
8 а 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник  

Час на 

класа 

 

Математика 

 

Английски език 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

География 

и 

икономика 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

(спортни 

дейности) 

Вторник  

Английски език 

История и 

цивилизации 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

 

Сряда История и 

цивилизации 

Биология и здравно 

образование 

 

Философия 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Английски език 

 

Четвъртък Физика и 

астрономия 

 

Английски език 

Биология и 

здравно 

образование 

 

Математика 

  

Петък Български 

език и 

литература 

 

Предприемачество 

Български 

език и 

литература 

Информационни 

технологии 

 

Математика 

 

Музика 

  

Информационни 

технологии 

 

 

 

 

 

 



8 б 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на 

класа 

История и 

цивилизации 

 

Английски език 

Биология и 

здравно 

образование 

История и 

цивилизации 

Вторник Физическо 

възпитание 

и спорт 

Биология и 

здравно 

образование 

Физика и 

астрономия 

География 

и 

икономика 

Математика Информационни 

технологии 

 

Математика 

Информационни 

технологии 

Сряда Химия и 

опазване 

на 

околната 

среда 

 

Философия 

 

Предприемачество 

 

Английски език 

 

Музика 

Четвъртък Български 

език и 

литература 

Български език 

и литература 

 

Английски език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Петък Английски език 

 

 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

 

Математика 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

(спортни 

дейности) 

 

 

 

 



 

 

8 в 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Английски език Математика Български език 

и литература 

Музика 

Вторник Английски език Математика Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физика и 

астрономия 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Сряда Предприемачество Български език и 

литература 

История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

Математика Биология и 

здравно 

образование 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Четвъртък Български език и 

литература 

История и 

цивилизации 

 

Английски език 

Информационни 

техологии 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Информационни 

технологии 

Петък Биология и 

здравно 

образование 

Български език и 

литература 

 

Философия 

 

Английски език 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 г 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник  
Час на класа 

 
Математика 

 
Английски 

език 

Български 
език и 

литература 

Физическо 
възпитание и спорт 

История и 
цивилизации 

 
Материалознание  

 

Вторник  

Английски език 

Физика и 

астрономия 

Биология и 

здравно 

образование  

Технологично проектиране на облекло от текстил 

РПП 

Биология и 

здравно 

образование  

Физическо 

възпитание и 

спорт 
(спортни 

дейности) 

Технологично проектиране на облекло от текстил 

РПП 

Сряда Български език и 

литература 

Химия и опазване 

на околната среда 

География и 

икономика 

История и 

цивилизации 

Музика Английски 

език 

Български език и 

литература 

 

Четвъртък  

Английски език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български 

език и 

литература 

 

Философия 

 

Предприемачество 

 

Математика 

  

Петък Информационни 

технологии 

Учебна практика по процеси в шевната промишленост  РПП  

Математика 

  

Учебна практика по процеси в шевната промишленост РПП  Информационни 

технологии 
 

 

 

 

 

 



 

 

8 д 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа География и 

икономика 

 

Математика 

Биология и 

здравно 

образование 

История и 

цивилизации 

 

Музика 

Български език и 

литература 

Вторник Физическо 

възпитание и спорт 

 

Математика 

 

Английски език 

 

Философия 

Информационни 

технологии 

Информационни 

технологии 

Сряда  

Предприемачество 

История и 

цивилизации 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български 

език и 

литература 

 

Английски език 

 

Четвъртък Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

Математика 

Физика и 

астрономия 

Физическо 

възпитание и спорт 

(спортни дейности) 

Петък Български език и 

литература 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Биология и 

здравно 

образование 

 

Английски език 

 

 

 

 

 



 

9a 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Биология и 

здравно 

образоване 

Български език и 

литература  

 

Математика 

 

Физическо възпитание 

и спорт 

 

Английски език 

Информационни 

технологии 

 

Учебна практика 

по бизнес  

комуникации 

Вторник Учебна практика по работа с 

документи РПП 

Български език и 

литература 

 

Френски език 

Физика и астрономия Български език и  

литература 

История и 

цивилизации 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

(спортни 

дейности) 

