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Това е стратегическият план на Международната организация на върховните одитни институции 
(ИНТОСАЙ). Той представя мисията, визията, ценностите, организационните приоритети и 

стратегическите цели на организацията за периода от 2023 до 2028 г. 
 

ИНТОСАЙ е глобален орган, който обединява и подкрепя своето разнообразно членство от одитни 

институции в публичния сектор под мотото „Взаимният опит е от полза за всички“. 
 

ИНТОСАЙ и нейните членове работят във все по-динамична, взаимосвързана и сложна среда. От тях се 
изисква да бъдат професионални, независими, приобщаващи и издръжливи, за да предоставят стойност и 

ползи на своите правителства и граждани. 
 

ИНТОСАЙ ще се фокусира върху следните пет ключови приоритета и ще ги интегрира в своите дейности: 
1. защита и подкрепа за независимостта на ВОИ; 

2. принос за постигането на Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030; 

3. подпомагане развитието на устойчивост на ВОИ; 
4. насърчаване и подкрепа на равенството и приобщаването в общността на ИНТОСАЙ; и 

5. засилване на стратегическите партньорства. 
 

ИНТОСАЙ ще продължи да постига резултати, свързани с нейните четири ключови стратегически цели, 
които се фокусират върху: 

1. професионални стандарти за професията одитор в публичния сектор; 
2. развитие на капацитета на ВОИ; 

3. споделяне на знания и услуги за ВОИ; и 

4. добро управление на ИНТОСАЙ. 

 

При изпълнението на този план ИНТОСАЙ ще продължи да проучва и прилага най-добрите практики за 
подобряване на икономичността и ефективността на своите дейности, осигуряване на стабилно управление 

на финансовите и човешките ресурси, с които разполага, и минимизиране на въздействието върху околната 
среда от своята работа. 

 

Планове, описващи подробно как тази стратегия ще бъде изпълнена, са достъпни на уебсайта на ИНТОСАЙ: 

www.intosai.org. ИНТОСАЙ ще преглежда, наблюдава напредъка и, ако е необходимо, ще актуализира тези 

планове всяка година в отговор на всяка промяна, за да постигне поставените приоритети и стратегически 

цели. 

 

 

    ВЪВЕДЕНИЕ 

http://www.intosai.org/


 

 

 

 

 

МИСИЯ  

Мисията на ИНТОСАЙ е да подкрепя членовете си да допринасят ефективно за отчетността на публичния 

сектор, насърчавайки обществената прозрачност и доброто управление и насърчавайки икономичността, 

ефективността и ефикасността на правителствените програми в полза на всички. 

 

ВИЗИЯ 

ИНТОСАЙ продължава да се развива като водеща международна институция, която дава възможност на 

членовете си да постигнат пълния си потенциал в усилията си да подобрят отчетността на публичния сектор, 

като по този начин укрепват управлението и несъмнено подобряват живота на гражданите. 

 

ЦЕННОСТИ  

ИНТОСАЙ се придържа към ценностите за отчетност, професионализъм, сътрудничество и равенство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Какво е върховна одитна институция (ВОИ)?” 

ВОИ е публичен орган на съответната държава или наднационална организация, който 

упражнява най-висшата одиторска функция в публичния сектор на държавата или 

наднационалната организация. ВОИ упражняват одитните си функции в публичния сектор по 

независим и обективен начин. Одитните и съдебни отговорности на ВОИ се различават в 

зависимост от техния специфичен мандат и правната рамка, в която работят. 

 



 

 

КОИ СМЕ НИЕ 
ИНТОСАЙ е независима, самостоятелна, професионална и неполитическа организация, в която членуват 

Върховните одитни институции (ВОИ) на съответните държави или наднационални организации, както и 
международни професионални организации. През 2022 г. броят им наброява 196 постоянни членове, 5 

асоциирани членове и 2 афилирани членове.   
ИНТОСАЙ поддържа конструктивно партньорство със съответните органи, като Организацията на 

обединените нации и специализираните ѝ агенции, с международни организации, с общността на донорите, 
както и с международните органи за борба с корупцията.  

