
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

СХЕМА  BG051PO001-4.3.05 

 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ” 

  



 Основна задача на Търговска гимназия 
Бургас е да формира и развива знания 
и умения за живота и бъдещата 
професия у своите възпитаници,  
да изгражда социални и професио-
нални компетенции, които да са 
адаптивни и в бъдеще време. 



 Развитие и усъвършенстване на 

практическите компетенции на 

обучаваните; 

  Ефективно практическо обуче-

ние в реална бизнес среда. 





   В рамките на 8 месеца да насочи 

максимално професионалното образо-

вание в Търговска гимназия Бургас в 

полза на бизнеса и неговите потребности 

от квалифицирани специалисти, обучени 

за работа със съвременен счетоводен 

софтуер. 



   Тя включва обучение за работа със 

счетоводен софтуер на 171 ученици от  

X и XI клас и 12 учители, преподаващи 

счетоводни, икономически и компютърни 

учебни дисциплини. Обучението се 

осъществи в образователен парк 

„Счетоводна къща – Лидер“, изграден в 

Търговска гимназия – Бургас. 



    Привличане на местни работодатели в 

образователния процес. В настоящия 

проект е привлечен като партньор-

работодател фирма „Микроинвест“ ООД 

– лидер в разработването и предлагането 

на иновативни счетоводни програмни 

продукти за реалния бизнес в страната. 



 Адаптиране на образователния процес 

към конкретните изисквания на 

местните работодатели 

 

 Актуализиране на уменията на учители и 

ученици в съответствие с конкретните 

потребности на работодателите 



   Изграждане и оборудване на 

образователен парк „Счетоводна къща – 

Лидер“ в Търговска гимназия - Бургас 

 



 Обучение на учители и ученици за 

придобиване на нови практически 

умения за работа със съвременни 

системи за автоматизирана 

счетоводна отчетност 

  Актуализиране на училищните 

 учебни планове 



 Изграден образователен парк 

„Счетоводна къща – Лидер“ 

 Инсталиран лицензиран счетоводен 

софтуер в образователния парк 

 Обучени 12  учители и 171 ученици за 

работа със счетоводен софтуерен 

продукт „Микроинвест“ 



 Разработена учебна програма за СИП 

и методическо ръководство за работа 

със счетоводен софтуер 

 Актуализирано и повишено качество 

на придобитите знания и умения 

 Създаване на пряка връзка между 

ученик и работодател 



 Обучениe с цел адаптация 

 Обучение с цел повишаване на квали-

фикацията и преквалификацията 

 Обучение с цел насърчаване 

 Обучение с цел иновации 

 Мултиплициращ ефект 



 Поддържане на образователен парк 

„Счетоводна къща – Лидер“  

 

 Безвъзмездно осигурени последващи 

актуализации на счетоводния 

софтуерен продукт на фирма 

„Микроинвест“ 



 Продължение на обучението на 

ученици за работа със счетоводни 

софтуерни продукти чрез Свободно 

Избираем Предмет /СИП/ 




