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МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ
НА ОЦЕНКАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Ас. д-р. Пламена Недялкова

Вътрешният одит през годините доказа своето важно предназначение както
за публичния, така и за частния сектор. Като всяка конструктивна дейност,
вътрешният одит притежава своя методология. Методологията за оценяване
на вътрешния одит, която е част от конструктивните елементи на вътрешноо-
дитния механизъм, е все още дискусионен въпрос. Липсата на единен утвърден
алгоритъм за оценяване качеството на вътрешния одит, който да е адекватно
стуктуриран, прилагайки стандартите за вътрешен одит и следвайки принципи-
те на одита, са основните предпоставки за определянето на целта на статията,
а именно систематично да се представи методологията за оценка на вътреш-
ния одит, както в публичния, така и в непубличния (частния) сектор. Обект на
изследване са методите за оценка на вътрешния одит. За постигане на така
поставената цел е необходимо да се решат следните основни задачи:

1. Да се представят основните методи за оценка на качеството на вътреш-
ния одит в публичния сектор.

2. Да се анализират методите за оценка на качеството на вътрешния одит
в непубличния (частния) сектор.

3. Да се направи сравнение между представените в статията методи.

1. Методи за оценка на качеството на вътрешния одит
в публичния сектор

Когато става въпрос за оценка на вътрешния одит, следва всеки оценител
да даде отговор на следните няколко съществени въпроса, а именно:

1. Кой е обектът за оценяване? – Дали обект на оценяване е цялата
Система на държавен финансов контрол (СДФК); дали обект на оценя-
ване е утвърдената от всяка организация от публичния сектор Система
за финансово управление и контрол (СФУК); дали обект на оценяване е
самият вътрешен одит, като елемент на СДФК; дали обект на оценява-
не е функцията на вътрешния одит и т.н.

2. Какво ще се оценява? – Дали ще се оценява естеството на оценявания
обект; дали ще се оценява ролята и значението на оценявания обект;
дали обект на оценяване са индивидуалните конструктивни елементи,
изграждащи оценявания обект и т.н.

3. Как ще се оценява? Въпреки, че така задедния въпрос е на последно
място, той е съществен, тъй като трябва да се избере подходоящата
методика за оценка, която се базира на правилния отговор на предход-
ните два въпроса.

4. Кой ще извърши оценяването? – Това е съществен въпрос от гледна
точка за избора на оценъчен метод, дали оценяващият орган е вътре-
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шен или външен за оценявания обект. Правомощията на оценяващия
орган определят, от една страна, оценявания обект, а така също и мето-
дите за оценяване.

Нормативното регламентиране на изискването за оценяване на IA (Internal
audit) през годините съществено се промени следвайки световните изменения-
та в политико-иномическата конюнктура. Утвърждаването и последващото из-
менение на международните одиторски стандарти за вътрешен одит; приема-
нето на Закона Sarbanes – Oxley през 2002 г.; ратифицирането на рамките за
вътрешен одит COSO, COCO, ERM; въвеждането на системи за управление
на качеството като TQM (Total Quality Management), а на по-късен етап въвеж-
дането на стандартите по качеството, както в публичния сектор, така и в не-
публичния сектор, са все фактори, оказващи влияние върху изменението на
методиката за оценка на вътрешния одит.

Правомощията за оценяване на Системата за държавен финансов контрол
(СДФК) са предоставени на Европейския съвет, Европейската комисия и Евро-
пейската Сметна палата (INTOSAI). Европейската комисия се разделя на две
отделни подкомисии, а именно Европейската комисия за икономически и финан-
сови въпроси и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). СДФК се
оценява от различни аспекти от така посочените институции, в зависимост от
това, дали оценяваната системата е на държава-членка на ЕС, или се оценява
адаптираността и хармонизираността на СДФК с копенхагенските критерии на
ЕС към кандидат страните. Оценяването и в двата случая е насочено към гра-
дивните елементи на СДФК, с цел да се утвърди чрез нормативните актове
одита в публичния сектор; да се въведе или усъвършенства (ако има въведена)
Системата на финансово управление и контрол (СФУК); утвърждаването на
инспекционната дейност; въвеждането на централно хармонизирано звено, чия-
то основна цел е предоставянето на методология за осъществяване на вътреш-
ния одит и насоки за изграждането на СФУК.

