
  
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  
Програмата стартира с общаПрограмата стартира с обща
задължителна професионалназадължителна професионална
подготовка по здравословните иподготовка по здравословните и
безопасни условия на труд, икономика ибезопасни условия на труд, икономика и
предприемачество. В специализиранатапредприемачество. В специализираната
подготовка е наблегнато върху общатаподготовка е наблегнато върху общата
теория на счетоводството, след което сетеория на счетоводството, след което се
надграждат знания и умения внадграждат знания и умения в
специфичната професионалнаспецифичната професионална
подготовка по счетоводство наподготовка по счетоводство на
предприятието и компютърна обработкапредприятието и компютърна обработка
на счетоводна информация.на счетоводна информация.

Професия – Оперативен счетоводителПрофесия – Оперативен счетоводител
Код 344030Код 344030

Специалност – Оперативно счетоводствоСпециалност – Оперативно счетоводство  
Код 3440301Код 3440301

Придобиване на степен на професионална квалификация: ЧППридобиване на степен на професионална квалификация: ЧП
Продължителност: 19 дниПродължителност: 19 дни

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

Форма на обучение: дневнаФорма на обучение: дневна

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:  

Курс за професионално обучение по част от професияКурс за професионално обучение по част от професия
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

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

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

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА
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НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Курсът се провежда в рамките на изпълнение на
Национален план за действие по заетостта за 2022 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
консултант!
 Изискване за входящо минимално образователно
равнище: Придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити за завършване на средно
образование или завършено средно образование.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА 
ТРУДА

 Обучаемите, завършили курса придобиват
квалификация 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 придобиване на трета
степен на професионална квалификация по
професията „Оперативен счетоводител“.-

ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

 Обучението се осъществява съгласно държавните
образователни изисквания за професията „Оперативен
счетоводител“ като курсът се провежда по
предварително утвърден от директора на Центъра
график.
 Центърът за професионално обучение разполага с
оборудвани учебни кабинети и компютърни зали за
провеждане на теоретичното и практическото
обучение по специалността „Оперативен
счетоводител“. За осъществяване на производствената
практика Центърът осигурява необходимите условия,
отговарящи на реална работна среда.
 Методите на обучение са съобразени с възрастовата
група.
  Проверката и оценката на постигнатите резултати се
осъществяват съгласно разпоредбите на нормативните
документи 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 Удостоверение за професионално обучение
съгласно Наредба № 8/11.08. 2016 г. на МОН. 

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСОВЕТЕ, КОИТО ЦЕНТЪРЪТ ПРОВЕЖДА  МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