Информацион

ни технологии 

Учебна практика 

по приложни 

програми с общо 

предназначение 

 

Руски език 

Сряда Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Английски език 

 

Английски език 

История и 

цивилизации 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Математика 

 

Философия 

 

 

Четвъртък  

Английски 

език 

 

Математика 

Обща теория на 

счетоводната 

отчетност 

Обща теория на 

счетоводната 

отчетност 

 

Музика 

Учебна практика 

по бизнес 

комуникации 

  

Учебна практика 

по обща теория 

на счетоводната 

отчетност 

Петък Френски език Английски език География и 

икономика 

Английски език Учебна практика по 

обща теория на 

счетоводната отчетност 

Учебна практика 

по приложни 

програми с общо 

предназначение 

  

Руски език Учебна практика по работа с документи 

РПП 

 

 



9б 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник  

Час на класа 

Английски 

език 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

 

Музика 

Френски език Информационни 

технологии 

Физика и 

астрономия 

  

 

Учебна практика по работа с 

документи РПП 

Вторник География и 

икономика 

Английски 

език 

Английски 

език 

 

Математика 

Бизнес 

комуникации 

 

Английски език 

Български 

език и 

литература 

 

Сряда Биология и 

здравно 

образование 

Учебна практика по работа с 

документи РПП 

Български език 

и литература 

 

Философия 

История и 

цивилизации 

 

Математика 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Руски език Информацион

ни технологии 

Четвъртък Френски език Обща 

икономическа 

теория 

Обща 

икономическа 

теория 

Обща 

икономическа 

теория 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

История и 

цивилизации 

  

Руски език 

Петък  

Математика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Икономика на 

предприятието 

Английски език Английски език Български език 

и литература 

  

 

 

 

 

 



9в 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа История и 

цивилизации 

Градивни 

елементи 

Физическо 

възпитание и спорт 

Математика Английски 

език 

Български език и 

литература 

 

Вторник Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Български 

език и 

литература 

Електротехника Техническо чертане 

и документиране 

Информационни 

технологии 

Математика Английски език  

Учебна практика по електротехника и 

градивни елементи 

Сряда География и 

икономика 

История и 

цивилизации 

Биология и 

здравно 

образование 

Учебна практика по електротехника и 

градивни елементи 

Английски 

език 

Английски език Физическо 

възпитание и спорт 

(спортни дейности) 
Информационни 

технологии 

Техническо 

чертане и 

документиране 

Четвъртък Английски 

език 

Английски 

език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Учебна практика по преобразувателна 

техника РПП 

Френски език   

Учебна практика по преобразувателна 

техника РПП 

Руски език 

Петък Физика и 

астрономия 

Философия Математика Български език и 

литература 

Музика Френски език   

Руски език 

 

 

 



9г 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Физическо 

възпитание и 

спорт 

Процеси и 

машини в 

шевната 

промишленост 

Руски език Философия Математика История и 

цивилизации 

 

Френски 

език 

Вторник История и 

цивилизации 

Български 

език и 

литература 

Английски език Биология и 

здравно 

образование 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Музика Френски 

език 

 

Руски език 

Сряда Физика и 

астрономия 

Учебна практика по машини в шевната промишленост РПП Български език 

и литература 

География и 

икономика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности 

Информацион

ни технологии 

Технологично проектиране на облекло РПП 

Четвъртък Български 

език и 

литература 

Информацион

ни технологии 

Учебна практика по процеси в шевната 

промишленост РПП 

Изобразително 

изкуство 

Английски 

език 

 

Учебна практика по машини в шевната промишленост РПП 

Петък Физическо 

възпитание и 

спорт 

Математика Технологично проектиране на облекло РПП Математика   

Учебна практика по процеси в шевната 

промишленост РПП 

 

 

 

 

 



9д 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Английски език Френски език Български 

език и 

литература 

Музика Английски език Математика 

Руски език 

Вторник Електротехника Английски език Математика История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 
 

Английски език 

Сряда Български език 

и литература 

Учебна практика по 

преобразователна техника РПП 

Английски 

език 

Физика и 

астрономия 

Информационни     

технологии 

Френски език 

Учебна практика по 
преобразователна техника РПП 

Учебна практика по 
електротехника и градивни 

елементи 

Четвъртък Английски език Електротехника Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български 

