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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

 

Утвърждавам: 

Директор: /п/ 

               /инж. Цветелина Стойкова/ 

 

Седмично разписание - IIсрок 

2020/2021 учебна година 
 

 

VIIIА клас, сутрин 

Специалност: Системно програмиране - I група 

Специалност: Телекомуникационни системи-II група 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Информационни 

технологии- I група 

Български език и 

литература  

Чужд език- 

английски   

Предприемачество Чужд език- 

английски   

2 Чужд език- 

английски   

Биология и 

здравно 

образование 

Чужд език- 

английски   

Химия и опазване 

на околната среда 

Чужд език- 

английски   

3 Чужд език- 

английски   

История и 

цивилизация 

Чужд език- 

английски   

Биология и здравно 

образование 

 

 

Чужд език- 

английски 

4 Чужд език- 

английски   

 

Чужд език- 

английски   

История и 

цивилизация 

Български език и 

литература   

Философия 

 

5 Математика 

 

Чужд език- 

английски   

Български език и 

литература 

Чужд език- 

английски   

Физика и 

астрономия 

6 Български език и 

литература 

Математика Физическо 

възпитание и спорт 

Музика  Математика 

7 Информационни 

технологии- IIгрупа 

Час на класа География и 

икономика 

 

Физическо 

възпитание и спорт 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

VIIIБ клас,  сутрин 

Специалност: Машини и системи с ЦПУ- I група  

Специалност: Електрообзавеждане на производството- II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература  

Информационни 

технологии- 

IIгрупа 

Предприемаче-

ство 

 

Чужд език- 

английски   

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

2 Чужд език- английски   

 

История и 

цивилизация 

 

Биология и 

здравно 

образование 

История и 

цивилизация 

Физика и 

астрономия 

3 Философия Математика 

 

РПП-

Предприемаче-

ство-бизнес план 

Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

4 РПП-Учебна практика 

по шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- Iгрупа 

РПП-Техническо 

чертане-въведение и 

основни понятия-       

II група 

Биология и 

здравно 

образование 

 

 

Математика 

 

Математика 

 

 

Чужд език- 

английски   

5 РПП-Учебна практика 

по шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- Iгрупа 

Техническа механика- 

II група 

География и 

икономика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

РПП-Материали и 

заготовки-

конструкционни 

материали и 

основни методи - 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания- 

измерване на 

електрически ток 

и напрежение 

IIгрупа 

Чужд език- 

английски   

6 РПП-Учебна практика 

по шлосерство- 

контролно-

измервателни 

Български език и 

литература 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

РПП-Техническо 

чертане-оформяне 

на чертежи- Iгрупа 

РПП-Учебна 

Музика 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

инструменти и 

разчертаване- Iгрупа 

РПП-Електротехника-

постояннотокови 

вериги- II група 

практика-

електрически 

измервания- 

измерване на 

електрически ток 

и напрежение 

IIгрупа 

7 РПП-Учебна практика 

по шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- Iгрупа 

РПП-Електротехника-

постояннотокови 

вериги- II група 

 

Час на класа  РПП-Материали и 

заготовки-

конструкционни 

материали и 

основни методи - 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания- 

измерване на 

електрически ток 

и напрежение 

IIгрупа 

 

8 Информационни 

технологии- I група 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

IXА клас,  сутрин 
Специалност: Машини и системи с ЦПУ- I група 

Специалност: Системно програмиране-II група 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 РПП-Техническо 

чертане-съединения-

Iгрупа 

Учебна практика-

Програмиране-

IIгрупа 

Учебна практика 

по шлосерство - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

Iгрупа 

Информационни 

технологии-Iгрупа 

 

 

Философия 

 

Чужд език-

руски 

2 РПП-Техническо 

чертане-съединения-

Iгрупа 

Учебна практика-

Програмиране-

IIгрупа 

Учебна практика 

по шлосерство - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

Iгрупа 

Чужд език- 

английски-IIгрупа 

РПП-Предприемаче-

ство-бизнес план-

Iгрупа 

Учебна практика- 

Увод в 

обектноориенти-

раното програмиране- 

IIгрупа 

Български език и 

литература 

 

 