КАКВО ПРАВИМ  

Работата на ИНТОСАЙ е насочена към развитието, разпространяването и поддържането на професионални 
становища (принципи, стандарти и насоки) за одиторската професия в публичния сектор, както и към 

насърчаване на развитието на капацитета на ВОИ и споделянето на знания.  
ИНТОСАЙ предоставя подкрепа на всички ВОИ; поощрява споделянето на идеи, знания и опит; действа 

като признат глобален обществен глас на ВОИ в международната общност; определя стандарти за одита в 
публичния сектор; насърчава доброто управление на национално ниво; и подкрепя развитието на капацитета 

на ВОИ, сътрудничеството и непрестанното подобряване на резултатите от дейността на ВОИ. 

КАК ПОСТИГАМЕ И ИЗМЕРВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ 

ИНТОСАЙ постига целите си чрез предоставяне или улесняване на взаимната подкрепа, споделяне на 
знания, развитие на стандарти и насоки за одит в публичния сектор, разработване и споделяне на свързаните 
ресурси, развитие на капацитета на ВОИ, както и взаимодействие в глобален мащаб със стратегически 
партньори, които подкрепят мисията на ИНТОСАЙ. Стратегиите за постигане на целите на ИНТОСАЙ, 
както и мерките за ефективност на организацията, се наблюдават и преглеждат поне веднъж годишно като 
част от различни оперативни планове. В допълнение, ИНТОСАЙ докладва пред обществеността на всеки 
три години за напредъка по постигането на своите приоритети и цели.  

ИНТОСАЙ извършва своята дейност благодарение на финансови ресурси, внесени от нейните членове и 
донори, принос в натура и други ресурси, предоставени от нейните членове. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Ползи за ВОИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисия на ИНТОСАЙ 

Оказване на подкрепа на ВОИ за осигуряване на ефективен принос към отчетността в публичния сектор, насърчаване 

на доброто управление и на икономичността, ефикасността и ефективността на правителствените програми. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Ползи за обществото 

 По-голямо обществено доверие в държавата и ролята на ВОИ 

 Добро съотношение между качество и цена при предоставяне на обществени услуги 

 Правителствени програми и услуги, които повишават равенството и приобщаването 

 Повишена прозрачност, отчетност и почтеност на правителствата и държавните органи 

 По-малко измами и корупция 

 По-стабилни икономики, по-голяма финансова устойчивост 

 Овластени граждани с навременен достъп до информация, свързана с отчетността 

 По-добро управление на обществените ресурси и природните блага 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Подкрепа и застъпничество за независимостта на ВОИ  

ИНТОСАЙ се застъпва и оказва подкрепа за независимостта на Върховните одитни институции. Чрез 
своите работни органи и регионални организации ИНТОСАЙ насърчава и подкрепя усилията на ВОИ 
за намаляване на заплахите за тяхната независимост или за допълнителното ѝ укрепване, като по този 
начин им позволява да изпълняват одитните си функции по най-обективния и ефективен начин. 

 
Независимостта е от решаващо значение за ВОИ, за да могат те да изпълняват своя мандат и по този 

начин да допринасят ефективно за отчетността и прозрачността в публичния сектор и да увеличат 
максимално въздействието от своята работа. Изключително важно е ВОИ да са независими от 

органите, които одитират, и предпазени от неправомерно външно въздействие. Това включва, наред с 
други фактори, наличието на законов мандат и правомощия, защита срещу финансова и 

административна намеса от страна на изпълнителната власт, както и прозрачност при отчитането на 
одитните резултати. Световната банка и Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ са установили 

наличието на продължаващи и нарастващи предизвикателства пред независимостта на някои ВОИ.  

 

ПРИОРИТЕТ 2: Принос към изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030  

ИНТОСАЙ допринася за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030. Чрез своите 
работни органи и регионални организации ИНТОСАЙ подпомага усилията на членуващите ВОИ да 

играят ключова роля в насърчаването и подкрепата за висококачествени и актуални одити на 
национални инициативи с цел постигането на Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030. 

 

ВОИ играят важна роля посредством одитите на изпълнението на Програмата 2030 чрез националните 
планове за развитие в съответните държави. Със своите одити ВОИ осигуряват прозрачност при 

отчитането на напредъка и дават представа за това какво може да се подобри. ИНТОСАЙ насърчава 
своите членове да допринасят за одитите на Целите за устойчиво развитие на ООН в контекста на 

конкретните усилия на съответната държава в тази насока и индивидуалния мандат на ВОИ. 

