
Професия 
„ИКОНОМИСТ”

Специалност 
„ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ”

III СТЕПЕН



КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Организираност и емоционална стабилност;
• Гъвкаво и оперативно мислене;
• Възможност за анализиране, сравняване и 
обобщаване на информация;
• Предприемчивост, лоялност и деловитост.

Икономистът по организация и управление, планира 
и организира изпълнението на дейностите в своята 
фирма, разпределя задачи и осигурява ресурси 
за изпълнението им, мотивира работниците, 
контролира качеството на изпълнение на 
задачите, оценява постигнатите резултати, насочва 
дейността на подчинените, посредничи между тях 
и представителите на други фирми, арбитрира 
спорове, издава разпореждания и други.

Използват се нормативни документи, 
стандарти, справочници, правилници, 
митнически тарифи, банкова 
информация; технически средства 
(компютри, факс, телекс и др.); 
стандартно офис оборудване, 
консумативи, телефон и др.

Във всички отрасли на икономиката, като: 
промишленост, строителство, селско стопанство, 
банково и застрахователно дело, транспорт, енергетика, 
а така също и в организациите с нестопанска 
дейност - фондации; здравни и културни заведения, 
научноизследователски институции и други.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

С подчинените, висшестоящ ръководител и равни 
по ранг ръководители; с представители на фирми 
доставчици, фирми клиенти, банки, инвеститори, 
контролни органи, данъчни и санитарно-хигиенни 
служби, пожарна и икономическа полиция, и други.

Анализ, Икономическа информатика, Макроикономика, 
Счетоводство, Финанси, Търговско и финансово право, 
Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, 
Икономически теории, Бизнес-планиране и контрол, 
Количествени методи в управлението, Статистика, Планиране 
и прогнозиране, Практика по професията и др.

За специалист: Икономика на предприятието, Организация 
на стопанската дейност, Стопански операции, Стопански 
мениджмънт, Документооборот в предприятието, 
Икономически анализ и SWOT – анализ, Методи за вземане 
на решения, Мениджмънт на качеството, Международни 
стандарти, Стратегическо управление, Практика по 
професията и др.

В специално организирано работно място - офис 
(кабинет), оборудван с необходимата техника, 
консумативи, предлагащ комфортна обстановка, в 
съответствие с изискванията на дейността му. Дейността 
на икономист-мениджъра се характеризира с високо 
умствено и емоционално натоварване.
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