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ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ  

“ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО” 

 

СПЕЦИАЛНОСТ„ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ", Код по СППОО 3410201, 

 втора степен по професионална квалификация 

 

  Продавач-консултантът посреща и обслужва клиенти в различни търговски обекти. Той следи за търговския 

вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната 

цена. Аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена 

в търговския обект или в сектор от него, отговаря за поддържане на складовите наличности.  

 В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява много контакти, което 

изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Той приема рекламации и взема 

решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите.  

 В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер, носи 

отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект.  

 Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в малък търговския обект, да обслужва определен 

сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси. 

Какви знания, умения и компетенции ще придобиете след обучението? 

Цели на обучението: 

1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална 

подготовка единна за всички професионални направления. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда; 

- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, 

разбира договорните отношения между работодател и работник;   

- Умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет на извършената работа, установява и 

поддържа делови отношения с клиенти и доставчици;   

- Познава стопанското устройство на страната и разбира съществуващите икономически отношения;  

- Разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на 

квалификацията си; 

- Умее да намира информация, да създава, редактира и съхранява данни с помощта на компютър;;  



 

 

Сайт: http://www.biznespraktik.com  

e-mail: contact@biznespraktik.com     

  Тел.: +359 2 444 07 94 

 

- Умее да работи в екип;  

- Умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на английски език.  

 

2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" 

при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от 

професионално направление "Търговия на едро и дребно". 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Описва формите, принципите и методите на търговското обслужване;  

- Прилага нормативната уредба и стандартите за работа в търговски обект;  

- Характеризира организацията на търговската дейност;   

- Притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, както и за създаване на 

работни приоритети;  

- Придобие предприемачески умения. 

 

3. Притежава добри компютърни умения и необходимите познания Цели за формиране на специфични 

професионални компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по 

специфичната за професията "Продавач-консултант" задължителна професионална подготовка. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките;  

- Умее да аранжира стоки на щанд и витрина;  

- Умее да тегли, разфасова, окомплектова и опакова в подходящи материали различни стоки; 

- Умее да приема парични суми, връща рестото, издава касови бележки, съставя фактури и попълва 

Гаранционни карти;  

- Подбира средства и методи за насърчаване на продажбите;  

- Умее да провежда търговски демонстрации;  

- Умее да прилага съвременни продажбени техники;  

- Притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене;  

- Обяснява правилата за продажба чрез електронната търговия;  

- Умее да работи с търговско оборудване и инструменти.   

 


