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УЧЕБЕН ПЛАН 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „А“ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Професионално 
направление: 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ        КОД: 345 

Професия: КАСЕР   КОД: 345060 
Специалност: КАСЕР   КОД: 3450601 
Степен на професио- 
нална квалификация: 

първа 

Ниво по НКР: 2 
Срок на обучение: 6 месеца 
Общ брой часове: 

от които: 
360 

теория: 94 
       практика: 266 

Форми на обучение: Дневна 
Организационна форма Квалификационен курс 
Минимално входящо 
образователно равнище: 

Завършен начален етап на основното образование или успешно 

завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в 

системата на предучилищното и училищното образование по реда 

на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или 

валидирани компетентности за начален етап на основно 

образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУ. 

За обучение по професията "Касиер" с придобиване на първа 

степен на професионална квалификация не се изисква предишна 

професионална квалификация или професионален опит по други 

сродни професии. 
За обучение по част от професия ЦПО на МБИ препоръчва 

включващите се в курсовете да имат завършено средно образование.  
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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. 13г от ЗПОО и чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО;  
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 рамкови програми А (чл. 10 и чл. 12 от ЗПОО); 
4) в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за 

придобиване квалификация по професията „Касиер“ (или ДОИ, 
обнародвани преди промяната в ЗПОО от 01.08.2016 г.), приет с 
Наредба № 30 от 09.01.2012 г., издадена от МОН; 

5) в съответствие с рамкова програма А (чл. 12, т. 1 от ЗПОО) 
 
Дневна форма на обучение - присъствена и включва учебни занятия, изпити по 
учебни предмети/модули съгласно учебния план и се организира след 7 ч. и 
завършва до 19 ч. за не повече от 8 учебни часа на ден и за не повече от шест 
дни в седмицата. 
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II. Очаквани резултати от обучението, съгласно дефинираните в 
ДОС/ДОИ за придобеване на квалификация по професия „Касиер“:  

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ 
УЧЕНЕТО 

 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Участие в дейността на 
предприятието при 

спазване на правилата за 
безопасни условия на труд 
и трудовоправните норми 

 

1.1. Разпознава рискови 
ситуации, които могат да 
възникнат по време на 
изпълнение на 
служебните си 
задължения  

 

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. 

 Дейности по обслужване на 
паричния оборот в 

предприятието  

 

2.1. Характеризира 
отчетните обекти;  
2.2. Описва стопанските 
операции, свързани с 
паричните средства в 
левове и валута и тяхното 
счетоводно отчитане; 
2.3. Описва основните 
стопански операции, 
свързани с разчетните 
взаимоотношения и 
тяхното счетоводно 

2.1. Прилага изискванията на 
нормативните документи за 
отчитане на паричните 
приходи в левове и валута – 
форми на разплащане, 
регистриране на касова 
бележка и др. 

2. Познава обектите на 
отчитане в 
предприятието 
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отчитане; 
2.4. Описва основните 
стопански операции за 
приходи и разходи, както и 
за тяхното счетоводно 
отчитане. 
3.1. Разпознава 
официалните парични 
знаци в левове; 
3.2. Различава 
отличителните знаци на 
фалшивите банкноти; 
3.3. Изчислява дължимата 
сума от клиенти с помощта 
на калкулатор, касов 
апарат или компютър. 

3.1. Използва баркод четец, 
устройство за разпознаване 
на фалшиви банкноти и 
други техни- чески средства 
при обслужване на клиенти; 
3.2. Приема суми в брой, като 
връща точно ресто или 
безкасово с посттерминално 
устройство от клиенти; 
3.3. Издава касова бележка; 
3.4. Следи за коректността на 
данните; 
3.5. Отчита ежедневно своя 
оборот на касовия апарат в 
касовата книга; 
3.6. Прилага етични норми на 
поведение. 

3. Обслужва клиенти 
при извършване на 
парични операции 

4.1. Разпознава 
официалните парични 
знаци на използва-ните 
валути в страната;  
4.2. Различава  
отличителните знаци на 
фалшивите банкноти на 
използваните валути в 
страната;  
4.3. Изчислява сделката по 
обменен курс. 

