
 

 

 

  
 

 

  

 ОКТОМВРИ 
29 

 

 Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Изграждане и развитие на 

успешен екип. Как да бъдем успешни 
мениджъри?“ 

Албена 
Харалампиева, CIA, 
CCSA, CRMA 
 
Директор 
„Управление на 
риска”, „АФА“ ООД 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

188 лв.          125 лв. 
без ДДС        без ДДС 

 

  

 
 Основни акценти 
 

1 
ден 

07 ✓ Модул 1 – Как да бъдем успешни мениджъри? 
✓ - Промяната; 
✓ - Основни стилове на управление; 
✓ - Роля и характеристики на ефективната комуникация; 
✓ - Лидери и ръководители; 
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✓ - Характеристики на успешния мениджър. 
✓ Модул 2 – Изграждане и развитие на успешен екип 
✓ - Екип и група; 
✓ - Етапи в изграждането на екипа; 
✓ - Характеристики на успешния екип; 
✓ - Роли в екипа; 
✓ - Фактори за успеха на екипа; 
✓ - Как да мотивираме и задържим добрите служители? 
✓ Модул 3 – Цели и оценка на представянето; 
✓ - Управление чрез цели; 
✓ - Моделът I-GROW; 
✓ - Области за бизнес и личностно развитие. 

 

 

  
 

 

  

 НОЕМВРИ 
03-04 

 

Виртуален обучителен семинар в реално 
време: „Изготвяне на одитен доклад“ 

Йордан 
Карабинов, MBA, 
ACCA, CIA 
 
Управляващ 
съдружник, „Джей 
Кей енд Партнерс“ 
EООД; 
Председател на УС 
на ИВОБ 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

269 лв.           180 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  
 Основни акценти 

1,5 
дни 

11 ✓ 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; 
✓ Ролята на предварителния и окончателния доклад. 

 



Програма на обученията 
2020 

 

 

 9 

 

 

  
 

 

  

 НОЕМВРИ 
10-11 

 

Виртуален обучителен семинар в реално 
време: „Управление на риска в 

организацията и ролята на вътрешния 
одит“ 

Йордан 
Карабинов, MBA, 
ACCA, CIA 
 
Управляващ 
съдружник, „Джей 
Кей енд Партнерс“ 
EООД; 
Председател на УС 
на ИВОБ 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

269 лв.          180 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 

  
 Основни акценти 

1,5 
дни 

11 ✓ 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. 

 

 

  
 

 

  

 НОЕМВРИ 
12-13 

 

 Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Как се прави ИТ одит? 
Одитни техники на ниво операционна 

система, база данни, приложно и мрежово 
ниво“ 

Владимир 
Кавалов, CISA 
 
Председател на 
Управителния 
съвет на Асоциация 
за одит и контрол 
на информационни 
системи (ISACA) 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

375 лв.          250 лв. 
без ДДС        без ДС 

 

  
 Основни акценти 

2 
дни 

14 
✓ Идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с ИТ; 
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✓ 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-your-own-device); 
✓ - интернет на вещите IoT - Internet of Things). 

 

 

 
НОЕМВРИ 

19 -20 

Виртуална Национална конференция на вътрешните 
одитори 

 
„ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ – (НЕ)ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ИЛИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУКВОТО?“ 

 

 Панел с български лектори 
19-20 ноември 2020 г. / 11 CPE 

Панел с чуждестранни лектори 
20 ноември 2020 г. / 4 CPE 

Членове на ИВОБ  
125 лв. без ДДС 

 
67 лв. без ДДС 

Други заинтересовани лица  

180 лв. без ДДС 

 

100 лв. без ДДС 

Студенти - редовна форма на 
обучение и преподаватели в 

научно-учебни заведения 

 

50 лв. без ДДС 

 

 

40 лв. без ДДС 

 

  

2 дни 15 
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 ДЕКЕМВРИ 
1-2 

 

 „Как да се подготвим за външна 
оценка на качеството на дейността?“ 

Диан Димитров, 
PhD, CISA, CISM, 
CFE, CIA, CCSA, 
CGAP, CRISC, CISSP, 
PMP, CRMA 
 
Управляващ 
съдружник „Семпер 
Фортис“ ООД 

Присъствено участие в 
семинара 

 
 375 лв.          248 лв. 
 без ДДС         без ДДС 

 

