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I. Нормативни основания  
 
 Настоящият учебен план и учебна програма по отделните 
предмети/модули от него са разработени:  

1) на основание чл. 13б, ал. 3 и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 6 чл. 12, т. 5 
от Закона за професионалното образование и обучение.  

2) в съответствие с: чл. 27, ал. 2, 4, 5 и 6; чл. 28, чл. 28а, чл.1, 2 и 3, т. 2; 
чл. 28б, ал. 1, 2 и 3, т.2; чл. 28в, ал. 1, 2 и 3, т. 2; чл. 29 и чл. 30 от 
ЗПОО;  

3) в съответствие с рамкова програма Е (чл. 10 и чл. 12 от ЗПОО); 
4) в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за 

придобиване квалификация по професията „Финансист“ (или ДОИ, 
обнародвани преди промяната в ЗПОО от 01.08.2019 г., приет с 
Наредба № 24 от 09.01.2012 г., издадена от МОН); 

5) в съответствие с рамкова програма Е (чл. 12, т. 1 от ЗПОО) и 
Заповед № РД09–1812/17.03.2017 година на Министъра на 
образованието 
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II. Очаквани резултати от обучението дифинираните в ДОИ условия 
за придобеване на квалификация по съответните професии:  

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1.1. Разпознава рискови 
ситуации, които могат да 
възникнат по време на 
изпълнение на служебните 
си задължения.  
1.2.  Познава здравослов-
ните и безопасни условия на 
труд в организацията 

 

1.1. Спазва инструкции за 
здравословни и безопасни 
условия на труд; 
1.2. Работи правилно и 
безопасно с офис техниката; 
1.3. Прилага правилата за 
пожарна и аварийна 
безопасност; 
1.4. Предприема адекватно 
поведение в ситуация на 
нцидент; 
1.5. Спазва изискванията за 
опазване на околната среда; 
1.6. Оказва долекарска помощ. 

1. Спазва правилата за 
здравословни и 
безопасни условия на 
труд и опазва околната 
среда при изпълнение 
на служебните си 
задължения. 

2. Прилага икономически 
и трудовоправни норми в 
областта на професията 
 

2.1. Характеризира основните 
икономически понятия 
норми в областта на професията 
2.2. Обяснява стопанското 
управление на страната 
2.3. Описва структурата и 
организацията на работата в 
предприятията от различните 
сфери на дейност, застрахова-
телни и осигурителни предпри-
ятия, бюджетни звена и финан-
сови институции 
2.4. Разпознава функционалните 
връзки между отдели и работни 
места в организационната струк-
тура на финансовата институция 
2.5. Участва в прилагането на 
фирмената култура 
2.6. Изброява документите, свър-
зани с трудовото законодател-
ство-трудов договор, допълни-
телно споразумение и други 

2. Спазва тродовото 
законодателство и 
вътрешните правила за 
организация на 
ралотата в  
институцията 
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2.7. Прилага изискванията на 
Кодекса на труда, свързани с 
работното време, почивките, 
отпуските, формите на запла-
щане и други права и задъл-
жения на работещите в пред-
приятието 
2.8. Съставя документи, свър-
зани с постъпване и напускане 
на работа, ползване на отпуски, 
писма, становища, предложения 
и др. 
2.9. Описва длъжностните харак-
теристики и изискванията към 
персонала 

3. Изпълнява дейности, 
свързани с писмени 
комуникации, работа с 
компютър, офис техника и 
използва интернет 

3.1. Описва предназначението на 
офис оборудването и техниката 
в банките, застрахователните и 
осигурителните дружества 
3.2. Прилага инструкциите за 
използване, поддържане и 
опазване на офис техниката, с 
която работи 
3.3. Използва по предназначение 
технически средства: калкула-
тор, телефон, факс, скенер, 
копирно оборудване 
3.4. Прилага правилата за работа 
с компютър, знае и може да 
използва: текстообработваща 
програма, електронна таблица, 
база данни 
3.5. Използва комуникацията 
чрез интернет - получава и 
изпраща писма от и по елек-
тронна поща, намира инфор-
мация от различни уебстраници 

3. Използва програмни 
продукти за текстооб-
работване, електронни 
таблици и специали-
зирани информацион-ни 
системи в областта на 
банковото обслуж-ване. 

