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№ Наименование на темата Дата час 

1. 

 

Предмет на дейност на фирмата. Основаване и история на фирмата. Структура на предприятието 

(организацията, фирмата) . Организационна схема на фирмата. Функции на различните отдели на 

предприятието (фирмата). Планиране и контролиране на дейността на предприятието (организацията, 

фирмата). Административни задържения на управленския и професионалния състав. 

02.02.2018 6 часа 

2 Организация на съвременното деловодство в предприятието (фирмата). Класификация на документите. 

ДОКУМЕНТООБОРОТ на предприятието (фирмата).  Осигуряване на необходимите условия за 

ефективна работа на ръководителя, като: организира и приема посетители,  насочва и потвърждава 

срещи, подготвя провеждане на съвещания,  води и оформя протоколи от срещите и съвещанията.  

05.02.2018 6 часа 

3. Учрежденски архиви. Архивиране и използване на електронни документи и електронен подпис. 

Архивиране и използване на автоматизирани информационни системи в предприятието (фирмата). 

Отговаря на електронни и телефонни запитвания.  

06.02.2018 6 часа 

4.  Документи, свързани със статута на институцията и кадрите - правилник, инструкция, наредба и 

указание. Подготвя, набира и проверява кореспонденцията, материали за презентации, брошури, 

публикации, отчети и др., сварзани с машинопис, диктовки, ръкописи, позвайки стенография и 

компютър. 

07.02.2018 6 часа 

5.   Документи, свързани със статута на институцията и кадрите  - разпореждане и длъжностна 

характеристика. Работа със справочно - информационни документи: служебна бележка и декларация. 

Работа със справочно - информационни документи: уверение и удостоверение (сертификат). Спазва 

изисквания за водене на деловодство и архивите и за оформяне на документацията, съгласно 

изискванията на ЕДСД. 

08.02.2018 6 часа 

6. Работа с организационно - разпоредителни документи: заповед и пълномощно Текстообработка на 

стопански писма в предприятието (фирмата). Текстообработка на вътрешнофирмена кореспонденция в 

предприятието (фирмата). Текстообработка на лични документи в предприятието (фирмата).  

Текстообработка на авторски трудове в предприятието (фирмата). 

09.02.2018 6 часа 



7. Работа със стандартизирани документи: бизнес формуляри в предприятието (фирмата). Работа със 

стандартизирани документи: телеграми и радиограми в предприятието (фирмата).Работа с електронна 

поща в предприятието (фирмата). Създава и поддържа компютърна информация - каталози. 

12.02.2018 6 часа 

8. Характеристика и анализ на счетоводните обекти на предприятието (организацията). Характеристика и 

анализ на счетоводните сметки на предприятието (организацията). Съставяне на счетоводни регистри и 

оборотни ведомости на синтетично и аналитично  ниво.Същност на годишния финансов отчет. 

Съдържание на годишния финансов отчет.  

13.02.2018 6 часа 

9. Организира и поддържа картотека с управленски решения и друга документация, следи за изпалнението 

на решенията и докладва за сроковете им. Съхранява протоколите от заседания и съвещания и прави 

справки по тях. 

14.02.2018 6 часа 

10. Комуникации извън офиса. Делови срещи в заведения.Изкуството да водим преговори. Спазване на 

задължителни изисквания при организирането на речта. Действието на юридическите актове – във 

времето, в пространството и по отношение на лицата.  

15.02.2018 6 часа 

 
 


