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Графикът е утвърден със                                                                                  Директор: ………………… 

Заповед № РД-08-0379/08.11.2022 г.                                                                                / М. Георгиева  / 

                                                                                                                     

                                                                      

                                                                                              

Г  Р  А  Ф  И  К 

 

       за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат  изпити за определяне на 

годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2022/2023 година 

 
№ 

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за VІІІ 

клас 

 

Дати ІХ 

клас 

 

Дати за Х 

клас 

 

Дати за ХІ 

клас 

 

Дати за ХІІ 

клас 

 

 

Начален час и 

място на 

провеждане 

1. Философия 04.01.2023 г.  04.01.2023 г.  04.01.2023 г.  04.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

2. Информационни системи --- --- 04.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 103 

3. География и икономика 

ПП – Модул „Европа, 

Азия и България“ 

--- --- --- 04.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 103 

4. Операционни системи --- --- --- 04.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 103 

5. Художествено 

проектиране на облекло 
--- --- --- --- 04.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

6. Микропроцесорна 

техника 
--- --- --- --- 04.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

7. Учебна практика по 

технология на облекло от 

текстил 

--- --- --- 04.01.2023 г.  --- 14.45 ч., Център по 

облекло 

8. Български език и 

литература ПП – Модул 

„Диалогични прочити“ 

--- --- --- 05.01.2023 г.  05.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

9. Компютърни архитектури 

и периферни устройства 
--- --- --- 05.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

10. Физика и астрономия --- 05.01.2023 г.  05.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

11. Микроелектроника --- --- --- --- 05.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

12. Български език и 

литература 

  06.01.2023 г.  06.01.2023 г.   14.45 ч., каб. 102 

- Български език и 

литература 
--- 06.01.2023 г.  --- --- 06.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

13. Английски език – първи 

чужд език 

09.01.2023 г.  09.01.2023 г.  09.01.2023 г.  09.01.2023 г.  09.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

14. Специализиран софтуер    09.01.2023 г.   14.45 ч., каб. 102 

15. Компютърни системи     09.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

16. Конструиране и 

моделиране на облеклото 

   09.01.2023 г.  09.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

17. Учебна практика по 

приложна електроника 

РПП 

--- --- --- 09.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 018 

18. Френски език – втори 

чужд език 
--- --- 10.01.2023 г.  10.01.2023 г.  10.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

19. Немски език – втори чужд 

език 
--- --- 10.01.2023 г.  --- 10.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

20. Предприемачество 10.01.2023 г.  --- --- 10.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 
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21. Руски език – втори чужд 

език 
--- 10.01.2023 г.  10.01.2023 г.  10.01.2023 г.  10.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

22. Математика --- --- 11.01.2023 г.  11.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

- Математика --- 11.01.2023 г.  --- --- 11.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

23. Информационни 

технологии 

12.01.2023 г.  12.01.2023 г.  12.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

24. Дънни платки за РС --- --- --- 12.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

25. Проектиране на фирми за 

конфекциониране на 

облекло 

--- --- --- --- 12.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

26. Учебна практика по 

специални измервания 
--- --- --- 12.01.2023 г.  12.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 018 

27. Учебна практика по 

екскурзоводско 

обслужване 

--- --- --- 12.01.2023 г.  12.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

туризъм 

28. История и цивилизации --- 13.01.2023 г.  13.01.2023 г.  13.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

29. Български език и 

литература ПП – Модул 

„Езикови употреби“ 

--- --- --- --- 13.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

30. Английски език по 

професията 
--- --- --- 13.01.2023 г.  13.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

31. География и икономика --- 16.01.2023 г.  16.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

32. Цифрова техника --- --- --- 16.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

33. Транспорт и туристическа 

агентска дейност 
--- --- --- 16.01.2023 г.  16.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

34. Въведение в 

счетоводството на малко 

и средно предприятие 

РПП 

16.01.2023 г.  --- --- --- --- 14.45 ч., каб. 103 

35. Компютърни мрежи – 

първа част 
--- --- --- 16.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 103 

36. Технология на облеклото --- --- --- 16.01.2023 г.  16.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

37. Етика и право --- --- 17.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

38. Математика ПП – Модул 

„Вероятности и анализ на 

данни“ 

--- --- --- --- 17.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

39. Гостоприемство в 

туристическата индустрия 
--- --- 17.01.2023 г.  17.01.2023 г.  17.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

40. Промишлена електроника --- --- --- 17.01.2023 г.  17.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

41. Приложни програмни 

продукти ЗИП 
--- --- --- 17.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