 
 

 
 
 Основни акценти 
 

1,5 
дни 

11 ✓ Идентифициране на нужните фактори при изграждане на  Програма 
за осигуряване на качеството и за усъвършенстване; 

✓ Как функционира процесът по външна оценка на качеството?; 
✓ Планиране на външна оценка на качеството. Как да изберем най-

подходящия доставчик на услугата?; 
✓ Осъзнаване на ключови области, които процесът по външна оценка 

на качеството обхваща; 
✓ Осъзнаване на статуса на Вашия екип по вътрешен одит и развитие 

на области за бъдещо подобрение. 
 

 

  
 

 

  

 ДЕКЕМВРИ 
03 

 

  Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Одит на култура и етика в 

организацията“ 

John Chesshire, 
QIAL, CIA, CFIIA, 
CISA, SIRM  
 
Главен служител 
отговарящ за 
предоставянето на 
услуги за даване на 
увереност, 
вътрешен одит и 
управление на риска 
към парламента и 
правителството на 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

250 лв.           180 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 
Семинарът ще бъде 
проведен изцяло на 

английски език. 
 

Ако заявите своето 
участие и във втория 

семинар на същия 
лектор, който ще се 

проведе на 04.12.2020 г., 

  
 Основни акценти 

1 
ден 

07 
✓  Цялостен преглед на организационната културата - теория, модели 

и актуални проблеми; 
✓  Защо темата за организационната култура е толкова актуална?; 
✓  Разработване на практическа рамка за подход към одитиране на 

организационната  култура; 
✓  Одит на организационната култура - добри практики и справяне с 

клопките; 
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✓  Какво представлява бизнес етиката? Теория, модели и актуални 
проблеми; 

✓  Одитиране на организационната етика - добри практики и справяне 
с клопките. 

о. Гърнзи, 
Великобритания 
 

ще получите 20 %. 
отстъпка от цената на 

втория семинар. 

 

 

  
 

 

  

 ДЕКЕМВРИ 
04 

 

  Виртуален обучителен семинар в 
реално време: „Далновидният вътрешен 

одитор“ 

John Chesshire, 
QIAL, CIA, CFIIA, 
CISA, SIRM  
 
Главен служител 
отговарящ за 
предоставянето на 
услуги за даване на 
увереност, 
вътрешен одит и 
управление на риска 
към парламента и 
правителството на 
о. Гърнзи, 
Великобритания 
 

 
Онлайн участие в 

 семинара 
 

250 лв.           180 лв. 
без ДДС         без ДДС 

 
Семинарът ще бъде 
проведен изцяло на 

английски език. 
 

Ако заявите своето 
участие и в първия 
семинар на същия 

лектор, който ще се 
проведе на 03.12.2020 г., 

ще получите 20 %. 
отстъпка от цената на 

този семинар. 

  
 Основни акценти 

1 
ден 

07 Обучителният семинар съчетава теоретични, технически, аналитични и 
практически подходи, фокусирани върху следните теми: 

✓ Какво да разбираме под далновидност?; 
✓ Защо далновидността е от значение за вътрешния одит?; 
✓ Как да добавяме стойност за организацията?; 
✓ Професионален скептицизъм; 
✓ Как да предоставяме далновидност за организацията чрез услуги за 

даване на увереност и консултиране; 
✓ Инструменти, техники и методи, които далновидния вътрешен 

одитор трябва да използва. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ДЕКЕМВРИ 
10-11 

 

Виртуален обучителен семинар в реално 
време: „Обучителен курс за кандидатите 

по CIA - част I“ 

Иво Евлогиев, CIA, 
Сертифициран 
вътрешен 
одитор в 
публичния сектор 
 

 
Онлайн участие в 

 семинара 

 
 375 лв.           250 лв. 
 без ДДС          без ДДС 

 
 

 

 Основни акценти 

  
 

✓ Основи на вътрешния одит; 



Програма на обученията 
2020 
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2 
дни 

14  ✓ Независимост и обективност; 
✓ Компетентност и професионална грижа; 
✓ Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване; 
✓ Управление, управление на риска и контрол; 
✓ Риск от измами.  

Вътрешен одитор, 
БОРИКА АД 

 


