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Маркетингово позициониране на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов 



Маркетингово позициониране на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов 

Област на образование

Стопанско управление и администрация

Професионално 

направление

Наименование на 

професията

Наименование на 

специалността

Степен на 

професионална 

квалификация

Изучаван 

чужд език

345  

Администрация 

и управление

Сътрудник в 

малък и среден 

бизнес

Малък и среден 

бизнес
ІІ

Английски- първи 

чужд

Немски  – втори 

чужд

Икономист
Икономика и 

мениджмънт
ІІІ

Английски език –

интензивно 

346

Секретарски и 

административни 

офис дейности

Офис -

мениджър

Бизнес -

администрация
ІІІ

Английски език -

интензивно



Маркетингово позициониране на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов 

Област на образование

Информатика

Професионално 

направление

Наименование на 

професията

Наименование на 

специалността

Степен на 

професионална 

квалификация

Изучаван 

чужд език

482

Приложна 

информатика

Икономист-

информатик

Икономическа 

информатика
ІІІ

Английски език -

интензивно

Оператор 

информационно 

осигуряване

Икономическо 

информационно 

осигуряване

ІІ

Английски- първи 

чужд

Немски/Френски  –

втори чужд



Маркетингово позициониране на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов 

Област на образование

Услуги за личността

Професионално 

направление

Наименование на 

професията

Наименование на 

специалността

Степен на 

професионална 

квалификация

Изучаван 

чужд език

812 Пътувания, 

туризъм и 

свободно време

Организатор на 

туристическа 

агентска дейност

Организация на 

туризма и 

свободното 

време

ІІІ

Английски език –

интензивно;

Английски –

първи чужд

Немски  – втори чужд



Професия

„Икономист-информатик“

Специалност Икономическа информатика

Брой ученици 88 /31%/, в т.ч. 1 ученик в самостоятелна форма на обучение

Акценти в 

обучението

Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични 

езици, Компютърни архитектури и операционни системи, 

Интернет и електронна търговия, Компютърно счетоводство, 

Функционални приложни програми, Работа в учебно 

предприятие.

Възможности за 

професионална 

реализация

Оператор, въвеждане на данни; банков служител, въвеждане 

на данни; специалист с контролни функции, въвеждане на 

данни; други длъжности, допълнени при актуализиране на 

НКПД.

Преглед на професиите и специалностите в ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев” - Свищов 



Професия

„Организатор на туристическа агентска дейност“

Специалност Организация на туризма и свободното време

Брой ученици 84 /30%/, в т.ч. 4 ученици в самостоятелна форма на обучение 

Акценти в 

обучението

Предприемачество,Туристически ресурси на България, 

Гостоприемство в туристическата индустрия, Транспорт и 

туристическа агентска дейност, Организация и функциониране на  

хотела, Екскурзоводско обслужване,  Туристическа анимация, 

Счетоводство и отчетност в туризма, Специализиран софтуер.

Възможности за 

професионална 

реализация

Специалист, туризъм; организатор, пътувания; служител, 

пътническа агенция/бюро; управител – на заведение за 

обслужване на населението, туристическа агенция, търговски 

център, къмпинг, бюро за услуги, хижа; ръководител, отдел  - в 

туристически агенции, контактен център, конферентен център; 

други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.



Професия

„Оператор информационно осигуряване“

Специалност
Икономическо информационно осигуряване

Брой ученици 47 /17%/, в т.ч. 1 ученик в самостоятелна форма на обучение

Акценти в 

обучението

Икономика на предприятието, Икономическа информатика, 

Програмиране и алгоритмични езици, Компютърни 

архитектури и операционни системи,  Функционални 

приложни програми, Компютърно счетоводство.

Възможности за 

професионална 

реализация

Оператор, въвеждане на данни; оператор, въвеждане на 

данни в компютър; оператор въвеждане на данни с 

електронна поща; други длъжности, допълнени при 

актуализиране на НКПД.



Професия

„Икономист“

Специалност Икономика и мениджмънт

Брой ученици 22 /8%/, в т.ч. 1 ученик в самостоятелна форма на обучение

Акценти в 

обучението

Икономика на предприятието, Финанси, Счетоводство на 

предприятието, Работа в учебно предприятие, Проектен 

мениджмънт, Финансово икономически анализ и контрол, 

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация.

Възможности за 

професионална 

реализация

Икономист; приложен специалист с контролни функции; инспектор 

търговия; специалист, търговия; икономически съветник; 

икономист,  социални грижи и подпомагане;  икономист, данъчно 

облагане; икономист, организация и управление; икономист, 

организация на производството; икономист, управление на 

персонала; икономист, обществени поръчки; мениджър екип; 

приложен специалист в държавната администрация.



Професия

„Сътрудник в малък и среден бизнес“

Специалност Малък и среден бизнес

Брой ученици 21 /8%/, в т.ч. 3 ученици в самостоятелна форма на обучение

Акценти в 

обучението

Бизнес комуникации, Икономика на предприятието, Работа с 

компютър в предприятието, Информационни системи, 

Счетоводство на предприятието, Маркетинг, Финанси, 

Предприемачество и дребен бизнес, Бизнес проект.

