
  
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  
Общата професионална подготовка обхващаОбщата професионална подготовка обхваща
задължителните часове по здравословни изадължителните часове по здравословни и
безопасни условия на труд, икономика ибезопасни условия на труд, икономика и
предприемачество. В отрасловата професионалнопредприемачество. В отрасловата професионално
подготовка се изучават модули като планиране иподготовка се изучават модули като планиране и
организиране на работния процес в контекста наорганизиране на работния процес в контекста на
трудовото законодателство; комуникативнитрудовото законодателство; комуникативни
умения и работа в екип; чужд език (английски) поумения и работа в екип; чужд език (английски) по
професията; информационни и комуникационнипрофесията; информационни и комуникационни
технологии и обща теория на счетоводството. Втехнологии и обща теория на счетоводството. В
специфичната подготовка обучаемите сеспецифичната подготовка обучаемите се
запознават със счетоводство на предприятието;запознават със счетоводство на предприятието;
финансов и данъчен контрол; работа съсфинансов и данъчен контрол; работа със
специализиран счетоводен програмен продукт,специализиран счетоводен програмен продукт,
спецификите на банковото счетоводство и вспецификите на банковото счетоводство и в
бюджетно предприятие. За производственатабюджетно предприятие. За производствената
практика Центърът е осигурил необходимитепрактика Центърът е осигурил необходимите
условия за провеждането й за всеки курсист.условия за провеждането й за всеки курсист.

Професия – Оперативен счетоводителПрофесия – Оперативен счетоводител
Код 344030Код 344030

Специалност – Оперативно счетоводствоСпециалност – Оперативно счетоводство  
Код 3440301Код 3440301

Придобиване на степен на професионална квалификация: третаПридобиване на степен на професионална квалификация: трета
Продължителност: 120 дниПродължителност: 120 дни

Общ брой часове: 960 учебни часаОбщ брой часове: 960 учебни часа
теория - 344 учебни часа / практика – 616 учебни часатеория - 344 учебни часа / практика – 616 учебни часа

Форма на обучение: дневнаФорма на обучение: дневна

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:  

Курс за професионално обучение по професияКурс за професионално обучение по 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 ще могат да постъпват на
работа на длъжностите „Оперативен счетоводител“,
„Служител, водещ счетоводни сметки и документи“,
„Служител, водещ платежни ведомости“ и „Служители,
водещи статистически, финансови и застрахователни
документи“. 
 Преминалите обучението ще имат познания за основните
икономически категории, нормативната уредба,
регламентираща счетоводната дейност, видовете
счетоводни документи, счетоводните операции и
технологията на осъществяването им, програмните
продукти, използвани в счетоводството и приходите и
разходите от дейността на предприятието.

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 условия в реална работна среда за всеки
обучаем.
 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

  Начално професионалното обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – по теория и практика на
професията. 
 Придобитата трета степен се удостоверява със
Свидетелство за професионална квалификация
номенклатурен № 3-54, съгласно т. 19 от приложение № 4
към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията
и документите за системата на предучилищното и
училищното образование.

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

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