42. Компютърни системи 

РПП 

--- --- 17.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

43. Учебна практика по 

технология на облеклото 
--- --- --- 17.01.2023 г.  17.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

облекло 

44. Биология и здравно 

образование 
--- 18.01.2023 г.  18.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

45. Проектиране на 

електронни схеми 
--- --- --- 18.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

46. Екскурзоводско 

обслужване 
--- --- --- 18.01.2023 г.  18.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

47. Математика ПП – Модул  

„Практическа 

математика“ 

--- --- --- --- 18.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

48. Конструиране на 

облеклото РПП 
--- --- --- 18.01.2023 г.  18.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

49. Приложна електроника 

РПП 

 

--- --- ---  18.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 

50. Гражданско образование --- --- --- 19.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

51. Икономика --- --- 19.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

- Гражданско образование --- --- --- --- 19.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 103 



52. Учебна практика по 

счетоводство 

 

--- --- 19.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 108 

53. Учебна практика по 

процеси в шевната 

промишленост РПП 

--- 19.01.2023 г.  --- --- --- 14.45 ч., Център по 

облекло 

54. Учебна практика по 

компютърни мрежи – 

първа част 

--- --- --- 19.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 017 

55. Физическо възпитание и 

спорт 
--- 20.01.2023 г.  20.01.2023 г.  20.01.2023 г.  20.01.2023 г.  14.45 ч.,Физ. салон 

56. Химия и опазване на 

околната среда 
--- 23.01.2023 г.  23.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

57. Процесори и памети за РС --- --- --- 23.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

58. Аналогова техника --- --- --- 23.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

59. География и икономика 

ПП – Модул „България и 

регионална политика“ 

--- --- --- --- 23.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

60. Учебна практика 

специална 
--- --- --- --- 23.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 018 

61. Учебна практика по 

транспорт и туристическа 

агентска дейност 

--- --- --- 23.01.2023 г.  23.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

туризъм 

62. География и икономика 

ПП – Модул „География 

на природното и 

културното многообразие 

на България“ 

--- --- --- --- 24.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

63. Туристическа анимация --- --- --- 24.01.2023 г.  24.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

64. Иновации в туризма РПП --- --- 24.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

65. Макроикономика --- --- 24.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

66. Модна стилистика и 

дизайн РПП 
--- 24.01.2023 г.  24.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

67. Микроконтролери и 

сензори РПП 
--- --- 24.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

68. Музика --- --- 24.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

69. Учебна практика по 

електрически и 

електронни измервания 

--- --- --- 24.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб.018 

70. Учебна практика по 

периферни устройства 
--- --- --- 24.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 015 

71. Приложен софтуер --- --- --- 25.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

72. Технологично 

проектиране на облекло 

РПП 

--- 25.01.2023 г.  25.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

73. Обща теория на 

счетоводството 
--- --- 25.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

74. Български език и 

литература ПП – Модул 

„Критическо четене“ 

--- --- --- --- 25.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

75. Български език и 

литература РП 
    25.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

76. Учебна практика по 

процесори, памети и 

дънни платки 

--- --- --- 25.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 019 

77. Учебна практика по 

преобразувателна техника 

РПП 

--- --- 25.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 016 

78. Учебна практика по 

събитиен туризъм РПП 
--- --- --- 25.01.2023 г.  --- 14.45 ч., Център по 

туризъм 

79. Бизнес комуникации --- --- 26.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

80. Математика ПП – Модул 

„Елементи от висшата 

математика“ 

--- --- --- --- 26.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

81. Български език и 

литература ЗИП 
--- --- --- 26.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 



82. Процеси и машини в 

шевната промишленост 

 

--- 26.01.2023 г.  26.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

83. Преобразувателна 

техника 
--- --- --- 26.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

84. Учебна практика по 

моделиране на облеклото 
--- --- --- 26.01.2023 г.  26.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

облекло 

85. Учебна практика по 

маркетинг в туризма РПП 
--- --- --- --- 26.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

туризъм 

86. Здравословни и безопасни 

условия на труд 
--- 27.01.2023 г.  --- --- --- 14.45 ч., каб. 102 

87. Аналогова схемотехника --- --- 27.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

88. Периферни устройства --- --- --- 27.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 102 

89. География и икономика 

ПП – Модул „Географска 

и икономическа 

информация“ 

--- --- --- --- 27.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

90. Учебна практика по 

работа с компютър в 

предприятието 

--- --- 27.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 101 

91. Учебна практика по 

електротехника и 

градивни елементи 

--- --- 27.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 016 

92. Учебна практика по 

туристическа анимация 
--- --- --- 27.01.2023 г.  27.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