Същевременно, ИНТОСАЙ се ангажира да извършва собствените си вътрешни и външни дейности по 
устойчив начин. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: Подкрепа за развитието на устойчивостта на ВОИ  

ИНТОСАЙ подкрепя изграждането на устойчивост във ВОИ. Чрез своите работни органи и 

регионални организации ИНТОСАЙ насърчава усилията на членуващите ВОИ да развиват своя 
капацитет и възможности за адаптиране към промените, да реагират при извънредни ситуации, да 

надграждат върху възможностите, да усъвършенстват практиките за управление на риска и да 
гарантират приемственост на своите дейности. 

 

Заедно с останалата част от обществото, дейностите на ВОИ са засегнати от несигурни или 

непредвидени събития, свързани с политическа нестабилност, извънредни ситуации във връзка със 

    ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ 



 

 

здравето, икономически и фискални кризи, природни и причинени от човека бедствия, и глобалната 
климатична криза. В допълнение, бързите промени в науката и технологиите са все по-достъпни и 

биват използвани от правителствата и отделни лица. Тези динамично развиващи се обстоятелства 
предоставят възможности и предизвикателства за ВОИ да служат на своите правителства и граждани. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4: Насърчаване и подкрепа за равенство и приемственост 

ИНТОСАЙ насърчава и подпомага равенството и приемствеността в своите дейности, в начина на 

управление на работата на ВОИ, както и чрез обмяната на опит между ВОИ за извършваните от тях 
одити по тези теми. Чрез своите работни органи и регионални организации ИНТОСАЙ се стреми да 

отразява различията на своите членове и подкрепя усилията на ВОИ да предоставят равни 
възможности за участие, принос и извличане на ползи от инициативите на ИНТОСАЙ; равни 

възможности за служителите на ВОИ; и ефективен одит на усилията на правителствата по въпросите, 
свързани с равенството и приобщаването.  

Отчитайки в пълна степен различния контекст на работа на своите членове, ИНТОСАЙ подкрепя ВОИ 

при прилагането на отговорни и приобщаващи политики, практики и одити. 

ПРИОРИТЕТ 5: Засилване на стратегическите партньорства 

ИНТОСАЙ развива стратегически партньорства, за да постига целите си. Чрез своите работни органи 
и регионални организации ИНТОСАЙ развива партньорства с други международни организации, 

когато това може да е от взаимна изгода за ИНТОСАЙ и членуващите в нея ВОИ. В качеството си на 

професионална мрежа от ВОИ, ИНТОСАЙ е глобалният глас на одита в публичния сектор сред 
международната общественост. Членовете и партньорите на организацията отчитат своя интерес от 

активно взаимодействие със съответните заинтересовани участници с цел повишаване на 
осведомеността за значението и въздействието на одита в публичния сектор и с цел повишаване на 

ползите на ВОИ за обществото.  

ИНТОСАЙ има дългогодишна традиция в развиването на партньорства с международни организации 

– сред които ООН и помощните ѝ органи, организации на гражданското общество, професионални 
органи, недържавни участници и донорската общност, за да постигне стратегическите си цели. В 

бъдеще ИНТОСАЙ може активно да допринесе за диалога на глобално и регионално ниво относно 

правителствената отчетност и прозрачност, като по този начин се утвърди като глобален глас на ВОИ. 

 



 

 

 

 

 

 

Четирите стратегически цели и свързани задачи, изброени по-долу, дават насока на ИНТОСАЙ и 
нейните членове в усилията им да допринесат за ефективния одит в публичния сектор, отчетността и 

прозрачността на правителствата. Цели 1 – 3 акцентират върху оказването на подкрепа на членовете 
на ИНТОСАЙ чрез повишаване на професионалните стандарти, развитие на капацитета и улесняване 

обмена на знания между членовете и техните заинтересовани страни в публичния сектор. Цел 4 има 

за задача да приведе в съответствие дейностите на ИНТОСАЙ с тези цели. 

