
 

 

 

 
ПРОГРАМА 

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР” 
 

Дата и място на провеждане:  11-12 май  2019 г., гр. София 

Цели: 

1. Запознаване с актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и 

вътрешен одит в публичния сектор  

2. Подготовка за решаването на тестови въпроси от областта на финансовото управление и контрол и 

вътрешния одит 

 

 

Програмата е предварителна и подлежи на промени в хода на обучението. 

Дата / час Т Е М И 

Събота  11 май  2019 г. 

09:00 – 09:45 Изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ 

09:45 – 10:30 

Финансово управление и контрол в публичния сектор.  

Новите изисквания на Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор. Методология (5-те елемента, управленска отговорност, дефиниции).  

10:30 – 10:45 Кафе пауза 

10:45 – 12:00 
Годишно докладване на СФУК. Стратегия за развитие на вътрешния контрол в 

публичния сектор на РБ 2018-2020.  

12:00 – 12:45 Примерен тест по финансово управление и контрол в публичния сектор.  

12:45 – 13:15 Обедна почивка 

13:15 – 14:45 

Същност и основни изисквания за вътрешния одит в публичния сектор.  

Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за 

професионалната практика по вътрешен одит - цел и основни акценти. 

14:45 – 16:15 
Структуриране на вътрешния одит в публичния сектор.  

Статут на звеното за вътрешен одит и Етичен кодекс на вътрешните одитори.  

16:15 – 16:30 Кафе пауза 

16:30 – 17:30 Одитен комитет – същност, структуриране, дейности 

Неделя  12 май  2019 г.   

9:30 – 11.00 
Стратегическо и годишно планиране по вътрешен одит. 

Осигуряване на качеството на вътрешния одит.  

11.00 – 11.15 Кафе пауза 

11:15 – 12:30 Одитен ангажимент за увереност и за консултиране. 

12:30 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 
Одитни техники и инструменти. 

Одитен доклад. Докладване на дейността по вътрешен одит. 

14:30 – 14:45 Кафе пауза 

14:45 – 15:45 Решаване на  примерен тест. 


