
 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 

 

на учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в самостоятелна форма на обучение,  

които ще полагат изпити за определяне на годишна оценка,  

през редовна февруарска сесия на учебната 2018/2019 година  

       

 

№ 

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за ІХ 

клас 

 

Дати за Х 

клас 

 

Дати за ХІ 

клас 

 

Дати за ХІІ 

клас 

 

Начален час и 

място на 

провеждане 

1. Въведение в РС 06.02.2019 г. --- --- --- 14.45 ч., каб. 102 

2. Учебна практика по счетоводство --- 06.02.2019 г. --- --- 14.45 ч., каб. 102 

3. Български език и литература – ЗИП --- --- 06.02.2019 г. 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

4. Учебна практика по електротехника 

и градивни елементи 

07.02.2019 г. --- --- --- 13.45 ч., каб. 111  

5. Организация и функциониране на 

кухнята, ресторанта и хотела 

--- 07.02.2019 г. --- --- 13.45 ч., каб. 102 

6. Информационни системи --- 07.02.2019 г. --- --- 13.45 ч., каб. 102 

7. Електроснабдяване --- --- 07.02.2019 г. --- 13.45 ч., каб. 102 

8. Специализирани видове туризъм --- 08.02.2019 г. --- --- 13.45 ч., каб. 102 

9. Бизнес комуникации --- 08.02.2019 г. --- --- 13.45 ч., каб. 102 

10. Производствена практика – спец. 

„Организация на туризма и 

свободното време“ – Х клас - стаж 

--- 11.02.2019 г. --- --- 14.45 ч. Център по 

туризъм 

11. Производствена практика – спец. 

„Организация на туризма и 

свободното време“ – ХІІ клас 

--- --- --- 11.02.2019 г. 14.45 ч. Център по 

туризъм 

12. Производствена практика – спец. 

„Производство на облекло от 

текстил“ – ХІІ клас 

--- --- --- 11.02.2019 г. 14.45 ч. Център по 

облекло 

13. Производствена практика – спец. 

„Компютърна техника и технологии“ 

ХІІ клас  

--- --- --- 11.02.2019 г. 14.45 ч. каб. 011 

14.  Производствена практика – спец. 

„Електрообзавеждане на 

производството“ – ХІ клас -  стаж 

--- --- 11.02.2019 г. --- 14.45 ч. каб. 016 

15. Техническо чертане и 

документиране 

15.02.2019 г. --- --- --- 13.45 ч., каб. 405 

16. Учебна практика по организация и 

функциониране на кухнята, 

ресторанта и хотела 

--- 15.02.2019 г. --- --- 13.45 ч. Център по 

туризъм 

17. Учебна практика по работа с 

компютър в предприятието 

--- 15.02.2019 г. --- --- 13.45 ч., каб. 108 

18. Учебна практика по специалността --- --- 15.02.2019 г. --- 13.45 ч., каб. 015 
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 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 
 

       на ученичка в самостоятелна форма на обучение,  

специалност „Оперативно счетоводство“,   

която ще полага изпити за определяне на годишна оценка за ХІ клас, 

  през редовна сесия февруари на учебната 2018/2019 година 

 

№ 

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за ХІ 

клас 

 

 

Начален час и място на 

провеждане 

1. Счетоводство на предприятието – ЗИП 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

2. Немски език – І ЧЕ 07.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

3. Учебна практика по работа в учебно 

предприятие 

08.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

4. Производствена практика – спец. 

„Оперативно счетоводство“ – стаж 

11.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 108 

5. Български език и литература 12.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

6. Учебна практика по търговско 

счетоводство 

13.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

7. Учебна практика по бюджетно 

счетоводство 

14.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

8. Математика 15.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 
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 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 
 

на ученичка в самостоятелна форма на обучение,  

специалност „Оперативно счетоводство“,  

която ще полага изпити за определяне на годишна оценка за ХІ клас, 

  през редовна сесия февруари на учебната 2018/2019 година 
 

 

№ 

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за ХІ 

клас 

 

 

Начален час и място на 

провеждане 

1. Счетоводство на предприятието – ЗИП 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

2. Английски език – І ЧЕ 07.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

3. Учебна практика по работа в учебно 

предприятие 

08.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

4. Производствена практика – спец. 

„Оперативно счетоводство“ – стаж 

11.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 108 

5. Български език и литература 12.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

6. Учебна практика по търговско 

счетоводство 

13.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

7. Учебна практика по бюджетно 

счетоводство 

14.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

8. Математика 15.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 
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 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 
 

на ученик в самостоятелна форма на обучение,  

специалност „Електрообзавеждане на производството“,  

който ще полага изпити за определяне на годишна оценка за Х клас,  

  през редовна сесия февруари на учебната 2018/2019 година 
 

 

№  

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за Х клас 

Начален час и място на 

провеждане 

1. Френски език – ІІ ЧЕ 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

2. Английски език – І ЧЕ 07.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

3. Етика и право 08.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

4. Електротехническо чертане 11.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 405 

5. Български език и литература 12.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

6. Електроника 13.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

7. Учебна практика – лабораторна по 

електрически измервания 

14.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 016 

8. Математика 15.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 
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 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 
 

на ученичка в самостоятелна форма на обучение,  

специалност „Оперативно счетоводство“,  

която ще полага изпити за определяне на годишна оценка за Х клас, 

  през редовна сесия февруари на учебната 2018/2019 година 
 

     

 

№  

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за Х клас 

Начален час и място на 

провеждане 

1. Френски език – ІІ ЧЕ 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

2. Английски език – І ЧЕ 07.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

3. Етика и право 08.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

4. Български език и литература 12.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

5.  Счетоводство на предприятието 13.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

6.  Учебна практика по счетоводство на 

предприятието 

14.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 

7. Математика 15.02.2019 г. 13.45 ч., каб. 102 
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 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 
 

на ученик в самостоятелна форма на обучение,  

специалност „Компютърна техника и технологии“,  

 който ще полага изпити за определяне на годишна оценка за ХІІ клас, 

  през редовна сесия февруари на учебната 2018/2019 година 
 

     

 

№  

по 

ред 

 

Учебни предмети 

 

Дати за ХІІ 

клас 

 

Начален час и място на 

провеждане 

1. Български език и литература – ЗИП 06.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 102 

2. Производствена практика – спец. 

„Компютърна техника и технологии“ 

11.02.2019 г. 14.45 ч., каб. 011 
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