
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

е-mail: fsgdobrich@gmail.com  

Финансово-
стопанска гимназия 

“Васил Левски” 

Училище с минало, настояще и бъдеще! 

ПРИЕМ  

след завършен VII клас  
за учебната 2022/2023г.  

 

4 специалности 

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

 

на дейностите по приемането на ученици след 

 завършен VII клас за учебната 2022-2023 

НВО по Български език и литература  14 юни 2022 г.  

НВО по Мaтематика 16 юни 2022 г.  

Обявяване на резултатите от НВО.  До 28 юни 2022 г., вкл.  

Подаване на документи за приема на 

ученици 
05-07 юли 2022 г., вкл.  

Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране или подава-

не на заявление за участие във втори 

етап на класиране  

13-15 юли 2022 г., вкл.  

Записване на втори етап на класира-

не  
21-22 юли 2022 г., вкл.  

Подаване на документи за участие в 

трети етап на класиране  
26 -27 юли 2022 г., вкл  

Записване на трети етап на класиране  01-02 август 2022 г., вкл.  

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

Разширено изучаван чужд език: Немски език  
 

 Възможности: 

Данъчният и митнически посредник обслужва и консултира 

физически и юридически лица за тяхната митническа и 

данъчна документация, задължения, отговорности и после-

дици от принудителното изпълнение на данъчните взема-

ния. Данъчният и митнически посредник приема, обработ-

ва и съхранява митнически и данъчни документи, извършва 

подготовка и проверка на документи за данъчна регистра-

ция, начислява и събира митни сборове и др.  

Конкретните цели на обучение се изразяват в 

изисквания за: 

 

 Придобиване на бизнес  умения и социална компе-

тентност; 

 Познава и прилага правилата за работа с всички 

устройства от конфигурацията на една компютърна 

система;  

 Успешно прилагане на познанията по бизнес-чужд 

език, международно търговско право и  междуна-

родни плащания в митническата дейност 

 Осчетоводяване на стопанските операции в митни-

цата, чрез използване на програмни продукти. 

 

Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА квалифика-

циона степен – "Данъчен и митнически посредник“ 

след завършен ХІІ клас; 

 Разширено чужд език— немски език 

 Втори  чужд език — английски език 
 
Реализация: 

 Изпълняват функциите свързани с контрол, уп-

равление и отчитане, присъщи за отговорностите 

на митническата и данъчната администрация.  

 Имат широко поле на професионална реализация 

в областта на публичния сектор „Агенция митни-

ци”, НАП, НОИ и във всички останали области 

на държавния и частния сектор на икономиката.  

 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 



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 про-

дукти. Формира знания и умения в областта на при-

ложението на информационните технологии в бизне-

са. 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 техно-

логии за изпълнение на икономически задачи;  

 Познава и прилага правилата за работа с всички 

устройства от конфигурацията на една компю-

търна система;  

 Работи с интернет, уеб технологии, графични 

пакети програми;  

 

Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА квалифи-

кациона 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 елект-

ронен бизнес 

 специалисти по маркетинг 

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 счетоводс-

твото, Търговския закон, Международни и нацио-

нални счетоводни стандарти; 

 Отчитат дейността на предприятието ръчно и авто-

матизирано (с компютър), като работят със счетово-

ден програмен продукт; 

 Оформят, попълват и осчетоводяват всички доку-

менти, необходими за осъществяване дейността на 

предприятието; 

 Анализират финансовото състояние на фирмата; 

 Ефективно ползват компютърна техника и програм-

ни продукти в областта на счетоводството. 

 
Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА квалифика-

ционна 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. 

 ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 
 

Разширено изучаван чужд език: Английски език  
 

Възможности: 
 
 

По време на своето обучение учениците усвояват зна-

ния, свързани с управлението и създаването на уеб 

сайт, основни програмни езици, базите от данни, начи-

ните за онлайн разплащания, графични програми за 

създаване на изображения (анимирани изображения, 

бутони, логота и банери), икономика на предприятие-

то, финанси, счетоводство, маркетинг.  

 
Конкретните цели на обучение се  

изразяват в изисквания да: 
 
 

  Създаване и поддържане на електронни платфор-

ми за търговия 

 Работа с графични програми 

 Работа с електронен подпис и електронни пари 

 Същност на Epay 

 Използване на оторизирани програми за максимал-

на защита на данни 

 Икономика, счетоводство, финанси и право  

 

Показатели: 
 

 Възможност за придобиване на ТРЕТА квалифика-

ционна степен - професия “Организатор интернет при-

ложения” след завършен ХІІ клас.  

 Разширено изучаван чужд език—  английски език 

 Втори  чужд език — немски език 

 

Реализация: 
 

 Организатор интернет приложения 

 Фирми от IT сектора 

 Софтуерни компании 

 В сферата на услугите 

 Счетоводни къщи и банки 

 Администриране на електронни магазини  
 

 