език и 

литература 

Математика Градивни 

елементи 

 

Петък Философия Учебна практика по 

електротехника и градивни 

елементи 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Биология и 

здравно 

образование  

История и 

цивилизации 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) Руски език Информационни 

технологии 

 

 



 

10 а 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Биология и здравно 

образование  

Физическо възпитание и 

спорт 

Английски 

език 

 

Физика и 

астрономия 

Философия  

Вторник Икономика География и 

икономика 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

История и 

цивилизации 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Музика  

Сряда История и 
цивилизации 

Английски 
език 

Физика и астрономия Философия География и 
икономика 

 
История и 

цивилизации 

Математика Физическо 
възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Четвъртък Учебна 
практика по 

организация 

и 

функционир

ане на хотела 

Учебна 
практика по 

организация 

на 

допълнителни

те 

хотелиерски 

услуги РПП 

РЕ ФЕ НЕ РЕ ФЕ НЕ География и 
икономика 

Биология и 
здравно 

образование  

  

Петък Учебна практика по 

гостоприемство в 

туристическата индустрия 

РПП 

Математика История и цивилизации Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български 

език и 

литература 

  

 



 

10 б 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на 

класа 

Физика и 

астрономия 

Обща 

икономическа 

теория 

Музика История и 

цивилизации 

 

Учебна практика по работа 

със счетоводни документи 

РПП 

Български език и 

литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Учебна практика по Обща 

теория на счетоводната 

отчетност 

Вторник Биология и 

здравно 

образование 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

География и 

икономика 

Английски 

език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

История и цивилизации Математика  

Сряда Философия Математика История и 

цивилизации 

Български 

език и 

литература 

Обща 

икономическа 

теория 

Икономика Учебна практика по Обща 

теория на счетоводната 

отчетност 

 

Учебна практика по 

работа със счетоводни 

документи РПП 

Четвъртък География 

и 

икономика 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

РЕ ФЕ НЕ РЕ ФЕ НЕ Български език и 

литература 

Философия   

Петък География 

и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

История и 

цивилизации 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Английски език Физика и астрономия   



 

10 в 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Математика История и 

цивилизации 

Физика и 

астрономия 

Музика 

 

Английски език 

 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

 

Вторник Философия Учебна 
практика по 

схемотехника 

Химия и 
опазване на 

околната 

среда 

Философия Физическо 
възпитание и 

спорт 

Български език 
и литература 

Български 
език и 

литература 

 

Учебна 

практика по 

схемотехника 

Сряда Аналогова 

схемотехника 

География и 

икономика 

Математика Икономика Биология и 

здравно 

образование  

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Четвъртък 
 
 

История и 

цивилизации 

РЕ ФЕ НЕ История и 

цивилизации 

Физика и 

астрономия 

РЕ ФЕ НЕ География и 

икономика 

  

Петък Учебна практика по 

процесори, памети и дънни 

платки РПП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Английски 

език 

Български език 

и литература 

История и 

цивилизации 

  

Учебна практика по 

процесори, памети и дънни 

платки РПП 

 



10г 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Музика 

 

Физика и 

астрономия 

Философия Химия и опазване 

на околната среда 

 

География и икономика 

 

Английски език 

Вторник Учебна практика по процеси и машини в шевната 

промишленост РПП 

История и 

цивилизации 

Философия География и икономика Физическо 

възпитание и 

спорт 

Учебна практика по процеси и машини в шевната 

промишленост РПП 

Сряда Български 

език и 

литература 

Физика и 

астрономия 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Биология и 

здравно 

образование  

Български език и 

литература 

Учебна практика по процеси и 

машини в шевната промишленост 

Английски език 

Учебна практика по процеси и 

машини в шевната промишленост 

Четвъртък Математика РЕ ФЕ НЕ География и 

икономика 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

РЕ ФЕ НЕ История и цивилизации Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

Петък Български 

език и 

литература 

История и 

цивилизации 

Икономика Математика История и 

цивилизации 

Биология и здравно образование   

 