История и 

цивилизация 

 

 

3 Български език и 

литература 

 

 

Учебна практика 

по шлосерство - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

Iгрупа 

Чужд език- 

английски  -

IIгрупа 

Математика 

 

Чужд език- 

английски -Iгрупа 

Чужд език- 

английски  -

IIгрупа 

Математика 

4 Физическо 

възпитание и спорт 

Учебна практика 

по шлосерство - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

Iгрупа 

Увод в 

обектноориенти-

раното програми-

ране- IIгрупа 

РПП-Учебна практика 

по стругарство-

машини и 

инструменти-Iгрупа 

Чужд език- английски  

-IIгрупа 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

 

Български език 

и литература 

 

5 Биология и здравно 

образование 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

РПП-Учебна практика 

по стругарство-

машини и 

Математика География и 

икономика 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

 

 

 инструменти-Iгрупа 

Чужд език- английски  

-IIгрупа 

6 Чужд език-руски 

 

  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

РПП-Учебна практика 

по стругарство-

машини и 

инструменти-Iгрупа 

РПП-Учебна практика 

- програмиране- 

програмиран е типове 

данни, работа с тях 

IIгрупа 

История и 

цивилизация 

Физика и 

астрономия 

7 Чужд език- 

английски -Iгрупа 

Чужд език- 

английски  -IIгрупа 

 

 

Час на класа РПП-Учебна практика 

по стругарство-

машини и 

инструменти-Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика- 

програмиране- 

програмиран е типове 

данни, работа с тях 

IIгрупа 

Музика 

 

Информа-

ционни 

технологии-

IIгрупа 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

IXБ клас, сутрин 
Специалност: Електрообзавеждане на производството 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература 

Чужд език-руски 

 

 

География и 

икономика 

Физика и 

астрономия 

 

 

РПП-Учебна 

практика-електриче-

ски измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги 

2 РПП-

Електротехника-

променливото-

кови вериги 

 

Математика РПП-

Електротехника-

променливотокови 

вериги 

 

РПП-

Предприемаче-

ство-бизнес план 

 

РПП-Учебна 

практика-електриче-

ски измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги 

3 Математика Електротехника Биология и здравно 

образование 

 

Чужд език- 

английски   

РПП-Учебна 

практика-електриче-

ски измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги 

4 Чужд език-руски Български език и 

литература 

 

 

РПП -Учебна 

практика - обработка 

на материали – раз-

глобяеми и нераз-

глобяеми съединения 

Философия 

 

Химия и опазване на 

околната среда 

5 История и 

цивилизация 

 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

РПП -Учебна 

практика - обработка 

на материали - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения 

Химия и опазване 

на околната среда 

Математика 

6 Музика 

 

 

Информационни 

технологии 

РПП -Учебна 

практика - обработка 

на материали – раз-

глобяеми и нераз-

глобяеми съединения 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

Български език и 

литература 

7 Чужд език- 

английски   

Час на класа РПП -Учебна 

практика - обработка 

на материали - 

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения 

История и 

цивилизация 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

XА клас, сутрин 
Специалност: Машини и системи с ЦПУ - I група 

Специалност: Компютърна техника и технологии - II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизация 

География и 

икономика 

 

Философия История и цивилизация 

 

Икономика 

2 География и 

икономика 

 

 

Физика и 

астрономия 

 

География и 

икономика 

 

 

Чужд език- английски   

 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

3 Химия и 

опазване на 

околната среда 

 

 

 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

Техническа механика-  

Iгрупа 

РПП-Аналогова 

схемотехника-

захранващи устройства-

IIгрупа 

Чужд език-руски 

4 Чужд език- 

английски   

История и 

цивилизация 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

 

РПП-Учебна практика 

по заваряване - основни 

методи- Iгрупа 

РПП-Учебна практика 

по схемотехника - 

електронни схеми-

IIгрупа 

Физика и 

астрономия 

5 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Математика История и 

цивилизация 

 

 

РПП-Учебна практика 

по заваряване - основни 

методи- Iгрупа 

РПП-Учебна практика 

по схемотехника - 

електронни схеми-

IIгрупа 

Български език и 

литература 

6 Математика Биология и 

здравно 

образование 

 