 

Всички звена на ИНТОСАЙ споделят отговорност да си сътрудничат ефективно, за да изпълняват 
общите цели и организационни приоритети за постигане на желаните резултати. 

 

 Цел 1: Разработване, поддържане и застъпничество за професионални стандарти за ВОИ 
 ИНТОСАЙ ще подкрепя ефективното функциониране на ВОИ в интерес на обществото, 
като предоставя, поддържа и се застъпва за международно признатите професионални принципи, 

стандарти и насоки, които насърчават качеството, професионализма, надеждността, независимостта и 

уместността на одитите в публичния сектор. 

Стратегически цели  

1.1 Да продължи да развива Рамката за професионални становища (IFPP) въз основа на утвърдени 

принципи и да гарантира своевременното и гъвкаво предоставяне на насоки и други помощни 

документи; 

1.2 Да гарантира последователността, професионализма, качеството и приложимостта на Рамката за 

професионални становища и регулярно да актуализира техническото ѝ съдържание в отговор на 

развитието на одиторската професия и обратната връзка с потребителите; 

1.3 Да разработва и представя материалите на IFPP ясно, чрез използване на наличните технологии, 

за да гарантира предоставянето им по полезен за потребителите начин; 

1.4 Да насърчава, подкрепя и следи за прилагането на IFPP от страна на ВОИ, за да получи обратна 
връзка за нейната приложимост и ползи, както и за да идентифицира възможности за подобрението ѝ. 

 Цел 2: Подкрепа за ВОИ в развитието на капацитета им 
                       ИНТОСАЙ ще подкрепя ВОИ в усъвършенстването на капацитета им с цел максимално 
увеличаване на стойността и ползите от тяхната работа за обществото, като поощрява развитието на 

професионалния им капацитет и възможности. Следвайки амбицията „никой да не бъде забравен“, 
Цел 2 дава ориентир при вземането на решения за устойчиво развитие на капацитета на ВОИ в 
подкрепа на всички членове на ИНТОСАЙ. 

Стратегически цели  

2.1 Да насърчава, улеснява и прилага инициативите на ИНТОСАЙ в подкрепа на нуждите от развитие 

на капацитета на ВОИ; 
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2.2 Да изгражда стратегически партньорства в рамките на ИНТОСАЙ и извън организацията с цел 

подобряване на професионализма на ВОИ, компетенциите на одиторите и възможностите на ВОИ 

да посрещат устойчиво бъдещите предизвикателства; 

2.3 Да споделя идеи и практики за развитие на капацитета и да улеснява диалога относно 

предизвикателствата и възможностите в тази насока. 

     Цел 3: Насърчаване на сътрудничество между ВОИ чрез споделяне на знания 
                  ИНТОСАЙ ще насърчава сътрудничеството, взаимодействието и непрекъснатото 

усъвършенстване на ВОИ чрез развитието и споделянето на знания и услуги. 

Стратегически цели 

3.1 Да развива и поддържа експертни знания в специфични области, свързани с одита на публичния 

сектор, и да работи с други организации в рамките на ИНТОСАЙ, с цел разработване и споделяне на 

документи за Рамката за професионални становища и други продукти на ИНТОСАЙ;  

3.2  Да улесни широк обмен от знания и опит чрез своите работни и оперативни групи, както и 

ефективна комуникация между членовете на ИНТОСАЙ, с акцент върху дигиталните подходи;  

3.3 Да улесни непрекъснатото усъвършенстване на ВОИ чрез дейности за споделяне на знания, като 

проучвания на най-добрите практики, семинари, уебинари, изследвания по въпроси, представляващи 

интерес, и създаване на глобални центрове за знания. 

 

 Цел 4: Максимално повишаване на стойността на ИНТОСАЙ 
                    ИНТОСАЙ ще насърчава икономични, ефикасни, ефективни, подходящи и иновативни 

работни практики, навременно вземане на решения и практики за гъвкаво управление. 

