


НАЦИОНАЛНА 
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

Ще минат сезони… 
Години… 
Часовникът няма да 
спре… 
А в нас една частица ще 
има от времето в НФСГ… 
 
 



НФСГ е модерно конкурентоспособно 
училище със 109-годишна история. През 
годините  гимназията се е утвърдила като 
водеща образователна институция в областта 
на професионалното образование, съчетаваща  
добрите традиции и съвременните стратегии 
на образование. Ние изграждаме истински 
професионалисти чрез качествено обучение.  



Гимназията: 

 е модел на европейско професионално училище; 

 е хуманно и толерантно училище, ориентирано  
към интересите и мотивацията на всеки ученик; 

   въведе и прилага облачна платформа за споделяне 

 прилага иновативни политики в обучението и гарантира тяхната 
устойчивост; 

Повече информация за модела 1:1 – тук, за проекти по „Еразъм+“ – тук. 

на ресурси, управление и комуникация на всички 
нива в образователния процес;  

  

 прилага в няколко паралелки  обучение по 
модела 1:1 (един ученик – едно устройство);  

 има акредитация по „Еразъм+“ в областта на 
„Професионално образование и обучение“; 

 е пример и част от водещите училища, удостоени 
със Знака „eTwinning училище“. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIF2sNLKItM
http://www.nfsg-sofia.net/documents/M_Fin2022.pdf


Държавният план-прием на ученици в VIII клас се извършва по чл. 142, ал. 3, 
т. 1 от  ЗПУО и съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. за организацията на  
дейностите в училищното образование. За учебната 2022/2023 година НФСГ 
осъществява прием в седем паралелки след  завършено основно образование. 

Специалност: ИКОНОМИКА и МЕНИДЖМЪНТ 

Професия: ИКОНОМИСТ 
2 паралелки (52 ученици) – с разширено изучаване на английски език  
1 паралелка (26 ученици) – с разширено изучаване на немски език  
1 паралелка (26 ученици) – с разширено изучаване на френски език 
1 паралелка (26 ученици) – с разширено изучаване на испански език  

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА 

Професия: ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК 

1 паралелка (26 ученици) – с разширено изучаване на английски език  
1 паралелка (26 ученици) – с разширено изучаване на немски език 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ БАЛООБРАЗУВАНЕ 



Срок Дейност 

05-07 юли 2022 г. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по 
Наредба №10/01.09.2016 г. 

до 12 юли 2022 г. Обявяване на списъците с приетите на първи етап 

13 – 15 юли 2022 г 
Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на 
заявления за участие във втори етап 

до 20 юли 2022 г. Обявяване на списъците с приетите на втори етап 

21 – 22 юли 2022 г. Записване на приетите на втори етап на класиране 

25 юли 2022 г. Обявяване на незаетите места след втори етап 

26 – 27 юли 2022 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

29 юли 2022 г. Обявяване на списъците на приетите на трети етап 

01 – 02 август 2022 г. Записване на учениците приети на трети етап 

до 3 август 2022 г. Обявяване на незаети места след трети етап 

до 10 септември 2022 г. Попълване  на незаетите места 

до 14 септември 2022 г. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием 



БАЛООБРАЗУВАНЕ 2*БЕЛ (НВО) + 2*МАТ (НВО) + БЕЛ (Св) + МАТ (Св) 

 
2*БЕЛ (НВО) 

Удвоен резултат от националното външно оценяване  

по български език и литература 

2*МАТ (НВО) Удвоен резултат от националното външно оценяване  

по математика 

БЕЛ (Св) Оценка по български език и литература за VII клас от  

свидетелството за основно oбразование 

МАТ (Св) Оценка по математика за VII клас от свидетелството за  

основно образование. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЕМ - СПЕЦИАЛНОСТИ 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЕМ - СПЕЦИАЛНОСТИ 

Класираните ученици  се записват в VIII клас, като подават следните 
документи: 

1. Заявление (по образец) до директора 
2. Оригинал на  свидетелството за основно образование или на 

удостоверението за признато основно образование – за учениците 
от училища на чужди държави 

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от 
общопрактикуващия лекар на ученика 

4. Декларация-съгласие за личните данни 
5. Заявление за спортни дейности 
6. Оригинал и копие на удостоверение за раждане – при записване 

на близнаци 

Документите по т. 1, т. 4 и т. 5 се получават на място в НФСГ. 