Чужд език-руски Учебна практика по 

заваряване- Iгрупа 

РПП-Учебна практика 

по схемотехника - 

електронни схеми-

IIгрупа 

Философия 

7 Музика 

 

Час на класа Биология и здравно 

образование 

 

 

Учебна практика по 

заваряване- Iгрупа 

 

Техническа 

механика-Iгрупа 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25 ; 

 

 
 

XIА клас,  сутрин 
Специалност: Компютърна техника и технологии  

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Чужд език по 

професията- 

английски   

Запомнящи и 

периферни 

устройства 

 

 

Програмиране 

 

 

Запомнящи и 

периферни 

устройства 

РПП- Учебна 

практика 

 по  операционни 

системи-

инсталиране и 

конфигуриране 

2 Учебна практика по 

запомнящи и 

периферни 

устройства 

 

 

Компютърни 

архитектури 

 

 

Чужд език-руски 

 

Компютърни 

архитектури 

 

РПП- Учебна 

практика 

 по  операционни 

системи-

инсталиране и 

конфигуриране 

3 Учебна практика по 

запомнящи и 

периферни 

устройства 

Учебна практика по 

схемотехника 

Гражданско 

образование 

Учебна практика 

 по  операционни 

системи 

Чужд език по 

професията- 

английски   

 

4 Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури 

Учебна практика по 

схемотехника 

Физическо възпитание 

и спорт 

Учебна практика 

 по  операционни 

системи 

Български език и 

литература 

5 Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури 

Математика 

 

Операционни 

системи 

Учебна практика по 

компютърни мрежи 

6 Физическо 

възпитание и спорт 

 

 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури 

Български език и 

литература 

Математика Учебна практика по 

компютърни мрежи 

7 Чужд език-руски Час на класа  Български език и 

литература 

 

 

 

 

 

 



 9 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25 

 

 

 

XIБ клас,  сутрин 
Специалност: Машини и системи с ЦПУ - I група 

Специалност: Електрообзавеждане на производството- II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Електротехника и 

електроника -Iгрупа 

Електрически 

инсталации-IIгрупа 

Математика 

 

Български език и 

литература 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа  

Учебна практика 

по специалността-

IIгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

Учебна практика 

–лабораторна по 

електрически 

машини-IIгрупа 

2 Металорежещи 

машини с ЦПУ-

Iгрупа 

Физическо 

възпитание и спорт-

IIгрупа 

 

 

Български език и 

литература 

Гражданско 

образование 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

Учебна практика 

по специалността-

IIгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

Учебна практика 

–лабораторна по 

електрически 

машини-IIгрупа 

3 Основи на 

програмирането-

Iгрупа 

Електрически 

машини и апарати-

IIгрупа 

 

 

 

РПП-Основи на 

програмирането-

диалогово 

програмиране-Iгрупа 

Физическо възпитание 

и спорт-IIгрупа 

 

Електротехника и 

електроника -

Iгрупа 

Електрически 

инсталации-

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

Учебна практика 

по специалността-

IIгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

Учебна практика 

–лабораторна по 

електрически 

машини-IIгрупа 

4 Български език и 

литература 

 

 

Технология на 

машиностроенето- 

Iгрупа 

Електрически 

инсталации-IIгрупа 

Чужд език-руски 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

РПП-

Електроснабдява-

не – електроенер- 

гетика- IIгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика - ел. 

монтажна - 

схеми за 

управление-

IIгрупа 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

5 Чужд език по 

професията- немски-

Iгрупа   

Чужд език по 

професията- 

английски-IIгрупа   

 

 

 

 

Основи на 

програмирането-Iгрупа 

Електрически машини 

и апарати-IIгрупа 

РПП-Основи на 

програмирането-

диалогово 

програмиране-

Iгрупа 

Електроника-

IIгрупа 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

Учебна практика-

електромонтажна- 

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика - ел. 

