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Резюме: Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята 
актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управ-
лението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът 
е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в 
публичния сектор и по-конкретно към проблемите и възможностите за поддържане 
и развитие професионалната компетентност на вътрешните одитори като важна 
предпоставка за качествено изпълнение на одитните ангажименти. Изследването 
на досегашната практика и отчитането на съществуващите към момента слабости 
създават основа за усъвършенстване на този аспект от вътрешния контрол в 
публичния сектор.  

Ключови думи: вътрешен контрол, вътрешен одит, професионална 
компетентност. 

JEL: H83. 
 
 
Съвременният вътрешен контрол в публичния сектор е неде-

лима част от неговото управление и инструмент на разпоредителите с 
бюджет, чието основно предназначение е да създава условия за 
законосъобразно, прозрачно и добро финансово управление на публич-
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ните средства и дейности. Въпросите, свързани с различните практи-
чески аспекти при неговото осъществяване, са особено актуални в 
настоящия момент на реформа в тази област. Чрез приетата Стр-
атегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на 
Република България за периода 2018 – 2020 г. се създава визията за 
бъдещото надграждане и усъвършенстване на прилагания модел за 
вътрешен контрол. Поставените стратегически цели в рамките на 
тригодишния период показват, че усилията приоритетно са насочени 
към: укрепване на управленската отговорност в публичния сектор; 
подобряване качеството на вътрешния одит в този сектор; повишаване 
ефективността на координацията между контролните органи; подго-
твяне на компетентни кадри в областта на контрола чрез образовател-
ната система (МФ, Стратегия за развитие на вътрешния контрол в 
публичния сектор на Република България 2018 г. – 2020 г., 2017, стр. 
17-27).  

В настоящата разработка вниманието е насочено към една от 
обособените стратегически цели, а именно – повишаване качеството на 
вътрешния одит в публичния сектор. В тази връзка обект на изс-
ледване е професионалната компетентност на вътрешните одитори, а 
предмет на изследване са аспекти, свързани с нейното поддържане и 
развитие.  Целта е да се  разгледат проблемите при поддържане и 
развитие професионалната компетентност на вътрешните одитори и на 
тази основа да се идентифицират възможности за преодоляването им.  

За реализиране на целта са поставени следните задачи: 
1. Разглеждане теоретичните аспекти на професионалната 

компетентност на вътрешните одитори в контекста на приложимите 
международни стандарти и българското законодателство в областта на 
вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор. 

2. Обобщаване и анализ на данни от практиката по вътрешен 
одит в публичния сектор у нас относно поддържането на профе-
сионалната компетентност на вътрешните одитори, нейното развитие и 
проблемите, които го съпътстват. 
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3. Извеждане на възможности за преодоляване на съще-
ствуващите проблеми с цел създаване на подходяща среда за поддър-
жане и развитие професионалната компетентност на вътрешните оди-
тори като важна част от съвременния профил на одитора. 

В рамките на разработката е използвана информация от кон-
солидираните годишни доклади на Министерството на финансите за 
вътрешния контрол в публичния сектор в Република България в частта 
им за вътрешния одит и по-конкретно обособената част относно под-
държане компетентността на вътрешните одитори. Обхванат е шест-
годишен период (2012 – 2017 г.)1 

 
 
1. Професионалната компетентност на вътрешните 

одитори в контекста на приложимите международни 
стандарти и законодателството в областта на 
вътрешния одит у нас 

 
В съвременната контролна практика на вътрешния одит е 

отредена ролята на независима и обективна дейност, предназначена 
да допринася за добавяне на стойност и подобряване дейността на 
организацията чрез ангажиментите за даване на увереност и консулт-
антските услуги (IIA, Международни стандарти за професионалната 
практика по вътрешен одит, 2017). Вътрешният одит е важна част от 
вътрешния контрол в публичния сектор в контекста на концепцията на 
въведените в този сектор Системи за финансово управление и контрол 
/СФУК/ (Закон за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор, 2016), базирани на международната рамка за вътрешен контрол 
„COSO“ ("COSO", 2013). Вътрешният одит е предназначен да помага на 
организациите да постигат своите цели, като: първо, идентифицира и 
оценява рисковете; второ, оценява адекватността и ефективността на 
СФУК в конкретни аспекти (идентифицирането, оценяването и управ-
лението на риска; съответствието със законодателството, вътрешните 