В България обобщена оценка за състоянието и качеството на въпрешния
одит в публичния сектор се дава от Дирекция „Вътрешен одит“ към Министер-
ство на финансите. Дирекцията е сравнително нова – тя съществува от 2005 г. и
е създадена с цел изпълнение на ангажиментите, поети в процеса по присъеди-
няването на България към ЕС. Дирекцията изпълнява функциите на централно
хармонизиращо звено с две обособени направления, отговорни за методология-
та и хармонизацията на системите за финансово управление и вътрешен одит.
До 2005 г. тази функция се изпълянаваше от отдел „Методология на бюджетния
контрол“ и дирекция „Хармонизация и методология на одитната дейност“ в Аген-
ция за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК).1 Дирекция „Вътрешен
одит“ изготвя Консолидиран годишен доклад за състоянието на системата за
финансово управление и контрол и вътрешен одит. Докладът се внася от мини-
стъра на финансите за обсъждадане на дадената консолидира оценка за състо-

1 Нова дирекция става централно звено на системите за финансово управление, контрол и вътре-
шен одит – www.econ.bg, видяна на 10.03.2014.
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янието на СФУК и вътрешния одит в публичния сектор. От своя страна, Мини-
стерският съвет, след като го разгледа и одобри, го предоставя на Народното
събрание и на Сметната палата.

Консолидираната оценка за вътрешния одит в публичния сектор е външна
оценка. Изготвя се спазвайки изискванията на: международните стандарти за
вътрешен одит в публичния сектор; Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор (ЗФУКПС);2 Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС) и Наредба № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за из-
вършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

Въпросът за оценяването на вътрешния одит е рагледан в присъщите за
дейността международни стандарти за професионални практики по вътрешен
одит (Intermediate Pharmacy Practice Experience – IPPE). В международен план,
най-добрите практики по вътрешен одит, посочени от Института на вътрешни-
те одитори (Institute of Internal Auditors – IIA), изсикват извършването на неза-
висима оценка за качеството на функцията по вътрешен одит най-малко на все-
ки пет години. Чрез международен одиторски Стандарт 1300, Институтът на
вътрешните одитори има за цел да даде възможност за оценка на съответстви-
ето на дейността на вътрешния одит с определението за вътрешен одит и оста-
налите приети стандарти. Останалите одиторски стандарти допълват част от
изискванията на Стандарт 1300 (Standard 1300) . Така например, Стандарт 1312
(Standard 1312) изисква всеки вътрешен одитен отдел, да се подложи на външна
оценка за качеството най-малко веднъж на всеки пет години от независим
външен оценител за организацията.3

Стандарт 1311 регламентира вътрешните оценки, които вътрешните оди-
тори следва да осъществяват, спазвайки изискваята на разработената Програ-
ма за осигуряване на качеството и за утвърждаването на вътрешния оидт. Про-
грамата следва да е разработена от Ръководителя на вътрешния одит, спазвай-
ки изискванията на Стандарт 1300 и Стандарт 1310. Програмата трябва да е
разработена в съответствие с дефиницята за вътрешен одит, Стандартите и
Етичния кодекс на вътрешните одитори. Програмата трябва да включва, както
вътрешни, така и външни оценки. Следва да е насочена освен това и към оценя-
ване ефикасността и ефективността на дейността по вътрешен одит и да иден-
тифицира възможности за подобрения.4

Считаме, че недостатък на стандартите е, че поставят на регламентирано
изискване за оценяване на вътрешния одит, но не представят методологията на
този процес. Може да се приеме, че това основната причина в практиката да се
прилагат различни оценъчни модели и подходи. Според проф. д-р. ик.н. К. До-
нев „в резултат на възприемането на различни подходи към изследване на из-

2 ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. Обн.
ДВ, бр. 21, от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г.,
изм. ДВ. бр.98 от 13 декември 2011, изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013.

