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Няма сериозен 
бизнес без 

компютри, интернет, 
специализиран 

софтуер, 
автоматизация и 

роботи, мобилни 
приложения, онлайн 

услуги. 



Професиите на бъдещето определено са насочени 
към сектора с най-бързо развитие - IT. 



Специалност „Икономическа информатика“ - STEM професия, която 
отговаря на съвременните тенденции в търсенето на кадри от пазара на 
труда. Професията дава образователен ценз, адекватен на изискванията 
на фирмите, които развиват своя бизнес в различни направления и 
използват високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. 



Обучението по професията „Икономист-информатик“ цели 
формирането на теоретични и практико-приложни познания в 
областта на икономиката, предприемачеството и  технически 

умения за работа с компютърна техника…



… култура при боравене с 
информация, както и използването 
на съвременни информационни и 
комуникационни технологии във 
всички сфери на икономиката.



• В целия си курс на обучение, 
вие ще получите знания за 
основни понятия, които се 
използват в базите данни, 
умения за моделиране на 
таблици, въвеждане и 
изтриване на данни, и 
компетентности свързани с 
извличане на данни от базата 
данни.



Основни цели

придобиване на практически познания за системи 
за управление на релационни бази данни;

придобиване на умения за създаване на база 
данни с релационния език SQL;

придобиване умения за решаване на практически 
задачи свързани с базите данни:

• моделиране на релационни бази данни;

• търсене и филтриране на данни в таблиците;

• изпълнение на заявки за извличане и промяна на данни.

развитие на абстрактно и логическо мислене;

придобиване на умения за работа със софтуер за 
управление на релационни бази данни.



В края на обучението си 
вие ще

● познавате системи за управление на бази данни;

● знаете начините за създаване на таблици и връзки 
между тях чрез графичен потребителски 
интерфейс и със средствата на език от високо ниво 
(SQL);

● умеете да моделирате релационни бази от данни;

● познавате възможности за търсене и филтриране 
на данни в таблици;

● умеете да изпълняват заявки от различен тип;

● умеете да проектирате самостоятелно или в екип 
модел на база данни;

● умеете да извършвате всяка от горепосочените 
точки в софтуерна среда.



И още, ще

• Усвоите знания за предприемачеството и 
предприемачите.

• Разберете и оцените ролята на предприемачите 
за развитието на икономиката.

• Използвате креативни методи за генериране на 
идеи и намиране на решения.

• Извършвате маркетингово проучване и 
изработване на рекламни материали за 
представяне на фирма.

• Разработвате и защитавате бизнес планове.

• Формирате умения за учредяване на фирма.

• Разработвате бюджет на фирмата.



И още, ще
• Усвоите основни правила на 

деловото общуване, невербално 
поведение, кореспонденция, 
бизнес етикет и етика.

• Можете да изготвяте справочно –
информационни документи –
писмо, доклад, информация, 
отчет, предложение, списък, 
справка, протокол и договор.

• Можете да изготвяте 
общоадминистративни 
документи – служебна бележка, 
удостоверение, пълномощно и 
декларация.

• Можете да изготвяте документи 
за кандидатстване за работа –
молба/заявление, автобиография, 
мотивация/мотивационно писмо 
и препоръка.



След завършване на 
образованието си, 
може да се 
реализирате в 
следните професии:

* Аналитичен специалист по 
програмно осигуряване на 
компютърни системи;

* Специалист с контролни функции, 
деловодство и архив;

* Специалист с контролни функции, 
човешки ресурси;

* Банков служител - въвеждане на 
данни;



* Специалист по снабдяване и 
пласмент;

* Оператор - въвеждане на 
данни;

* Мениджър екип;

* Специалист по маркетинг.



Какви умения и 
компетентности 
ще притежавате?

• * Анализиране и решаване на поставени 
задачи.

• * Използване на големи обеми от 
информация.

• * Прилагане на съвременни 
информационни технологии 
в управлението на бизнес процесите.

• * Работа в екип.



За младите хора в 
България избора на
професия 
Икономист –
Информатик 
е голяма крачка към 
успешна кариера в 
бъдещето. 






