
  
 

       ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

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

www.fsghs.org      fsg_haskovo@mail.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№  273 / 17.12.2021 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация - частта по практика на професията и на задължителния 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част за сесиите на 

учебната 2021/2022 г., както следва: 

1. Сесия януари За първа, втора и трета степен – 18. 01. - 20.01.2022 г., с 

начален час – 13, 30 часа; 

2. Сесия май – юни – 01.06. – 03. 06. 2022 г., с начален час – 13, 30 часа; 

3. Сесия август - септември – 04.09. – 07. 09. 2022 г., с начален час – 13, 30 часа. 

 

Заповедта да бъде качена в електронния дневник и сайта на училището.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на В. Делчевска – ЗДУД във ФСГ 

„Атанас Буров” – гр. Хасково. 

 

 Директор:...п.... 

/Ц. Цанков/ 
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       ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

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

www.fsghs.org      fsg_haskovo@mail.bg 
 

 

ЗАПОВЕД 

№  274 / 17.12.2021 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в изпълнение на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация - частта по теория на професията и на задължителния 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в теоретичната част за сесиите на 

учебната 2021/2022 г., както следва: 

1. Сесия януари  – 21. 01. 2022 г., с начален час – 13, 30 часа; 

2. Сесия май – юни – 20. 05. 2022 г., с начален час – 08, 30 часа; 

3. Сесия август - септември – 26. 08. 2022 г., с начален час – 08, 30 часа. 

 

Заповедта да бъде качена в електронния дневник и сайта на училището.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на В. Делчевска – ЗДУД във ФСГ 

„Атанас Буров” – гр. Хасково. 

 

 Директор:...п... 

/Ц. Цанков/ 
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       ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

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

www.fsghs.org      fsg_haskovo@mail.bg 
 

 

ЗАПОВЕД 

№  761 / 09.05.2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
Срока и мястото за оповестяване на резултатите от: 

- Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - 

частта по теория на професията и на задължителния държавен изпит чрез защита на 

дипломен проект в теоретичната част – 26. 05. 2022 г. до 17, 00 часа на таблото в партерния 

етаж; 

- Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - 

частта по практика на професията и на задължителния държавен изпит чрез защита на 

дипломен проект в практическата част – 06. 06. 2022 г. до 17, 00 часа на таблото в 

партерния етаж; 

- Окончателната оценка  - 07. 06. 2022 г. до 17, 00 часа на таблото в партерния етаж. 

 

 

Заповедта да бъде качена в електронния дневник и сайта на училището.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на В. Делчевска – ЗДУД във ФСГ 

„Атанас Буров” – гр. Хасково. 

 

 Директор:...п... 

/Ц. Цанков/ 
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