
Сайт на училището: 

www.pgiblg.com 

ПГИ “Иван Илиев“  

Завършилият курса на  

обучение може да заема  

следните длъжности: 

 Аналитичен специалист по 

програмно осигуряване на 

компютърни системи; 

 Специалист по маркетинг; 

 Специалист по снабдяване и 

пласмент; 

 Мениджър екип; 

 Специалист с контролни 

функции, деловодство и архив; 

 Специалист с контролни 

функции, човешки ресурси; 

 Оператор—въвеждане на данни; 

 Банков служител—въвеждане на 

данни. 

Директор: 0893 387 505 

Завеждащ административна служба: 

0893 387 503, 073/88 52 88 

ж.к. „Ален мак“,  

ул. „Борис Ангелушев“ 

2700 Благоевград 

E-mail:  pgi@ pgiblg.com  

Икономическа 
информатика 

Врата към големия свят. 

71 години Професионална  

гимназия по икономика 

        „Иван Илиев“ 



След завършване на обучението по професията завършващият ще  

притежава следните компетентности: 

 познава основните формати и методи за съхранение на данни в електронен 

вид; 

 умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява 

несъвместимости във формата и структурата на данните; 

 работи със специализирани програми за сканиране на документи и 

преобразуване в текст; 

 описва основните компоненти на база от данни и методите за свързване 

към тях; 

 ориентира се в структурата на определена база от данни, намира връзката 

между таблици и данни; 

 създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на 

информация в база от данни; 

 използва инструментите в програмите за електронни таблици за извличане 

на информация от база от данни; 

 изготвя справки, отчети и презентации от информация в база от данни и 

електронни таблици в различни формати; 

 извършва операции с данни през екранните форми на специализирани 

програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса; 

 генерира справки и отчети със средствата на специализираните програми 

за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса; 

 умее да архивира и възстановява информация в база от данни. 

     

Завършилият специалността 

„ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 

получава: 

 ТРЕТА степен на  проф есионална  

     квалификация; 

 професия:  

    „ИКОНОМИСТ—ИНФОРМАТИК”; 

    Срок на обучение: 5 ГОДИНИ. 

Основни изучавани учебни  

предмети—професионална 

подготовка: 

 Счетоводство на предприятието; 

 Икономическа информатика ; 

 Програмиране и алгоритмични  езици; 

 Функционални и приложни програми; 

 Компютърни архитектури и 

операционни системи. 