3 Quality Assessment of Internal Audits - www.qfinance.comt, видяна на 05.03.2014.
4 Стандарти за международни професионални практики по вътрешен одит – IPPE.
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мерването и оценката се получава и различно разнообразие в становищата по
отношение, същността, съдържанието, етапите и начините на ползване на ин-
формацията от оценките и измерването“.5 Така например, Vikram Desai и Robin
W. Roberts6 предлагат модел, който се базира на оценяване на трите основни
отличителни характеристики на вътрешния одит, проявяващи се при изпълне-
ние на възложените задачи, а именно: компететност, изпълнение на работата и
обективност. Предложеният модел е усъвременен вариант на предложения преди
години модел на Maletta (1993) и Krishnamoorthy (2002). Усъвремененият
модел е наречен „Gener-ates“. Този модел, според неговите създатели, е насо-
чен по-точно към оценяване функцията на вътрешния одит чрез оценяване на
конпететността, изпълнението на работата и обективността на вътрешните
одитори. Новият модел не изисква оценяване на условните вероятности. Моделът,
който предлагат Vikram Desai и Robin W. Roberts е всеки фактор, оказващ влия-
ние върху вътрешния одит да се изследва и анализира. Според създателите на
този модел, компетентността, изпълнението на работата и обективността могат
стойностно да се представят прилагайки различни оценъчни скали. Предложени-
ят модел се нарича още Модел на взаимовръзките (според създателите му).
Моделът анализира взаимовръзката между събраните доказателства и трите
фактора: компетентност, изпълнение на работата и обективност. Най-важното за
този модел е, че въз основа на него може да се определи необходимостта от
включването на допълнителни одитори към одитния процес по всяко време на
протичането на контролния процес. Моделът се представя по следния начин:7

SS = CY WS OY (1)
или Sw = Cn  Wn  On (2)

Всички променливи, в така представения модел имат две стойности. На-
пример, компетентният фактор (The Competence factor (C)), може да приеме
две възможни стойности: вътрешните одитори да са или компетентни (Cy) или
да са некомпетентни (Cn). По подобен начин изпълнението на работата (Work
Performance (W)) може да бъде изпълнена задоволително (Ws) или незадово-
лително (Wn) и съответно вътрешните одитори могат да бъдат обективни (Oy)
и необективни (On). Следователно, според представените функционални зави-
симости, в така предложения модел, вътрешният одит е качествен само ако
вътрешните одитори са компетентни (Cy), изпълняват работата си задоволи-
телно (Ws) и са обективни (Oy), т.е. функционалната зависимост е от вида (1).
Вътрешеният одит се приема за некачествен, когато вътрешните одитори са
некомпетентни (Cn), изпълняват работата си незадоволително (Wn) и не са обек-
тивни (On), т.e зависимостта е представена чрез формула (2).

5 Донев, К. Теория на финансовия контрол. Изд. Наука и икономика. 2010, с. 49.
6 Desai, V., R. Roberts. An Analytical Model for External Auditor Evaluation of the Internal Audit

Function Using Belief Functions. www.papers.ssrn.com, видяна на 15.03.2014.
7 Desai, V., R. Roberts. An Analytical Model for External Auditor Evaluation of the Internal Audit

Function Using Belief Functions. www.papers.ssrn.com, видяна на 15.03.2014.
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Като добра чуждестранна практика, относно приемането на модел за оценка
на вътрешния одит, може да се представи политиката на Правителството на
Ямайка, което разработи Програма за вътрешен одит, насочена към осигурява-
не на качеството и подобряване на предходно приетата Програма за вътре-
шен одит.8 Програмата е ривизирана от Министрество на финансите и е насо-
чена към утвърждаване на звеното по вътрешен одит към Министерство на
финансите. Всяка ефективна програма за осигуряване и подобряване на каче-
ството на вътрешния одит започва с утвърждаването на политики, практики и
процедури, спазвайки изискванията на Международните стандарти за вътре-
шен одит. По време на изпълнението на вътрешния одит следва да се извършват
текущи прегледи на операциите. От всяко звено за вътрешен одит се изисква да
извършва оценка на заетите в одитната дейност лица на всеки пет години.

Според утвърдената Програма за оценка на качеството на вътрешния одит
в Ямайка, чрез нея вътрешните одитори следва да изградят своето заключение
за качеството на вътрешния одит, а така също програмата следва да служи
като база за предоставяне на структурирани правилни препоръки, подобряващи
дейността на вътрешния одит. Програмата следва да дава оценка за:9

1. Прилагането на международните стандарти по вътрешен одит.
2. Съответствието на определението за вътрешен одит и Етичнития ко-

декс.
3. Адекватността на устава на вътрешния одит относно дейността, цели-

те, задачите, политиките и процедурите.
4. Приносът на управлението на организацията, управлението на риска и

контролните процеси.
5. Пълнотата на покритие на цялата одитна вселена.10

6. Съответствието с приложимите закони, подзаконови актове или стан-
дарти, по които дейността по вътрешен одит може да бъде предмет.

7. Ефективността на дейности, непрекъснато усъвършенстване и приема-
не на най-добрите практики.

Следователно, за да се даде точна оценка за качеството на вътрешния
контрол е необходимо да се следва точно рамката за осигуряване на качество-
то и подобрение на програмата. Рамката, може да се представи с помощта на
фигура 1.