туризъм 

93. Право --- --- 30.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

94. Маркетинг в туризма --- --- --- --- 30.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

95. Техническо чертане и 

документиране 
--- --- 30.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 405 

96. Учебна практика по 

процеси и машини в 

шевната промишленост 

--- 30.01.2023 г.  30.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., Център по 

облекло 

97. Учебна практика по 

организация на 

допълнителните 

туристически услуги РПП 

 

--- --- 30.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., Център по 

туризъм 

98. Учебна практика по 

специалността 
--- --- --- 30.01.2023 г.  30.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 018 

99. Производствена практика 

Спец. „ОТСВ“ 
--- --- 31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

туризъм 

100 Производствена практика 

Спец. „КМТОТ“ 
--- --- 31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  14.45 ч., Център по 

облекло 

101 Производствена практика 

спец. „Компютърни 

мрежи“ 

--- --- --- 31.01.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 019 

102 Производствена практика 

спец. „Компютърна 

техника и технологии“ 

--- --- 31.01.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 015 

103 Производствена практика 

спец. „Промишлена 

електроника“ 

--- --- 31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  31.01.2023 г.  14.45 ч., каб. 018 

104 Български език и 

литература ПП – Модул 

„Езикът и обществото“ 

--- --- --- --- 02.02.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

105 Изобразително изкуство --- --- 02.02.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

106 Учебна практика по 

схемотехника 
--- --- 02.02.2023 г.  02.02.2023 г.  --- 14.45 ч., каб. 018 

107 Учебна практика по 

организация и 

функциониране на хотела 

--- --- 02.02.2023 г.  --- --- 14.45 ч., Център по 

туризъм 

108 Български език и 

литература ПП – Модул 

„Книжовен език и 

териториални диалекти“ 

 

--- --- --- --- 03.02.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 



109 Учебна практика по 

иновации в туризма РПП 
--- --- 03.02.2023 г.  --- --- 14.45 ч., Център по 

туризъм 

110 Предприемачество ПП – 

Модул „Зелено 

предприемачество“ 

--- --- --- --- 06.02.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

111 Организация и 

функциониране на хотела 
--- --- 06.02.2023 г.  --- --- 14.45 ч., каб. 102 

112 Предприемачество ПП – 

Модул „Управление на 

предприемаческата 

дейност“ 

--- --- --- --- 07.02.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

113 Предприемачество ПП – 

Модул „Стартиране на 

собствен бизнес“ 

--- --- --- --- 08.02.2023 г.  14.45 ч., каб. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
 гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0751/60151 e-mail: npgdt@mail.bg,www.npg-gd.com 
 
 

 

                           

                                                                                          Утвърдил: ………………… 

                                                                                           Директор  / М. Георгиева  / 

                                                                                                                              

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К 
 

       за учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще полагат  изпити за определяне на 

годишна оценка през редовна януарска сесия на учебната 2019/2020 година 
№ 

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за VІІІ 

клас 

 

Дати ІХ 

клас 

 

Дати за Х 

клас 

 

Дати за ХІ 

клас 

 

Дати за ХІІ 

клас 

 

 

Начален час и 

място на 

провеждане 

1. Руски език – ІІ ЧЕ --- 07.01.2020 г. 07.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

2. Френски език – ІІ ЧЕ --- 07.01.2020 г. 07.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

3. Туристически ресурси на 

България 
--- --- --- 07.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

4. Статистика --- --- --- --- 07.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

5. Учебна практика по 

счетоводство 
--- --- 07.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

6. Учебна практика по 

запомнящи устройства 
--- --- --- --- 07.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 011 

7. Учебна практика - 

електромонтажна 
--- --- --- 07.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 016 

8. Английски език – І ЧЕ 08.01.2020 г. 08.01.2020 г. 08.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

9. Охранителни мерки и 

безопасност 
--- --- --- 08.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

10. Свят и личност --- --- --- --- 08.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

11. Здравословни и безопасни 

условия на труд 
--- --- 08.01.2020 г. 08.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

12. Български език и 

литература 

09.01.2020 г. 09.01.2020 г. 09.01.2020 г. 09.01.2020 г. 09.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

13. Математика 10.01.2020 г. 10.01.2020 г. 10.01.2020 г. 10.01.2020 г. 10.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

14. Микроикономика --- 13.01.2020 г. --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

15. Етика и право --- --- 13.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

16. Английски език – І ЧЕ --- --- --- 13.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

