
 

ПРОЕКТ 

 

Разработване и одобрение на приложни курсове по финанси и мениджмънт 

за обучение на предприемачи и специалисти в Латвия, Литва и България 
 

(2008-1-LV1-LEO05-00127) 

 

Програма: Леонардо да Винчи 

Период на проекта: 01.10.2008 – 30.09.2010 

 

 

Цели и дейности 

 

Основна цел на проекта е да създаде приложни курсове по финанси и мениджмънт, с 

иновативно съдържание и използвайки иновативни обучителни методи и подходи, 

които да покриват основните теми за обучение на предприемачи и специалисти. 

 

Първоначалните дейности на проекта са свързани с проучване на нуждите на целевите 

групи (в Латвия, Литва и България), в областта на финансите и мениджмънта. След 

анализ на резултатите от проучването, се пристъпва към самото разработване на 

курсовете, които трябва да бъдат с иновативно съдържание и обучителни методи. 

Комплексният характер на подготовката им е директно свързан с трансфера на знания и 

опит, който притежават съответните специалисти от България, Великобритания, 

Латвия, Литва и Финландия. Следващият етап от изпълнението на проекта е свързан с 

широкото разпространение и ползване на тези курсове, включително и след края на 

проекта. 

 

След приключване на проекта целевите групи, както и всички други заинтересовани 

страни ще разполагат с най-актуалната информация, данни и указания по финанси и 

мениджмънт, които ще бъдат обхванати в приложните курсове. Целевите групи ще 

имат достъп до един инструмент, който ще задълбочи техните познания и ще 

предостави нужната информация за изпълнение на техните задължения и дейности. 

 

През целия период на изпълнение на проекта ще се осигури ефективна администрация 

и контрол на качеството, за да се гарантира, че изпълнението и отчитането е напълно 

съвместимо с изискванията по Програма Леонардо да Винчи на ЕС. 

 

 

Партньори 

 

• Българска търговско-промишлена палата (БТПП); 

• Конфедерацията на работодателите на Латвия; 

• Латвийски университет; 

• Университет за приложни науки HAAGA-HELIA (Финландия); 

• Университет Vytautas Magnus (Литва); 

• Институт за професионални финансови мениджъри (Великобритания). 

 

 



 

Работни заглавия на курсовете, които ще бъдат разработени 

 

• Стратегически мениджмънт; 

• Стратегическо планиране; 

• Вътрешен контрол и одит на предприятието; 

• Финансов мениджмънт; 

• Счетоводство за мениджъри и взимане на решения; 

• Финансови пазари; 

• Инвестиционен анализ и мениджмънт; 

• Бизнес финансови модели и инструменти; 

• Анализ на дейността и финансовото състояние на предприятието; 

• Прилагане на международни финансови отчетни стандарти. 

 

 

Ролята на Българската търговско-промишлена палата 

 

• Провеждане на проучване за нуждите на целевата група (членовете на БТПП) и 

консултации с екипа разработващ курсове, за изясняване на тяхното 

съдържанието; 

• Превод на български и английски език на всички курсове, с цел използването им 

за електронно обучение; 

• Пилотно приложение на курсовете с участие на предприемачи и специалисти, 

както и консултанти от БТПП, занимаващи се с обучение;  

• Разпространение на информация за разработените курсове и осъществяване на 

контакти със заинтересовани групи. 
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