
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма на Европейския съюз 

за образование, обучение, младеж и спорт
“Еразъм+” (2014 – 2020)

29 март – 17 април 2015 г.

проект: 2014‐1‐BG01‐KA102‐000078



Цели на проекта:

 придобиване на теоретични знания и практически умения за ефективно 
планиране и контрол на всички ресурси в една фирма с помощта на  
интегрирани бизнес информационни системи SAP и по-конкретно SAP ERP;

 усъвършенстване владеенето терминологията на специалността на чужд език;
 осъществяване комуникация и междукултурен диалог на чужди езици - немски, 

английски;
 формиране у младежите на приспособимост и подготвеност да упражняват 

професията си в национален и транснационален мащаб и откриване на 
възможности за повишаване на квалификацията;

 интегриране към социалната среда и трудовия пазар на обединена Европа.
 улесняване на персоналното развитие и участие на обучаемите в европейския 

пазар на труда;
 усъвършенстване на уменията за общуване в интеркултурна среда;
 запознаване с културата, традициите, начина на живот в страна-членка на ЕС.



 Въведение в интегрирана информационна система SAP ERP 
(Enterprise Resource Planning)

 Управление на счетоводство на фирмата FI (Financials)

 Контролиране на ефективността на фирмата CO (Controlling)

 Управление на човешките ресурси HCM (Human Capital 
Management)

 Управление на материалите MM (Procurement)

 Изпълнение на поръчки SD (Order Fulfillment)



Предварителна 
подготовка



Готови за път



Алпите...



В обучителната 
организация

Наставника на групата 
г-жа Когер

Преподавателя Франк 
Линдемайер



Обучение
Учениците изпълняваха специализирани 
задания на типичен бизнес процес, 
включващ: изработване на заявка, 

изписване на материали, разпределяне по 
клиенти, контрол върху изпълнението на 
поръчка, организация на продажбите, 
проверка на наличности, доставки, 

експедиция, фактуриране, извършване на 
плащане от клиента т.н. 





Обучението се провеждаше 
всеки ден от 8:30–15:35 ч.



Двореца
Общежитието



Посещение в музея на Мерцедес-Бенц



Център за модерно изкуство и 
медийни технологии ZKM



Замъка Швецинген
малкият германски Версай



Манхайм

Университета

Замислен е като "идеален град", с ясни, 
геометрични форми, заради които днес 
често е наричан "град на квадратите". 



Хайделберг
Университетският град



Дурлах и 
средновековната кула



Баден-Баден
Градът е световно известен 
като първокласен лечебен 

курорт



Констанц и остров Майнау  
Островът на цветята и пеперудите 



Страсбург и Европейския 
парламент



Разпускане в свободното време
на брега на река Рейн



Последен ден – провеждане на 
изпит и връчване на сертификати





Заключение

 С изпълнението на работната програма ползвателите придобиха 
нови знания и опит за същността и функционирането на 
системите за управление и планиране на ресурси, поддържането 
и управлението на данните и тяхното  документиране. 

 Придобиха умения за работа със специализиран софтуер на 
немски език, управление на бюджети, финансови дейности и 
счетоводни процеси. 

 Усъвършенстваха професионалните си умения и ключови 
компетентности: умения за общуване на чужд език, 
комуникативни умения, умения за прилагане на ИКТ, работа в 
екип. 

 Пребиваването в Германия разшири познанията на обучаемите за 
културата, традициите, начина на живот и работа в страна членка 
на Европейския съюз.


