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ПРОГРАМА 

Обучителен модул „Управление на общинските финанси” 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Ден първи  

12:00-13:00 Регистрация и обяд 

13:00-13:30 Откриване на обучението. Представяне на проекта.  Представяне на 

участниците и идентифициране на очакванията им.  

13:30-14:15 Нормативна уредба на национално и местно ниво. 

14:15-15:00 

 

Основни правомощия на органите на местната власт при съставянето, 

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

15:00-15:30 Кафе –пауза  

15:30-17:00 Вътрешно организационни правила и процедури за ефективно 

управление на местните финанси. Добри примери от наредби на 

общинските съвети. 

 В края на темата – Казус – 30 минути 

Ден втори  

8:30-10:00 Политики по управление на приходите. Слабости и добри практики. 

Привлечени средства. 

 В края на темата – Практически казуси/работа в групи – 45 минути 

10:00-10:30  Кафе-пауза 

10:30-12:00 Разходни политики. Инвестиции. Слабости и добри практики. 

 В края на темата – Практически казуси/работа в групи– 45 мин. 

12:00-13:30  Обяд 

13:30-15:00 Балансиране на бюджета. Как да обвържем потребностите с 

възможностите - поуките от практиката? Взаимодействие кмет - 

общински съвет - местна общност в бюджетния процес. 

 В края на темата – Ролева игра – 45 минути 

15:00-15:30 Кафе-пауза 

15:30-17:00 Прозрачно, ефективно и ефикасно управление на общинския бюджет и 

средствата от ЕС. 

Вечеря  
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Ден трети 

8:30-10:45 Фискални правила и ограничения. Държавни помощи. Одитни и 

контролни органи и процедури. 

 В края на темата – Решаване на казуси – 45 минути 

10:45-11:15 Кафе-пауза 

11:15-11:45  Заключително занятие  

1.Тест - 30     мин. 

11:45-12:30 Заключително занятие 

1. Заключителна дискусия - Какво научихме. Какво ще променим в 

работата. Идеи за промени  

2. Раздаване на сертификати  
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