4. Участва в провежд-
ането на инвентаризации 

4.1. Изброява изискванията на 
нормативните документи, 
свързани с провеждането на 
инвентаризации 
4.2. Характеризира отчетните 
обекти-предмет на инвентариза-
ции 
4.3. Прилага правилата за про-

 4. Работи със 
съответните документи 
и поема материална 
отговор- ност за 
действията си. 
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веждане на инвентаризации и 
отговорността на материално-
отговорните лица 
4.4. Подпомага дейността на 
служителите от институцията 
или дружеството, които провеж-
дат инвентаризация, по описва-
не на материалните и финан-
совите активи, паричните сред-
ства в левове и валута, както и 
на други ценности 
4.5. Изброява документите, кои-
то се изготвят при инвен-
таризация 
4.6. Обяснява последиците при 
установяване на липси и 
излишъци за материалноотго-
ворните лица 

5. Работи с нормативни 
актове и работна 
документация в областта 
на банковото дело. 

5.1. Намира информация в нор-
мативните актове в областта на 
банковото дело 
5.2. Характеризира понятията в 
областта на банковото дело 
5.3. Описва образците на доку-
ментите, използвани в сферата 
на банковото обслужване 
5.4. Описва документооборота в 
банката и задълженията на слу-
жителите на различните работ-
ни места 
5.5. Съставя вярно и точно 
документи в съответствие със 
задачите на конкретно място в 
структурата на банката 
5.6. Контролира съдържанието 
на постъпилите документи, 
свързани със задачите на кон-
кретно място в структурата на 
банката 
5.7. Извършва сортиране, класи-
ране и архивиране на работна 
документация 

5. Прилага познанията 
си при организиране на 
работата си в еже-
дневната практика 

6. Работи с клиенти при 
разплащания в страната и 
чужбина 

6.1. Описва видовете банкови 
сметки, които се откриват в 
банката 

6. Обслужва банкови 
клиенти при операции с 
лева и валута. 
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6.2. Изброява условията, хроно-
логията и документите за откри-
ване на банкови сметки 
6.3. Умее да открива банкови 
сметки на юридически и физи-
чески лица 
6.4. Описва формите на раз-
плащания в страната и с чуж-
бина 
6.5. Прилага стандартите за 
отчитане на ефекта от про-
мяната във валутните курсове 
при разплащания с чужбина и 
водене на валутни сметки 
6.6. Описва реквизитите на пре-
водните документи според фор-
мата на плащане 
6.7. Работи с информационна 
система за банково обслужване 
6.8. Характеризира структурата 
на банковия сметкоплан 
6.9. Съставя счетоводни запис-
вания при обработка на доку-
ментите за плащане и преводи 
6.10. Предоставя банкови из-
влечения и информация за дви-
жението на паричните средства 
по банковите сметки на 
клиентите 
6.11. Прилага правилата за от-
криване, класиране и архиви-
ране на досие (папка) на банков 
клиент/титуляр на сметка 
6.12. Съставя справки и отчети 
за разплащанията през деня. 
6.13. Спазва банковата тайна 

7. Работи с клиенти по 
касови операции 

7.1. Описва стандартизираните 
банкови документи по касови 
операции 
7.2. Характеризира понятията 
официални парични средства на 
страната, основни валути и 
валутен курс 
7.3. Съставя документи по ка-
сови операции 

7. Ослужва касово кли- 
енти, съгласно вът-
решните правила на 
банката 
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7.4. Приема парични суми от 
клиенти 
7.5. Изплаща парични суми на 
клиенти 
7.6. Сверява личните данни на 
клиентите и отразената в 
документите информация 
7.7. Контролира подписите вър-
ху документите в съответствие 
със спесимена и пълномощното, 
когато това изисква банковата 
операция 
7.8. Извършва обменни операции 
с валути, като прилага съот-
ветните курсове 
7.9. Използва машина за броене 
на банкноти и монети 
7.10. Използва уред за раз-
познаване на фалшиви банкноти 
7.11. Използва терминал за де-
битни и кредитни карти 
7.12. Въвежда информацията от 
касовата операция в специа-
лизираната програма за банково 
обслужване 
7.13. Сортира паричните сред-
ства, като спазва изискванията 
7.14. Сортира документите от 
работния ден и ги предава за 
последваща обработка според 
организацията на документо-
оборота в банката 
7.15. Съставя касов отчет при 
приключване на работния ден 
7.16. Спазва банковата тайна. 

