
Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ - Русе 

ПРИЕМ В VIII КЛАС  

ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, 
Предстои да вземете важно решение - избор на професия или на профил, както и избор на училище. 
Всички си задавате въпроси като: 

Какъв искам да стана? 
Какви са моите силни и слаби страни? 
Къде и как да осъществя мечтите си? 

Изборът на кариера е изключително важен, защото през следващите 5 години ще изучавате задълбочено една сфера от човешкото 
познание. В нашето училище това е сферата на икономиката. 
Ако имате идея да се осмелите да развиете собствен бизнес, да участвате и надграждате семеен бизнес, да се включите във вече 
изграден бизнес, то Ви е необходима добра подготовка. Ще я намерите при нас! 
Ще се радваме да Ви помогнем да придобиете знания и да развиете умения в тази област. Нямаме търпение да споделите с нас 
Вашите идеи за по-добро бъдеще на Русе и на България! За да постигаме високи резултати, особено важни и ценни за нас са 
следните качества: 

 любознателност и ученолюбивост; 
 целеустременост и амбициозност; 
 трудолюбие и изява на творчески идеи; 
 дисциплина и лична отговорност. 

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ! 

Приемни изпити: 
 национално външно оценяване (НВО) по български език и литература; 
 национално външно оценяване (НВО) по математика 

Балообразуване: 
сбор от удвоения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, удвоения резултат от 
националното външно оценяване по математика, оценките по български език и литература и по математика, изучавани в VII 
клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на 
резултатите от обучението на учениците. 



 

VIII
A 

Специалност „Икономика и мениджмънт“ 

Професия: Икономист 

Степен на професионална квалификация: трета 
Форма на обучение: дневна 
Срок на обучение: 5 години 
Брой паралелки: 1 
Общ брой ученици: 26 
Интензивно изучаване на английски език: в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 4 часа седмично 
Изучаване на немски език като втори чужд език от IX клас 

Знания и умения 
 прилагане на съвременни технологии за управление на малки и средни предприятия; 
 набиране и анализ на финансово-икономическа информация; 
 работа с финансово-счетоводен софтуер. 

 

 

 

 

Реализация 
Завършилите специалността могат да работят в стопански организации, държавни институции, неправителствени 

организации, да ръководят и развиват собствен бизнес. 



 

 

Професия: Икономист 

 

VIII
Б 

Специалност „Търговия“ 

Степен на професионална квалификация: трета 
Форма на обучение: обучение чрез работа (дуална система на обучение) 
Срок на обучение: 5 години 
Брой паралелки: 1 
Общ брой ученици: 26 

Интензивно изучаване на английски език: в VIII клас - 18 часа седмично и в IX клас – 4 часа седмично.  
Изучаване на немски език като втори чужд език от IX клас 

Учениците придобиват знания и умения за: 
 презентира, таксува и пакетира стоките; 
 фактурира, договаря срокове; 
 приема стоката и проследява нейното качество; 
 обработва рекламации; 
 калкулира цени и др. 

Запознайте се с предимствата на дуалното обучение: 
 партньори и обучаващи фирми са Еконт Експрес, Нетуъркс България, Консулт 2000, Нармекс, Койте-М, Метро Кеш енд 

Кери България, Дайхман, България, Кауфланд България, Лидъл България, Дрогерия ДМ България. 
 имате интересна професия, която изучавате в реална работна среда, с реални колеги и реални задачи; 
 с редуване на теория и на практика ученето става приятно и интересно, запомняте лесно; 
 мотивирани сте – веднага виждате практическото приложение на наученото; 
 опознавате бъдещия си работодател; 
 трупате трудов стаж; 
 след завършването сте готови да започнете работа; 
 имате по-големи шансове като квалифицирани специалисти на пазара на труда; 
 конкурентоспособни сте във всички страни от Европейския съюз благодарение на позитивния международно признат 

имидж на обучаващата фирма; 
 изграждате се като самостоятелни и отговорни личности; 
 доказвате своите способности и можете да продължите да се развивате; 
 печелите собствени доходи в 11-ти и в 12-ти клас. 

