
 

15 

1111 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       150  ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

 

 

  

 

 

 

1115 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”  
С.  Г ОР Н А МА Л И НА  

 

2131 с. Горна Малина 
ул. „Двадесет и 
четвърта” 18 
тел: 0882 821 311   
факс: 0882 821 027 
email: botevm@mail.bg 
www.botevgm.net 

опит  

иновации  

отговорност  

професионализъм  

ОПИТ  
ИНОВАЦИИ  
ОТГОВОРНОСТ  
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  
 

 

СОУ „Христо Ботев”  има 

деветнадесетгодишна традиция в 

професионалното икономическо 

образование. Училищната база е 

модерна и поддържана и включва 

четири компютърни кабинета, 

библиотека, физкултурен салон, 

кабинети по всички учебни 

предмети, както и  технологичен, 

здравен и стоматологичен 

кабинет. 

 

Учебният процес се води от 

квалифицирани учители и 

специалисти по 

общообразователна подготовка, 

включително и учители по 

програма „Заедно в час“ 

 

Преподавателите по 

професионална подготовка са с 

доказан през годините 

педагогически опит, както и с 

практика в реалния бизнес. 

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”  
С.  Г ОР Н А МА Л И НА  

Време е да вземеш решение 
 
Специалност  “Малък и среден бизнес“ 

Прием за учебната 2015 – 2016 година 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ  

 

• ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

• ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

• МИКРОИКОНОМИКА 

• МАКРОИКОНОМИКА 

• МАРКЕТИНГ 

• ФИНАНСИ 

• ПРАВО  

• СЧЕТОВОДСТВО 

• ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

• ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Сътрудник в малък и среден бизнес 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВ ЛЕНИЕ СТОПАНСКО УПРА ВЛЕНИЕ И АДМИН ИСТРАЦ ИЯ  

Специалността има за цел учениците да усвоят 

основните теоретични и практически знания за 

управлението на малки и средни фирми в 

условията на пазарна икономика и 

приобщаването им към европейските норми. 

Интензивният обмен на стоки и работна сила 

изисква висок професионализъм от 

специалистите в страната. 

Нашите ученици са утрешни 

банкери, финансисти и 

индустриалци. Те защитават 

професията „Сътрудник в 

малък и среден бизнес“ като 

специалисти с нова култура на 

управление, широка 

икономическа, езикова и 

компютърна грамотност. 

Ефективно решение за успешно кариерно развитие 

С ПРИДОБИВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯ  ЩЕ 

МОЖЕТЕ:  

 Да следите и да анализирате 

икономическите процеси и закономерности; 

 Да използвате нормативната уредба; 

 Да проучвате пазара; 

 Да прогнозирате продажбите; 

 Да ръководите в съответствие с пазарните 

изисквания малки и средни фирми; 

 Да прилагате два чужди езика - английски и 

руски език; 

 Да използвате широк набор от компютърни 

програми за обработка на информация. 

УСЛОВИЯ ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯ :  

Пълният курс на обучение е 4 

години след завършен VIII 

клас. Придобиването на втора 

степен на професионална 

квалификация е възможно 

след полагане на изпити по: 

 

• Теория на професията по 

национална изпитна програма; 

• Практика на професията по 

задания, определени от 

училището. 

ПРИ ЗАВЪРШВАНЕТО СИ ПОЛУЧАВАТЕ:  

 Диплома за средно образование; 

 Свидетелство за втора степен на 

професионална квалификация „Сътрудник в 

малък и среден бизнес“ 

 Широки възможности за реализация в 

различни професионални сфери. 

 

УСЛОВИЯ  

За учебната 2015 - 2016 година 

ще се осъществи прием по 

документи: 

1.  Една профилирана паралелка 

от 26 ученици 

2.   Една непрофилирана 

паралелка от 26 ученици 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

 Заявление за участие в 

класиране с конкурс по 

документи; 

 Свидетелство за 

завършено основно 

образование 

Документите се подават в 

канцеларията на училището 

след 15.06.2015г., съгласно 

графика на дейностите по 

приемането на ученици в 

държавни и общински училища 

за учебната 2015/2016г. 
 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ  

 Утроена оценка по 

математика; 

 Оценката по география; 

 Оценката по български език 

и литература. 

 
КАНДИДАТСТВАНЕ  

телефон :   

0882 821 311 


