
 

 

 

 

Пълният курс на обучение за VIII-XII 

клас дава възможност за: 
 Полагане на държавни зрелостни 

изпити за придобиване на средно образование; 

 Придобиване на втора степен на 

професионална квалификация 

  „Сътрудник в малък и среден бизнес“ 

след полагане на изпити по: 

- Теория на професията по национална 

изпитна програма 

- Практика на професията по задания, 

определени от училището; 

 

 
 

 

Завършилият получава: 
 Диплома за средно образование; 

 Свидетелство за професионална 

квалификация 

„Сътрудник в малък и среден бизнес“ 

 

 

 

 

 

Придобилият тази специалност може: 
 

 да следи и анализира икономическите 

процеси и закономерности; 

 да използва нормативната уредба; 

 да управлява малките и средни фирми 

като проучва, прогнозира и ръководи в 

съответствие с пазарните изисквания; 

 да прилага два чужди езика - 

английски и руски; 

 да обработва с компютър 

информацията; 

 широка възможност за реализация. 

 

 

Прием за учебната 2022/2023 
Една паралелка - 26 ученици 

Дневна форма на обучние 

Срок на обучение - 5 години след завършен 

седми клас. 

 

Кандидатстване: 
Национално външно оценяване (НВО) – 

тестове по математика и български език и 

литература. 
 

Балообразуване: 
 Удвояване на резултатите от НВО  

 Балообразуващите оценки по 

география и икономика и информационни 

технологии, като оценките се трансформират 

в точки съгласно чл.9, ал. 10 от наредба №11 

на МОН 

 Максимален бал – 500 точки. 

 

 

 

 

 

 

157 години традиции и новаторство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СУ 

“Христо Ботев” 

Горна Малина 

ПРИЕМ 
за учебната 2022-2023 

година 

Професионално 

направление – 

Стопанско управление и 

администрация 

Професия – Сътрудник в 

малък и среден бизнес 

Специалност – Малък и 

среден бизнес 

 



 

 

 

 

Обучение по професия 
„Сътрудник в малък и среден бизнес“  

VIII-XII клас: 

 

Описание на специалността: 

 
Специалността има за цел учениците 

да усвоят основните теоретични и практични 

знания за управлението на малки и средни 

фирми в условията на пазарна икономика и 

приобщаването им към европейските норми. 

 

 Интензивният обем 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. 

 

 

Учебен процес: 
 

 Общообразователна подготовка, 

съгласно учебния план на средните училища; 

 Учебна и производствена практика; 

 Участие в национални и 

международни проекти; 

 Професионална подготовка:  

- микро и макро икономика: 

- обща теория на счетоводството; 

- икономика на предприятието; 

- информационни системи; 

- маркетинг, 

- организация и управление на 

предприятието; 

- финанси 

- право 

- бизнес комуникации на чужд език; 

- оперативен мениджмънт; 

- борси и борсови операции; 

- компютърен машинопис; 

- работа с компютър в предприятието; 

 

 

 

 

Учебния процес се води от 

квалифициранои учители и специалисти по 

общообразователна подготовка, 

включително и учители по програма 

„Заедно в час“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстване: 

 

Документите се подават от 05.07.2022 

г., съгласно графика на дейностите по 

приемането на ученици след завършено 

основно образование за учебната 2022/2023 

г. 

 

Необходима са следните документи: 

 

 Служебна бележка с резултатите от 

НВО - ОРИГИНАЛ 

 Свидетелство за завършено основно 

образование – копие и оригинал 

 Удостоверение за раждане на 

учиника. 

 Медицинско свидетелство издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика - 

ОРИГИНАЛ 

 Снимки – 2 броя 

 

Документите се подават в канцеларията на 

училището. 

 

Училището има 27-годишна традиция 

в професионалното икономическо 

образование. Училищната база е модерна и 

подържана, включваща 4 компютърни 

мултимедийни кабинета, библиотека, 

физкултурен салон, кабинети по всички 

учебни предмети, както и  технологичен, 

здравен и стоматологичен кабинет. 

 

За контакти: 

Канцелария: 0882821311 

 

 

 

 

 