Стратегически цели 

4.1 Да наблюдава изпълнението на стратегическия план на ИНТОСАЙ, включително управлението на 

ИНТОСАЙ; 

4.2. Да управлява и контролира ресурсите на ИНТОСАЙ за изпълнение на задачите, посочени в 

Стратегическия план; 

4.3. Да поддържа и развива допълнително стратегическото глобално сътрудничество между 

ИНТОСАЙ и нейните донори (INTOSAI – Donor Cooperation); 

4.4. Да гарантира, че организационната структура на ИНТОСАЙ, обхватът, комуникацията, 

координацията, процесите за вземане на решения и насочените към обществеността инициативи на 

ИНТОСАЙ работят в полза на ВОИ и ИНТОСАЙ; 

4.5. Да подпомага ИНТОСАЙ в отговор на нуждите на общността на ВОИ, като същевременно 

гарантира съгласуване на усилията на ИНТОСАЙ в стратегическите цели на организацията и сред 

регионалните организации; 

4.6. Да насърчава равенството и приобщаването в дейностите на ИНТОСАЙ. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 

Международен конгрес на Върховните одитни институции 
(ИНКОСАЙ)  
Конгресът на ИНТОСАЙ е върховният орган на организацията. Заседава на всеки три години и в него 

участват всички членове на ИНТОСАЙ. По време на Конгреса се вземат най-важните решения по 

основни въпроси, свързани с ИНТОСАЙ, като евентуални изменения на Устава, Стратегическия план 

или тригодишния бюджет. Освен това Конгресът предлага възможност на всички членове на 

ИНТОСАЙ да споделят опит, да обсъждат актуални въпроси и да споделят препоръки, насочени към 

подобряване на отчетността в публичния сектор в световен мащаб. 

Управителен съвет 

Управителният съвет се среща ежегодно, с цел да осигури стратегическо ръководство и 

приемственост по време на и между отделните Конгреси. Управителният съвет приема и, ако е 

уместно, работи по годишния стратегически преглед и други доклади от организациите под егидата 

на ИНТОСАЙ, включително нейните комитети, Секретариат, Инициативата за развитие на 

ИНТОСАЙ (IDI), списанието на организацията и регионалните организации. 

Управителният съвет се състои от 22 членове, представляващи органите и регионалните организации 

на ИНТОСАЙ. Председател на Управителния съвет е ръководителят на ВОИ – домакин на последния 

Конгрес. 

 

Генерален секретариат 

Намира се във Виена, в Сметната палата на Австрия. Генералният секретариат осигурява 

стратегическа и централна административна подкрепа на ИНТОСАЙ. Председателят на Сметната 

палата на Австрия е Генералният секретар на ИНТОСАЙ. 

В качеството си на постоянен орган на организацията Генералният секретариат защитава принципите 

за приемственост и съгласуваност. Генералният секретариат управлява финансите на ИНТОСАЙ, 

наблюдава за спазването на правилата и разпоредбите, поддържа и непрестанно актуализира базата 

данни с членовете на организацията, както и уебсайта на ИНТОСАЙ: www.intosai.org. Генералният 

секретариат улеснява комуникацията между членовете на ИНТОСАЙ и осъществява контакт с 

Организацията на обединените нации и други външни заинтересовани лица. 

Комитети 

Четирите комитета на ИНТОСАЙ (в съответствие с четирите цели на ИНТОСАЙ) се съсредоточават 

съответно върху професионалните стандарти, развитието на капацитета, споделянето на знания и 

управлението. Комитетите ръководят усилията на ИНТОСАЙ в съответствие с техните цели и по този 
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начин подпомагат Управителния съвет при изпълнение на целите и задачите на ИНТОСАЙ. 

Приблизително 25 спомагателни органа допринасят за цялостната работа на тези комитети.  

Техническата работа на ИНТОСАЙ се осъществява в комитетите, подкомитетите, работните групи, 

оперативните групи и общностите, които са създадени с цел развитие в професионален план. 

Техническата работа се осъществява чрез разработване и издаване на професионални стандарти, 

насоки за одит и други практически справочни материали, чрез споделяне на добри практики в 

различни формати, чрез организиране и участие в професионални дискусии и чрез насърчаване на 

обмен на мнения и опит за насърчаване на иновациите и развитието. 

Комитетът по професионални стандарти ръководи усилията за предоставяне на подходящи и ясни 

международни стандарти и насоки за одит в публичния сектор. 

Комитетът за изграждане на капацитет отговаря за развитието на капацитета на ВОИ. 