                                                           
1 Изборът на период е аргументиран от възможността за съпоставимост 

на информацията от консолидираните годишни доклади за вътрешния контрол в 
публичния сектор в Република България на Министерството на финансите. 
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актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата 
и оперативната информация; ефективността, ефикасността и иконо-
мичността на дейностите; опазването на активите и информацията; 
изпълнението на задачите и постигането на целите); трето, вътреш-
ният одит дава препоръки, с които се цели подобряване на дейностите 
в организацията (Закон за вътрешния одит в публичния сектор, 2016, 
чл. 5). 

Професионалната компетентност на вътрешните одитори е 
важна предпоставка за качествено изпълнение на одитните ангаж-
именти. Тя не е константна величина сама по себе си и не бива да се 
приема като такава предвид динамичната среда, в която съвременният 
вътрешен одит функционира. Международните стандарти за про-
фесионалната практика по вътрешен одит (МСППВО), приложими в 
публичния сектор у нас, изискват, ангажиментите да се изпълняват от 
одиторите компетентно и с професионална грижа. МСППВО разглеждат 
компетентността не само като съвкупност от знания, умения и спо-
собности, необходими за ефективно изпълнение на професионалните 
отговорности на одиторите, но и като познаване на текущата дейност, 
тенденциите и нововъведенията, което позволява предоставяне на 
подходящи препоръки и съвети (IIA, Международни стандарти за 
професионалната практика по вътрешен одит, 2017, стр. 6). МСППВО 
засягат и необходимостта, вътрешните одитори да усъвършенстват 
своите знания, умения и способности посредством непрекъснато си 
професионално развитие (IIA, Международни стандарти за 
професионалната практика по вътрешен одит, 2017, стр. 7). Тази 
потребност е намерила място и в Етичния кодекс на вътрешните 
одитори. Там компетентността е определена като един от принципите, 
които се очаква, вътрешните одитори да прилагат в професията и прак-
тиката. Те трябва да предоставят само услуги, за които притежават 
необходимите знания, умения и опит, услуги, които да са в съответ-
ствие с МСППВО, както и непрекъснато да усъвършенстват своите 
умения, ефективността и качеството на извършваните услуги (IIA, 
Етичен кодекс на вътрешните одитори). 

Тези концептуални аспекти относно същността, мястото и 
ролята на професионалната компетентност на вътрешните одитори са 
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проектирани и на национално ниво в Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор (ЗВОПС). Компетентността и професионалната грижа 
са част от принципите, при спазване на които следва да се осъществява 
вътрешен одит съгласно действащото законодателство (Закон за 
вътрешния одит в публичния сектор, 2016, чл. 4). ЗВОПС определя кон-
кретни изисквания, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат 
назначени за вътрешни одитори.  Част от тях имат връзка конкретно с 
професионалната компетентност и са своеобразен минимален праг, а 
именно – образователно-квалификационна степен "магистър" или "ба-
калавър" и сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден 
от министъра на финансите2 или валиден международно признат 
сертификат за вътрешен одитор (Закон за вътрешния одит в публичния 
сектор, 2016, чл. 19). 

