
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ 

 
  Ректор: /п/ 

  (Проф. д-р Марияна Божинова) 

 
Г Р А Ф И К 

 

на учебния процес за учебната 2020/2021 година 

ОКС “бакалавър” 
 

(Приет с Решения № 6/29.06.2020 г. от заседание на АС) 

 
 

Показатели Времеви интервали 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР   

А. Редовно обучение   

1. Учебни занятия  21.09.2020 г. - 23.12.2020 г. 

2. Редовна изпитна сесия  18.01.2021 г. - 09.02.2021 г. 

3. Зимна ваканция  24.12.2020 г. - 17.01.2021 г. 

4. Поправителна изпитна сесия  16.02.2021 г. - 19.02.2021 г. 

І и ІІ курс  16.02.2021 г. и 17.02.2021 г. 

III и IV курс  18.02.2021 г. и 19.02.2021 г. 

Б. Задочно обучение   

1. Очни занятия   

ІІ и ІV курс  31.08.2020 г. - 12.09.2020 г. 

І и ІІІ курс  13.09.2020 г. - 25.09.2020 г. 

2. Изпитни сесии   

2.1. Редовна изпитна сесия   

І курс  17.10.2020 г. - 12.12.2020 г. 

ІI курс  10.10.2020 г. - 05.12.2020 г. 

ІІІ курс  24.10.2020 г. - 19.12.2020 г. 

ІV курс  03.10.2020 г. - 28.11.2020 г. 

2.2. Поправителна изпитна  

сесия 
 16.02.2021 г. - 19.02.2021 г. 

І и ІІ курс  16.02.2021 г. и 17.02.2021 г. 

III и IV курс  18.02.2021 г. и 19.02.2021 г. 

В. Дистанционно обучение  05.10.2020 г. - 19.02.2021 г. 

1. Синхронни и асинхронни онлайн 

занятия и консултации. Самоподготовка 

и решаване на семестриални задания по 

дисциплините 

Първи модул 

Втори модул 

05.10.2020 г. - 26.11.2020 г. 

30.11.2020 г. - 04.02.2021 г. 

2. Изпитни сесии   

а) Редовна изпитна сесия Първи модул 

Втори модул 

28.11.2020 г. и 29.11.2020 г. 

06.02.2021 г. и 07.02.2021 г. 

б) Поправителна изпитна сесия  16.02.2021 г. - 19.02.2021 г. 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР   

А. Редовно обучение   

1. Учебни занятия   

І, ІІ и ІІІ курс  22.02.2021 г. - 28.05.2021 г. 

ІV курс  22.02.2021 г. - 23.04.2021 г. 



2. Великденска ваканция  30.04.2021 г. - 03.05.2021 г. 

3. Редовна изпитна сесия   

І, ІІ и ІІІ курс  31.05.2021 г. - 15.06.2021 г. 

ІV курс  26.04.2021 г. - 15.05.2021 г. 

4. Поправителна изпитна  

сесия  
  

І и ІІ курс   22.06.2021 г. и 23.06.2021 г. 

ІІІ курс  24.06.2021 г. и 25.06.2021 г. 

ІV курс  21.05.2021 г. и 22.05.2021 г. 

5. Преддипломна практика 

5.1. Преддипломна практика за 

студентите от ІV курс - редовно и 

задочно обучение (основна и втора 

специалност) – поправителна сесия за 

уч. 2019/2020 г. 

5.2. Преддипломна практика за 

студентите от ІV курс - редовно и 

задочно обучение (основна специалност) 

5.3. Преддипломна практика за 

студентите от ІV курс - редовно и 

задочно обучение (втора специалност) 

5.4. Преддипломна практика за 

студентите от ІV курс - редовно и 

задочно обучение (основна и втора 

специалност) – поправителна сесия за 

уч. 2020/2021 г. 

 

 

 

 

45 дни 

 

 

 

 

 

30.11.2020 г. – 13.01.2021 г. 

 

 

 

 

07.05.2021 г. – 20.06.2021 г. 

 

 

 

19.07.2021 г. – 01.09.2021 г. 

 

 

 

29.11.2021 г. – 12.01.2022 г. 

 

6. Държавен изпит - IV курс 

основна и втора специалност 

поправителна сесия за уч. 2019/2020 г. 

 

21.01.2021 г. - 22.01.2021 г. 

7. Държавен изпит - IV курс 

основна специалност 

редовна сесия  

 

29.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 

8. Държавен изпит - IV курс 

втора специалност 

редовна сесия 

 

10.09.2021 г. 

9. Държавен изпит – IV курс 

основна и втора специалност 

поправителна сесия за уч. 2020/2021 г. 

 

20.01.2022 г. - 21.01.2022 г. 

Б. Задочно обучение   

1. Очни занятия   

ІІ и ІV курс  20.01.2021 г. - 01.02.2021 г. 

I и ІІІ курс  02.02.2021 г. - 15.02.2021 г. 

2. Изпитни сесии   

2.1. Редовна изпитна сесия   

І курс   13.03.2021 г. - 15.05.2021 г. 

ІІ курс  06.03.2021 г. - 08.05.2021 г. 

III курс  20.03.2021 г. - 22.05.2021 г. 

ІV курс  27.02.2021 г. - 24.04.2021 г. 

2.2. Поправителна изпитна  

сесия 
  

І и ІІ курс  22.06.2021 г. и 23.06.2021 г. 

ІІІ курс  24.06.2021 г. и 25.06.2021 г. 

ІV курс  21.05.2021 г. и 22.05.2021 г. 



3. Държавен изпит - IV курс 

основна и втора специалност 

поправителна сесия за уч. 2019/2020 г. 

 

21.01.2021 г. - 22.01.2021 г. 

4. Държавен изпит - IV курс 

основна специалност 

редовна сесия  

 

29.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 

5. Държавен изпит - IV курс 

втора специалност 

редовна сесия 

 

10.09.2021 г. 

6. Държавен изпит – IV курс 

основна и втора специалност 

поправителна сесия за уч. 2020/2021 г. 

 

20.01.2022 г. - 21.01.2022 г. 

В. Дистанционно обучение  22.02.2021 г. - 25.06.2021 г. 

1. Синхронни и асинхронни онлайн 

занятия и консултации. Самоподготовка 

и решаване на семестриални задания по 

дисциплините 

Първи модул 

Втори модул 

22.02.2021 г. - 15.04.2021 г. 

19.04.2021 г. - 10.06.2021 г. 

2. Великденска ваканция  30.04.2021 г. - 03.05.2021 г. 

3. Изпитни сесии   

а) Редовна изпитна сесия Първи модул 

Втори модул 

17.04.2021 г. - 18.04.2021 г. 

12.06.2021 г. - 13.06.2021 г. 

б) Поправителна изпитна сесия  22.06.2021 г. - 25.06.2021 г. 

 


