
 ПРИЕМ 2020-2021 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!     

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  

„САВО  САВОВ“ 

гр. Пирдоп 

Основано 1915 год. 

Ако искате да станете добри  

 професионалисти в сферата на  

    Информационните технологии   

Училището разполага с : 

 Оборудвани специализирани кабинети 

по всички предмети 

 2 аудитории със 150 места 

 Просторна спортна зала и спортна 

площадка 

 Четири компютърни кабинета  

 „Облачна технология“  - Google Gsuite 

 Wi-fi мрежа в цялото училище 

 Музикална зала 

 Медицински кабинет 

  Отлична общообразователна 

подготовка 

 Занимания със спорт 

 Дейности по интереси 

 Зелени училища 

 Летни лагери. 

2070 гр. Пирдоп, ул. „Димитър Савов” № 41 

тел. +359 7181 5866, office@supirdop.bg 

www.supirdop.bg 

Важни дати: 

до 02.07.2020 г. вкл. - Получаване на служебна бележка с оценките от  

приемните изпити 

03-07.07.2020 г. вкл. - Подаване на документи за участие в приема  

(Документите се подават в НУ „Т. Г. Влайков“, гр. Пирдоп, училище – гнездо за всички училища 

от Средногорието) 

до 13.07.2020 г. вкл. - Обявяване на списъци с приетите на Първи етап 

до 16.07.2020 г. вкл. - Записване на приетите ученици на Първи етап 

до 20.07.2020 г. вкл. - Обявяване на списъци с приетите на Втори етап 

до 22.07.2020 г. вкл. - Записване на приетите ученици на Втори етап 

23.07.2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и  броя на незаетите  

места 

24-27.07.2020 г. вкл. - Подаване на документи за участие в Трети етап 

29.07.2020 г. вкл. - Обявяване на списъци с приетите на Трети етап 

30.07.2020 г. вкл. - Записване на приетите ученици на Трети етап 



 

“КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК” 

с интензивно изучаване на Английски език 

Компютърният  график  създава  цялост-

но  оформление  на  печатни, електронни  и  

други  продукти, като съчетава форми, цвят  и  принципи  на  компози-

ция  за постигане на определено визуално въздействие върху потреби-

телите на продукта.  

Какво прави? 

Издателска дейност, реклама, уеб дизайн, 

разработка на софтуер, в студия, телеви-

зии, медии, пресата и др. 

Къде работи? 

Компютърна графика, Графичен дизайн, 

Уеб дизайн,Компютърна анимация, История 

на изкуството, Рисуване, Предпечатна подготовка, Фотография и 

видеотехника, Чуждоезикова подготовка по професията, Фирмен ме-

ниджмънт, Учебна и учебно‐производствена практика и др. 

Какво изучава? 

Балообразуване      Сбор от: 

удвоеният брой точки от НВО по Български език и литература; 

удвоеният брой точки от НВО по Математика; 

оценката по Информационни технологии  от свидетелството за 

 основно образование превърната по скала в точки; 

оценката по Изобразително изкуство от свидетелството за  

 основно образование превърната по скала в точки; 

Програмиране, Електронна търговия, 

Маркетинг, Финанси, Интернет и уеб тех-

нологии, Бизнес комуникация, Компютърна графика,Чуждоезикова под-

готовка по професията, Фирмен мениджмънт, Учебна и учебно‐

производствена практика и др. 

Организаторът на интернет приложе-

ния създава електронно съдържание под 

формата на  страници, които се публикуват в интернет, комбини-

райки компютърни технологии, текст и мултимедия.  

В областта на създаването и поддръж-

ката на статични и динамични сайтове и 

информационни системи . 

 

“ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ” 

с интензивно изучаване на Английски език 

Какво прави? 

Къде работи? 

Какво изучава? 

Балообразуване      Сбор от: 

удвоеният брой точки от НВО по Български език и литература; 

удвоеният брой точки от НВО по Математика; 

оценката по Информационни технологии  от свидетелството за 

 основно образование превърната по скала в точки; 

оценката по Английски език от свидетелството за основно  

 образование превърната по скала в точки; 


