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УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  

НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“ 

 

 

Професионално направление Търговия на едро и дребно Код: 341 

Професия Продавач-консултант Код: 341020 

Специалност: Продавач-консултант Код: 3410201 

Степен на професионална квалификация Втора   ІІ 

Ниво по НКР 3  

Форма на обучение Дневна, вечерна, индивидуална, самостоятелна, 

дистанционна, задочна, обучение чрез работа 

(дуална система на обучение 

Входящо минимално образователно 

равнище 

Завършен първи гимназиален етап на основание 

ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон 

за народната просвета (ЗНП) и Закон за 

степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план (ЗСООМУП) 

Продължителност на обучението до 1 година 

Общ брой часове 660
1
 

От които:  

брой часове по теория 305 

брой часове по практика 355 

Организационна форма на обучение Квалификационен курс 

Начин на завършване на 

професионалното обучение 

Държавен изпит по теория и практика на 

специалността 

Удостоверяване на професионалното 

обучение 

• Свидетелство за професионална 

квалификация 

 

 

  

                                                 
1
 Обучението по част от професията е 300 часа 
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Учебен план за придобиване на професионална квалификация по професията: 

Продавач-консултант 

Νо Видове професионална подготовка, 

 учебни предмети/модули 

Брой на 

учебните часове 

Раздел А. Задължителни учебни часове 

Теоретично обучение 

Раздел А1. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 

2. Обща икономическа теория 16 

3. Обща теория на счетоводната отчетност 14 

4. Бизнес комуникации 6 

5. Основи на правото 8 

6. Фирмено право 80 

Общ брой на учебните часове за раздел А1 60 

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка 

1. Чужд език по професията 30 

2. Стокознание 38 

3. Организация и оперативно управление на търговията 52 

Общ брой на учебните часове за раздел А2 120 

Раздел А3. Специфична професионална подготовка 

1. Счетоводство на търговското предприятие 16 

2. Психология на търговията 14 

3. Борси и борсови операции 10 

4. Търговски дизайн 10 

5. Електронна търговия 12 

Общ брой на учебните часове за раздел А3 62 

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2 + раздел А3 182 

Практическо обучение 

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка 

1. Чужд език по професията 34 

2 Учебна практика: Работа с документи в търговското предприятие 72 

Общ брой на учебните часове за раздел А2 106 

Раздел А3. Специфична професионална подготовка 

1. Счетоводство на търговското предприятие 20 

2. Психология на търговията 16 

3. Електронна търговия 30 

4. Документи и документооборот на търговското предприятие 126 

5. Производствена практика 60 

Общ брой на учебните часове за раздел А3 252 

Общ брой на учебните часове 

по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3 

358 

Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А 600 

Раздел Б. Избираеми учебни часове 

Разширена професионална подготовка 

1. Английски език по професията 60 

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б 60 

Общ брой на задължителните 

и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б 

660 

 
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на 

професионална квалификация по професия „Продавач-консултант”, специалност „Продавач-

консултант” 
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2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. 

Оценките се поставят по шестобалната система. 

3. Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална 

квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на 

професията и специалността. 

4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с 

ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните 

компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии. 

5. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за 

професионална квалификация.  

6. Завършеното професионално обучение за придобиване на квалификация по част от 

професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация се 

удостоверява с Удостоверение за професионално обучение 