 



11а 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа История и 

цивилизация 

Математика Английски език 

(I чужд) 

Български език и 

литература 

 

Туристически 

ресурси на 

България 

Чужд език по 

професията - 

английски 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 

Вторник Учебна практика по транспорт и туристическа агентска дейност  Организация и 

функциониране на 

кухнята, 

ресторанта и хотела 

ЗИП 

Организация и 

функциониране на 

кухнята, 

ресторанта и 

хотела ЗИП 

История и 

цивилизация 

 

Учебна практика по транспорт и туристическа агентска дейност  

Сряда Чужд език по 

професията – 
английски 

Маркетинг в 

туризма 

Маркетинг в 

туризма 

Физическо 

възпитание и 
спорт 

Предприемачество Математика 

 

Български 

език и 
литература - 

ЗИП 

 

Четвъртък Български 

език и 

литература  

Английски 

език (I чужд) 

Охранителни 

мерки и 

безопасност 

Охранителни 

мерки и 

безопасност 

Туристически 

ресурси на 

България 

Български език и 

литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) 

 

Петък Счетоводство 

и отчетност в 

туризма 

Английски 

език (I чужд) 

Транспорт и 

туристическа 

агентска дейност 
 

Транспорт и 

туристическа 

агентска 
дейност 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

Философия   

 



 

11б 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Философия Финанси История и 

цивилизация 

Икономика на 

предприятието 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

 

Вторник Учебна практика по работа в 

учебно предприятие 

Учебна практика по 

счетоводство на 

предприятието 

Учебна практика 

по бюджетно 

счетоводство 

Английски 

език (I чужд 

език) 

Икономика 

на 

предприяти

ето 

 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 

Учебна практика по счетоводство 

на предприятието 

Икономика на предприятието ЗИП 

Сряда Счетоводство на предприятието ЗИП 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Бюджетно 

счетоводство 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език (I чужд 

език) 

 

Учебна практика по работа в 

учебно предприятие 

Учебна 

практика по 

търговско 

счетоводство 

Четвъртък Счетоводство на 

предприятието 

Български 

език и 

литература 

Търговско 

счетоводство 

Право Математика Английски 

език (I чужд 

език) 

  

Петък Математика Финанси История и 

цивилизация 

Счетоводство 

на 

предприятието 

Право Учебна 

практика по 

търговско 

счетоводство 

  

Учебна 

практика по 

бюджетно 

счетоводство 



 

11в 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Счетоводство 

на 

предприятието 

Български 

език и 

литература 

Счетоводство 

на 

предприятието 

Математика Учебна практика по работа 

с компютър в 

предприятието 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 

Учебна практика по 

счетоводство на 

предприятието 

Вторник Физическо 

възпитание и 

спорт 

Икономика на 

предприятието 

Бизнес 

комуникации 

Финанси История и 

цивилизация 

Учебна практика по 

счетоводство на 

предприятието 

 

Учебна практика по бизнес 

комуникации 

Сряда Физическо 

възпитание и 

спорт 

Счетоводство на предприятието ЗИП 

 

Английски език 

(I чужд език) 

Български 

език и 

литература-

ЗИП 

Български 

език и 

литература 

 

Икономика на предприятието ЗИП 

Четвъртък Математика 

 

Български език 

и литература 

 

Философия Учебна практика по бизнес 

комуникации 

Английски 

език (I чужд 

език) 

  

Учебна практика по работа с 

компютър в предприятието 

Петък Маркетинг История и 

цивилизация 

Финанси Бизнес 

комуникации 

Икономика на 

предприятието 

Маркетинг   



 

11г 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Дънни 

платки за 

PC 

Математика Периферни 

устройства 

Английски 

език (I чужд 

език) 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Философия 

Вторник Български 

език и 

литература 

Дънни 

платки за 

PC 

Предприемачество Математика Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

История и 

цивилизация 

Сряда  

Приложен софтуер 

УП по процесори, памети и дънни платки УП по компютърни мрежи 

Учебна практика по 

компютърни мрежи 

УП по процесори, памети и дънни платки Проектиране на електронни схеми 

Четвъртък История и 

цивилизация 

Български 

език и 

литература 

 

