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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

 

Утвърждавам:………………..……… 

Директор: инж. Цветелина Стойкова 

 

Седмично разписание-IIсрок 
 

VIIIАклас, сутрин 

Специалност: Системно програмиране - I група 

Специалност: Телекомуникационни системи-II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Информационни 

технологии- IIгрупа 

Математика 

 

Предприемачество 

 

Чужд език- 

английски   

 

Чужд език- 

английски   

2 Български език и 

литература 

Чужд език- 

английски   

 

Български език и 

литература 

Чужд език- 

английски   

 

Чужд език- 

английски   

3 Математика 

 

Чужд език- 

английски   

 

География и 

икономика 

 

Чужд език- 

английски   

 

 

Чужд език- 

английски   

4 Чужд език- 

английски   

 

Български език и 

литература 

Биология и здравно 

образование 

 

Физика и 

астрономия 

 

 

Философия 

 

5 Чужд език- 

английски   

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

История и 

цивилизация 

 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

Български език и 

литература 

 

6 История и 

цивилизация 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

 

Чужд език- 

английски   

 

Математика 

 

 

 Музика 

7 Информационни 

технологии- Iгрупа 

Час на класа Чужд език- 

английски   

 

 

Химия и опазване 

на околната среда 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

VIIIБклас,  сутрин 

Специалност: Машини и системи с ЦПУ- I група  

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

1 История и 

цивилизация 

Български език и 

литература 

 

Чужд език- 

английски   

 

 

 

РПП-Материали и 

заготовки- 

конструкционни 

материали и 

основни методи- 

Iгрупа 

РПП-

Електротехника-

постояннотокови 

вериги- II група  

РПП-Предприе-

мачество-бизнес 

комуникации 

2 Химия и опазване на 

околната среда 

 

 

Математика 

 

 

Предприемаче-

ство 

 

 

Български език и 

литература 

 

РПП-Техническо 

чертане-оформяне 

на чертежи- 

Iгрупа 

Информационни 

технологии - II 

група 

3 Чужд език- английски   

 

 

 

 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Български език и 

литература 

 

 

 

Математика 

 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- 

Iгрупа 

РПП-Техническо 

чертане-въведение 

и основни 

понятия 

4 РПП-Материали и 

заготовки- 

конструкционни 

материали и основни 

методи- Iгрупа 

Техническа механика- 

IIгрупа 

 

Философия 

 

 

 

Математика 

 

География и 

икономика 

 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- 

Iгрупа 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

 

 

 

РПП-Техническо 

чертане-въведение 

и основни 

понятия 

5 Чужд език- английски   

 

 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

 

 

Чужд език- 

английски   

 

 

 

 

 

Информационни 

технологии- 

Iгрупа 

РПП-

Електротехника-

постояннотокови 

вериги- II група  

 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания- 

измерване на 

електрически ток 

и напрежение 

IIгрупа 

6 Български език и 

литература 

 

 

 

 

Физика и 

астрономия 

 

История и 

цивилизация 

 

 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство- 

контролно-

измервателни 

инструменти и 

разчертаване- 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания- 

измерване на 

електрически ток 

и напрежение 

IIгрупа 

7 Музика 

 

 

 

Час на класа Физическо 

възпитание и 

спорт 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

IXАклас,  сутрин 
Специалност: Системно програмиране - I група 

Специалност: Телекомуникационни системи-II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Физика и 

астрономия 

 

 

 

 

География и 

икономика 

 

Чужд език- английски 

 

 

 

 

История и 

цивилизация 

 

 

Учебна практи-

ка-програми-

ране- Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електротехника 

и градивни 

елементи  -

електронни 

схеми-IIгрупа 

2 Български език и 

литература 

 

 

 

 

Чужд език-руски 

 

 

 

РПП-Учебна 

практика- 

програмиране-типове 

данни, работа с тях- 

Iгрупа 

Информационни 

технологии  -IIгрупа  

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

 

 

 

 

Учебна практи-

ка-програми-

ране- Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електротехника 

и градивни 

елементи  -

електронни 

схеми-IIгрупа 

3 Чужд език- 

английски  

 

Математика 

 

 

 

РПП-Учебна 

практика- 

програмиране-типове 

данни, работа с тях- 

Iгрупа 

Електротехника-

IIгрупа  

Български език и 

литература 

 