Комитетът за споделяне на знания и услуги насърчава сътрудничеството между ВОИ и 

непрекъснатото усъвършенстване чрез развиване и споделяне на знания и услуги. 

Комитетът за политика, финанси и администрация се стреми да увеличи максимално ползите от 

ИНТОСАЙ както за ВОИ, членуващи в организацията, така и в качеството ѝ на международна 

организация. 

 

Форум на ИНТОСАЙ за професионални становища 

Форумът на ИНТОСАЙ за професионални становища е форум на технически експерти, назначени от 

Управителния съвет за решаване на въпроси, свързани с определянето на стандартите за одит в 

публичния сектор. В сътрудничество с комитетите, Форумът отговаря за съдържанието и качеството 

на издадените от ИНТОСАЙ професионални становища. Форумът укрепва ИНТОСАЙ като 

организация, която установява стандарти и допринася за разработването на подходящи стандарти за 

одит в публичния сектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Надзорен комитет по нововъзникнали въпроси 
Надзорният комитет по нововъзникнали въпроси на ИНТОСАЙ докладва пред Управителния съвет и 

предоставя информация и предложения по нововъзникнали въпроси, включително корпоративни 

рискове. 

Регионални организации 
ИНТОСАЙ тясно си сътрудничи със седем регионални организации, които подпомагат работата ѝ, 

като обслужват нуждите на своите членове чрез регионални инициативи. Тези регионални 

организации са автономни, но важни партньори за ИНТОСАЙ, които споделят своя опит и 

информация. Това са: Африканската организация на Върховните одитни институции (АФРОСАЙ); 

Арабската организация на Върховните одитни институции (АРАБОСАЙ); Азиатската организация на 

Върховните одитни институции (АСОСАЙ); Карибската организация на Върховните одитни 

институции (КАРОСАЙ); Европейската организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ); 

Организацията на Върховните одитни институции от Латинска Америка и Карибите (ОЛАСЕФС)  и 

Тихоокеанската организация на Върховните одитни институции (ПАСАЙ).  

 

Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ 
Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ е орган на ИНТОСАЙ, който подкрепя ВОИ, най-вече в 

развиващите се страни, с цел устойчивото усъвършенстване на тяхната работа и капацитет. 

Инициативата се стреми към изграждането на ефективни, отговорни и приобщаващи ВОИ, които 

носят добавена стойност и ползи за всички.  

Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ работи в сътрудничество с регионалните организации на 

ИНТОСАЙ, нейните комитети, работни групи, други ръководители на ИНТОСАЙ, ВОИ, партньори и 
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други заинтересовани страни, за да посрещне съществуващите и нововъзникващи нужди, свързани с 

развитието на капацитета. Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ също така подкрепя 

сътрудничеството с нейните донори чрез Звеното за глобални фондации и отговаря за Рамката за 

измерване на изпълнението на ВОИ.   

Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ е организирана като отделен юридически орган в Норвегия 

и се помещава в сградата на ВОИ на Норвегия.   

 

Сътрудничество между ИНТОСАЙ и  нейните донори 
ИНТОСАЙ сътрудничи със своите донори от 2009 г., когато е подписан Меморандум за 

разбирателство между ИНТОСАЙ и донорската общност,  признаващ техните общи цели за 

осигуряване на отчетност, прозрачност, добро управление и разумно използване на публичните 

средства в страните партньори. Сътрудничеството представлява стратегическо глобално 

партньорство между ИНТОСАЙ и 23 партньори за развитие. 

 

Международно списание за одит на публичния сектор  

Международното списание за одит на публичния сектор на ИНТОСАЙ е основното средство за 

комуникация на организацията, посветено на новостите в процедурите и методите за извършване на 

одит. Публикува се от ВОИ на САЩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.10.108/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9133:mevdn&catid=110:actualms&Itemid=307
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Споделяне на 

знания и услуги 

Комитет за споделяне 

на знания и услуги 

      Работни групи: 

- Одит на 
публичния дълг 
- ИТ одит 
- Одит на 
околната среда 
- Борба срещу 
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на науката и 
технологиите 
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Стратегическо планиране 

Комуникация между 
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МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ  

НА ВЪРХОВНИТЕ ОДИТНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
 


