
(МАКСИМАЛЕН БАЛ - 500 )

Удвоените точки 

 от тест по :  

(max 100) 

Точките от оценката  

в свидетелството по:  

(max 50) 

Икономическа информатика БЕЛ  Математика  БЕЛ  ИТ 

Оперативно счетоводство БЕЛ  Математика  БЕЛ  География  

Икономика и мениджмънт  БЕЛ  Математика  БЕЛ  География  

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ на Националното външно оценяване по  

Български език и литература – 15 юни 2020г.    Математика — 17 юни  2020г.   

֍ Икономисти 

֍ Финансисти 

֍ Счетоводители 

 Дневна форма на обучение;  

 Срок на обучение - 5 години;  

 Подготовка, гарантираща успешно 

представяне на държавните 

зрелостни изпити;  

 Интензивно изучаване на английски 

език или разширено на немски език;  

 Трета степен на професионална 

квалификация;  

 Овладяване на съвременни 

софтуерни продукти;  

 Близки до практиката модели на обучение: 

Учебно предприятие, инициатива “Мениджър 

за един ден”; Практики в бизнес компании;  

 Работа по международни проекти 

 Практика в чужбина 

֍ Оперативен счетоводител 

֍ Асистент кореспонденция 

֍ Ръководители на човешки ресурси 

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни 

области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото 

търсене на икономист-информатици със средно 

образование, които да могат да се включат успешно, с добри 

предложения за софтуерни решения, в отговор на 

икономически проблеми. Те са специалистите, които 

координират технологичните аспекти на работата с 

оперативните мениджъри.  



 

на дейностите по приемането на ученици след 

завършен VII клас за учебната 2020-2021г. 

В момента училище работи по 6 

международни проекта по програмата  

Еразъм+: 4 проекта по Ключова дейност 2 – Проекти за 

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“,  

и 2 проекта по Ключова дейност 1, сектор „Училищно 

образование“ и сектор “Професионално образование и 

обучение“ 

 

 „The use of Google Tools and Mobile Apps in the 

Teaching- learning Process“, KA201 

 „Готови за бъдещето“, KA101 

 „Бизнес и професионални умения за млади 

български икономисти“, KA102 

 „Save our Seas“, KA229 

 „Together against discrimination“, KA229 

  „Scientific Concepts In The Production Of Sus-

tainable Energy“,  КА229  

 

Училище — посланик на Европейския парламент за 2018г.  

 

Провеждане на тест по  
Български език и литература  

15  юни 2020г.  

Провеждане на тест по  
Мaтематика 

17  юни 2020г.  