Информа-

ционни техно-

логии- Iгрупа 

Градивни 

елементи  -

IIгрупа 

4 Математика 

 

 

 

История и 

цивилизация 

 

 

 

Български език и 

литература 

 

Чужд език-руски 

 

 

 

 

Математика 

 

 

5 Химия и опазване на 

околната среда 

 

 

 

Учебна практика –

увод в обектно-

ориетираното 

програмиране - 

Iгрупа 

Философия Чужд език- 

английски 

Чужд език- 

английски  
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

 

 

 

РПП-Градивни 

елементи- 

полупроводнико-

ви елементи  -

IIгрупа 

6 Физическо 

възпитание и спорт 

 

  

Увод в обектно-

ориетираното 

програмиране- 

Iгрупа 

Електротехника- 

IIгрупа 

Биология и здравно 

образование 

 

 

Чужд език- 

английски 

Чужд език- 

английски  

7  Час на класа Музика 

 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

 

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

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

1 Чужд език-руски 

 

Музика 

 

 

 

РПП-Техническо 

чертане-съединения-

Iгрупа 

РПП-Техническо 

чертане-схеми за 

управление-IIгрупа 

Философия 

 

 

 

Информационни 

технологии-Iгрупа 

Електротехника-

променливотокови 

вериги-IIгрупа - 

 

2 Математика 

 

Физика и 

астрономия 

 

 

 

РПП-Техническо 

чертане-съединения-

Iгрупа 

РПП-Техническо 

чертане-схеми за 

управление-IIгрупа 

Чужд език-руски 

 

 

 

Биология и здравно 

образование 

 

 

3 История и 

цивилизация 

 

 

Български език и 

литература 

 

 

 

 

Чужд език- 

английски   

 

РПП-Материали и 

заготовки-

обработване чрез 

рязане-Iгрупа 

РПП-

Електротехника-

променливото-

кови вериги-

IIгрупа 

Математика  

4 Чужд език- 

английски   

 

 

 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

 

РПП-Учебна 

практика по 

стругарство-машини 

и инструменти 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика –обработка 

на материалите-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения 

 IIгрупа 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

РПП-Материали и 

заготовки- 

обработване чрез 

рязане-Iгрупа 

Информационни 

технологии-IIгрупа 

5 Физическо 

възпитание и 

спорт 

География и 

икономика 

 

РПП-Учебна 

практика по 

стругарство-машини 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство-

Български език и 

литература 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

  

 

 

 

и инструменти 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика –обработка 

на материалите-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

IIгрупа  

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения-

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги-

IIгрупа 

6 Химия и 

опазване на 

околната среда 

 

Математика 

 

РПП-Учебна 

практика по 

стругарство-машини 

и инструменти 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика –обработка 

на материалите-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

IIгрупа 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения-

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги-

IIгрупа 

История и 

цивилизация 

 

7 Български език и 

литература 

Час на класа РПП-Учебна 

практика по 

стругарство-машини 

и инструменти 

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика –обработка 

на материалите-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения- 

IIгрупа 

РПП-Учебна 

практика по 

шлосерство-

разглобяеми и 

неразглобяеми 

съединения-

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика-

електрически 

измервания-

еднофазни и 

трифазни вериги-

IIгрупа 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

XАклас, сутрин 

Специалност: Машини и системи с ЦПУ- I група 

Специалност: Системно програмиране-II група 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Математика 

 

 

Физика и 

астрономия 

История и 

цивилизация 

Математика 

 

География и 

икономика 

2 Чужд език- 

английски-

Iгрупа 

Чужд език- 

английски-

IIгрупа   

 

 

 

Музика 

 

 

Чужд език- 

английски-Iгрупа 

Чужд език- 

английски-IIгрупа 

История и цивилизация 

 

 

 

Чужд език-руски  

3 РПП-Техническа 

механика-

статика-  Iгрупа 

РПП-увод в 

алгоритмите и 

структурите от 

данни-хеширане-

IIгрупа 

Икономика 

 

Чужд език-руски  Физика и астрономия 

 

Биология и здравно 

образование 

 

 

 

4 Химия и 

опазване на 

околната среда 

 