17. Банково счетоводство --- --- --- --- 13.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

18. Компютърни мрежи – ІІ 

част 
--- --- --- --- 13.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

19. Учебна практика по 

процеси в шевната 

промишленост РПП 

13.01.2020 г. --- 13.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., Център по 

облекло 

20. История и цивилизация 14.01.2020 г. 14.01.2020 г. 14.01.2020 г. 14.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

21. Приложни програмни 

продукти 
--- --- 14.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

22. Електроника --- --- 14.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

23. Застрахователно и 

осигурително счетоводство 
--- --- --- --- 14.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

24. Учебна практика по бизнес 

проект 
--- --- --- --- 14.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 109 
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25. Учебна практика по 

компютърни мрежи – ІІ 

част 

--- --- --- --- 14.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 017 

26. Философия 15.01.2020 г. --- 15.01.2020 г. 15.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

27. Финансов и данъчен 

контрол 
--- --- --- --- 15.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

28. Организация и управление 

на предприятието 
--- --- --- --- 15.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

29. Електротехническо 

чертане 
--- --- 15.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 405 

30. Учебна практика по 

асемблиране на РС 
--- --- --- --- 15.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 019 

31. Информационни 

технологии 

16.01.2020 г. 16.01.2020 г. 16.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

32. Програмиране --- --- 16.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

33. Електроенергетика --- --- 16.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

34. Финанси --- --- --- 16.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

35. Английски език по 

професията 
--- --- --- 16.01.2020 г. 16.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

36. Немски език по 

професията 
--- --- --- --- 16.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

37. Учебна практика по 

специалността 
--- --- --- 16.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 016 

38. Физическо възпитание и 

спорт 

17.01.2020 г. 17.01.2020 г. 17.01.2020 г. 17.01.2020 г. 17.01.2020 г. 13.30 ч., 

Физкултурен 

салон 

39. Учебна практика по 

обработка на материали 
--- --- 17.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 018 

40. Икономика на 

предприятието 
--- --- 20.01.2020 г. 20.01.2020 г. 20.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

41. Икономика --- --- 20.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

42. Счетоводство и отчетност 

в туризма 
--- --- --- 20.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

43. Материалознание 20.01.2020 г. --- --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

44. Психология и логика --- 20.01.2020 г. --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

45. Учебна практика по 

банково счетоводство 
--- --- --- --- 20.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

46. Компютърни мрежи – ЗИП --- --- --- --- 20.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

47. Осветителна техника --- --- --- 20.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

48. Учебна практика – 

лабораторна по 

електрически измервания 

--- --- 20.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 016 

49. Обща теория на 

счетоводната отчетност 
--- 21.01.2020 г. --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

50. Счетоводство на 

предприятието 
--- --- 21.01.2020 г. 21.01.2020 г. 21.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

51. Технология на облекло от 

текстил 
--- --- 21.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

52. Аналогова схемотехника --- --- 21.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

53. Професионална етика и 

туристическо поведение 
--- --- --- 21.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

54. Предприемачество и 

дребен бизнес 
--- --- --- --- 21.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

55. Музика 21.01.2020 г. --- 21.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

56. Електрически инсталации --- --- --- 21.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

57. Учебна практика по 

компютърен машинопис 
--- 21.01.2020 г. --- --- --- 14.15 ч., каб. 405 

58. Учебна практика по 

диагностика и ремонт 
--- --- --- --- 21.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 017 

59. Маркетинг в туризма --- --- --- 22.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 



60. Маркетинг --- --- --- 22.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

61. Учебна практика по 

комплексна учебна 

практика по счетоводство 

на предприятията 

--- --- --- --- 22.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

62. Оперативен мениджмънт --- --- --- --- 22.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

63. Монтаж и експлоатация --- --- --- 22.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

64. География и икономика 22.01.2020 г. 22.01.2020 г. 22.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

65. Комуникационни 

технологии 
--- --- --- --- 22.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

66. Биология и здравно 

образование 

23.01.2020 г. 23.01.2020 г. 23.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

67. Транспорт и туристическа 

агентска дейност 
--- --- --- 23.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

68. Бизнес комуникации --- --- --- 23.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

69. Борси и борсови операции --- --- --- --- 23.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

70. Приложен мрежови 

софтуер 
--- --- --- --- 23.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