 В ЗВОПС е очертана и необходимостта от поддържане и 
развитие нивото на професионалната компетентност на 
вътрешните одитори. Законодателят изисква от ръководителите на 
вътрешния одит, в качеството им на лица, отговорни за цялостната 
дейност на звеното за вътрешен одит, предприемане на действия в 
тази посока. ЗВОПС регламентира задължението им да изготвят и 
представят ежегодно за утвърждаване от ръководството на план за 
професионално обучение и развитие на вътрешните одитори. 
Целта е поддържане на одитен персонал с достатъчни знания, умения, 
опит и професионална квалификация (Закон за вътрешния одит в 
публичния сектор, 2016, чл. 27). В Наръчника за вътрешен одит на 
Министерството на финансите също е засегната необходимостта от 
развитие на професионалната компетентност на вътрешните одитори. 
Препоръчано е, вътрешните одитори, които притежават сертификат 
“вътрешен одитор в публичния сектор”, да преминават ежегодно 
обучения в рамките на минимум 40 часа, а за новопостъпилите трябва 

                                                           
2Сертификатът се издава след успешно издържан изпит, като неговото 

провеждане се регламентира с Наредба №Н-7 от 04.10.2017 г. за условията, реда 
и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат 
„вътрешен одитор в публичния сектор“.  



ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ  … 

81 

да се предвидят 160 часа обучение в рамките на първата година от тях-
ното назначаване (МФ, Наръчник за вътрешен одит Том I Управление 
на дейността по вътрешния одит, 2009, стр. 26-27). 

От всичко казано дотук може да се обобщи, че професионалната 
компетентност е неделима и важна част от цялостната концепция за 
извършване на вътрешен одит и вчастност на качествени одитни анга-
жименти. Наличието на необходимите знания, умения и опит от страна 
на вътрешните одитори е важно условие за ефективността на въ-
трешния одит като съвременен инструмент за въздействие на ниво 
организация, използван от ръководствата за подобряване дейността на 
управляваните от тях структури. Възложената на вътрешния одит 
отговорна задача изисква не само първоначално придобиване на про-
фесионална компетентност, но и непрекъснатото й развитие и усъ-
вършенстване. В тази връзка българското законодателство в областта, 
следвайки концептуалната рамка на МСППВО, дефинира както 
изискванията за първоначално придобиване на професионална 
компетентност, така и необходимите условия за нейното послед-
ващо развитие. Плановете за професионално обучение и развитие 
на вътрешните одитори са прилаганият механизъм за надграждане  на 
базовите им компетенции. С тяхното разработване и реализация се 
цели последователна градация на знанията и уменията. Това от своя 
страна е предпоставка за извършване на качествени одитни ангажи-
менти и реално добавяне на стойност чрез предоставяне на аргу-
ментирани и конструктивни препоръки и съвети за подобряване на дей-
ността. 

 
 
2. Предизвикателства пред поддържането и развитието 

на професионалната компетентност на вътрешните 
одитори в публичния сектор 

 
Данните от практиката по вътрешен одит, в рамките на изслед-

вания период (2012 – 2017 г.), показват, че съществуват редица пре-
дизвикателства пред поддържането и развитието на профе-
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сионалната компетентност на вътрешните одитори. Инфор-
мацията от консолидираните годишни доклади на Министерството на 
финансите относно този аспект от вътрешния одит, в обобщен вид, 
може да се представи по следния начин: 

първо, по отношение провеждането на планирани обучения за 
вътрешни одитори – през 2012 г. 56% от всички докладвали организа-
ции3, отчитат непроведени планирани обучения за вътрешни оди-
тори (Вж. Фигура 1).  

 

 
Фигура 1. Информация за непроведени планирани обучения 

на вътрешни одитори в организациите от публичния сектор 
за периода 2012 – 2017 г. 

 
Този процент през следваща година достига до 63%, през 2014 

г. незначително нараства до 64% и през 2015 г. бележи спад  до 60%. 
През 2016 г. ситуацията е сходна с предходните години – неучастие в 
                                                           

