
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 058 600 143; 600 144; 600 171 
web: fsgdobrich.org  

е-mail: fsgdobrich@mail.bg   

Финансово-
стопанска гимназия 

“Васил Левски” 

Училище с минало, настояще и бъдеще! 

ПРИЕМ  
след завършен VII клас  
за учебната 2018/2019г.  

 

4 специалности 

Aдрес:  9300 гр. Добрич 
ул. “Генерал Гурко”  № 1 

 

Провеждане на тест по Български език 

и литература  
21 май 2018 г.  

Провеждане на тест по Мaтематика 23 май 2018 г.  

Подаване на документи за приема на 

ученици 
20—26 юни 2018 г.  

Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране или подаване 

на заявление за участие във втори етап 

на класиране  

04—06 юли 2018 г.  

Записване на втори етап на класиране  13—17 юли 2018 г.  

Подаване на документи за участие в 

трети етап на класиране  
20—24 юли 2018 г.  

Записване на трети етап на класиране  27—30 юли 2018 г.  

на дейностите по приемането на ученици след 

завършен VII клас за учебната 2018-2019г 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 

НИЕ ТЕ ОЧАКВАМЕ! 

ИКОНОМИКА и МЕНИДЖМЪНТ 
Интензивно изучаван чужд език: Немски език  

 
Възможности: 
 
 

Обучаемият може да организира и отчита фирмената 

дейност на съвременното предприятие чрез 

достиженията на новите информационни технологии. 

Включва се в работата на Учебно-тренировъчна 

фирма.  

Конкретните цели на обучение се  
изразяват в изисквания да: 

 
 

 Познание и умение за работа в предприятия от 

частния и публичния сектор в различните му 

структурни подразделения; 

 Оформяне, попълване и осчетоводяване на 

необходимите документи по дейността на 

фирмата; 

 Набиране на информация за пазара, анализиране 

на финансовото състояние на фирмата; 

 Ефективно ползване на компютрна техника и 

програмни продукти; 

 Подготовка за вземане на решение и участие в 

контрола върху дейността на предприятието. 

 
Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА 

квалификационна степен - професия “Икономист 

мениджър” след завършен ХІІ клас.  

 Интензивен чужд език— немски език 

 Втори  чужд език — английски или френски език 

 

Реализация: 
 

 Икономисти;  

 Финансисти;  

 Счетоводители; 

 Ръководители на човешки ресурси; 

 Бизнес аналитици и др. във всяко  предприятие;  

 Опит и познания за стартиране и управление на 

самостоятелен бизнес; 

 Икономист организация и управление; 

 Икономист организация на труда. 



БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

Интензивно изучаван чужд език: Английски език  

 
 Възможности: 

 

Обучаемият придобива знания и умения за работа 

като офис-мениджър в бизнес-офисите. Може да 

участва в процеса на организационната, деловата и 

фирмената дейност като използва съвременни 

средства за комуникации. 

 
 

Конкретните цели на обучение се  
изразяват в изисквания за: 

 
 

 Познание и умение за работа в предприятия от 

частния и публичния сектор в различните му 

структурни позразделения; 

 Оформяне и попълване на необходимите 

документи по дейността на фирмата; 

 Ефективно ползване на офис-техника и 

програмни продукти. 

 
 
Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА 

квалификациона степен – "Офис-мениджър" след 

завършен ХІІ клас; 

 Интензивен чужд език—английски език 

 Втори  чужд език — немски или френски език 
 
Реализация: 

 Административен секретар; 

 Асистент кореспонденция; 

 Секретар; 

 Секретар машинописец; 

 Секретар стенограф; 

 Секретар машинописец и стенограф; 

 Технически секретар; 

 Специалист държавна администрация. 

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 
 

Интензивно изучаван чужд език: Английски език  

 
 

Възможности: 
 
 
 

Обучаемият придобива основни знания в областта на 

икономиката, мениджмънта и счетоводството. Същият 

ще притежава умения за работа в счетоводния отдел на 

фирмата. 

 

Конкретните цели на обучение се  
изразяват в изисквания да: 

 
 

 Водят текущо и приключват периодично дейността 

на фирмите в съответствие със Закона на 

счетоводството, Търговския закон, Международни и 

национални счетоводни стандарти; 

 Отчитат дейността на предприятието ръчно и 

автоматизирано (с компютър), като работят със 

счетоводен програмен продукт; 

 Оформят, попълват и осчетоводяват всички 

документи, необходими за осъществяване дейността 

на предприятието; 

 Анализират финансовото състояние на фирмата; 

 Ефективно ползват компютърна техника и 

програмни продукти в областта на счетоводството. 

 
Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА 

квалификационна степен “Счетоводител" след завършен 

XII клас; 

 Интензивен чужд език—английски език 

 Втори  чужд език — немски или френски език 

 
Реализация: 
 

 Оперативен счетоводител; 

 Младши счетоводител; 

 Старши счетоводител; 

 Ревизор; 

 Одитор. 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

Интензивно изучаван чужд език: Немски език  

 
Възможности: 
 
 

Обучаемият получава специализирана подготовка в 

областта на публичните и корпоративните финанси, 

външно-търговските отношения, данъчната и 

митническата администрация, която дава възможност за 

реализация в сферата на митническите агенции и 

данъчната администрация.  

Конкретните цели на обучение се  
изразяват в изисквания да: 

 
 

 Придобиване на бизнес–умения и социална 

компетентност;  

 Работа със съвременна офис–техника и 

ефективно ползване на компютри и програмни 

продукти;  

 Успешно прилагане на познанията по бизнес-

чужд език, международно търговско право и 

международни плащания в митническата 

дейност;  

 Осчетоводяване на стопанските операции в 

митницата чрез използване на програмни 

продукти. 
 
Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА 

квалификационна степен “Данъчен и митнически 

посредник” след завършен ХІІ клас;   

 Интензивен чужд език— немски език 

 Втори  чужд език — английски или френски език 

 
Реализация: 
 

 Инспектор митнически документи; 

 Митнически инспектор; 

 Митнически сътрудник; 

 Финансов ревизор; 

 Данъчен инспектор. 


