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БЪЛГАРИЯ - “Икономика и маркетинг”
Наименование на програмата:
“Икономика и маркетинг”
Професионална област: търговия.
Професионална квалификация: икономист.
Съгласно българския Закон за народната просвета това е учебна програма,
одобрена от Министерство на образованието, младежта и науката.
Обучението се извършва в професионални гимназии по икономика.

Времетраене на обучението
Времетраенето на учебния курс е 5 години, след завършване на седми клас.

Задължение за плащане на такса за обучение
Обучението е безплатно.

Място в националната система за професионално
обучение
Професионалното обучение съгласно тази програма започва след завършване
на седми клас на общообразователната система. След завършване на 12. клас
учениците получават трета степен на професионална квалификация съгласно
Националната класификация на професиите и дължностите в Република
България.
След завършване на средното професионално образование има различни
възможности за продължаване на образованието в колежи, висши училища и
университети.

Място на провеждане на обучението
Училище: професионални гимназии по икономика, редовно обучение – дневна
форма.

Организация, отговорна за тази програма за
професионално обучение?
Министерство на образованието, младежта и науката.
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Предпоставка за допускане до обучение
Предварителното условие за обучение по тази програма е завършен седми
клас на общообразователната система и приемен изпит.

Допълнителни компетентности, които са част от тази
програма
Програмата включва:
А. Задължително общообразователно обучение, включително следните
курсове: български език и литература, два чужди езика, математика,
информатика и информационни технологии, социални науки, естествени науки
и екология, физическо възпитание и спорт.
Б. Задължително професионално обучение, състоящо се от:
Б.1. Общо професионално обучение;
Б.2. Професионално обучение, необходимо за професионалната област;
Б.3. Професионално обучение по специалността.
Съпоставянето с матрицата се базира на следните учебни курсове, изучавани в
тази специалност:
Обща икономическа теория (микроикономика и макроикономика), Обща теория
на счетоводството и отчетността, Бизнес-комуникации, Предприемачество - от
Б.1.; Икономика на фирмата, Маркетинг, Фирмено счетоводство, Статистика,
Финанси; от Б.2.; Икономика и организация на търговската фирма, Управление
на продажбите, Организация и технология на търговските плащания – от Б.3.

Изпити
След успешно завършване на осми клас учениците получават удостоверение
за завършено основно образование.
След успешно завършване на 12. клас учениците полагат зрелостни изпити за
придобиване на средно образование и държавни изпити (теория и практика) за
предобиване на трета степен на професионална квалификация (съгласно
Националната класификация). Тези изпити се провеждат съгласно Национални
изпитни програми, одобрени от министъра на образованието и науката.
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Сертификати
За доказване на трета степен на професионална квалификация учениците
получават Удостоверение за професионална квалификация.

Какво право произтича от сертификатите?
Удостоверението за порфесионална квалификация дава право да се носи
званието “Икономист” и да се практикува тази професия. Възможна длъжност е
специалист във външно-търговски отдел, който обикновено изпълнява рутинни
задачи и не взема управленчески решения.

Програмата
за
професионално
обучение
предпоставка за по-нататъшно обучение

като

Няма връзка мужду професионалното обучение в средното училище и висшето
образование. В момента не е възможно валидиране и признаване на знания и
компетентности, придобити в средното училище, от висшите училища и
университетите. Предпоставка за по-нататъшното обучение във висше учебно
заведение е диплома за завършено средно образование. Тя може да бъде
придобита както в общообразователно средно училище, така и в средно
професионално училище.
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