
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ  

“АТАНАС БУРОВ” 

ХАСКОВО 

“Пътят не е толкова труден ... 

... когато посоката 

 е вярна” 



Съгласно 942-то постановление на МС от 10.08.1951г. Търговско-

стопанската гимназия се преименува в Стопански техникум , а от 

учебната 1953/54г. – в Икономически техникум. 

   Първият директор на Икономически техникум е  

Вълко Сотиров за учебната 1951/52г.  

 Същата година завършват първите 30  курсисти с отличник Тонка 

Кирева. 

   През 1952/53 година техникумът премина на подчинение на 

ведомството на Министерството на вътрешната търговия. 

 



На 13 април 1970г за 
първи път 
учениците 

прекрачват прага 
на новата сграда – 
светла, просторна, 

комфортна. 
Директор е Елиз 

Маркарян, тъй 
като старият 

директор е 
преместен в 

София. 

През март 1967г. 

започва строителството 

на нова учебна сграда , 

която ученици , 

родители и учители 

очакват с нетърпение. 



 

Има тамбурашки 
оркестър с р-л Димо 
Хаджиев, фанфарна 
музика, множество 

кръжоци, а легенда си 
остават веселите 

бригади в помощ на 
селското стопанство, 

запечатани в снимки и 
отбелязани в 

летописната книга. 
 

Училището живее 

вече организиран , 

богат и 

разнообразен свой 

живот. 



Минало - лица, имена,   

учители, ученици 
Училището има повече от 

полувековна история и 
традиции, утвърдили го 

като едно от най-
престижните училища в 

град Хасково.  

Подготвило е повече от 

 10 000 специалисти -  

 икономисти, банкери, 
главни счетоводители, 

информатици, 
застрахователи…. 

Сред тях има директори, 
преподаватели във 

висши учебни 
заведения… 



През 1962/63г е открит 
задочен отдел-три 
паралелки след 11 

клас и две след 7-ми 
клас. Материалната 
база на техникума е 

изключително 
бедна:три пишещи 

машини ,малка 
библиотека , 

помещаваща се в 
шкаф в учителската 
стая и незначителни 
пособия по физика и 

химия. 

 
През тази учебна година се въвежда като предмет 

изчислителна техника. 



Със заповед № РД-14-371/ от 24.07.2008 

на министъра на МОН ФСГ е 

преименувана във ФСГ ”Атанас Буров” 



Намирането на нови 
приятели, 

опознаването на 
учителите и знанията, 

предадени чрез 
различните 

дисциплини, ще 
държи мисълта Ви за 

училището за цял 
живот! 

Всеки, който е 
прекрачил прага на 
ФСГ “Атанас Буров” 

Хасково, никога през 
живота си няма да 

съжалява. 



Учителски състав 
• Цанко Цанков – Директор 

• Надежда Шишкова – Пом. 

Директор 

• Станко Станкев-Пом. Директор 

админ. дейност 

• Снежана Андонова- зав. 

компютърни кабинети 

• Ангелина Атанасова – БЕЛ 

• Костадин Иванов – БЕЛ 

• Сийка Лавчева –БЕЛ 

• Антоанета Бойчева–БЕЛ 

• Нели Димитрова – Английски език 

• Красимира Иванова – Английски език 

• Даниела Георгиева – Английски език 

• Мина Карагьозова – Английски език 

• Веска Нашкова  - Немски език 

• Севинч Мочукова – Немски език 

• Кирил Киронов – Математика 

• Маргарита Недкова – Математика 

• Анна Тенева – Математика 

• Милена Ангелова – Математика 

 

• Николай Делиев  - История 

• Павлин Зайков – История 

• Галя Крушева – География 

• Борис Пецов – Философия 

• Веселина Христова – Физика и астрономия 

• Десислава Василева – Химия и опазване на 

околната среда 

• Катя Христова – Биология 

• Николай Хаджиев - Физическо възпитание и 

спорт 

• Дилян Димов - Физическо възпитание и 

спорт 

 

 



• Донка Станчева – Програмиране и 
алгоритмични езици 

• Василка Иванова – Информационни 
технологии и ФПП 

• Елена Петрова – Компютърни 
архитектури и Информационни 
технологии 

• София Димчева – Информационни 
технологии 

• Антония Тодорова – Счетоводство 

• Лиляна Йорданова – Право  

• Славея Запрянова - Счетоводството 

 

 

• Маргарита Панушева – Икономика 
на предприятието 

• Елмон Хуманян – Счетоводство на 
предприятието 

• Маргарита Кангалова – 
Статистика 

• Веска Марчева – Обща теория на 
счетоводството 

• Павлина Кацарова – 
Микроикономика и 
Макроикономика 

• Емилия Пейчева -  Банково 
счетоводство и  Счетоводство на 
предприятието 

• Ануш Атанасова – Борси/ 
Маркетинг 

• Виолета Вунова – Финанси и 
Финансово право 

Учителски състав 



7 клас 8 клас 

 ИКОНОМИСТ  

  

