
Курс за професионално обучение по част от професия
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Придобиване на степен на професионална квалификация: Част от професията
Продължителност: 19 дни

Общ брой часове: 150 учебни часа
теория - 56 учебни часа / практика – 94 учебни часа

Форма на обучение: дневна

ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

 9организиран транспорт
 9единадесет съвременно обо-
рудвани учебни зали
 9модерна конферентна зала 
с възможност за симултанен 
превод от няколко езика
 9библиотека с читателски места

 9тенис на маса
 9билярд
 9дартс
 9баскетболна пло-
щадка
 9фитнес-зала и 
сауна

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С: 

 9копирни, компютърни 
услуги и интернет
 9хотелска част с три 
корпуса
 9ресторант със сто 
места и бар
 9тенис на корт 

За допълнителна информация:
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

e-mail:  chrdri@chrdri.net, тел.:  +359 2 994 70 11

Професия – Оперативен счетоводител
Код 344030

Специалност – Оперативно счетоводство  
Код 3440301

  
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Програмата стартира с обща задължителна 
професионална подготовка по здравословните 
и безопасни условия на труд, икономика 
и предприемачество. В специализираната 
подготовка е наблегнато върху общата теория на 
счетоводството, след което се надграждат знания и 
умения в специфичната професионална подготовка 
по счетоводство на предприятието и компютърна 
обработка на счетоводна информация.



Поради противоепидемичните рестрикции, свързани с провеждане на присъствени обучения, за да се информирате за актуалните начални и крайни дати на курсовете за 2021г., 
моля свържете се с организатора на курса или следете сайта на ЦРЧРРИ!

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Курсът се провежда в рамките на изпълнение на Национа-
лен план за действие по заетостта за 2021 г. В него имат право 
да участват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда 
- гр. София, консултирани и насочени от съответните служби 
по местоживеене.

За участие можете да се обърнете към Вашия трудов кон-
султант!

Изискване за входящо минимално образователно равни-
ще: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО 
или Х клас по реда на отменените Закон за народната про-
света (ЗНП) и Закон за степента на образование, общо-
образователния минимум и учебния план (ЗСООМУП).

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА 
ТРУДА

Обучаемите, завършили курса придобиват квалифика-
ция по част от професията и на пазара на труда ще могат 
да реализират своите знания в предприятия и фирми като 
подпомагащи работата на оперативния счетоводител. Тези 
курсисти могат да продължат своето обучение за придоби-
ване на трета степен на професионална квалификация по 
професията „Оперативен счетоводител“. На базата на тази 
квалификация обучаемите ще могат да постъпват на ра-
бота на длъжностите „Оперативен счетоводител“, „Слу-
жител, водещ счетоводни сметки и документи“, „Служи-
тел, водещ платежни ведомости“ и „Служители, водещи 
статистически, финансови и застрахователни документи“. 

Преминалите обучението ще имат познания за основ-

ните икономически категории, нормативната уредба, ре-
гламентираща счетоводната дейност, видовете счетоводни 
документи, счетоводните операции и технологията на осъ-
ществяването им, програмните продукти, използвани в счето-
водството и приходите и разходите от дейността на предприятието.

ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
Обучението се осъществява съгласно държавните образо-

вателни изисвания за професията „Оперативен счетоводител“ 
като курсът се провежда по предварително утвърден от дирек-
тора на Центъра график.

Центърът за професионално обучение разполага с оборуд-
вани учебни кабинети и компютърни зали за провеждане на 
теоретичното и практическото обучение по специалността 
„Оперативен счетоводител“. За осъществяване на производ-
ствената практика Центърът осигурява условия в реална ра-
ботна среда за всеки обучаем.

Методите на обучение са съобразени с възрастовата група.
Проверката и оценката на постигнатите резултати се осъ-

ществяват съгласно разпоредбите на нормативните докумен-
ти и изискванията, заложени в правилника за устройството и 
дейността на Центъра.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението по част от професия завършва с полагане на 
държавен изпит по теория и практика на професията. 

Завършеното професионално обучение за придобиване на 
квалификация по част от професия се удостоверява със Удос-
товерение за професионално обучение съгласно Наредба № 
8/11.08. 2016 г. на МОН. 

www.chrdri.net