3 Броят доклади по години е, както следва: за 2012 г. – 144; за 2013 г. – 
133; за 2014 г. – 135; за 2015 г. – 140; за 2016 г. – 139 и за 2017 г. – 140 бр. 
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планирани обучения на вътрешни одитори е отчетено от 65% от орга-
низациите, а през 2017 г. този процент отново намалява до 60% (МФ, 
Консолидирани годишни доклади за вътрешния контрол в публичния 
сектор в Република България за периода 2012 – 2017 г.). На тази основа 
може да се определи като значителен относителният дял на орга-
низациите с непроведени планирани обучения, тъй като през разглеж-
дания период той варира между 56% и 65%. Това показва, че съще-
ствуват затруднения при изпълнението на заложените параметри в 
плановете за професионално обучение и развитие на вътрешните 
одитори. Прегледът и обобщаването по години на релевантната 
информация от консолидираните годишни доклади на Министерството 
на финансите показва, че като цяло за периода са идентифицирани 
следните основни причини: неотложни професионални ангажименти 
на одиторите, недостатъчен финансов ресурс, участие в други не-
планирани обучения или непроведени обучения;  

второ, като тревожен показател  за ефективността на плани-
рането и изпълнението на плановете за професионално обучение и 
развитие на вътрешните одитори е посочено неучастие на част от 
вътрешните одитори в нито едно обучение в рамките на 
съответната година. През 2013 г. 44 вътрешни одитори от 30 
организации не са взели участие в нито едно обучение. През 2014 г. 40 
вътрешни одитори от 30 организации не са участвали в нито едно 
обучение в рамките на годината. През 2015 г. техният брой нараства – 
49 вътрешни  одитори  от  29 организации и не се променя значително 
през предпоследната година на периода – 48 вътрешни одитори от 36 
организации. През 2017 г. броят организации, в които вътрешните 
одитори не са взели участие в нито едно обучение, бележи значителен 
спад – 16 организации (МФ, Консолидирани годишни доклади за 
вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 
периода 2012 – 2017 г.). Тези данни са индикатор, че при част от 
организациите не просто съществуват затруднения при изпълнението 
на плановете за професионално обучение и развитие на вътрешните 
одитори, а че съществуват сериозни бариери пред поддържането на 
професионалната компетентност на одитния персонал; 
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трето, друг аспект, свързан с професионалната компе-
тентност и засегнат в докладите на Министерството на финансите е 
придобиването на международен сертификат за вътрешен одит. Обоб-
щаването на информацията през периода показва, че вътрешните 
одитори не са се възползвали активно от възможността за 
демонстриране на своята професионална компетентност 
конкретно чрез придобиване на международни сертификати за 
вътрешен одит. От постъпилите в Министерството на финансите 
доклади е видно, че през 2012 г. вътрешните одитори от докладвалите 
организации не са придобили международни сертификати по вътрешен 
одит.4 През 2013 г.  само един вътрешен одитор е придобил между-
народен сертификат. Идентична е информацията и за 2014 г. – един 
вътрешен одитор е придобил международен сертификат по вътрешен 
одит. През 2015 г. вътрешните одитори от докладвалите организации 
не са придобили такъв сертификат. В консолидирания годишен доклад 
за 2016 г. няма информация за придобиване на такива сертификати, а 
в консолидирания годишен доклад за 2017 г. е посочено, че от всички 
организации с изградени звена за вътрешен одит само в четири има 
служители с международен сертификат CGAP (МФ, Консолидирани го-
дишни доклади за вътрешния контрол в публичния сектор в Република 
България за периода 2012 – 2017 г.). Придобиването на международен 
сертификат може да се определи като сериозна стъпка в надграж-
дането на професионалната компетентност на вътрешните одитори, но 
разгледаните данни показват, че то е по-скоро изключение отколкото 
практика. 

В рамките на отделните консолидирани годишни доклади на 
Министерството на финансите, в направените изводи по отделните 
години са очертани възможни решения за преодоляване на разгле-
даните затруднения: да се прецизира планирането на обученията в 
съответствие с разполагаемите финансови и времеви ресурси; да се 