 

 

 

 

Биология и 

здравно 

образование 

География и 

икономика 

 

 

 Философия 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

5 География и 

икономика 

 

 

 

 

Български език и 

литература 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

Учебна практика по 

заваряване -  Iгрупа 

РПП-Учебна практика-

увод в алгоритмите и 

структурите от данни- 

имплементиране-

IIгрупа 

История и 

цивилизация 

 

 

 

 

6 Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизация 

 

Български език и 

литература 

 

РПП-Учебна практика 

по заваряване – 

основни методи- Iгрупа 

Философия 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

 

 РПП-Учебна практика-

увод в алгоритмите и 

структурите от данни- 

имплементиране-

IIгрупа 

7 Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

 

Час на класа РПП-Техническа 

механика-статика-  

Iгрупа 

 

 

РПП-Учебна практика 

по заваряване – 

основни методи- Iгрупа 

РПП-Учебна практика-

увод в алгоритмите и 

структурите от данни- 

имплементиране-

IIгрупа 

Техническа 

механика-  Iгрупа 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

 

XБклас, сутрин 
Специалност: Електрообзавеждане на производството 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Електротехника 

 

 

 

Икономика 

 

Математика 

 

 

Чужд език-руски 

 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

 

2 Чужд език- 

английски   

 

История и 

цивилизация 

 

Чужд език- 

английски   

Физика и астрономия 

 

 

 

География и 

икономика 

3 Чужд език-руски 

 

 

Биология и 

здравно 

образование 

Биология и здравно 

образование 

История и цивилизация 

 

Философия 

4 География и 

икономика 

 

РПП-

Материалознание-

електротехниче-

ски материали 

Български език и 

литература 

 

 

Математика История и 

цивилизация 

 

5 РПП-Учебна 

практика –

електрически 

измервания-

електрически и 

неелектрически 

величини 

Физика и 

астрономия 

 

 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

 

География и икономика Химия и опазване 

на околната среда 

 

6 РПП-Учебна 

практика –

електрически 

измервания-

електрически и 

неелектрически 

величини 

Електротехника 

 

 

Философия Физическо възпитание 

и спорт 

 

 

Български език и 

литература 

 

7 РПП-Учебна 

практика –

електрически 

измервания-

електрически и 

неелектрически 

величини 

 

Час на класа История и 

цивилизация 

 

Български език и 

литература 

 

Музика 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

 
 

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

Специалност: Компютърна техника и технологии - II група 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Чужд език по 

професията- 

английски -Iгрупа  

Чужд език по 

професията- 

английски -IIгрупа  

 

 

Гражданско 

образование 

 

 

 

Чужд език-руски 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

по запомнящи и 

периферни 

устройства- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

компютърни 

мрежи-IIгрупа 

 

2 Математика 

 

 

 

Технология на 

машиностроенето-

Iгрупа 

Компютърни 

архитектури-

IIгрупа 

 

 

 

Електротехника и 

електроника- Iгрупа 

Физическо възпитание 

и спорт-IIгрупа 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

по запомнящи и 

периферни 

устройства- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

компютърни 

мрежи-IIгрупа 

 

3 Електротехника и 

електроника- 

Iгрупа 

Физическо 

възпитание и 

спорт-IIгрупа 

 

 

Чужд език-руски 

 

 

 

Технология на 

машиностроенето-

Iгрупа 

Компютърни 

архитектури-IIгрупа 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури-

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика- 

операционни 

системи-IIгрупа 

4 Български език и 

литература 

 

 

Математика 

 

 

 

Чужд език по 

професията- 

английски -Iгрупа  

Чужд език по 

професията- 

английски -IIгрупа  

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури-

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика- 

операционни 

системи-IIгрупа 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

5 Основи на 

програмирането-

Iгрупа 

Запомнящи и 

периферни 

устройства-IIгрупа 

 

 

Български език и 

литература 

Приложни програмни 

продукти- Iгрупа 

Програмиране-IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

схемотехника- 

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури-

IIгрупа 

6 РПП-Основи на 

програмирането-

диалогово 

програмиране-

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика- 

операционни 

системи-

инсталиране и 

конфигуриране-

IIгрупа 

Металорежещи 

машини с ЦПУ-

Iгрупа 

Операционни 

системи-IIгрупа 

 

