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Уважаеми клиенти, 

Предвид ситуацията с пандемията от ковид-19 предлагаме на Вашето внимание смислено 

използване на времето в къщи – под карантина, в неплатен отпуск, като Хоум офис. 

Обучението, което Ви предлагаме, се провежда смесена форма - в онлайн среда и като 

индивидуални присъствени консултации в клоновете по График – в края му като 

подготовка за изпита и при желание и необходимост от Ваша страна.  

Професионално обучение в клон Смолян 

Наименование на 

професия/специалност 

/модул/тема 

Акценти – важни теми 

в съдържанието 

Продъл- 

жителност 

Цена 

в лева 
Бележки 

Проф. „Програмист“/спец. 

„Програмно осигуряване“ 

Програмиране. Създаване на  

структурни програми с процедурен 

език.  

Алгоритми и структури от данни. 

Създаване на софтуер, използващ 

клиент-сървърни архитектури. 

Уеб програмиране.- 

Разработване на динамичен уеб сайт. 

660  уч.часа 1584 

Цената е при 

група от 

минимум 10 

участника. 

Проф. „Графичен 

дизайнер“/ спец. „Графичен 

дизайн“ 

Основи на дизайна. 

Основните принципи на композицията. 

Обработка на растерни изображения. 

техники  за обработка  на изображения 

със специализиран софтуер. 

Разработва концепция за дизайн. 

Оформление на печатни и електронни 

издания. WEB дизайн. 

960 уч.часа 1960 

Проф. „Оперативен 

счетоводител“/ спец. 

„Оперативно счетоводство“ 

Описва специфичните методи на 

счетоводната дейност. 

Прилага изисквания и нормативни 

актове  свързани със счетоводната 

дейност. 

Описва класификацията, формата и 

съдържанието на счетоводните 

документи. 

960 уч.часа 1800 

Проф. „Данъчен и 

митнически посредник“/ 

спец. „Митническо и 

данъчно обслужване“ 

Основни фундаментални знания по 

маркетинг, финанси, счетоводство и 

отчетност. 

Знания и практически умения в сферата 

на данъчно обслужване, митническо 

обслужване, валутен и митнически 

контрол. 

Умения за работа с отчетни документи 

и компютърна обработка на финансово-

счетоводни документи 

660  уч.часа 1320 

Проф. „Оператор на 

компютър“/ спец. 

„Текстообработване“  

 Операционни системи; 

 Интернет; Електронна поща; 

Текстообработка; 

 Делова кореспонденция; 

 Изготвяне на документи в офиса; 

Електронни таблици; Бази данни; 

 Изготвяне на презентации. 

300 уч.часа 660 
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„Електронна поща и 

интернет“ 

 Работа с Internet Explorer. 

 Съхраняване, разпечатване, изпращане 

на страница. Работа с електронна поща 

– регистрация, писане, изпращане на 

електронно писмо, получаване, 

отговаряне, препращане и изтриване. 

30 уч. часа 100 

Цената е при 

група от 

минимум 10 

участника. 

„Текстообработка (Word)“ 

 Характеристика на текстообработваща 

програма Word. 

 Въвеждане, редактиране, форматиране, 

копиране, преместване на текст. 

 Форматиране на документ. 

Форматиране на символи, параграфи. 

 Настройка на страница, предпечатен 

изглед и разпечатване. 

50 уч. часа 180 

„Компютърно 

счетоводство“ 

 Приложен програмен продукт за 

обработка на счетоводна информация. 

 Създаване на индивидуален 

сметкоплан, номенклатури. 

 Въвеждане на счетоводни операции, 

извеждане на справки, форми и отчети. 

60 уч. часа 300 

„Web дизайн“ 

 Създаване и редактиране на интернет 

страница 

 Работа със специални символи. 

Включване на изображения и 

хипервръзки.  Свързване на няколко 

страници. 

 Основни цели и задачи на CSS. Начини 

на добавяне в уеб страница. 

90 уч. часа 350 

„Създаване на статичен и 

динамичен уеб сайт“ 

 Проектиране на сайт. 

 Създаване на уеб страници. Включване 

на хипервръзки. Разработка на сайта 

off-line. 

 Публикуване на сайта на сървър. 

70 уч. часа 260 

„Работа с Photoshop“ 

 Работа с различните инструменти на 

Photoshop. Подготовка на изображения 

за уеб или печатна среда. Работа с 

шрифт и типография. 

 Корекции и манипулации на 

изображения. 

 Създаване на визии за дигитална и 

принт среда. 

60 уч. часа 220 

„Работа с CorelDRAW“ 

Комбиниране на графики. Векторна или 

растерна графика. Създаване на 

векторни изображения чрез използване 

на различен софтуер. Интерфейс. 

Настройки. 

60 уч. часа 220 
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