                                                           
4 Съгласно информацията в Консолидирания годишен доклад за 

вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2012 г., такива 
сертификати са получили трима вътрешни одитори от ДФ ”Земеделие”, но 
данните за посочената организация не се обобщават в доклада. 
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потърсят алтернативни механизми за придобиване на нови знания и 
умения; да се приложат подходящи инструменти за мотивация на 
вътрешните одитори да демонстрират професионалната си компетент-
ност чрез придобиване на международни сертификати (предоставяне 
на възможности за кариерно израстване, възнаграждение и др.). Но 
въпреки изведените възможни решения за преодоляване на затруд-
ненията за всяка от годините комплексното разглеждане на съще-
ствуващите предизвикателства при поддържането на профе-
сионалната компетентност в рамките на шестгодишния 
период показва, че те системно присъстват в практиката. 
Това позволява да бъдат идентифицирани по-скоро като про-
блеми отколкото като предизвикателства. Съществуващите 
проблеми при реализацията на годишните планове за обучение и 
професионално развитие на вътрешните одитори, били те породени и 
от обективни причини, съдържат в себе си редица рискове, свързани 
с качеството на осъществяваната одитната дейност. Тези 
рискове от своя страна биха могли да ограничат възмож-
ностите за постигане на желания резултат от дейността по 
вътрешен одит. Всичко  това позволява, професионалната компе-
тентност на вътрешните одитори да се определи като аспект от 
вътрешния одит в публичния сектор, в който към настоящия момент е 
необходимо да се потърсят подходящи механизми за въздействие с 
цел укрепване на административния капацитет и професионализма в 
сектора. 

 
 

3. Възможности за преодоляване на проблемите при 
поддържане и надграждане на професионалната 
компетентност на вътрешните одитори в публичния 
сектор  

 
В рамките на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в 

публичния сектор за периода 2018 –  2020 г. за повишаванe качеството 
на вътрешния одит са предвидени дейности, свързани с професио-
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налната компетентност на вътрешните одитори. Те се изразяват кон-
кретно в поддържането й чрез програми за обучения и квалификация, 
вкл. дефиниране на изисквания и критерии, по които лицата, притежа-
ващи сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, да 
доказват продължаващо професионално обучение след придобива-
нето на сертификата (МФ, Стратегия за развитие на вътрешния контрол 
в публичния сектор на Република България 2018 г. – 2020 г., 2017). 

В контекста на предвидените в Стратегията програми за обучения 
и квалификация за вътрешни одитори и въз основа на разгледаните 
проблеми във връзка с  участието им в обучения биха могли да се 
изведат следните конкретни възможности за преодоляването 
им:  

Първо, в отговор на една от посочените причини за неучастие 
на вътрешните одитори в планирани обучения, а именно – 
неотложни професионални ангажименти – акцент би могъл да се 
постави върху възможностите за провеждане на е-обучения за въ-
трешни одитори. Използването предимствата на съвременните 
информационни технологии и прилагането конкретно на 
електронната дистанционна форма на обучение, с цел при-
добиване на нови знания и умения, би помогнало участието на въ-
трешните одитори в обученията, без това да възпрепятства 
професионалните им ангажименти. Проучването на потребностите от 
обучения, тяхното планиране, структуриране по тематични напра-
вления в обучителни програми и разработването на съответните ресур-
си биха могли да отговорят на нуждите на практиката по вътрешен одит.  

В зависимост от специфичните потребности могат да бъдат 
обособени видове обучения, които да обхванат следните целеви групи: 

 въвеждащо обучение за новопостъпили вътрешни 
одитори; 

 продължаващо обучение за сертифицирани вътрешни 
одитори, практикуващи професията; 

 поддържащо обучение за сертифицирани, но непрак-
тикуващи професията (според предвидените дейности в актуалната 
стратегия ще се прилага критериална система, по която да се доказва 
продължаващо обучение след придобиване на сертификата. Участието 
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в такива обучения би могло да бъде един от критериите, включени в 
тази система).  

 обучение за кандидатите, желаещи да се явят на из-
пит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в пуб-
личния сектор“. 