Английски език (I 

чужд език) 

Процесори и 

памети за PC 

Процесори и 

памети за PC 

Български 

език и 

литература- 

ЗИП 

 

Петък Английски 

език (I чужд 

език) 

Периферни 

устройства 

Приложни програмни продукти 

ЗИП 

Проектиране на електронни 

схеми 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп.  час за 

спортни 

дейности) 

Компютърни мрежи ЗИП Приложен софтуер 

 



11д 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Здравословни 

и безопасни 

условия на 

труд  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Математика Здравословни и 

безопасни 

условия на труд  

Български език и 

литература 

Електрообзаве

ждане на 

производството 

Вторник Електрообзавеждане 

на производството 

Английски 

език (I чужд 

език) 

Електроснабдяван

е 

Електроснабдя

ване 

Български език 

и литература 

Философия Електрически 

машини 

Сряда Осветителна 

техника 

Английски 

език (I чужд 

език) 

Български език и 

литература - ЗИП 

Осветителна 

техника 

Учебна практика по специалността 

Учебна практика по специалността 

Четвъртък Физическо 

възпитание и спорт 

 

Учебна практика – лабораторна по 

електрически машини 

Математика История и 

цивилизация 

Предприемачест

во 

 

Учебна практика – лабораторна по 

електрически машини 

Петък Монтаж и 

експлоатация 

Монтаж и 

експлоатация 

Английски език   

(I чужд език) 

Български език 

и литература 

Електрически  

машини 

История и 

цивилизация 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 



12б 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Чужд език по 

професията 

Български език и 

литература-ЗИП 

Учебна практика по комплексна учебна 

практика по счетоводство на 

предприятието 

Свят и личност Физическо 

възпитание и спорт 

Учебна практика по комплексна учебна 

практика по счетоводство на 

предприятието 

Вторник Български език и 

литература 

Финансов и 

данъчен 
контрол 

Учебна практика по компютърна обработка 

на финансово-счетоводна информация 

Счетоводство 

на 
предприятието 

ЗИП 

Математика Български език и 

литература 

Учебна практика по компютърна обработка 

на финансово-счетоводна информация 

Сряда Физическо 
възпитание и 

спорт 

Статистика Свят и личност Счетоводство на 
предприятието 

Чужд език по 
професията 

Учебна практика 
по застрахователно  

и осигурително 

счетоводство 

Учебна практика 
по банково 

счетоводство 

Учебна практика 

по счетоводство на 
предприятието 

Учебна практика 

по застрахователно  
и осигурително 

счетоводство 

Четвъртък Производствена практика Банково 

счетоводство 

Финансов и данъчен 

контрол 

Български 

език и 

литература 

Български език и 

литература-ЗИП 

Физическо 

възпитание и спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 

Производствена практика 

Петък Чужд език по 

професията 

Математика- Предприемачество Учебна практика по 

счетоводство на 

предприятието 

Застраховане   

и осигурително 

счетоводство 

Статистика  

Учебна практика по 

банково счетоводство 



12в 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Борси и 

борсови 

операции 

Предприемачество 

и дребен бизнес 

Учебна практика по бизнес проект Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 

Учебна практика по бизнес проект  

Вторник Математика Оперативен 

мениджмънт 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Чужд език по 

професията 

Организация и 

управление на 

предприятието 

 

Сряда Учебна практика по работа с 

компютър в предприятието 

Български език и 

литература-ЗИП 

Икономика на 

предприятието 

Предприемачество 

и дребен бизнес 
ЗИП 

Физическо 

възпитание и 
спорт 

Свят и личност  

Учебна практика по бизнес 

комуникации на чужд език 

Четвъртък Производствена практика Предприемачество 

и дребен бизнес - 
ЗИП 

Български език 

и литература-
ЗИП 

Математика Икономика на 

предприятието 

   

Производствена практика 

Петък Чужд език по 

професията 

Свят и личност Учебна практика по бизнес 

комуникации на чужд език 

Организация и 

управление на 

предприятието 

Предприемачество 

и дребен бизнес 

 

  

