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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

   

1. Наименование на програмата:  

Въведение в делегирани бюджети  

2. Програмата е насочена към:  

          Директори  

          Заместник-директори  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

Един от основните дефицити на новоназначените директори, които започват 

управленческия си опит за първи път е липсата на знания и умение за управление на 

делегиран бюджет. Не са запознати с нормативните актови които водят до поредица 

задължения от страна на директора на учебна институция. Задължения и правомощия. 

Обучението има за цел да запознае новоназначените директори със задълженията и 

правомощията във връзка с прилагането на делегирания бюджет и системата за 

финансово управление и контрол.  

3.2. Цели на програмата  

Основна цел: Формиране на академични и административни компетентности на 

новоназначени директори/зам.-директори със същността на делегирания бюджет.  

Конкретни цели:   

1. Придобиване на увереност в управлението на делегираните бюджети.   

2. на нови практически умения за работа с делегиран бюджет.   

3. Овладяване на изискванията и принципите за икономично, прозрачно и 

ефективно управление и отчитане на бюджетните средства  4. Овладяване на 

нормативната уредба.  

3.3. Методи на обучение  

работа в малки групи, споделяне на добри практики, мозъчна атака, дискусии, 

ситуативно обучение, проблемно обучение, ролеви игри  

3.4. Индикатори за очаквани резултати  

1. Свободно боравене с финансовата терминология свързана с делегиран бюджет.   

2. Изграждане на практически умения за работа с делегиран бюджет.   

3. Съставяне на училищен бюджет  

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:  

мултимедия, лаптоп, онлайн ресурси, информационни ресурси на хартиен носител  

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

30% теория, 70% практика  

4. Компетентности, които ще бъдат придобити  

          Академична  



          Организационна  

          Административна  

5. Форми на обучение:  

          Присъствена  

          Дистанционна  

6. Продължителност на обучението : 16  

7. Брой квалификационни кредити : 1  

8. Начин на завършване на обучението:           Защита на проект  

9. Списък на обучителите*:  

Елена  Иванова  Налбантова  

  

  

10. Лице за контакт:  

Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев  

Актуален адрес: ул. Ангел Кънчев 2  

Телефон: 0877787903  

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com   

   
   

   

mailto:shoshev03@gmail.com

