
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЪРЖАВНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  

„ДИМИТЪР  ХАДЖИВАСИЛЕВ”- СВИЩОВ

Професия: 

“Сътрудник в 

малък и среден

бизнес”,

специалност: 

“Малък и среден

бизнес”



Споделено писмо от ученик, завършващ основно образование: 

Завършвам VІІ клас,

искам да усвоя професия, която да ми даде възможност

за успешна реализация на трудовия пазар след завършване на

средното ми образование.

Искам да знам как да създам и управлявам свой бизнес, да работя в

офис, да изготвям печеливши бизнес

проекти, да се науча да водя успешни

преговори на български и английски език,

да сключвам изгодни сделки,

да проучвам и разбирам пазара и „езика на парите“ …



“Панорама на професиите“ 2020 г.

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър

Хадживасилев“ – Свищов предлага вариант за средно

образование на всички ученици, завършващи основно

образование и проявяващи споделените желания и интереси:

 Професия: “Сътрудник в малък

и среден бизнес”,

 Специалност: “Малък и среден

бизнес”.



Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 
специалност „Малък и среден бизнес“

Учениците получават знания в областа на създаването и

управлението на малки и средни предприятия, специфични

знания по счетоводство, икономика, финанси, трудово право и

трудово-правни отношения, борси и борсови операции, бизнес

комуникации на български и чужд език, делово общуване и

кореспонденция.



Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 
специалност „Малък и среден бизнес“

Учениците усвояват практически умения за:

 работа с офис техника;

 прилагане на нормативни документи;

 попълване на специализирани счетоводни и статистически

формуляри;

 изготвяне на фирмени бланки, каталози,

рекламни материали;

 водене на бизнес преговори и

кореспонденцията на фирмата;

 правилното оформяне на различни видове документи.



Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 
специалност „Малък и среден бизнес“

Придобилите професионална квалификация по професия

"Сътрудник в малък и среден бизнес“ могат да се реализират в

широк кръг от длъжности във финансово-кредитни учреждения, като:

 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения;

 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи;

 Персонал, водещ статистически и финансови документи;

 Персонал, водещ документи за производствени материали;

 Контрольори;

 Административни секретари и др.



Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 
специалност „Малък и среден бизнес“

Изходящо образователно равнище:

 Диплома за средно образование след завършен ХІІ клас;

 Свидетелство за професионална квалификация - втора
степен.
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