4.1. Извършва обмяната по 
прие-мането и предаването 
на парич-ните знаци в левове 
и валута; 
4.2. Издава касова бележка; 
4.3. Проверява коректността 
на данните; 
4.4. Прилага етични норми на 
поведение. 

4. Обслужва клиенти 
при обменни операции 
във финансови 
институции. 

5.1. Посочва образците на 
първичните документи за 
теглене и внасяне на 
парични суми от или по 
банкови сметки – 
нареждане – разписка и 
вносна бележка; 
5.2. Попълва първичните 
документи за теглене и 
внасяне на парични суми 
от/по банкови сметки; 

5.1. Прилага правилата за 
теглене и внасяне на парични 
суми в левове и валута от/по 
банкови сметки; 
5.2. Работи коректно и точно 
при получаване и плащане на 
парични суми; 
5.3. роявява съобразителност, 
като използва подходящи 
купюри при работа с парични 
средства; 

5. Обслужва парични 
операции в 
предприятието. 
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5.3. Посочва образците на 
първичните документи за 
внасяне и изплащане на 
парични суми по или от 
касата на предприятието–
Приходен касов ордер 
(ПКО) и Разходен касов 
ордер (РКО); 
5.4. Попълва ПКО и РКО за 
внасяне и изплащане на 
парични суми по или от 
касата на предприятието; 
5.5. Разпознава 
официалните парични 
знаци в левове и валута; 
5.6. Различава отличител- 
ните знаци на фалшивите 
банкноти в левове и 
валута. 

5.4. Прилага правилата за 
съхраняване на паричните 
ценности в предприятието; 
5. Обслужва парични 
операции в предприятието. 

 Дейности по отчитане на 
възнагражденията на 

работниците и служителите 

 

6.1. Изброява регистрите 
за отчитане на паричните 
средства в предприятието 
6.2. Изброява зискванията 
към материално- 
отговорните лица във 
връзка с паричните 
средства. 

6.1. Прилага правилата на 
документооборота на 
паричните средства по 
съставяне, сортиране, 
класиране, обработка, 
архивиране и съхранение на 
счетоводната документация; 
6.2. Прилага правилата за 
водене на регистрите за 
отчитане на паричните 
средства в предприятието; 
6.3. Записва в касова книга 
извършените касови 
операции за деня; 
6.4. Подпомага дейността на 
счетоводителя при 
осчетоводяване на касовите 
операции за деня; 
6.5. Приключва ежедневно 
касовата книга; 
6.6. Сравнява касовата 
наличност с наличността в 
касовата книга; 

6. Участва в отчитане 
на движението на 
паричните средства в 
предприятието. 
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6.7. Прилага правилата и реда 
за провеждане на 
инвентаризация на 
паричните средства 
6.8. Съдейства при 
провеждане на 
инвентаризации.  

7.1. Изготвя разчетно-
платежни ведомости 
ръчно или с помощта на 
специализиран програмен 
продукти; 
7.2. Съставя платежни 
документи по разчетно-
платежната ведомост – 
преводи към бюджета, 
НОИ, други дебитори, 
кредитори и др. 

7.1. Прилага нормативните 
актове по изготвяне на 
разчетно-платежни 
ведомости за заплати 
7.2. Спазва сроковете за 
изготвяне на разчетно-
платежната ведомост за 
заплати; 
7.3. Подготвя в срок 
необходимите данни за 
начисляване на заплати – 
справки за постъпили и 
напуснали работници и 
служители, отпуски, 
отработено време, аванси и 
др.; 
7.4. Предоставя разчетно-
платежната ведомост в 
счетоводството за 
осчетоводяване на 
начисленията за работни 
заплати; 
7.5. Изплаща работните 
заплати в брой или по банков 
път. 

7. Изготвя 
разчетноплатежни 
ведомости за заплати. 