71. Учебна практика по 

компютърна обработка на 

финансово-счетоводната 

информация 

--- --- --- --- 23.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 109 

72. Учебна практика – 

лабораторна – 

електрически машини 

--- --- --- 23.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 016 

73. Учебна практика по обща 

теория на счетоводната 

отчетност 

--- 24.01.2020 г. --- --- --- 13.30 ч., каб. 102 

74. Право --- 24.01.2020 г. --- --- 
 

--- 13.30 ч., каб. 102 

75. Учебна практика по бизнес 

комуникации 
--- --- 24.01.2020 г. 24.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

76. Конструиране и 

моделиране на облекло от 

текстил – основни 

конструкции 

--- --- 24.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

77. Предприемачество 24.01.2020 г. --- --- 24.01.2020 г. 24.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

78. Цифрова схемотехника --- --- 24.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

79. Запомнящи устройства --- --- --- --- 24.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

80. Учебна практика по бизнес 

комуникации на чужд език 
--- --- --- --- 24.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 010 

81. Учебна практика по 

процеси и машини в 

шевната промишленост 

--- --- 24.01.2020 г. --- --- 13.30 ч.,  Център 

по облекло 

82. Технологично проектиране 

на облекло РПП 

27.01.2020 г. --- --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

83. Информатика --- 27.01.2020 г. --- --- --- 14.15 ч., каб. 102 

84. Учебна практика по 

счетоводство на 

предприятието 

--- --- 27.01.2020 г. 27.01.2020 г. 27.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

85. Процеси и машини в 

шевната промишленост 
--- --- 27.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

86. Електроснабдяване --- --- --- 27.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

87. Учебна практика по 

технология на облекло от 

текстил 

--- --- 27.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., Център по 

облекло 

88. Учебна практика по 

транспорт и туристическа 

агентска дейност 

--- --- --- 27.01.2020 г. --- 14.15 ч., Център по 

туризъм 

89. Учебна практика по 

аналогова схемотехника 
--- --- 27.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 016 

90. Комплексна практика по 

специалността 
--- --- --- --- 27.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 019 

91. Физика и астрономия 28.01.2020 г. 28.01.2020 г. 28.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 



92. Учебна практика по 

застрахователно и 

осигурително счетоводство 

--- --- --- --- 28.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

93. Електрически машини и 

апарати 
--- --- --- 28.01.2020 г. --- 14.15 ч., каб. 102 

94. Учебна практика по 

цифрова схемотехника 
--- --- 28.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 016 

95. Учебна практика по работа 

с компютър в 

предприятието 

--- --- --- 28.01.2020 г. 28.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 109 

96. Български език и 

литература – ЗИП 
--- --- --- 29.01.2020 г. 29.01.2020 г. 14.15 ч., каб. 102 

97. Химия и опазване на 

околната среда 

29.01.2020 г. 29.01.2020 г. 29.01.2020 г. --- --- 14.15 ч., каб. 102 

98. Макроикономика --- --- 30.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 102 

99. Организация и 

функциониране на кухнята, 

ресторанта и хотела – ЗИП 

--- --- --- 30.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

100 Счетоводство на 

предприятието – ЗИП 
--- --- --- 30.01.2020 г. 30.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

101 Предприемачество и 

дребен бизнес - ЗИП 
--- --- --- --- 30.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 102 

102 Електрообзавеждане на 

производството - ЗИП 
--- --- --- 30.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 102 

103 Изобразително изкуство 30.01.2020 г. --- 30.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., каб. 408 

104 Програмиране на Уеб 

дизайн 
--- --- --- --- 30.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 106 

105 Производствена практика – 

спец. „Конструиране, 

моделиране и технология 

на облекло от текстил“- Х 

клас - стаж 

--- --- 31.01.2020 г. --- --- 13.30 ч., Център по 

облекло 

106 Производствена практика – 

спец. „Организация на 

туризма и свободното 

време“- ХІ клас - стаж 

--- --- --- 31.01.2020 г. --- 13.30 ч., Център по 

туризъм 

107 Производствена практика – 

спец. „Малък и среден 

бизнес“ – ХІ клас -  стаж 

 

--- --- --- 31.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 110 

108 Производствена практика – 

спец. „Електрообзавеждане 

на производството“ – ХІ 

клас -  стаж 

 

--- --- --- 31.01.2020 г. --- 13.30 ч., каб. 018 

109 Производствена практика – 

спец. „Оперативно 

счетоводство“ ХІІ клас  

--- --- --- --- 31.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 106 

110 Производствена практика – 

спец. „Малък и среден 

бизнес“ ХІІ клас  

--- --- --- --- 31.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 109 

111 Производствена практика – 

спец. „Компютърни 

мрежи“ – ХІІ клас  

--- --- --- --- 31.01.2020 г. 13.30 ч., каб. 017 
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