
 

 

 

 

 

Условия за кандидатстване 

Бал  за класиране и за двете паралелки: 

 Формира се като сбор от следните 

елементи: 

 Брой точки от НВО по БЕЛ х 3 

 Брой точки от НВО по математика х 1 

 Оценките по информационни 

технологии и география и икономика 

от свидетелството за основно 

образование, превърнати по скала в 

точки 

Необходими документи: 

 Оригинал и копие от свидетелството 

за основно образование 

 Медицинско свидетелство (за 

професия „Приложен програмист“) 

 Заявление по образец 

Кампания по прием  

и записване на ученици 

 Подаване на документи за участие в 

приема  

От 05  до 07 юли 2021г. 

 Обявяване на списъците с приетите 

ученици  

До 13 юли 2021г. 

 Записване на приетите ученици 

До 16 юли 2021г. 

 Щастливи в настоящето, 

успешни в бъдещето! 

  

Средно училище 

„Христо Ботев“  

КОНТАКТИ: 

Обл. Враца, п.к.3320, гр. Козлодуй,  

ул. Аспарух №5 

Телефон: +35997380544 

Email: hr.botev.46@abv.bg 

  

   

 

Средно училище 

„Христо Ботев“ 

ПЛАН - ПРИЕМ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 
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 Профил „Предприемачески“ 

 Профилиращи предмети: 

Предприемачество и информационни 

технологии 

 Разширено изучаване на чужд език – 

английски език 

Профилирана подготовка в областта на 

икономическите науки, бизнеса и 

предприемачеството, знания и умения  за 

изготвяне на  бизнес план, владеене основите 

на счетоводството, мениджмънта и 

маркетинга. Обучението по 

предприемачество е много популярно и се 

радва на интерес и заради многообразието от 

извънкласни дейности, които се организират 

по темата в училището – инициативата 

«Мениджър за един ден», „Седмица на 

предприемачеството“ и др. 

 

Качесвеното образование  

е гаранция за успешна 

реализация! 

  

Професия „Приложен 

програмист“ 

 Направление „Компютърни науки“ 

 Разширено изучаване на чужд език – 

английски език 

Чрез професионалната подготовка 

учениците ще придобият компетентности за 

практическо прилагане на съвременни 

интернет технологии и приложения, умения 

за поддържане на  електронни платформи и 

уеб сайтове, за изпълняване на  

административни дейности, свързани с 

обработка на информацията, програмиране, 

софтуерно инженерство, отчетност и контрол, 

електронни магазини, управление на бази 

данни и др. 

Завършилите ученици ще се реализират 

професионално във фирми от ИТ сектора, 

софтуерни компании, сферата на 

търговските, банкови и електронни услуги, 

ще могат да стартират собствен ИТ бизнес. 

Училището предлага на 

своите ученици: 

 Модерна материална база.  

 Обучение с интердисциплинарен 

подход в технологичен и модерен 

STEM център, включващ 4 

компютърни кабинета и зала по 

природни науки,лаборатория по 

професионална подготовка,безплатен 

достъп до интернет в училищната 

сграда 

 Обновени зони за отдих и спортна база; 

 Едносменен режим на обучение; 

Училищен автобус; 

 Групи за занимания по интереси в 

тематични области: Дигитална 

креативност, технологии, изкуства, 

спорт и други; 

 Работа по международни проекти – с 

възможност за мобилности в 

европейски страни; 

 Гарантирана качествена подготовка и 

успешна реализация във ВУЗ – в 

България, европейски страни, САЩ. 

 

 

 


