
ПРОФЕСИЯ 

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 от професионално направление Приложна 

информатика с разширено изучаване на 
чужд език (английски) - 26 ученици. 

 Професионални компетенции и умения за 

използване на съвременни интернет и уеб 

технологии; 

 Поддръжка на електронни платформи и  

сайтове; 

 Ключови компетентности за 

професионално развитие (обработка на 
информация, отчетност, контрол,, 

управление на бази данни, функционални 
приложни програми и др.); 

 Електронна търговия и банкиране; 

 Разширено чуждоезиково обучение; 

 Европейско приложение към 

свидетелството за професионална 

квалификация; 

 Легитимно право за продължаване на 

образованието във всички учебни 

заведения в България и чужбина. 

 

 

ГРАФИК 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 

Подаване на документи за учас-

тие в приема на ученици по На-

редба № 10 от 01.09.2016 г. 

03 - 07.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на първи етап на 

класиране 
до 13.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за учас-
тие във втори етап на класиране 

до 16.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на втори етап на 

класиране 
до 20.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на втори етап на класиране 
до 22.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на записалите се уче-

ници и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 
23.07.2020 г. 

Подаване на документи за учас-

тие в трети етап на класиране 

24.07 -27.07.2020 г. 

вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на трети етап на 

класиране 

29.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на трети етап на класиране 
30.07.2020 г. 

Обявяване на записалите се уче-

ници и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

03.08.2020 г. 

Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване 

до 10.09.2020 г. вкл.  

Утвърждаване на осъществения 

държавен план прием до 14.09.2020 г.  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Фирми от ИТ сектора; 

 Административно обслужване на 

граждани; 

  Банкови услуги; 

 Електронна търговия; 

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

 Удвоеният брой  точки от изпита за 

кандидатстване по Български език и 

литература; 

 Удвоеният брой  точки от изпита за 

кандидатстване по Математика; 

 Оценката по Информационни технологии 

от Свидетелството за основно 

образование; 

 Оценката по Английски език от 

Свидетелството за основно образование. 



ПРОФЕСИЯ 
ОРГАНИЗАТОР 

ИНТЕРНЕТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Back Panel Heading 

YOUR LOGO HERE 

3200 гр. Бяла Слатина 

ул. „Климент Охридски“, № 36 

Директор: Тел. 0915 / 8 32 65  

Канцелария: тел.  0915 / 8 20 81  

e-mail: sou_bsl@abv.bg 

ПРИЕМ 2020/2021 

ПРИЕМ 2020/2021 ПРИЕМ 2020/2021 