8 INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) Policy
and Procedures Manual - . www.papers.ssrn.com, видяна на 10.03.2014.

9 INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) Policy
and Procedures Manual - . www.papers.ssrn.com, видяна на 10.03.2014.

1 0 Одитна вселена е понятие, взаимствано от Наръчника за вътрешен одит. Одитната вселена е
изчерпателен списък на всички одитни единици в организацията (областите, подлежащи на одит).
Одитната вселена представлява пълният обхват на вътрешния одит в организацията и служи за
основа на дългосрочното планиране. За да определи одитната вселена, РВО следва да използва
събраната на предходния етап информация.
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Източник: INTERNAL AUDIT QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT
PROGRAM (QAIP) Policy and Procedures Manual.

Фиг. 1. Рамка за осигуряване качеството на вътрешния одит
и подобрение на програмата за одит

Така представената рамка за оценка на вътрешния одит на Ямайка, съвпа-
да с утвърдената методика на Министерство на финансите в България. Двете
методики са структурно еднакви, тъй като следват изискванията на Междуна-
родните стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Рамката, ко-
ято определя стандартите, за да се извърши оценка на вътрешния одит има
повелителен характер. Стандартите не изключват прилагането на друга мето-
дология. Могат да се прилагат n на брой методи, заедно с регламентираната
методология в стандартите. Резултатите от оценъчните методи могат да са
еднакви, но съоветно могат да се различни. При различни резултати може да се
направи по-задълбочен анализ, като се определи дали предложения нов метод,
различен от възприетия от стандартите, е най-подходящ и ефективен за съот-
ветното предприятие от публичния сектор.

2. Методи за оценка на вътрешния одит
в непубличния (частния) сектор

Вътрешният одит в непубличния (частния) сектор през последните годи-
ни, при динамично променящата се конюнктура, се разви и се утвърди като
важно звено в търговските дружества. Вътрешният одит в търговските друже-
ства постепенно разшири сферата си на действие, вземайки по-голямо участие
в контрола и управлението на риска, а така също и в процесите по управление. В
светлината на тези промени се въведоха нови одитни концепции, отнасящи се
до определянето на добавената стойност на вътрешния одит и определянето на
неговото качество и ефективност. С цел да се определи качеството на вътреш-
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ния одит, а така също да се определи ефективността и ефикасността на система-
та за вътрешен одит, се засилва необходимостта от намирането на подходящи
методи за измерване и оценка на експлоатационните ресурси, осигуряващи доба-
вената стойност на одита. Поради тази причина, основната цел на тази част от
статията е да се идентифицират значимите видове методи, използвани при опре-
делянето на качеството на вътрешния одит. В този контекст, проблематиката за
измерване качеството на вътрешния одит получава все по-големи валенции, взе-
майки под внимание изменението на нормативната уредба в тази посока.

Една част от изследователите приемат, че качеството на вътрешния одит
се измерва чрез добавената стойност на вътрешния одит.11 Според застъпниците
на тази теза, съществуват много методи и инструменти, които могат да се ком-
бинират с качествени и количествени елементи и да се определи добавената стой-
ност, която вътрешния одит реализира.12 Към тази група изследователи се при-
числява и M. L. Frigo, чрез предложения метод Balanced Scorecard. Методът
конструктивно включва елементите: 1. клиенти на вътрешния одит; 2. процеса на
вътрешния одит; 3. иновации и възможности. За построяването на модел Balanced
Scorecard, създателят му се води от обстоятелството, че има утвърдени концеп-
ции, които биха могли да се прилагат за отделите на вътрешния одит, като:13

1. Измерване ефективността от гледна точка на ползвателя на информа-
цията за вътрешния одит.

2. Определяне на някои показатели за работата на вътрешния одит.
3. Връзката между вътрешния одит и очакванията на клиента.
4. Акцент върху общите стратегии на отдела.
5. Иновациите и възможностите на вътрешния одит.
Чрез модела си M. L. Frigo има за цел да се наблегне на начините по

които отделите за вътрешен одит могат да подобрят дейността си по отноше-
нието на изпълнението на процедурите на вътрешния одит.

