
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 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 2020/2021г.  

 

3 специалности 

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

 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 

НИЕ ТЕ ОЧАКВАМЕ! 

Провеждане на тест по  

Български език и литература  
15  юни 2020г.  

Провеждане на тест по  

Мaтематика 
17  юни 2020г.  

 

6 проекта по Програма Еразъм+  

 

 „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 Sustainable 

Energy“,  КА229  



ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА 
 

Интензивно изучаван чужд език: Английски език  
 

 Възможности: 

 

Това е актуална специалност, която отговаря на 

изискванията на съвременните фирми, използващи 

високо интелигентни технологии и софтуерни 

продукти. Формира знания и умения в областта на 

приложението на информационните технологии в 

бизнеса. Това включва запознаване със спецификата 

на икономическите приложения на информатиката и 

информационните технологии, както и усвояване на 

спецификата на английския език в подобна област.  

Конкретните цели на обучение се  
изразяват в изисквания за: 

 
 

 Работи отлично с компютър и умее да ползва 

програмни продукти, както и съвременни 

технологии за изпълнение на икономически 

задачи;  

 Познава и прилага правилата за работа с всички 

устройства от конфигурацията на една 

компютърна система;  

 Работи с интернет, уеб технологии, графични 

пакети програми;  

 

Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА 

квалификациона степен – "Икономист-информатик" 

след завършен ХІІ клас; 

 Интензивен чужд език—английски език 

 Втори  чужд език — немски или френски език 
 
Реализация: 

 Специалисти по програмно осигуряване на 

компютърни системи, 

 администратори и проектанти на бази данни, 

системни администратори 

 специалисти по електронна търговия и 

електронен бизнес 

 специалисти по маркетинг 

НОВО! 

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. 

 ИКОНОМИКА и МЕНИДЖМЪНТ 
 

Разширено 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.  

 Разширено изичаван 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; 


