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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ФИРМЕН МЕНИДЖЪР  

КОД: 345020 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ФИРМА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МЕНИДЖМЪНТ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

ШЕФ НА ФИРМА, ФИРМАДЖИЯ  

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация. В 
обучението по тази специалност се придобиват знания и умения за цялостна организация на дейността 
на организацията/предприятието – маркетинг, персонал, финанси, производство.  

 

   
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Фирменият мениджър организира дейностите в малки, средни и големи 
организации и предприятия от всички отрасли на стопанството. Той създава условия за 
здравословни и безопасни условия на труд на персонала. 
 

• Отговорности и задължения – Фирменият мениджър познава в детайли отрасъла, в който работи, 
предприятието. Организира и планира дейността и маркетинговата стратегия на предприятието, 
анализира, предлага и взема решения. Участва при търговски преговори, разработване на оферти и 
сключване на договори. Организира и участва в процесите на търговския обмен, представянето на 
дейността на предприятието пред настоящи и бъдещи партньори. Фирменият мениджър подписва 
документи. Анализира потребностите от наемане на персонал и участва в подбора и оценката на 
персонала. Контролира спазването на вътрешно фирмения ред, условията на труд, работното 
време, поведението по време на работа, нивото и качеството на обслужване. Контролира 
приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието и участва в 
управлението и анализа на финансово-икономическото състояние. 
 

• Възможно работно време – Работният ден на фирмения мениджър е с нормална продължителност 

в съответствие с Кодекса на труда.  

 

 

• Възможни контакти   – Контактува с партньори на фирмата – доставчици и клиенти, с персонала 
на предприятието, с държавни институции. 

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Фирмен 

мениджър“ http://www.mon.bg /– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии.  
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• Полезна информация – Фирменият мениджър работи предимно в офис, но част от дейността му се 

осъществява в производствените (складовите или други) помещения или извън предприятието. 

Той използва офис техника и приложни програмни продукти, свързани с изпълняваните от него 

дейности за планиране, организиране и управление на дейността на предприятието. Използването 

на чужд език подпомага контактите с чуждестранни търговски партньори . 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – в малки, средни и големи организации и предприятия от всички отрасли 

на стопанството. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на предприятието. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на фирмения мениджър се нуждае 

от адаптивност към променящите се изисквания по отношение на знанията, уменията и 

професионалните компетенции. Икономическите промени налагат непрекъснато повишаване на 

професионалната квалификация. В голяма степен от него зависи микроклимата в предприятието. 

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Фирменият мениджър познава характеристиките на 

отрасъла и използваните в производството суровини, материали и готови изделия, както и 

оборудването, обзавеждането и технологията на извършваните производствени дейности или 

услуги в предприятието. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 
� Сфера на дейност – Стопанско управление и администрация. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – В държавни и частни предприятия от  

преработващата промишленост, строителството, търговията, в сферата на услугите, като 

собственици на магазини и др. 

 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Ръководители в преработващата промишленост  

• Ръководители в строителството  

• Ръководители в търговията на едро и дребно 

• Ръководители на други услуги 

• Собственици на малки магазини 

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили квалификация по професията „Фирмен 

мениджър",  имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, 

организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно 

образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-

квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. 
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� Професионални  сдружения и организации -  
http://www.bra-bg.org/ - Българска ритейл организация, Първата българска асоциация на търговците на 
дребно. 
 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Фирменият мениджър трябва да притежава лидерски и 

предприемачески умения, прагматично мислене, комбинативност.  Да демонстрира увереност 

пред търговските партньори. Да има авторитет пред персонала и да спазва морално-етични норми 

на поведение. Фирменият мениджър трябва да проявява отговорност, инициативност и 

коректност. 

 

• Необходими знания и умения  –  Той трябва да е носител на предприемачески идеи,  да умее да 

управлява проекти. Да притежава организационни умения, умения за оценка на рисковете, оценка 

на възможните  последици при вземане на управленски решения и др. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

образование. Успешно положилите държавни изпити  по теория и практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

• Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални колежи. 

 

• Учебни предмети, които се изучават – Езикова и делова култура, Фирмено управление, 

Предприемачество, Бизнеспланиране и прогнозиране, , Финанси на фирмата, Икономика на 

предприятието, Мениджмънт на предприятието, Пари, банки, парична политика и др. 

 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - 

теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното образование 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 

 