8. Работи с клиенти по 
обслужване на влогове и 
депозити 

8.1. Описва стандартизираните 
документи при банковите 
операции по обслужване на 
влогове и депозити 
8.2. Спазва хронологията на 
процесите по обслужване на 
влогове и депозити 
8.3. Съставя документи за 
откриване на сметки за влогове 
и депозити в левове и валута 

8. Извършва компле-
ксно обслужване на 
клиентите, като фронт 
офис специалист. 
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8.4. Консултира клиентите за 
правилата и лихвената политика 
на банката по влогове и 
депозити 
8.5. Прилага лихвената политика 
на банката по влогове и 
депозити 
8.6. Осчетоводява движението на 
паричните средства при 
откриване и закриване на 
влогове и депозити 
8.7. Въвежда информацията и 
данните в приложния програмен 
продукт на банката за откритите 
и закритите влогове и депозити 
8.8. Информира клиентите за 
падежите на откритите банкови 
сметки за влогове и депозити 
8.9. Води картотека на 
аналитичните партиди по 
влоговете и депозитите 
8.10. Информира клиентите при 
промяна на условията, лих-
вените проценти, предлагане на 
специални условия, бонуси, 
промоции и др. 
8.11. Предоставя извлечения на 
клиентите за наличностите и 
оборотите по влогове и 
депозити 
8.12. Изготвя справки и отчети  
8.13. Спазва банковата тайна 

9. Работи с клиенти по 
отпускане на кредити 

9.1. Прилага нормативните ак-
тове в банковото дело, свързани 
с отпускането на кредити 
9.2. Описва вътрешните правила 
на банката при отпускане на 
кредити 
9.3. Изброява документите, кои-
то трябва да бъдат съставени, 
получени и обработвани при 
отпускане на кредити 
9.4. Различава видовете кредити 
и особеностите им 
9.5. Прилага кредитната поли-

9. Прилага знанията си 
при изготвяне на 
документи за отпуска-не 
кридити на физи- чески 
и юридически лица 
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тика на банката 
9.6. Характеризира понятията - 
лихва, проста лихва, сложна 
лихва и др., прилагани при 
отпускане на кредити 
9.7. Анализира финансовото със-
тояние на кредитоискателя 
9.8. Консултира кредитоиска-
теля за необходимите доку-
менти, които трябва да пред-
стави за отпускане на кредит 
9.9. Консултира кредитоискате-
ля за обезпечението и гаран-
цията по кредит 
9.10. Изисква информация от 
вещи лица, оценители и др. при 
отпускане на кредити 
9.11. Комплектува документите 
при отпускане на кредит и ги 
предоставя в отдел на банката за 
становище и одобрение 
9.12. Подпомага кредитоиска-
теля при откриване и закриване 
на ипотека 
9.13. Спазва банковата тайна 

10. Работи с клиенти по 
обслужване на кредити 

10.1. Описва вътрешните прави-
ла на банката при обслужване на 
кредитите 
10.2. Изброява документите, 
които трябва да бъдат съста-
вени, получени и обработвани 
при обслужване на кредити 
10.3. Осчетоводява банковите 
операции по обслужването на 
кредити чрез информационната 
система на банката 
10.4. Информира кредитополуча-
телите за падежите на глав-
ницата и лихвите 
10.5. Води аналитичните парти-
ди на отпуснатите кредити 
10.6. Предоставя извлечения на 
клиентите по банковите сметки 
за кредити и лихви 
10.7. Изисква текущи справки за 

10. Прилага знанията си 
при обслужване на 
физически и юриди-
чески лица. 
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финансовото състояние на кре-
дитополучателите 
10.8. Анализира възможностите 
за текущо погасяване на глав-
ницата и лихвата по отпуснати 
кредити 
10.9. Информира кредитополуча-
телите при промяна в лихвените 
проценти и други условия, при 
отпуснати кредити 
10.10. Изготвя справки и отчети 
за отпуснатите и погасените 
кредити, начислените и пога-
сени лихви, кредитите в про-
срочие, лихвите в просрочие и 
друга информация, свързана с 
обслужваните кредити 
10.11. Спазва банковата тайна 

11. Работи с клиенти по 
обслужване на сейфове, 
трезори и други банкови 
услуги 

11.1. Описва услугите, които се 
извършват от кредитната и/или 
финансова институция 
11.2. Описва документите, които 
се съставят и обработват, както 
и тарифите за предоставяните 
услуги 
11.3. Консултира клиентите за 
условията на предлаганите 
услуги 
11.4. Съставя и обработва доку- 
менти по обслужване на сей-
фове, трезори и др. 
11.5. Води картотека на ана-
литичните партиди на клиен-
тите по предоставяните услуги 
11.6. Информира клиентите за 
сроковете на договорите за 
ползваните услуги и условията 
за тяхното продължаване 
11.7. Информира клиентите за 
промяна в условията и 
политиката на банката по 
предлаганите услуги 
11.8. Спазва банковата тайна 

