Професионална гимназия по
морско корабоплаване и
риболов „Свети Никола"
Специалност : „Митническа и данъчна администрация”
Професия : „Данъчен и митнически посредник”

По време на обучението ще се научиш как
да приемеш, обработваш и съхраняваш
митнически и данъчни документи, да
извършваш подготовка и проверка на
документи за данъчна регистрация.

Какво ще учиш при нас ?
Обща икономическа теория
Икономика на предприятието
Право
Бизнес комуникации
Финанси
Организация и технология на
митническата дейност
Организация и технология на
данъчната дейност
Международни плащания

Къде ще се реализираш?
Професията на данъчния и
митнически посредник осигурява
широко поле за професионална
реализация и лична изява, което
улеснява намирането на работа след
придобиването на професионална
квалификация. Завършилите
специалността могат да работят като :
• Митнически представители
• Инспектори по приходите в НАП
• Приложни специалисти в
държавната администрация
извършващи данъчен и финансов
контрол
• Данъчни консултанти.

Избери нас ‐ МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ, защото :

ПГМКР „Св. Никола” е училище
с над 60‐годишна история и
традиции в подготовка морски
кадри;
Предлага модерна учебна
среда за иновативно обучение;
Единствена по рода си
специалност в областта;
Учениците имат осигурен
безплатен училищен транспорт.

Медиите за нас
Ученикът Николай Руменов Димитров
от Морското училище бе единствен
участник от Бургаска област в online
ученическо състезание по Митнически и
данъчен контрол, организирано от
катедра „Контрол и анализ на
стопанската дейност" към Стопанска
академия „Димитър А. Ценов", Свищов.
Николай Димитров показа солидни
знания в областта на митническия и
данъчен контрол.
Това му дава право да бъде приет в
Стопанска академия „Димитър А.
Ценов“ в предпочитаната специалност в
редовна форма на обучение.

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК
Вестникът отразява училищния живот! Сменят се авторите му, но той
остава, защото участниците в клуб“„Млад информатик“ създават своя
трибуна за открито представяне на вълнуващите ги проблеми,
отправят своите предизвикателства, откриват магията на словото!
Неотклонно до клуб“„Млад информатик“ са учениците от клуб
„Дигитални компетентности“, които създават дизайна на вестника.

ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
• входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на:
https://priem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, който ще намери в служебните
бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от
положените изпити;
• въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за
всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други
области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
• заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в
училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано
или коригирано;
• попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили
или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът
става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените
паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
• ако ученикът кандидатства за професионални паралелки, задължително прикачва и
сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след
като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено
медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може
да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи
мястото си в класирането.
• за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“,
след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
• въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
• Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие
на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от
сайта на РУО – Бургас, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която
следва да бъде попълнена и подадена при спазване на действащите към момента
противоепидемични мерки.

Балообразуване
2* НВО БЕЛ
2* НВО МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЯ

Изучаване на чужди езици

I чужд език – Английски – разширено изучаване
II чужд език – Руски
Подаването на документи става и електронно на https://priem.mon.bg или
https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп,изписани в
служебните бележки на учениците,получени от училището. Електронно
заявление ще може да се подава от домашния компютър.
Подаването на документи в електронната система и ЕДНОКРАТНО!
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