Считаме, че за да се определи дали моделът на M. L. Frigo е ефективен и
лесно приложим за практиката, е необходимо приложно да се съпостави с друг
модел. Така например, D. Prawitt и J. Smith оценяват качеството на вътрешния
одит чрез влиянието му върху финансовата отчетност. Разглежда се връзката
между вътрешния одит и управлението на приходите чрез комбинация от пуб-
лично достъпни данни и данни, които са обработени от Института на вътрешни-
те одитори (IIA). Предложеният модел от D. Prawitt и J. Smith е изграден на
базата на зависимите променливи, които оказват влияние върху крайната оцен-
ка на вътрешния одит. D. Prawitt и J. Smith прилагат следния полиномен логи-
стичен модел (multinomial logistic model), за да проверят дали фирмите, които
допускат очакванията на анализаторите за високо и качествено управление на
1 1 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea, видяна на 20.03.2014.
1 2 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea.ro, видяна на 20.03.2014.
1 3 Cristina, B., MEASURING AND ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT’S EFFECTIVENESS,

www.steconomice.uoradea.ro, видяна на 20.03.2014.
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приходите, са с вероятност да имат високо качество на вътрешни одитните
функции. Цялостният модел е представен с помощта на следното уравнение:14

Above = β0 + β1AQuality + β2ACEffectiveness + β3AuditorSpecialist +
β4Gindex + β5Asset + β6Age + β7Leverage + β8Complexity + β9CFO +
β10SalesGrowth + β11MB + β12CFOVolatility + β13ROA + β14Loss + β15NYSE
+ β16IndustryDummies + β17YearDummies + є,

където:
Above – вътрешен одит;
IAQuality – независима променлива, отразяваща неправилното текущо

отчитане на приходите;
β0 – β17 – контролни променливи; включването на контролните променливи

към всеки елемент на корпоративното управление увеличава вероятността кое-
фициентът IAQuality да представи частичното участие на вътрешните одито-
ри при управлението на приходите;

ACEffectiveness – ефектът на одитния комитет; предишни изследвания в
областта на финансовия контрол показват, че по-високото качество на одитните
комитети е свързано с по-голямо вътрешно участие на одиторите, включително
по-големи бюджети разходи;

AuditorSpecialist – фиктивна променлива, която показва дали външният
одитор е специалист или не;

Gindex – управленска роля в корпоративното управление;
Assets – обща стойност на активите – за големите компании този отчетен

обект оказва съществено влияние върху реализирането на вътрешния одит;
Age – жизнения цикъл на фирмата;
Leveraged – представя ефекта (печалбата или загубата) от дадена съще-

ствена за дружеството финансова операция;
Complexity – сложността се взема впредвид, тъй като мениджърите на

компаниите, които имат по-сложни операции, могат да инвестират повече сред-
ства за вътрешения одит и имат по-голяма възможност да се прекрие управле-
нието на приходите;

CFO – качествата на финансовия директор;
Sales Growth – ръст на продажбите за дружеството;
CFOVolatility – променливи парични потоци;
ROA – възвръщаемост на активите;
Loss – загубата на дружеството;
NYSE – данни на дружеството от New York Stock Exchange (NYSE) ,

защото фирмите, регистрирани на Нюйорската стокова борса са задължени да
извършват вътрешен одит;

IndustryDummies и YearDummies – различните нива на извънредни раз-
ходи по дейности и години.
1 4 Prawitt, D., Smith, J., INTERNAL AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT, The

Accounting Review, Vol. 84, No. 4, pp. 1255-1280, 2009.
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Може да се приеме, че предложеният метод е по-детайлизиран, от гледна
точка на включените в него променливи, оказващи влияние върху вътрешния
одит. Считаме, че приложните аспекти на модела са ограничени, тъй като е
необходимо оценяващият да разполага с достатъчна и надежна информация за
всеки от компонентите, участващи в представеното математическо уравнение.
Въпреки, че по представената методология на D. Prawitt и J. Smith се изисква
значиелна налична информация, считаме, че може методологията да се адап-
тира и за нашата контролна практика. Откриваме следните полужтелните стра-
ни на предложения метод, а именно:

1. Установява се връзката между вътрешния одит и финансово-счетовод-
ната дейност на дадено дружество.

2. Представя се зависимостта между вътрешния одит и управлението на
приходите. С помощта на предложения метод се установява, че съще-
ствува права пропорционална зависимост между двата процеса. Може
да се приеме, че една от задачите на вътрешния контрол е да се осъще-
стви проверка на приходите на дрежуството. Колкото по-високо е каче-
ството на вътрешния одит, толкова по-ефективно ще е управлението на
приходите.

По така предложения модел могат да се открият и редица слабости:
1. Предназначен е за големи компании, чиято информация във финансови-

те отчети е детайлно оповестена.
2. Моделът не е приложим за малките и средните предприятия.
3. Липсва категорично доказателство за връзката между качественото уп-

равление на вътрешния одит и тренда на нарастване и качествено уп-
равление на приходите за дадено дружество.