Целта на провеждането на електронна дистанционна форма на 
обучение за всички групи е обща – повишаване на професионалната 
компетентност на вътрешните одитори в рамките на ограничени 
финансови и времеви ресурси. Същевременно потребността на всяка 
целева група, а понякога и в рамките на самата група, е специфична. 
По тази причина при необходимост би могла да се направи 
допълнителна систематизация и да се диференцират по-детайлно 
целевите групи (напр. да се обособят нива на професионална 
компетентност за сертифицирани практикуващи вътрешни одитори в 
зависимост от трудовия им стаж и професионален опит; да се обособят 
в отделна група стажант-одиторите, които не са сертифицирани и др.). 
Възможно е и да се специфицират обученията по различни 
критерии, в зависимост от конкретната потребност, напр.: 
видовете организации от публичния сектор, в които функционира въ-
трешен одит (общини, министерства и други разпоредители); дадените 
от министъра на финансите указания за приоритетни цели и области за 
одитиране при планиране дейността по вътрешен одит5 и др. 
Обвързването на потребностите на отделните целеви групи 
със спецификата на организациите и с указаните приоритетни 
цели и области за одитиране, и разработването на подхо-
дящите програми за обучения, би създало условия за търсената 
градация на професионалната компетентност на вътрешните 
одитори.  Дистанционната форма на провеждане на обучения не 
елиминира и не омаловажава потребността от провеждане на други 
форми на обучение. Тя е възможна алтернатива, чрез която в рамките 
на разполагаемите ограничени ресурси да се обезпечи, макар и 
неприсъствено, провеждането на обучения с оглед надграждане на 
придобитите към момента знания и умения.  
                                                           

5 Имат се предвид указанията, които се дават от Министъра на финансите 
съгласно чл. 48, ал. 1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
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Второ, във връзка с неучастието на вътрешни одитори 
в планирани обучения поради участие в непланирани такива, 
следва да се обърне внимание не само на съответствието между пла-
нирането на обученията и разполагаемите ресурси, но и на съответ-
ствието между планирането на обучения и конкретните 
потребности от тях. Наръчникът за вътрешен одит разглежда 
съдържанието на годишния план за професионално обучение и 
развитие (елементи, етапи при изготвянето, определяне на целите и 
потребностите, избор на методи за обучение и др.)(МФ, Наръчник за 
вътрешен одит Том I Управление на дейността по вътрешния одит, 
2009, с. 26-29). Разработването на плановете за професионално 
обучение и развитие е ангажимент на ръководителите на вътрешния 
одит (Закон за вътрешния одит в публичния сектор, 2016, чл. 27, ал.1). 
Познавайки в детайли потребностите и възможностите на всеки от 
одиторите и в условията на ресурсни ограничения, в плана следва да 
се включват обучения, потребността от които е категорична. Неу-
частието в планирани обучения поради участие в непланирани пов-
дига въпроси, свързани с идентифицирането на обективните потреб-
ности и кореспонденцията им с планираните и реално проведени 
обучения, определянето на приоритетите при участието в тях, 
организацията на участието и породената от това възможност или 
невъзможност за реализирането им. 

Всичко това очертава потребност от оказване на допъл-
нителна методическа помощ, а при необходимост и раз-
работване на методически насоки за планиране на професио-
налното обучение и развитие на вътрешните одитори. Те биха 
детайлизирали процеса, вкл. дейностите по проучване, анализ и 
оценка на потребностите, тяхното обобщаване, тематично струк-
туриране и детайлизиране в програма, обвързването им с предла-
ганите обучителни програми, срокове, заложени в тях, и дефиниране 
на случаите, в които се допуска отклонение от предварително зада-
дените параметри на плана. Това ще даде възможност, организациите 
и вчастност звената за вътрешен одит пълноценно да се възползват, 
в рамките на разполагаемите ресурси, от възможностите за обучение 
и да оптимизират съответствието между реалните потребности и 
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включването в подходящите обучителни програми. Постигнато на 
тези две нива, това съответствие е предпоставка за по-
пълноценно реализиране на плановете за професионално 
обучение и развитие на вътрешните одитори. 