 в сферите на пазарното стопанство; 

 държавната администрация; 

 готовност за стартиране и 
управление на малък бизнес. 

  Икономика и управление на 
предприятието 

 Счетоводство на предприятието 
 Финансово-кономически  анализ и 

контрол 
 Управление на маркетинга 
 Работа в учебно предприятие 
 Бизнес комуникации 
 Предприемачество 

УЧЕБЕН ПЛАН               БАЛООБРАЗУВАНЕ                                      ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ                   ПРИЕМ 

Специалност:  
Професия: 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ 

Специалност, изградена на базата на европейските стандарти. Утвърждаването на 
интегрален подход в обучението, гарантиран от новата структура на учебния план, 
ликвидира дублирането и репродукцията на учебното съдържание. 
Учениците работят в атмосфера, изискваща 
самостоятелност при вземане на мениджърско решение, 
обосновано със задълбочен икономически анализ, 
познаване на публичните финанси, добра и системна 
отчетност и бизнескомуникации. 

http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_3451204_Ik_menj2020.pdf
http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_3451204_Ik_menj2020.pdf
http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_3451204_Ik_menj2020.pdf


 в сферите на пазарното стопанство; 
 държавната администрация; 
 системи за електронна търговия и 

електронни разплащания; 
 проектиране, разработка и поддръжка 
на функционални  програмни продукти, 
бази данни в икономиката. 

 фундаментална, специална и 
специализирана подготовка по 
икономическа информатика; 
информационни системи за бизнес 
приложения, авангардни софтуерни и 
хардуерни решения, системен анализ; 
изграждане на фирмени Web 
сайтове, моделиране и решаване на 
бизнес задачи, администриране на 
клиент/сървър бази от данни, 
информационна сигурност. 

УЧЕБЕН ПЛАН               БАЛООБРАЗУВАНЕ                                      ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ                   ПРИЕМ 

Специалност:  
Професия: 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА 

ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ 

Актуална за училището STEM-специалност, насочена към фирми, 
използващи високо интелигентни технологии. Учениците от тези 
паралелки се обучават по модела 1:1, чрез който достигат до 
учебните ресурси в Google класна стая и свое персонално устройство 
за учене – Chromebook, чрез индивидуален Google профил в облачната 
платформа на гимназията.   

http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_4820101_Ikinf2020.pdf
http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_4820101_Ikinf2020.pdf
http://www.nfsg-sofia.net/documents/uch_planove/Utv_4820101_Ikinf2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CznhSJub3wA
https://www.youtube.com/watch?v=CznhSJub3wA
https://www.youtube.com/watch?v=CznhSJub3wA
https://www.youtube.com/watch?v=CznhSJub3wA
https://www.youtube.com/watch?v=CznhSJub3wA
https://drive.google.com/file/d/12zVeyMb20lo9b9h4agsSvoa9V8zZULt_/view


Работа по проекти Училищен вестник Медийни изяви 

Доброволчество Учим чрез спортуване С грижа за природата 



Работа по проекти Училищен вестник 

Доброволчество Учим чрез спортуване С грижа за природата 

nfsg.sofia@gmail.com 

http://www.nfsg-sofia.net/   тел.  (02) 866 20 13 

1421 София 
ул. „Розова долина“ № 1 

https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C+1,+1421+%D0%B6.%D0%BA.+%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/@42.6831352,23.3172174,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40aa85085617b9ef:0x46b27c75360ac016!2z0YPQuy4g4oCe0KDQvtC30L7QstCwINC00L7Qu9C40L3QsOKAnCAxLCAxNDIxINC2LtC6LiDQm9C-0LfQtdC90LXRhiwg0KHQvtGE0LjRjw!3b1!8m2!3d42.6831352!4d23.3259721!3m4!1s0x40aa85085617b9ef:0x46b27c75360ac016!8m2!3d42.6831352!4d23.3259721
mailto:nfsg.sofia@gmail.com
http://www.nfsg-sofia.net/
http://www.nfsg-sofia.net/
http://www.nfsg-sofia.net/
http://www.nfsg-sofia.net/
http://www.nfsg-sofia.net/

