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     П Р О Г Р А М А 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В 

ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР” 

Дата и място на провеждане: 13 и 14 април и 20 и 21 април 2019 г., в сградата на Висшето 

училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), зала 302, град София, ж.к. „Овча купел“, ул. 

„Гусла“ № 1. 

Модератори: Валентин Бонев, Генка Христова 

Цели: 

1. Запознаване със законодателството 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; 

3. Запознаване със специализирания софтуер, който ще се използва за провеждането на 

изпита. 

 

Час                                                        Т Е М И 

9:30 – 10:00 Изпитът за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” 

10:00 – 10:45 

Финансово управление и контрол в публичния сектор. Изисквания на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор. Методология (5-те елемента, 

управленска отговорност, дефиниции). Годишно докладване. 

10:45 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 – 12:30 

Същност и основни изисквания за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за 

вътрешния одит в публичния сектор, Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. 

Структуриране на вътрешния одит в публичния сектор. Статут на звеното за вътрешен 

одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори. 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:30 
Стратегическо и годишно планиране по вътрешен одит. Осигуряване на качеството на 

вътрешния одит. 

14:30 – 15:00 Кафе пауза 

15:00 – 15:30 
Одитен ангажимент за увереност. Одитен ангажимент за консултиране. Одитен 

доклад. Докладване на дейността по вътрешен одит. 

15:30 – 16:00 Предимства и недостатъци на решаване на изпитен тест чрез електронна система 

16:00 – 17:00 
Примерен тест по вътрешен одит и финансово управление и контрол в публичния 

сектор. Демонстрация на информационната система за провеждане на изпита. 