4. Моделът може да се приложи в нашата контролна практика само след
значително и съществено преработване на включените в него изследва-
ни компоненти. Причината за това е, че част от зависимите променливи
не са типични за нашите търговски дружества например, показателят
NYSE, който е типичен за дружествата, които се котират на Нюйоркска
фондова борса.

Douglas F. Prawitt и Jason L. Smith предлагат друг метод за определяне
качеството на вътрешния одит. Изследователите предлагат функцията на вътреш-
ния одит да се измери с помоща на комплексна оценка, включваща шест отделни
компонента, определящи качеството на вътрешния одит. Методът спазва изисква-
нията на Стандарт 65 (SAS 65) и е насочен към оценяване качеството на вътреш-
ния одит по отношение на неговата роля във финансовата отчетност. СпоредDouglas
F. Prawitt и Jason L. Smith качеството на вътрешния одит е свързано с управлени-
ето на приходите. Поради тази причина е необходимо при управлението на приходи-
те да се съблюдава дали няма неправомерно увеличение на приходите и каква е
възможността да не се достигнат прогнозните от анализаторите приходи.15

1 5 Prawitt, D., J. Smith. INTERNAL AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT, The
Accounting Review, Vol. 84, No. 4, pp. 1255-1280, 2009.
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Други специалисти предлагат оценката на вътрешния одит да се измери
чрез установените вътрешни нарушения и измами. Френският специалист
Sansakrit S. Vichitlekarn предлага модел за разкриване взаимодействието между
мениджъра на дружеството, извършващ измамите, и вътрешия одитор, който
желае да ги разкрие. В моделът си S. Vichitlekarn представя с (θ) вероятност-
та, че системата за контрол е с някакъв дефицит и с (1-θ) вероятността, че
контролната система е ефективна. С F се обознача предимството, което ме-
ниджърът получава, когато измата не е открита. Ако системата за контрол е
ефективна, то това означава, че мениджърът е положил необходимите усилия
(w) за достигането на този резултат, чрез елиминирането на измамата (F-w).
Когато дружеството е въвлечено в измами и се установи от одитора, тогава
управляващите лица на дружеството понасят съответните санкции (РD), под
формата на глоби, санкции, включително и тежката мярка лишаване от свобо-
да. Вероятността, че мениджърът е изправен пред вид система t є { w, s} за
извършване на измами в контекста на смесена система, е αt є [0,1].16

В предложения модел на Sansakrit S. Vichitlekarn се дава възможност да
се определи ефективността на контролната система, чрез прилагането на тес-
тове по същество (т.е. чрез определяне интензивността на работа), обозначени
като х (съответно х e ≥ 0), въз основа на знанията за θ. Ако мениджърът реши
да извърши измама, вероятността одиторът да я установи е d(x). Авторът пред-
лага контролната функцията за разкриване на измами да е d(x) и да се предста-
ви по следния начин:

d(x) = 1 – Ехр{-bx}, където параметъра b e ≥ 0.17

Чрез представения модел се доказва отговорността на одитора за разкри-
ването на измама в проверяваната структура и значението на тази отговорност
за дефинирането на точна оценка за качество на вътрешния одит. Счетаме, че
така представения модел има своите слабости, тъй като по време на одиторс-
кия процес може да не бъдат забелязани някой несъществени отклонения в
показателите на проверяваната единица, но това не означа, че одитната дей-
ност не е извършвана правилно и с нужната доза професионализъм от страна на
одитора.

Сложността на одиторсиките оценки за качество, независимо дали те са
вътрешни или външи оценки за дадена организация, ги прави винаги актуални
като проблематика за изследване. Тяхната сложност и данимика се определя
от динамиката на развитие на организацията, а в резултат на това и подобрява-
нето на методологията на вътрешния контрол. Може да се приеме, въз основа
на всичко изложено до тук, че оценките за качеството на вътрешния одит са
процес на определяне на ефективността и ефикасността на организацията, чрез

1 6 Vichitlekarn, S. The Interaction between Internal Control Assessment and Substantive Testing in
Audits for Fraud. Contemporary Accounting Research Vol. 17, No. 2, pp. 327-56.