Учебна практика по работа с 

компютър в предприятието 



12г 

 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Учебна практика по моделиране на облекло от текстил Конструиране и моделиране на  

облекло от текстил-основни 

конструкции 

Конструиране и моделиране на  

облекло от текстил-основни 

конструкции 

Учебна практика по моделиране на облекло от текстил 

Вторник Български 

език и 
литература-

ЗИП 

Свят и 

личност 

Български език и 

литература 

Учебна практика по технология на облеклото от текстил 

 

Учебна практика по технология на облеклото от текстил 

 

Сряда Конструиране и моделиране 

на  облекло от текстил 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Технология на 

облеклото от 

текстил 

 

 

Български език 

и литература 

Математика Математика 

Производствена практика 

Четвъртък Производствена практика Проектиране на 

фирми за 

конфекциониране 

на облекло 

Чужд език по 

професията 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Технология на 

облеклото от 

текстил ЗИП 

 

 

Конструиране и моделиране 
на  облекло от текстил 

Петък Художествено 

оформяне на 
облекло от 

текстил 

Български 

език и 
литература-

ЗИП 

Български език и 

литература 

Чужд език по 

професията 

Свят и личност Чужд език по 

професията 

Физическо 

възпитание и 
спорт 

(доп. час за 

спортни 

дейности) 



12д 
 

 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Български 

език и 

литература 

Чужд език по 

професията 

Български език 

и литература-

ЗИП 

Проектиране на Web дизайн   Физическо 

възпитание и 

спорт 
( спортни 

дейности) 

Приложен мрежови софтуер 

Вторник   

УП по диагностика и ремонт  

УП по комплексна практика по специалността Производствена практика  

УП по диагностика и ремонт УП по комплексна практика по специалността Производствена практика 

Сряда Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

УП по асемблиране на PC Приложен мрежови софтуер  

Проектиране на Web дизайн УП по асемблиране на PC 

Четвъртък Комуникацио

нни 

технологии 

Математика Чужд език по 

професията 

Комуникацион

ни технологии 

Чужд език по 

професията   

Свят и 

личност 

  

Петък Компютърни 

мрежи ЗИП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Компютърни 

мрежи ЗИП 

Свят и личност Математика Български 

език и 

литература 

  



12е 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понеделник Час на класа Български 

език и 

литература 

Учебна практика по диагностика и ремонт Физическо 

възпитание и 

спорт 

(доп. час за 

спортни дейности) 

Учебна практика по диагностика и ремонт 

Вторник Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Чужд език 

по 

професията 

Приложни програмни продукти Производствена практика  

УП по асемблиране на PC Производствена практика 

Сряда Програмиране на Web 

дизайн 

Чужд език 

по 

професията 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Математика Свят и 

личност 

Български език 

и литература - 

ЗИП 

 

Приложни програмни 

продукти 

Четвъртък УП по запомнящи устройства Учебна практика по комплексна практика по 

специалността 

  

Учебна практика по  комплексна 

практика по специалността 

УП по запомнящи устройства 

Петък Свят и 

личност 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Чужд език 

по 

професията 

Математика УП по асемблиране на PC   

Програмиране на Web дизайн 

 



12ж 
 1 2 3 4 5 6 7 

Понеделник Час на класа Физическо 

възпитание и 

спорт 

Свят и личност Математика Български език и 

литература 

Производствена практика 

Производствена практика 

Вторник Свят и личност Учебна практика по специалността 

Учебна практика по специалността 

Сряда Контрол и 

диагностика 

Електрообзаве

ждане на 

производството 

Български език 

и литература 

Чужд език по 

професията 

Български език и 

литература - ЗИП 

Чужд език по 

професията 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Четвъртък Чужд език по 

професията 

Електрообзаве

ждане на 

производството 

 

Математика Български език и 

литература 

Електрообзавежда

не на 

производството 

ЗИП 

Електрообзаве

ждане на 

производството 

ЗИП 

 

Петък Проектиране Управление на 

електрозадвижва

нето 

Управление на 

електрозадвижване

то 

Контрол и 

диагностика 

Контрол и 

диагностика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

(спортни 

дейности) Проектиране 

 