11. Прилага  знанията 
при обслужване на 
клиенти в трезорите на 
институциите 
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО 
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ/МОДУЛИ И УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
 

№ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ/МОДУЛИ  БРОЙ 
ЧАСОВЕ 

 

  ОБЩО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

 РАЗДЕЛ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ    
 РАЗДЕЛ А.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА    

1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 
среда, правила за безопасна работа на работното място 

8 8 - 

2. Бизнес комуникации. 30 15 15 
3 Трудово-правни отношения 10 5 5 
4 Информатика. Ползване на приложни програмни продукти и 

Интернет – ресурси. 
10 5 5 

5 Предприемачество 8 8 - 
6. Чуждоезикова подготовка. Финансов и банков английски I и II част 80 25 55 
 Общ брой часове за раздел А.1. 146 66 80 
 Процент на учебните часове спрямо общия брой за раздел А.  15,43 %   
 РАЗДЕЛ А.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА    

1. Икономикс и роля на банките. 60 30 30 
2. Финансова математика 50 20 30 
3. Статистика. 30 15 15 
4. Корпоративни финанси. 45 20 25 
5. Международни финансови  системи 45 20 25 
6. Счетоводство на предприятието (корпоративно счетоводство). 50 20 30 
 Общ брой часове за раздел А.2.: 280 125 155 
 Процент на учебните часове спрямо общия брой за раздел А.2. 29,6 %   
 РАЗДЕЛ А.3 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА    

1. Банково дело 80 40 40 
2. Банково счетоводство 45 20 25 
3. Банков мениджмънт 50 25 25 
4. Финансов анализ 60 30 30 
5. Кредитен анализ 60 30 30 
6. Капиталови пазари и фондови борси. 60 30 30 
7. Финансиране на международната търговия. 35 15 20 
 Общ брой часове за раздел А.3. 390 190 200 

 Общ брой часове теоретична подготовка раздел за раздел А.3. 41,23 %  - 
 ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯТА    

1. Учебна практика по Икономическа информатика 40 - 40 
2. Производствена практика 90 - 90 
 Общ брой часове практика по професията по раздел А. 130  130 
 Процент часове по практика по професията раздел А. 13,74 %   
 Общ брой задължителни часове от Раздел А. 946 381 565 

Б. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ     
 Проценти за теория и за практика 100 % 40,27% 59,73 % 
 РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  60 30 30 

1. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната. 60 30 30 
2. Информационни системи в банковото дело. 60 30 30 
3. Маркетинг на финансовите услуги 60 30 30 
 ОБЩО А+Б 1006 411 595 
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IV. Завършване и удостоверяване на продължаващото 
професионално обучение по рамкова програма „Е“ 

 
1. Пълният курс на обучението обхваща всички модули и дава 
възможност за:  

 придобиване на първа степен на професионална квалификация по 
професията 343010 “Финансист”, професионално направление 
„Финанси банково дела и застрахователно дело“ 343 специалност 
3430101 “Банково дело”. 

2. Учебният план осигурява условия за: 
 придобиване на квалификация по част от професията по професията 

343010, “Финансист” професионално направление „Финанси банково 
дела и застрахователно дело“ 343 специалност 3430101 “Банково 
дело”в съответствие с Рамкова програма „Е“ съгласно чл. 10, ал. 3, т. 6 от 
Закона за професионалното образование и обучение, като се 
организира обучение по част от модулите. 

 актуализиране или за разширяване на придобита професионална 
квалификация в съответствие с Рамкова програма Е съгласно чл. 10, ал. 
3, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение. 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на 
професионална квалификация:  

 завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на 
професията, съгласно чл. 33 от ЗПОО и Наредба на Министерството на 
образованието и науката; 

 се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, 
номенклатурен номер 3-54, , съгласно т. 20 от приложение 4 към чл. 31 
на Наредба № 8 на Министерството на образованието и науката за 
информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование. 

4. Професионалното обучение по част от професията, както и за 
актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация: 

 завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална 
квалификация по задания, определени от обучаващата институция  и 

 се удостоверява с Удостоверение  за професионално обучение, 
номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и 
науката. 

 Придобилият Удостоверение за професионално обучение, по свое 
желание може да получи Европейско приложение.  

5. Свидетелствата за професионална квалификация и Удостоверение за 
професионално обучение се подпечатват с обикновен собствен кръгъл 
печат ва Центъра за професионално обучение към „Международен банков 
институт“ ООД, съгласно чл. 40б, ал. 1 от ЗПОО. 
 

 