монтажна - 

схеми за 

управление-

IIгрупа 

6 Чужд език по 

професията- немски-

Iгрупа   

Чужд език по 

професията- 

английски-IIгрупа   

Чужд език-руски Приложни 

програмни 

продукти- Iгрупа 

Учебна практика-

електромонтажна- 

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

Учебна практика-

електромонтажна- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

Електрически 

машини и 

апарати-IIгрупа 

7 Математика Час на класа  

 

 

Приложни 

програмни 

продукти- Iгрупа 

Учебна практика-

електромонтажна- 

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда-

Iгрупа 

Практическо 

обучение в 

реална работна 

среда-Iгрупа 

8 Технология на 

машиностроенето- 

Iгрупа 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

XIIА клас, сутрин 
Специалност: Компютърна техника и технологии 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Свят и личност 

 

 

 

Математика Български език и 

литература 

Учебна практика по 

асемблиране на РС  -

Iгрупа 

Учебна практика по 

асемблиране на РС -

IIгрупа 

Учебна практика по 

диагностика и ремонт- 

I група 

Комплексна практика 

по специалността-         

II група 

2 Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

 

 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- I група 

Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- II група 

Учебна практика по 

асемблиране на РС  -

Iгрупа 

Учебна практика по 

асемблиране на РС -

IIгрупа 

Учебна практика по 

диагностика и ремонт- 

I група 

Комплексна практика 

по специалността-         

II група 

3 Физическо 

възпитание и спорт 

Програмиране на 

Web дизайн- 

Iгрупа 

Програмиране на 

Web дизайн -

IIгрупа 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- I група 

Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- II група 

Математика Програмиране на Web 

дизайн-I група 

Комплексна практика 

по специалността-         

II група 

4 Приложен софтуер-

ЗИПП-Iгрупа 

Приложни 

програмни продукти-

ЗИПП- II група 

 

 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- I група 

Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- II група 

Приложен софтуер-

ЗИПП-Iгрупа 

Приложни 

програмни продукти-

ЗИПП- II група 

Комплексна практика 

по специалността-          

Iгрупа 

Учебна практика по 

диагностика и ремонт- 

II група 

5 Чужд език по 

професията-

английски 

Свят и личност 

 

Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- I група 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- II група 

 

Български език и 

литература-ЗИП 

Комплексна практика 

по специалността-          

Iгрупа 

Учебна практика по 

диагностика и ремонт- 

II група 

6 Производствена 

практика –Iгрупа  

Производствена 

практика –IIгрупа  

 

Чужд език по 

професията-

английски 

Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- I група 

Чужд език по 

професията-

английски 

Комплексна практика 

по специалността-          

Iгрупа 

Програмиране на Web 

дизайн-II група 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- II група 

 

7 Производствена 

практика –Iгрупа  

Производствена 

практика –IIгрупа  

 

Час на класа Учебна практика по 

запомнящи 

устройства- I група 

Учебна практика по 

диагностика и 

ремонт- II група 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- ПЛЕВЕН 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25  

 

XIIБ клас, сутрин 
Специалност: Микропроцесорна техника- I група 

Специалност: Електрообзавеждане на производството- II група 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература-ЗИП 

2 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Математика Български език и 

литература 

3 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Асемблер за 

микроконтролер- 

Iгрупа 

Електрообзавеждане- 

IIгрупа 

Математика 

4 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Свят и личност Асемблер за 

микроконтролер- 

Iгрупа 

Електрообзавеждане- 

IIгрупа 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

5 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Учебна практика –

лабораторна-

специални 

измервания-Iгрупа 

Учебна практика –

лабораторна по 

специалносттта-

IIгрупа 

Български език и 

литература 

6 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Учебна практика –

лабораторна-

специални 

измервания-Iгрупа 

Учебна практика –

лабораторна по 

специалносттта-

IIгрупа 

Компютърни 

системи- Iгрупа 

Чужд език по 

професията-

английски- IIгрупа 

 

7 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

IIгрупа 

Учебна практика –

лабораторна-

специални 

измервания-Iгрупа 

Учебна практика –

лабораторна по 

специалносттта-

IIгрупа 

Свят и личност 

8  Час на класа  Компютърни 

системи- Iгрупа 

Контрол и 

диагностика- IIгрупа 

ЗИПП-Учебна 

практика по 

микропроцесорни 

системи- Iгрупа 

ЗИПП-Електрически 

машини- IIгрупа  

 

 

 

 

 

 