Трето, оказването на методическа помощ на организациите 
при планиране професионалното обучение и развитие на вътрешните 
одитори и инициирането на прилагане на съвременни методи и техники 
за обучението им са механизми, които изискват участието на външни 
за организациите институции и експерти. Същевременно не бива да се 
подценява и необходимостта от иницииране и предприемане на 
действия от ръководствата на организациите в изпълнение на 
управленската им отговорност. Извършването на качествени одитни 
ангажименти, както и концепцията за вътрешен одит като цяло, пред-
полага институционална култура, изискваща не само при-
тежаване на базовата компетентност, а насърчаваща непре-
къснатото професионално развитие като важна част от съ-
временния профил на одитора. В този контекст разпоредителите с 
бюджет е необходимо да обърнат внимание на следните аспекти: на 
първо място, създадената контролна среда в частта за 
политиките и практиките по управление на човешките ресурси, 
относими към обучението, атестирането, кариерното израстване и за-
плащането,  както и компетентността на персонала и политиките 
и практиките, свързани с осигуряване на развитието й. На второ 
място, да се обърне внимание на вече идентифицираните про-
блеми и причините за тяхното проявление. Те следва да бъдат 
разглеждани като рискове, застрашаващи развитието на професио-
нална компетентност на одиторите, постигано чрез участие в обучения, 
отговарящи на индивидуалната им потребност. Във връзка с успешното 
управление на тези рискове и безспорната необходимост от тяхното 
ограничаване следва да бъдат разработени и прилагани адекватни 
контролни дейности. 

В обобщение на всичко казано дотук могат да се направят 
следните изводи: 
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Първо, отредената на вътрешния одит и вчастност на въ-
трешните одитори отговорна задача изисква тяхната висока компе-
тентност, практически познания и умения, които да бъдат непрекъснато 
надграждани и усъвършенствани. Предвид значимостта на профе-
сионалната компетентност за качественото изпълнение на одитните 
ангажименти, осигуряването и последващото й развитие следва да 
бъдат възприемани от ръководителите на организации в публичния 
сектор като ключова предпоставка за подобряване дейността на 
поверените им структури. 

Второ, професионалната компетентност е динамично раз-
виваща се съвкупност от знания, умения и професионален опит. С 
оглед на това годишните планове за професионално обучение и раз-
витие трябва да дават възможност, тя да се развива систематизирано, 
последователно и целенасочен, чрез програми за обучение, над-
граждащи я на база обективна оценка на потребностите. Практиката 
показва, че съществуват редица проблеми при поддържането и раз-
витието на професионалната компетентност на одиторите. Тяхното 
неглижиране и неполагането на усилия, дори при условията на 
ограничени ресурси, би намалило въздействието от функционирането 
на вътрешния одит.  

Трето, инициирането на съвместни проекти на експертно и 
ръководно ниво за прилагане съвременни методи и техники за специа-
лизирано професионално обучение за непрекъснато усъвършенстване 
на професионалните знания и умения на вътрешните одитори, би 
допринесло за утвърждаване позициите на вътрешния одит при финан-
совото управление и контрол на публичните средства и дейности. 
Партньорството между ресорните органи на Министерството на финан-
сите, представители на професионални организации в областта на 
одита, представители на академичните среди, ръководители на органи-
зации от публичния сектор и ръководители на звена за вътрешен одит, 
при търсенето на решения на проблемите, би създало основа за 
комплексно въздействие чрез адекватни и работещи инструменти, 
кореспондиращи с изведените проблеми и причини.  



ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ  … 

91 

В заключение може да се обобщи, че оптимизирането на про-
цесите, свързани с непрекъснатото усъвършенстване на професио-
налните знания и умения на вътрешните одитори, е важно условие с 
оглед повишаване качеството на вътрешния одит и постигане на 
търсения резултат от неговото функциониране. Полагането на по-
следователни и целенасочени усилия в тази област е обективна по-
требност на практиката, предвид динамичната среда, в която съвреме-
нният публичен сектор се развива. Прилагането на съвременни методи 
и техники за специализирано професионално обучение на вътрешните 
одитори кореспондира с актуалната стратегия за развитие на въ-
трешния контрол у нас за провеждане на ефективна и модерна поли-
тика в тази област и би подпомогнало утвърждаването на вътрешния 
одит като важна част от управлението на публичните средства и 
дейности. 
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