8.1. Посочва образците и 
правилата за попълване 
(съставяне) на справките, 
свързани с изплатени суми 
на лица по трудови и 
извънтрудови 
правоотношения; 
8.2. Попълва образци на 
документи при 
пенсиониране на 
работници и служители; 
8.3. Попълва служебни 
бележки за изплатени суми 

8.1. Използва програмните 
продукти на държавната 
администрация за изготвяне 
на декларации и справки, 
свързани с възнагражденията 
на персонала и други лица; 
8.2. Прилага правилата при 
изчис- ления на болнични 
листове и придружителни 
формуляри, които се 
представят в НОИ, съгласно 
действащата нормативна 
уредба; 

8. Съставя справки, 
свързани с 
възнагражденията на 
лицата по трудови и 
извънтрудови 
правоотношения. 
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на лица по трудови и 
извънтрудови 
правоотношения 

8.3. Спазва сроковете, в които 
се представят декларации и 
справки по изплатени суми на 
лица по тру- дови и 
извънтрудови право-
отношения. 

 Работа с офис техника при 
изпълнение на служебните 

задължения 

 

9.1. Въвежда, обработва и 
архивира информация в 
програмни продукти, 
разпространявани от 
структури на държавната 
администрация – НАП, НОИ 
и др.; 
 
 

9.1. Прилага изискванията за 
използване, поддържане и 
опазва- не на офис техниката, 
с която работи; 
9.2. Използва калкулатор, 
телефон, факс, скенер, 
копирно оборудване, 
компютър; 
9.3. Прилага правилата за 
работа с компютър; 
9.4. Използва 
текстообработваща програма, 
електронна таблица, база 
данни; 
9.5. Използва комуникацията 
чрез интернет – получава и 
изпраща писма от и по 
електронна поща, намира 
информация. 

9. Изпълнява дейности, 
свързани с писмени 
комуникации, работа с 
компютър, офис 
техника и използва 
интернет. 
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, ПО 
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ 

 
№ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ/МОДУЛИ  БРОЙ 

ЧАСОВЕ 
 

  ОБЩО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

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

1. Предпиемачество 8 8 - 
2. Икономика 8 8 - 
3. Здравословни и безопасни условия на труд  8 8 - 
 Общ брой часове за раздел А.1. 24 24 - 
 Процент на учебните часове спрямо общия брой за раздел А.   8 %  
 РАЗДЕЛ А.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА    

1. Банково дело 8 8 - 
2. Счетоводство 8 8 - 
3. Финанси  8 8 - 
 Общ брой часовеза раздел А.2.: 24 24 - 
 РАЗДЕЛ А.3 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА    

1. Бизнес комуникации 8 8 - 
2. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ - I 8 8 - 
3. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ – II 8 8  
4. Обслужване на клиенти 4 4 - 
5. Работа с компютър и офис техника 2 2 - 
 Общ брой часове за раздел А.3. 30 30 - 

 Общ брой часове теоретична подготовка раздел А.2+раздел А.3. 54 54 - 
 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ    
 Учебна практика по раздел А.2.    

1. Банково дело  20 - 20 
2. Счетоводство 20  20 
 Учебна практика по раздел А.3.    

3. Бизнес комуникации 20 - 20 
4. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ - I 24 - 24 
5. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ – II 24 - 24 
6. Обслужване на клиенти 24 - 24 
7. Работа с компютър и офис техника 26 - 26 
 Производствена практика 64 - 64 
 Общ брой часове практическо обучение раздел А.2+раздел А.3. 222 - 222 
 Процент часове по практическо обучение раздел А.2+раздел А.3.   74 % 
 Общ брой задължителни часове от Раздел А. 300 78 300 

Б. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ     
 РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ОБЩО 60 16 44 

1. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ –I и II 60 16 44 
2. Касови валутни операции Наредба № 18 на БНБ – III и IV 60 16 44 
 ОБЩО А+Б 360 94 266 
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IV. Завършване и удостоверяване на професионалното 
обучение по рамкова програма А 

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

 придобиване на първа степен на професионална квалификация по 
професията 345060 “Касиер”, професионално направление 
„Администрация и управление“ 345 специалност 3450601 “Касиер”. 

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

345060 “Касиер”, професионално направление „Администрация и 
управление“ 345 специалност 3450601 “Касиер” в съответствие с 
Рамкова програма А съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 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 А 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 от 11.08.2016 г. 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 

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. 

 
 
 

 


