
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС  БУРОВ„ 

6300, гр.Хасково, ул. „Банска “ № 70,  тел.: 038/62-48-30; 

fsg_haskovo@mail.bg 

 

                                     ЗАПОВЕД 

№ 889/14.09.2020 г. 

 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 47, ал.5 от Наредба №3 от 

15.04.2003 за системата за оценяване и във връзка със Заповед № № РД09-

2133/ 28.08.2020 г.на Министъра на образованието и науката 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1.Дати за провеждане на ДИ по практика на професията и 

специалността, за придобиване степен на професионална 

квалификация, както следва: 

1.1. За лица, придобили право да положат държавни изпити по 

практика на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация преди учебната 2020 - 2021г. 

Сесия януари 

За първа, втора, трета и четвърта степен – 18.01.2020г. - 

20.01.2021г. 

  

1.2. За лица, придобили право да положат ДИ по практика на 

професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация преди и през учебната 2019 – 2020 г. 

Сесия юни – юли 

01.06. – 03.06.2021г. 

Сесия септември 

07.09. – 08. 09. и 10.09.2021 г.  
1.3. За лица, придобили право да положат държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация - част по  практика на 
професията за първа или втора степен на професионална квалификация 
преди и през учебната 2020 – 2021 година: 

1.3.1. Сесия юни-юли – 14.07. – 16. 07. 2021 г. 

1.3.2. Сесия септември – 07.09. – 08. 09. и 10.09.2021 г.  

2. Срокове за подаване на заявления за полагане на ДИ по 

теория и практика на професията и специалността за придобиване 

степен на професионална квалификация, както следва: 

2.1.За лица, придобили право да положат държавни изпити по 

теория на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 г. 

mailto:fsg_haskovo@mail.bg


Сесия януари 
Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г. 

2.2.За лица, придобили право да положат ДИ по теория  на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация 

преди и през учебната 2020 – 2021 г. 

Сесия юни-юли 
а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 
17.03.2021 г. 

б) Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2021 г. 

            Сесия септември 

          Срок за подаване на заявления - 01.09.2021 г. 

В същите срокове се подават и заявления за ДИ по практика  на 

професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация 

 

В. Делчевска – ЗДУД във ФСГ „Атанас Буров“ да запознае със 

заповедта учениците и учителите във ФСГ „Атанас Буров”- гр. Хасково. 

 Заповедта да бъде качена на сайта на училище в срок до 30. 09. 2020 

г. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ст. Станкев – 

ЗДУД във ФСГ „Атанас Буров” – гр. Хасково. 

  

 

Директор:.......п..... 

 /Ц. Цанков/ 
 