Реализация 
Широки познания и компетентности в областта на търговията, икономиката, маркетинга, както в собствени фирми, така и в 

големи компании. 



 

VIII
B 

Специалност „Оперативно счетоводство“ 

Професия:   Оперативен счетоводител 
Степен на професионална квалификация: трета 
Форма на обучение: дневна 
Срок на обучение: 5 години 
Брой паралелки: 1 
Общ брой ученици: 26 
Интензивно изучаване на английски език: в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 4 часа седмично 
Изучаване на немски език като втори чужд език от IX клас 

 
Знания и умения 

 откриване, завеждане и приключване на сметки, изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и баланси, инвентаризиране 
на активи и пасиви и други; 

 създаване на първични носители на отчетна информация; 
 изпълняване на контролно-аналитични функции; 
 изготвяне на финансово-счетоводен анализ на имущественото и финансово състояние на предприятието; 
 работа с компютърна техника за обработка на икономическа и финансово-счетоводна информация. 

 

 

Реализация 

Счетоводни къщи и фирми, търговски дружества, кооперации, учреждения, обществени организации, банки, фондации, 
сдружения и други. 



VIII
Г 

Специалност „Икономическа информатика“ 

Професия: Икономист-информатик 

 Степен на професионална квалификация: трета 
Форма на обучение: дневна 
Срок на обучение: 5 години 
Брой паралелки: 1 
Общ брой ученици: 26 
Интензивно изучаване на английски език: в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 4 часа седмично 
Изучаване на немски език като втори чужд език от IX клас 
 
 
Учениците придобиват знания и умения за: 

 разработване на проекти, съчетаващи бизнес цели с оптимално използване на технологични ресурси на организация; 
 ползване на възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от 

данни за решаване на икономически задачи 
 ползване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни статистически и 

финансови справки, отчети в областта на икономиката, счетоводството, финансите. 

Професионални компетенции 
 ползване на специализирани приложни програми за управление на счетоводството на организации/фирми и 

подразделенията им, за управление на човешки ресурси и др. 
 познаване и ползване на възможностите на Интернет във всички области на икономиката и съвременния бизнес 
 Създаване и ползване на приложения съгласно маркетинговата стратегия на организацията, електронните системи за 

бизнес, търговия и услуги 
 Структуриране и организиране на текстова информация в бази от данни. 

Реализация 
 създаване на собствен бизнес; 
 включване в и надграждане на семеен бизнес; 
 включване в софтуерни компании; 
 във фирми от IT сектора; 
 в сферата на услугите; 
 в счетоводни къщи и банки; 
 в администриране на електронни магазини. 



Партньорства: 

Партньори в урочната и в извънкласната работа, както и в работата по проекти са: 

 Международно дружество „Елиас Канети“; 
 партньори по Проект „Икономика в действие“ по Програма „Еразъм +“ 2020-2021 
 партньори по Проект „Млади икономисти в търсене на иновации4 по Програма „Еразъм +“ 2021-2022 
 партньори по осъществяване на Проект „Ученически практики 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 
 партньори по осъществяване на Проект „Подкрепа за дуалната система“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 
 Русенски университет; 
 Русенска търговско-индустриална камара; 
 Българо-румънска търговско-промишлена палата; 
 Фондация „Русе- град на свободния дух“; 
 ОББ – Русе. 

Клубна дейност в гимназията: 

Учениците в ПГИУ „Елиас Канети“ развиват творческото си мислене и артистичните си умения в различни клубове, секции 
и вокална група: 

 Театрално студио „Метафора“; 
 Вокална група към гимназията; 
 Клуб по изобразително изкуство; 
 Клуб „Проекти“; 
 Клуб „Училищна памет“ 
 Спортни клубове

 е съвременно училище с вековна история; 
Училището днес: 

 осигурява на своите възпитаници условия да придобиват знания и развиват умения, да ги прилагат на практика и да създават 
и търсят начини за осъществяване на своите идеи, планове, мечти; 

 е единствено в града и в региона, което предлага професионална икономическа подготовка на специалисти със средно 
образование; 

 професиите, по които се обучават учениците, отговарят на приоритетите в икономическото развитие на Русенска област. 

РУСЕ, 2022 