1 7 Vichitlekarn, S. The Interaction between Internal Control Assessment and Substantive Testing in
Audits for Fraud. Contemporary Accounting Research Vol. 17, No. 2, pp. 327-56.
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извършването на всеобхватни, качествени и целесъобразни одитни процедури.
В практиката се предлага методологията по оценяването да бъде разгледана
индивидулно в две самостоятелни направления, а именно: една методология,
засягагаща външните оценки за оценяване качеството на вътрешния одит, а
друга – насочена към вътрешните оценки.18 Вътрешното оценяване, може да
се осъществи чрез комбинираното прилагане на следните няколко одиторски
подхода:

1. Одиторски процес „поглед назад“ – съгласно този подход, част от из-
вършените одити през текущата година, като резултат да се сравнят с
предходно извършени одити. Броят на одитите, които ще се анализират
по този начин, се определя от ръководителя на вътрешния, съгласувано
с нейния ръководител. Целта на това сравняване е да се установи, дали
няма пропуски при одиторските процедури и дали правилно са приложе-
ни оценъчните методи.

2. Одиторски процес „извършване в реално време“ - Целта на този под-
ход е на се направи оценка на напредъка на одитирания обект, като се
направи сравнение с предварително планираните данни. Въз основа на
сравнителния анализ, се представя оценката за състоявието на вътреш-
ния одит.

3. Прилагането на одиторски въпросници. Целта е с конкретни въпроси,
чиито отговори са от затворен тип – „Да“ и „Не“, да се анкетират вътреш-
ните одитори на организацията и въз основа на отговорите да се изведе
оценката: първо, за самото одитно звено; второ, по този начин да се
изведе оценка за конкретен одитен ангажимет(ангажименти; трето да
се изведе оценка за вътрешния одит на цялата организация (ако органи-
зацията е съставена от отделни звена, т.е. да се даде обобщена оценка
от всички структурни единици на организацията) .

3. Теоретично сравнение между представените методи

Систематизирано, сравнението между представените методи за опреде-
ляне качеството на вътрешния одит от публичния и непубличния (частния) сек-
тор, е представено с помощта на таблици 1 и 2.

1 8 Internal audit: Internal Quality Assessments - www.morganfranklin.com, видяна на 25.04.2014.
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Таблица 1

Разлика между разгледаните в статията методи
за оценка качеството на вътрешния одит в публичния сектор

Вътрешен одит (ВО) в публичния сектор

Методи

Показатели

прилагане на
системния

подход

прилагане на
дисциплинарни

я подход

отговорност за
приложението

на метода

оъзможност
за

реализиране
функциите на

контрола

разработ-
ване

обект на
оценяване

1. Методо-
логията, регла-
ментирана в
стандартите за
вътрешен одит в
публичния сектор

Да Да Ръководството
на органи-

зацията от
публичния сектор

Да По-висше-
стоящия

орган

Качеството,
ефектив-
ността и
ефикас-

ността на
ВО

2. Метод на
Vikram Desai и
Robin W. Roberts

Да Да Вътрешните
одитори,

Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше
стоящия

орган

Качествата
на вътреш-

ните одитори
– компетент-

ност,
изпълнение на
работата и

обектив-
ност

3.Модел
„Gener-ates“

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Функциите на
контрола

4. Метод на
Douglas F.
Prawitt и Jason L.
Smith

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Обекта за
оценка, е
според

стандарт 65

5. Метод на
Matthew Ege

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите,
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Вземат
предвид
устано-

вените от
страна на
одиторите

неправомерни
деяния и

действия на
извърши-

телите, като
например:

измами
подкупи;

подвеждащи
счетоводни и
управленски
практики и

др.
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Таблица 2

Разлика между разгледаните в статията методи за оценка качеството
на вътрешния одитв непубличния (частния) сектор

В контролната практика могат да се предложат, от страна на научните
специалисти изследващи тази проблемати, различни модели за оценка на каче-
ството на вътрешния одит. Считаме, че това многообразие има, както свойте
положителни страни, така могат да се открият и различни недостатъци. Пове-
чето „нови“ модели са добре познати стари модели. Съвременно са видоизме-
нени, като в тях се включва някой допълнителен фактор за изследване. Поняко-
га колкото повече модели се приложат за да се изследва даден проблем (в
случая оценяване качеството на вътрешния одит в публичния сектор), толкова
повече могат да се получат различни данни за сравнение и анализиране. Може
да се определи и кой от методите е по-ефективен въз основа на получените
резултати, а така също да се определят възможните отклонение и размера на
допускане на статистико – математическа грешка. Грешките в математико-
статистическите методи се проявяват, не в резултата на самия модел, а са
следствие от неправилно групирана и/или събрана информация от първоисточ-
ника. Субективното отнасяне на фактите и данните по някакво направление, от
страна на анализаторите, също е предпоставка за допускане на грешка.

