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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Тема: „СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“
Предназначение: педагогически специалисти:
-

директори,
заместник-директори,
учители;
педагогически съветници;
психолози;
възпитатели,
счетоводители,
касиери.

Общ брой учебни часове – 16 часа – 8 присъствени и 8 дистанционно
Анотация:
Обучението запознава целевата група с целите, функциите и съдържание на
финансовия контрол в публичния сектор, регламентиран основно в Закон за
финансовото управление и контрол в публичния сектор – ЗФУКПС; Закон за
вътрешния одит в публичния сектор – ЗВОПС; Закон за държавната финансова
инспекция – ЗДФИ. Обучението подпомага ръководителите на образователни
институции като звена от публичния сектор да се запознаят с подготвените закони в
съответствие с препоръките на Европейската комисия (глава 28), които имат за цел
развитие на българското законодателство в посока на разделяне на функциите по
вътрешен одит и финансова инспекция чрез децентрализация на вътрешния одит и
развитие на т.нар. управленска отговорност.
2. Цел на обучението: Да мотивира участниците да изготвят политики и процедури,
въведени от ръководството като организация в публичния сектор с цел да се осигури
разумна увереност, че целите на организацията ще се постигнат чрез:
1). Съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори; - ЗПУО (Глава
шестнадесета. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО (в сила от 01.01.2017 г.); Държавен
образователен стандарт за финансирането на институциите – чл. 22 (3), т.17 от ЗПУО.
2). Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната функция;
3). Чрез икономичност, ефективност и ефикасност на дейността;
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4). Опазване на активите и информацията.
Като организации, които оперират със средства на общинските бюджети и фондове
ръководителите на училищата и детските градини като организации в публичния
сектор, носят управленска отговорност. Обучението дава яснота как да осъществяват
всяко свое действие като спазват принципите за добро финансово управление,
законосъобразност и прозрачност и като се отчитат за действията си и резултатите от
тях пред тези, които са им възложили управлението, т.е. възложили т.нар. управленска
отговорност,

да

формират

своята

финансова

култура

и

компетентност.

Акцентира се на уменията за осигуряването на функцията по вътрешен одит в
съответствие с приложимото законодателство, както и актуализирането, наблюдението
на СФУК и предприемане на мерки за подобряването им.
3. Форми на обучение. Интерактивен формат, съчетаващ лекционна част с
мултимедийни демонстрации, диалогичен и практически формат с конкретни указания
при изготвяне на процедури по СФУК. Участниците получават пакет от печатни и
електронни материали, предназначени за продължаваща работа и след приключване на
семинара. Под формата на дистанционно обучение работата

продължава с

консултиране и допълнителни материали при изработване на процедури по СФУК.
4. Методи на обучение – лекционнен формат, съчетан с дискусия по въпроси,
подходящи за специфичната тематика.
5. Индикатори за очакваните резултати от обучението – разработени кратки процедури
за:
1. определянето на целите на организациите, които ръководят
2. идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи
постигането на целите.
3. Планирането, управлението и отчитането на публичните средства;
4. Спазването на принципите за добро финансово управление и контрол, за
зоконосъобразно управление на публичните средства и тяхното разходване;
5. Ефективното

управление

на

персонала

и

поддържане

нивото

му на

компетентност;
6. Съхраняването и опазването на активите и информацията от погиване, кражба,
непозволен достъп, измами;
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7. Създаване на подходяща организационна структура с цел ефективно
изпълнение на задълженията;
8. Разделяне на отговорностите по вземане на решение, изпълнение

и

осъществяване на контрола;
9. За осигуряване на пълно, вярно, своевременно, точно осчетоводяване на всички
операции;
6. Продължителност на обучението и брой часове – 16 часа – 8 часа присъствени и 8
часа дистанционно обучение.
Обучението е разделено на сесии – по две сутрин и две след обяд. Всяка сесия
продължава по 2 часа с почивки между тях.
7. Брой квалификационни КРЕДИТИ – 1
8. Начин на завършване на обучението – изработване на процедури по СФУК,
съобразени с промените в българското законодателство.
Автор и обучител – д-р Лилия Стоянова

