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ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ  
„СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

 
СПЕЦИАЛНОСТ „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“, Код по СППОО: 3450501,  

втора степен на професионална квалификация 
 

Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и 

стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови 

технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, 

свързани с финансите, търговията, администрацията, маркетинга и бизнес планирането. 

Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес 

разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, 

особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни 

европейски фондове и банки, основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което отново 

потвърждава нуждите от подготовката на този тип специалисти. 

 

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:  

- Познава и прилага основните правила за безопасна работа; работи с офис и производствено оборудване 

съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда; 

- Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления; 

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

договорните отношения между работодател и работник; 

- Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си; 

- Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и 

английски език; 

- Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие; отнася се 

отговорно към поставените задачи; 

- Умее да работи с персонален компютър, да работи с MS Office и Интернет базирани технологии.  

- Умее да работи в екип. 

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 "Стопанско управление и администрация" 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, 

фирмената култура; 
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- познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си; 

- разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира 

ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, 

решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност; 

- оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора 

степен на професионална квалификация. 

3. Цели за формиране на специфични професионални компетенции за изпълнение на дейностите от 

"Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" 

задължителна професионална подготовка. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България; 

- Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт; 

- Умее да комуникира правилно вербално и невербално с колегите си;  

- Умее да работи с бази данни и документи; 

- Познава различните методи за вземане на решение и управление на фирмата; 

- Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата; 

- Умее да прилага основни методи за проучване на пазара; 

- Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама; 

- Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и 

компютърна презентация; 

- Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и 

експедиране на продукция; 

- Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги; 

- Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с 

тях (дневен ред, протоколи, помощни материали); 

- Познава основните механизми на счетоводната отчетност; 

- Умее да попълва първични счетоводни документи; 

- Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по 

приоритети); 

- Познава основните елементи на бизнес планирането;  

- Умее да води преговори. 


