
 

Провеждане на НВО 7 клас: 

По български език и литература – 13.06.2023 г. 

По математика – 16.06.2023 г. 

Балът се образува от: 

• Утроен брой точки от НВО по Български 

език и литература. 

• Точките от НВО по математика. 

• Точките от оценката по Български език и 

литература в седми клас. 

• Точките от оценката по География и 

икономика в седми клас. 

Необходими документи за записване на 

класираните ученици: 

• Заявление за записване (по образец); 

• Оригинал на Свидетелството за основно 

образование. 

• Оригинал на медицинското свидетелство. 

 

Обявяване на резултати от НВО до 28.06.2023г. 

 I класиране II класиране III класиране 

Подаване 
на 
документи 

05-07 юли 
2023 

13-17 юли 
2023 

26-27 юли 
2023 

Класиране 
до 12 юли 

2023 
до 19 юли 

2023 
До 31 юли  

2023 

Записване 
13-17 юли 

2023 
20-24 юли 

2023 
01-02 август 

2023 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ предлага: 

✓  Качествено образование 

✓  Отлично чуждоезиково обучение 

✓  Професия, която може да 
практикувате веднага след 
завършване на средното 
професионално образование 
 

✓  Диплома и подготовка, които ще 
Ви позволят продължаване на 
образованието в престижни 
университети в България и Европа 
 

✓  
Свидетелство за професионална 
квалификация 

✓  
Извънучебни дейности и участие в 
клубове по интереси 

✓  Участие в международни проекти 

✓  Едносменно обучение 

 

 

Монтана 3400, 

бул. „Ал. Стамболийски“ №37 

тел. 096/300415 

www.fsg-montana.com 

fsg@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ 2023-2024 
 

 

 

 

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- 
МОНТАНА 

УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ! 

mailto:fsg@abv.bg


 

 

 

 

 

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ 

След завършване може да се реализирате като: 

• Икономист 

• Финансист 

• Мениджър в български и чуждестранни 

фирми 

• Предприемчивите могат да стартират и 

управляват собствен бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

След завършване може да се реализирате като: 

• Екскурзовод 

• Туроператор 

• Туристически агент 

• Различни позиции в хотелиерството и 

ресторантьорството 

• По-предприемчивите могат да създадат и 

управляват собствен туристически бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

След завършване може да се реализирате като: 

• Финансов ревизор 

• Данъчен инспектор 

• Митнически инспектор 

• Митнически сътрудник 

• Счетоводител 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

След завършване може да се реализирате като: 

• Офис мениджър 

• Мениджър-екип 

• Административен специалист 

• Асистент кореспонденция 

• Технически секретар 

 

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

И 

Срок на обучение: 5 години; 

Форма на обучение: дневна; 

Разширено изучаване на чужд език: 

Английски език. 