ФСГ “Атанас Буров” – гр.Хасково извършва 

прием след 7 и 8 клас в следните 

специалности, както следва: 

1. ИКОНОМИСТ-
ИНФОРМАТИК-2 паралелки 

       с интензивно изучаване на 
английски език 

2. ФИНАНСИСТ- 

       БАНКОВО ДЕЛО 

       с интензивно изучаване на 
немски език 

3.    ОПЕРАТИВЕН 
СЧЕТОВОДИТЕЛ 

       с интензивно изучаване на 
английски език 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЛЕД 
ЗАВЪРШВАНЕ НА 
ФСГ “Атанас Буров” 

Хасково 

Мениджъри във фирми 

Счетоводители  

 Ръководители в данъчни 
подразделения и 
финансови отдели 

Бизнес агенти 

Специалисти в борси и 
борсови сделки 

Микро и макро 
управленческа дейност 

Високо квалифицирана 
компютърна 
компетентност 



Училището разполага с 21 кабинета, 4 офиса, 5 

компютърни кабинета. 

Материалната база е на европейско ниво ,като 

покрива всички стандарти. 

Физкултурния салон е обновен наскоро и позволява 

провеждането на занятия на закрито. 

Библеотеката , лекарския кабинет и учителската стая 

са винаги отворени за ученици. 

Училището разполага с едно барче за закуски и 

кафене за отдих. 

Материалната база на училището постоянно се 

подновява. 



КОНКУРС “МЛАД ИКОНОМИСТ”-2010 

тема: “Ролята на банките в 

икономическата система” 

ФСГ ”Атанас Буров” участва в конкурса, организиран от 

Съюза на Икономистите по случай Деня на икономиста 

- 11 юни с 14 ученика от 11 б, в ,г,д  и 12 б,г класове 



КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ”-2010 

тема: Маркетингово проучване на 

дейността на фирмата 

ФСГ ”Атанас Буров” участва в конкурса, 

организиран от МОМН с участници от  11 г  клас: 

Валери Серафимов 

Десислава Тошкова 

Петя Недялкова 

 



Junior Achievement 

Национално състезание Skills@work 

ФСГ ”Атанас Буров” участва в състезанието на тема 

“Предизвикателството към младия предприемач”, 

  с участник от  12 г  клас: 

 

Борислав Черкезов 

 



КОНКУРС 

 100 години от рождението на Никола Вапцаров  

3- то място за рецитация на стихове от 

 Никола Вапцаров  

 

Гинка Талева – 9а клас  

 

Галина Янкова – 12 г клас  



 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ: 

 

“ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН” 

 I и II част- участници в проекта 9в и 11г клас 

 

 

“ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША” 
 участници в проекта 11а и 11в клас  

 
 



13- ти ТФ “ФЕСТ” 2010  
КОРЕКТЕН ТЪРГОВЕЦ -”САЙДЕР” ООД  



Събирания , срещи , екскурзии и панаири също така 

са част от ежедневието на ФСГ”Атанас  Буров”  

Хасково 
 



Десетките 
отличия 

завоювани от 
учениците, 

доказват 
доброто име 

на 
училището! 



 

 

СПОРТНИ  ИЗЯВИ– 2010г. 
 

БАСКЕТБОЛ 

 
            Девойки 8-10 клас ПЪРВО място на Общинско първенство 

            Девойки 11 – 12 клас  ПЪРВО място на Общинско първенство. 

            Девойки 8-10 клас ПЪРВО място на Областно първенство. 

            Девойки 11 – 12 клас  ПЪРВО място на Областно  първенство 

 

ХАНДБАЛ 

 
         Девойки 8-10 клас ПЪРВО място на Общинско първенство по хандбал. 

         Девойки 11 – 12 клас  ПЪРВО място на Общинско първенство по 

хандбал. 

        Девойки 8-10 клас ПЪРВО място на Областно първенство по хандбал. 

        Девойки 11 – 12 клас  ПЪРВО място на Областно първенство по хандбал 

 

Девойки 11 – 12 клас  ПЪРВО място на Зонално първенство по хандбал  

в Бургас с право за участие във финалната шестица на 

републински ученически игри.  

 



И не на последно място...... 

• Даваме Ви шанс да продължите 

образованието си във ВИСШЕ 

УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И 

ФИНАНСИ – София без ИЗПИТИ!!! 



ФСГ “Атанас Буров” 

-Хасково 

В началото на новото хилядолетие  ФСГ “Атанас Буров”     

Хасково е потребност, гаранция и послание за ролята му в 

българското гражданско общество… 


