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ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА 

 СЛЕД  ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ - VІІ  КЛАС 

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ-

ИНФОРМАТИК 



ПРОФЕСИЯ: 

ИКОНОМИСТ-

ИНФОРМАТИК 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:  5 години  

 

 РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

 

 
 



Учениците формират знания и 
ключови компетентности в 

следните области: 
Завършилите профила ще придобият умения 

в областите:  

графичен дизайн,  

компютърни анимации,  

художествени оформления,  

предпечатна подготовка,  

изготвяне на рекламни материали. 

 

Обучението  в паралелка с изучаване на професия 

ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 

Ви осигурява качествена подготовка не само в 

сферата на информатиката и информационните 

технологии, но също така профилирана подготовка 

по: 

 Английски език  

 Биология и ЗО.  

 Немски език – втори чужд език 

 

ПРОФЕСИЯ: 

ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 



Какво умее 

информатикът? 

 Да работи с всички устройства от конфигурацията на компютърните 
системи, периферни устройства и компютърни мрежи, като познава 
тяхното принципно устройство, действие, техните възможности  и 
приложения.  

 Да инсталира и администрира необходимия системен и приложен софтуер 
за работа с компютърни системи.  

 Да използва средства за диагностика и отстраняване на компютърни 
вируси, средства за защита на информацията и средства за архивиране. 

 Да използва мрежова среда за решаване на конкретни управленски и 
икономически  задачи. 
 

 

 

 

 



            Възможности за професионална 
реализация  

 Избор за кариера в най-бързо развиващия се и най-

високо платения сегмент от пазара на труда.  

 Специалистите в сферата на високите технологии 

намират реализация лесно и са високо ценени от 

всички работодатели, независимо от сферата на 

дейност. 

ПРОФЕСИЯ: 

ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 



ЗАЩОТО  има: 

 квалифицирани 
преподаватели  

 специализирани кабинети по 
информационни технологии 

 нови класни стаи с LCD,  

 интерактивни дъски,  

 Wi-Fi 

 много добре изградена 
спортна инфраструктура 

 непосредствена близост с 
градската транспортна 
инфраструктура 

 

 

ЗАЩО избирам  

„Никола Войводов“?  

ПРОФЕСИЯ: 

ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 



Александър Иванов 
Випуск 2014 
Завършил в Икономически 
университет – Варна 
Специалност: Бизнес 
информационни системи 
 

Аз съм Александър Кръстев. 

Завърших СУ “Никола Войводов“ 

през 2014г. и в момента работя във 

фирма „ Ардес ИТ“ ЕООД – Варна 

на длъжност уеб мастер. 

Благодаря на СУ “ Никола 

Войводов“  за успешния старт, 

който ми даде. За това, че ме научи 

на дисциплина и отговорност и ме 

изгради като човек в едни от най-

важните за мен години.  

Това нямаше да е възможно без 

всеотдайните ми и любящи 

учители, на които съм безкрайно 

благодарен. Те ще останат в 

съзнанието ми като личности за 

пример. 

 



Христина Евгениева, ученичка в Х „а“ клас, 

професия Икономист-информатик в СУ ”Никола 

Войводов”, споделя: 

“Една от мечтите ми е да стана IT 

специалист. 

Специалността, която изучавам в училище,  

ще постави основите за осъществяване на 

мечтата ми.  

Тя ще подпомогне бъдещото ми развитие в 

тази област, като ми даде базовите знания 

и умения за тази професия.” 

 



Училищни проекти и 

партньори 

Проект по ОП НОИР „Образование за утрешния ден“ 

Проекти по образователна система „Еразъм +“ 

Утвърдени работни практики с фондация Телерик 
Академи 

Националния център за безопасен интернет 

Занимания по интереси  - СТЕМ  
 

 

                                               

                                                                            

ПРОФИЛ: 

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ 

НАУКИ 



Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ  

Удвоеният резултат от НВО по Математика  

                       +   
 оценките от Свидетелството за основно 

образование по:   

     Информационни технологии и Чужд език 

БАЛООБРАЗУВАНЕ  

ПРОФЕСИЯ: 

ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 



 

Моят поглед в бъдещето! 

 

За контакти:  гр. Враца, кв. Дъбника,  

тел. 092 / 62 14 68,   

e-mail: sou_n_voivodov@abv.bg 

http://su-nikola-voivodov.org/ 
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