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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 341 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 

Професия  341020 ПРОДАЧВАЧ - КОНСУЛТАНТ 

Специалност  3410201 ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ 

Степен на професионална квалификация  втора 

 

Входящо образователно ниво: основно или средно образование 

Срок на обучение: 22 учебни седмици 

Общ брой часове: 660 учебни часа 

Брой часове по теория: 285 учебни часа 

Брой часове по практика: 375 учебни часа 

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, 

дистанционна 

Организационна форма: квалификационен курс 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)  

 

След завършване на професионалното обучение по професия „ПРОДАВАЧ - 

КОНСУЛТАНТ”, специалност „ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 

 Същността на икономическите явления; 

 Характеристиките на стоките, които предлага и правилното им съхранение; 

 Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба; 

 Основите на отчетността в търговския отрасъл; 

 Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

 

 

ДА МОЖЕ: 
 

 Да анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи 

на търсенето и предлагането; 

 Да владее основите на вербалните и невербалните правила на комуникация; 

 Прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата; 

 Анализира и прилага факторите за ефективна търговска дейност; 

 Отговаря на въпроси за гаранцията на продукта и прилага общото съдържание 

на договора за покупко-продажба; 

 Прилага основните методи на пазарното проучване; 

 Изготвя първичните отчетни документи; 

 Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните 

изисквания. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ, УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ 

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява  

завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са 

разработени учебни програми. 

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и 

практика. 

 

№ Наименование на разделите и учебните предмети 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

А ОБЩА задължителна професионална подготовка 122 48 74 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 6 6 

2 Основи на правото 20 12 8 

3 Обща теория на пазарното стопанство 90 30 60 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална 

подготовка 

228 111 117 

1 Икономика и организация на вътрешната търговия 85 40 45 

2 Обща теория на статистиката 23 16 7 

3 Професионална етика и психология 30 12 18 

4 Компютърна грамотност 60 28 32 

5 Специализиран английски език 30 15 15 

В СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална 

подготовка за специалността  „Продавач - консултант” 

– 3410201 

310 126 184 

1 Стокознание 70 25 45 

2 Счетоводна отчетност 75 25 50 

3 Маркетинг и реклама 65 31 34 

4 Бизнес комуникации 50 23 27 

5 Електронна търговия 50 22 28 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В): 660 285 375 
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ІII. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. 

за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

2. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на 

степен на професионална квалификация по професията (специалността). 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация 

завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно 

Наредба №3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/ 22.04.2003 г.) 

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални 

изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професията. 

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална 

квалификация се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за 

системата на народната просвета, със: 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - издавано за професии 

упражняването, на които изисква правоспособност. 


