
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

“АТАНАС БУРОВ” 

град ХАСКОВО 

“Пътят не е толкова труден ... 

... когато посоката е вярна” 



   Намирането на нови приятели, 

опознаването на учителите и знанията, 

предадени чрез различните 

дисциплини - държи мисълта Ви за 

училището за цял живот! 

      Който прекрачи прага на 

Финансово – стопанска гимназия 

„Атанас Буров“ – никога не съжалява! 



ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 СПЕЦИАЛНОСТ: “ БАНКОВО ДЕЛО ”  

ПРОФЕСИЯ: “ФИНАНСИСТ” 

 СПЕЦИАЛНОСТ: “ ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО ”  

ПРОФЕСИЯ: “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” 

 СПЕЦИАЛНОСТ: “ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА ”  

ПРОФЕСИЯ: “ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК” 

 СПЕЦИАЛНОСТ: “ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ”  

ПРОФЕСИЯ: “ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ” 

 СПЕЦИАЛНОСТ: “ МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ”  

ПРОФЕСИЯ: “ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК“ 

 

След 7-ми клас 



Професия: Финансист 

Специалност: Банково дело  

Възможна реализация:  

 Касиер – счетоводител; 

 Материално отговорно лице в 

банковия сектор; 

 Служител в търговски банки, 

финансово-брокерски къщи, 

инвестиционни фондове и други 

финансови институции; 

Изходящо образователно равнище:  

 Диплома за средно образование след 

завършен 12 клас; 

 Свидетелство за професионална 
квалификация  трета  степен 
след положени държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на професията. 

с разширено изучване на 

английски език 



Специалност: Оперативно счетоводство 

Професия: Оперативен счетоводител  

Професионални компетенции:  

 Да организира счетоводната, финансовата 

дейност и вътрешния финансов контрол в 

предприятието; 

 

 Да познава едностранното и двустранното 

счетоводство, отразяването и движението на 

средствата и източниците на тяхното 

формиране; 

 

 Да борави с нормативната уредба на 

страната; 

Изходящо образователно равнище:  

 Диплома за средно образование след 

завършен 12 клас; 

 Свидетелство за професионална 
квалификация  трета  степен 
след положени държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на 

професията. 

с разширено изучване 
на английски език 



Професия: Икономист-информатик 

Специалност: Икономическа информатика  

Професионални компетенции:  

 Работа с компютърни системи, 
периферни  устройства  и мрежи; 

 Разработване и използване на приложен 

софтуер за управление на персонала, за 
човешките ресурси и за счетоводствата 

на фирмите; 

 Създаване на програмни продукти с 

приложно икономическо значение; 

 Създаване на WEB страници; 

Изходящо образователно равнище:  

 Диплома за средно образование след 

завършен 12 клас; 

 Свидетелство за професионална 
квалификация  трета  степен 
след положени държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на професията. 

Възможна реализация: 

 Във всички  сфери на пазарното стопанство; 

с разширено изучване 
на английски език 



Професия: Организатор интернет приложения 

Специалност: Електронна търговия  

Професионални компетенции:  

 Обработка на графични изображения; 

 Програмиране на сървърни езици; 

  Подготовка и публикуване на интернет 

приложения; 

Изходящо образователно равнище:  

 Диплома за средно образование след 

завършен 12 клас; 

 Свидетелство за професионална 
квалификация  трета  степен 
след положени държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на професията. 

с разширено изучване 
на английски език 

   Организаторът създава визията, съдържанието 

и функционалността на интернет приложенията 

и платформите за електронна търговия. 



Професия:  Данъчен и митнически посредник 

Специалност:  Митничеста и данъчна 
администрация  

Възможна реализация: 

  

 Митнически инспектор; 

 

 Митнически сътрудник; 

 

 Финансов ревизор; 

 

 Данъчен инспектор; 
 

 Инспектор митнически документи; 

Изходящо образователно равнище:  

 Диплома за средно образование след 

завършен 12 клас; 

 Свидетелство за професионална 
квалификация  трета  степен 
след положени държавни квалификационни 

изпити по теория и практика на професията. 

с разширено изучване 
на английски език 



Отбелязваме 

Деня за борба с тормоза в 

училище 
Пазим българските традиции 



УЧАСТВАМЕ  В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ Подкрепяме инициативата 

       “Да украсим дръвче” 

 Проект „Плашещите  Е-та” 



Събирания , срещи , екскурзии и панаири  

също така са част от ежедневието на 

ФСГ”Атанас  Буров” град Хасково 
 



Десетките отличия завоювани от учениците,  
доказват доброто име на училището! 



ПОТРЕБНОСТ, ГАРАНЦИЯ И ПОСЛАНИЕ   



За повече 

информация: 

 

гр. Хасково п.к. 6300 

  ул. “Банска” 70 

 

тел: 038/62-48-30 

 

e-mail: fsg_haskovo@mail.bg 

http://www.fsghs.org 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 