Вътрешен одит в публичния сектор

Методи

Показатели

прилагане на
системния

подход

прилагане на
дисциплинарния

подход

отговорност за
приложението

на метода

възможност
за реализиране
функциите на

контрола

разработ-
ване

обект на
оценяване

1. Метод
Balanced
Scorecard

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Измерване
ефектив-
ността
на вътреш-
ния одит

2. Метод D.
Prawitt и J. Smith

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да По-висше-
стоящия

орган

Оценява се
качеството
на вътреш-
ния одит,
чрез влия-
нието му
върху фи-
нансовата
отчетност.

3. Приложение
на различни
одиторски
подходи

Да Да Вътрешните
одитори и

ръководителите.
Приложението
на метода има

препоръчителен
характер

Да Методът е
регламен-

тиран в
одиторските
стандарти,
приложе-
нитето е

отговорност
на самото

ръководство

Качеството
и ефектив-
ността на
вътрешния
одит.
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Въз основа на всичко изложено до тук, може да се изведат следните по-
важни изводи относно методите за оценка на вътрешния одит в публичния сек-
тор, а именно:

1. Разнообразието от методи, съществуващи в практиката, показва, че все
още не е открит един унифициран метод, който да се прилага от всички
организации от публичния сектор.

2. Методите могат да се прилагат комбинирано, те не се изключват, а взай-
мно се допълват. Тази специфика допринася за гранивността на вътреш-
ния одит и за неговото непрекъснато усъвършенстване.

3. По-съвременните модели са адаптирани към съвременните условия;
вече остарелите модели не са толкова ефективни за времето си. Включ-
ват в обхата си нови обекти за анализиране, които от по-старите модели
не са били обект на изследване. Така например, информация на органи-
зацията от фондовата борса (когато говорим за вътрешен одит на дру-
жества, които са не бюджетни организации); продължителността на оди-
торската работа; важността и значението на организацията за публич-
ния сектор и др.

4. Съществените разлики между представените методи е методологич-
ната връзка между градивните структурни елементи. Участващите ди-
вергентни показатели се определят от обекта на оценяване, а така също
и от технологията на оценяването.

Въпреки оскъдното теоретично представяне на отделните методи за оцен-
ка качеството на вътрешния одит, в заключение може да се обобщи, че налични-
те методи са едно доказателство за необратимото метаморфозно изменение на
вътрешния одит. Чрез представената статия дори и теоретично се доказа, че
анализирането на вътрешния одит може да се осъществи с помощта на различни
методи, но изборът на приложение на съответния метод е индивидуален подход
от страна на ръководителите на организацията. За публичния сектор е задължи-
телно спазването на изискванията и правилата, регламентирани в стандартите за
вътрешен одит, но стандартите не изключват приложението на други методи. От
гледна точка на непубличния (частния) сектор, единственото изискване към
вътрешния одит е регламентирано в Закона за независимия финансов одит, а имен-
но, създаването на одитни комитети. Това изискване отново е ограничено и то е
само за дружествата, които са от публичен интересе и емитират ценни книжа. В
норматини актове не се рагламентира методика за оценка на качеството на
вътрешния одит, тъй като всяко дружество осъществява специфични контролни
процедури, зависещи от спецификата на дейността на дружеството.
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METHODOLOGICAL  FOUNDATIONS
OF  THE  ASSESSMENT  OF  INTERNAL  AUDIT

Assist.  Prof.  Dr.  Plamena  Nedyalkova

Abstract

The assessment of internal audit in the public sector has always been a fundamental
issue, since on the basis of the assessment process there are identified many of its distinctive
features, such as: quality, efficiency, effectiveness, economy, reliability, etc. In the controlling
practice there exist different assessment models, which, due to their specific character, are very
often applied incorrectly. For that reason, the aim of the present article is to present systematically
the distinctive features of the established methods of assessment of internal audit. The article
is of a theoretical orientation towards the variation of the control methods for assessing the
quality of the internal audit in the organizations from the public and the non-public /private/
sector. Through induction, deduction and the comparative approach as research methods, the
aim is to fulfil the main task of the article, namely to make a comparison between assessment
methods. The absence of a piece of practical and applied research work is one reason for
limiting the scope of the article and not verifying in detail the purpose of the respective method
of determining the quality of internal audit.

Key words: method, assessment, internal audit.


