
Професия 
„ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”

Специалност 
„ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”

III СТЕПЕН



КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Способност за анализиране, сравняване и 
обобщаване на икономическа информация;
• Способност за гъвкаво и оперативно мислене;
• Съсредоточеност и разпределеност на 
вниманието;
• Умение за работа със счетоводните програми 
на PC и със счетоводни документи.

Счетоводителят извършва приемане и проверка на 
първичните документи за извършените стопански 
операции; контролиране правилното оформяне 
на документите и представянето им навреме в 
счетоводството; проверка правилното отразяване 
на счетоводните статии по съответните сметки 
в компютъра; съставяне извлечения и оборотни 
ведомости от аналитичните сметки и др.; участие 
в комисии при инвентаризации и при извършване 
на проверки от материално-отговорни лица; 
упражняване вътрешен финансов контрол в кръга на 
възложените му от главния счетоводител задачи.

Обща теория на счетоводството, Отчитане 
на капитала, Отчитане на дълготрайните 
активи, Отчитане на разходите, Отчитане 
на приходите, Отчитане на разчетите, 
Отчитане на финансовите резултати, 
Компютър – Windows,Word, Excel и 
компютърно счетоводство и др.

Във всички сфери на стопанската и 
нестопанската дейност: държавни и частни 
производствени предприятия, фирми, банки, 
административни, здравни и културни заведения, 
училища, научноизследователски институти и 
други обществени организации.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

С колеги, административното ръководство, 
главния счетоводителите, служители 
от други отдели, доставчици, клиенти 
при разплащания, банкови и данъчни 
служители и др.

В специално организирано отделно работно място - 
офиса на фирмата, канцеларията във ведомството, 
служебната кантора, отдела и др., оборудвани с 
необходимата техника и консумативи, в съответствие с 
изискванията на дейността.

С нормативни документи, формуляри, справочници, 
правилници, специализирана научна литература и 
друга икономическа документация; с компютри, броячни 
машини, техника за проверка на банкноти, касови 
апарати, калкулатори, факс, копирна техника и др.; 
стандартно офис-оборудване и консумативи: бюра, 
телефони, принадлежности за писане и други канцеларски 
материали.

Минималното входящо образование за 
започване на обучение по професията е 
завършен седми клас. След приключване на 
обучението по професията, при завършено 
средно образование, се получава свидетелство 
с присъдена трета степен на професионална 
квалификация. Ако обучаемият няма завършено 
средно образование, получава удостоверение за 
професионално обучение.
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