Възможности за 

професионална 

реализация

Търговски сътрудник; фактурист; касиер, домакин; касиер, 

счетоводство; отчетник, данъци; отчетник, статистически 

документи; снабдител, доставчик; стоковед; спедиционен 

посредник; други длъжности, допълнени при актуализиране 

на НКПД.



Професия

„Офис-мениджър“ 

Специалност Бизнес администрация

Брой ученици 18 /6%/

Акценти в 

обучението

Бизнес комуникации, Компютърен машинопис и 

текстообработка, Делова кореспонденция, Деловодство, 

Обща икономическа теория, Счетоводство, 

Предприемачество, Функционални приложни програми, 

Мениджърски проект, Работа в учебно предприятие.

Възможности за 

професионална 

реализация

Административен секретар; офис секретар, деловодител, 

координатор; асистент кореспонденция; завеждащ 

административна служба, както и други подобни, допълнени 

при актуализиране на НКПД. 

Преглед на професиите и специалностите в ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев” - Свищов 



Предложение на ПДТГ за прием по професии и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане

Професия „Оперативен счетоводител“ 

Специалност Оперативно счетоводство

СПК Трета

Акценти в 

обучението

Счетоводство на предприятието, Предприемачество, 

Документи и документооборот, Компютърна обработка на 

финансово-счетоводната информация, Финансов и данъчен 

контрол Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство.

Възможности за 

професионална 

реализация

Счетоводител, оперативен; младши счетоводител; асистент 

одитор; вътрешен одитор;  финансов контрольор; банков 

служител, финансов контрол; други длъжности, допълнени 

при актуализиране на НКПД.



Предложение на ПДТГ за прием по професии и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 

Професионално направление: Администрация и управление

Професия „Икономист“ 

Специалност Търговия

СПК Трета

Акценти в 

обучението

Обща икономическа теория, Търговско право, Бизнес 

комуникации, Предприемачество, Икономика и организация 

на търговското предприятие, Стокознание,  Счетоводство на 

търговското предприятие, Мениджмънт, Маркетинг.

Възможности за 

професионална 

реализация

Икономист; приложен специалист с контролни функции; 

инспектор, търговия; специалист, търговия; както и други 

длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.



Предложение на ПДТГ за прием по професии и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 

Професионално направление: Администрация и управление

Професия „Икономист“ 

Специалност Земеделско стопанство

СПК Трета

Акценти в 

обучението

Икономика и организация на земеделското предприятие, 

Бизнес комуникации, Предприемачество, Иновации и 

иновационна политика,  Счетоводство на предприятието, 

Компютърен документооборот, Проектен мениджмънт, Работа 

в учебно предприятие.

Възможности за 

професионална 

реализация

Икономист; приложен специалист с контролни функции; 

агротехници, както и други длъжности, допълнени при 

актуализиране на НКПД.



Предложение на ПДТГ за прием по професии и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 

Професионално направление: Компютърни науки

Професия „Приложен програмист“

Специалност Приложно програмиране

СПК Трета

Акценти в 

обучението

Увод в програмирането, Програмиране, Обектно-ориентирано 

програмиране, База данни; Разработка на софтуер, 

Конкурентно програмиране, Функционално програмиране, 

Интернет програмиране, Софтуерно инженерство.

Възможности за 

професионална 

реализация

Оператор периферни устройства; консултант поддръжка на 

софтуер; оператор инсталиране на софтуер; техник, 

компютърно програмиране; компютърен аналик, поддръжка на 

софтуер; специалист, интернет поддръжка; специалист, 

поддръжка приложения; администратор, уеб сайт; техник, уеб 

сайт; уебмастер; мениджър, уеб сайт.



ПрофесияСпециалностНаправление

Приложна 
информатика

Икономическа 
информатика

Икономист-
информатик

Икономическо 
информационно 

осигуряване

Оператор 
информационно 

осигуряване

Администрация 
и управление

Малък и среден 
бизнес

Сътрудник в 
малък и среден 

бизнес

Икономика и 
мениджмънт

Икономист
Земеделско 
стопанство

Търговия



ПрофесияСпециалностНаправление

Счетоводство и 
данъчно облагане

Оперативно 
счетоводство

Оперативен 
счетоводител

ПрофесияСпециалностНаправление

Компютърни науки
Приложно 

програмиране
Приложен програмист

ПрофесияСпециалностНаправление

Пътувания, туризъм и 
свободно време

Организация на 
туризма и свободното 

време

Организатор на 
туристическа агентска 

дейност

ПрофесияСпециалностНаправление

Секретарски и 
административни офис 

дейности

Бизнес-

администрация
Офис-мениджър

Предложение на ПДТГ за прием по професии и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 



Маркетингово позициониране на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” - Свищов 


