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Оперативнапрограма
„Развитиеначовешкитересурси”

Инвестиравъввашетобъдеще!

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И

НАУКАТА



Практика на ученици по проект „Ученически 
практики“ от Професионална гимназия по 

икономика „Алеко Константинов“  

 



 

 

Участници в проект  

„Ученически и студентски практики“   

бяха 15 ученици от Х А клас,  

Специалност Оперативно счетоводство,  

Професия Оперативен счетоводител,   

  навършили 16 години. 

Наблюдаващ учител: Kрасимира Боюклиева 
 



Партньор 

 

 фирма 

“Пневматика-Серта” АД 

 

Наставник:Светлана Ташева Стоянова 



Пневматика-Серта е акционарено 

дружество с утвърдено име в 

България и на международния 

пазар. Възникнало като 

Машиностроителен завод 

Пневматика, дружеството има 40-

годишен опит в производството на 

хидравлични и пневматични 

цилиндри и днес то е изцяло 

собственост на SERTA – Франция и 

част от Група VENSYS лидер на 

европейския пазар в тази 

индустриална област. 

Основните приоритети на работа са 

синтезирани в думите качество, 

цена, срокове. Изградена е система 

на пълно съответствие на 

организацията и процедурите за 

работа между френските заводи на 

SERTA и българския завод 

Пневматика-Серта. 



Във фирмата работи енергичен екип от професионалисти  

със значителен опит в работата си. 

 

Той ни помогна да реализираме основните цели на проекта:  

 

• подобряване на качеството на професионалното образование и обучение ;  

• улесняване на достъпа от училището към работното място за  

успешна реализация на трудовия пазар;  

• подпомагане за успешно реализиране в областта на малкия и среден бизнес. 

 

 



 

 

Практиката от 240 часа се  проведе в две групи с периоди: 

•17 ноември 2014 г. до 20 май 2015 г. 

•28 януари 2015 г.до 20 май 2015г.  

 
Целта бе:  

 
1.Усъвършенстване и надграждане на професионалните 
практически умения на реално работно място.  
2.Усъръвшенстване на уменията, тясно свързани с изучаваната 
специалност. 
3.Придобиване на специфични практически умения, свързани 
със счетоводството и отчитане на стопанската дейност на 
реално работещо на пазара предприятие 

 
 
 
 

 



Извършвани дейности по време на практиката 
 

 

Запознаване с дейността на фирмата 

Завеждане на входяща и изходяща кореспонденция 

Обработка на фактури 

Обработка на заявки 

Изготвяне на оферти 

Продажби на билети 

Изготвяне на ведомости 



Резултатите за нас са: 

 

●повишаване на професионалните               ●умения за работа в екип 

  компетенции 



• мотивация за 

реализиране 

• стремеж към висока 

информираност и  

усвояване на новости в 

професията 