 

 

 

Основи на 

програмирането-

Iгрупа 

Запомнящи и 

периферни 

устройства-IIгрупа 

 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

схемотехника- 

IIгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

 по  компютърни 

архитектури-

IIгрупа 

7 РПП-Основи на 

програмирането-

диалогово 

програмиране-

Iгрупа 

РПП-Учебна 

практика- 

операционни 

системи-

инсталиране и 

конфигуриране-

IIгрупа 

Час на класа Български език и 

литература 

 

 

 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

 

8 Приложни 

програмни 

продукти- Iгрупа 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



 13 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА- 

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

 

XIIАклас, сутрин 
Специалност: Компютърна техника и технологии 

 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература 

 

 

 

Чужд език-руски 

 

Учебна практика по  

компютърни мрежи 

Учебна практика по  

компютърни мрежи 

Приложен софтуер 

2 Програмиране Български език и 

литература 

 

 

Учебна практика по  

компютърни мрежи 

Учебна практика по  

компютърни мрежи 

Физическо 

възпитание и спорт 

3 Учебна практика-

контрол и 

диагностика 

 

 

Гражданско 

образование 

 

Чужд език по 

професията-

английски 

Комплексна 

практика по 

специалността  

РП-Български език и 

литература-

книжовни езикови 

норми 

4 Учебна практика-

контрол и 

диагностика 

 

 

 

 

Чужд език по 

професията-

английски  

 

 

 

 

РПП-Учебна 

практика- контрол и 

диагностика- 

софтуер за 

диагностика  

Комплексна 

практика по 

специалността  

Български език и 

литература 

 

5 Учебна практика-

контрол и 

диагностика 

 

 

Математика 

 

 

 

Комплексна 

практика по 

специалността  

Приложен софтуер 

 

 

 

Математика 

 

6 Комплексна 

практика по 

специалността  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Комплексна 

практика по 

специалността  

Чужд език-руски 

 

 

 

Програмиране 

7 Комплексна 

практика по 

специалността  

Час на класа Комплексна 

практика по 

специалността  

  

 

 

 



 14 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

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

 

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

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

1 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Контрол и 

диагностика - 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

лабораторна  по 

специалността 

- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Контрол и 

диагностика - 

IIгрупа 

Български език и 

литература 

 

 

РП-Български език и 

литература-

книжовни езикови 

норми 

 

 

 

2 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

РПП-

Електрообзавежда

не на 

производството –

електрообзавеж-

дане на производ-

ствени механиз-

ми- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика-

лабораторна  по 

специалността 

- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика по 

специалността 

- IIгрупа 

Типови 

технологични 

процеси- Iгрупа 

Електроснабдяване- 

IIгрупа 

Български език и 

литература 

3 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Електрообзавеж-

дане на 

производството- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Електрообзавеждане 

на производството- 

IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика по 

специалността 

- IIгрупа 

Руски език 

 

 

 

Типови 

технологични 

процеси- Iгрупа 

Физическо 

възпитание и спорт - 

IIгрупа 

 

 

 

4 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

по специалността 

- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Контрол и 

диагностика - IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика по 

специалността 

- IIгрупа 

Автоматизация на 

производството-

Iгрупа 

Чужд език по 

професията-

английски -IIгрупа 

Руски език  
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

5 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

по специалността 

- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Електроснабдяване - 

IIгрупа  

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Електрообзавеж-

дане на 

производството- 

IIгрупа 

Математика 

 

 

 

 

Гражданско 

образование 

 

6 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Учебна практика 

по специалността 

- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Проектиране- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Физическо 

възпитание и спорт 

- IIгрупа 

 

Български език и 

литература 

Математика 

 

7 Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

Проектиране- IIгрупа 

Практическо 

обучение в реална 

работна среда- 

Iгрупа 

 

Чужд език по 

професията-немски -

Iгрупа 

Чужд език по 

професията-

английски -IIгрупа 

 

 

 

 

Проектиране с 

приложни програмни 

продукти -Iгрупа 

 

8  Час на класа  Чужд език по 

професията-немски -

Iгрупа 

 

Проектиране с 

приложни програмни 

продукти -Iгрупа 

 

 

 

 

 

 

 

 


