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ПГИ “Иван Илиев“  

Успешно завършилите   могат 

да заемат следните 

длъжности от група 2631 

„Икономист банково дело“: 

 Главен касиер; 

 Икономически съветник; 

 Икономически анализатор; 

 Икономист (банково дело, външна 

търговия, данъчно облагане, 

индустрия, организация и 

управление, социални грижи и 

подпомагане, социално 

застраховане, социално 

осигуряване, транспорт, туризъм, 

търговия, управление на 

персонала, финанси, обществени 

поръчки и др.); 

 Икономист; 

71 години Професионална  

гимназия по икономика 

Банково дело 

Врата към големия свят 

        „Иван Илиев“ 



След завършване на обучението по професията „Финансист“ 

завършващият ще притежава следните специфични компетенции: 

 работи с нормативни актове и работна документация в областта на банковото 

обслужване—съставя документи, контролира съдържанието на постъпилите документи, 

сортира, класира и архивира работна документация; 

 работи с банкови клиенти при разплащания в страната и в чужбина—работи с 

информационна система за банково обслужване, предоставя банкови извлечения за 

движението на паричните средства по банковите сметки , открива, класира и архивира 

досие на банков клиент; 

 работи с банкови клиенти по касови операции — приема и брои парични суми от/на 

клиенти, извършва обменни операции с валута; 

 работи с банкови клиенти по обслужване на влогове и депозити — открива и закрива 

сметки за влогове и депозити, консултира клиенти за лихвената политика на банката; 

 работи с банкови клиенти по отпускане на кредити—консултира кредитоискателя за 

необходимите за отпускане на кредит документи, обезпечение и гаранция, комплектува 

документите и ги предоставя в отдел на банката за становище и одобрение; 

 работи с банкови клиенти по обслужване на кредити; 

 работи с банкови клиенти по обслужване на сейфове, трезори и други услуги, 

предоставяни от банките. 

Завършилият специалността 

„БАНКОВО ДЕЛО” получава: 

 ТРЕТА степен на  

професионална квалификация; 

 професия: „ФИНАНСИСТ”; 

Срок на обучение: 5 ГОДИНИ. 

Изучавани учебни  

предмети от специфичната 
професионална подготовка 
(теория + практика): 

 Банково дело — 260 часа; 

 Финанси — 260 часа; 

 Мениджмънт—72 часа; 

 Счетоводство на предприятието — 108 

часа; 

 Банково счетоводство—116 часа; и др. 


