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ГРАФИК 

 
за провеждане на изпити с учениците от самостоятелна  форма на обучение  през 

януарска сесия на учебната 2020//2021 година 

 

дата ден предмети 

11.01.2021год. понеделник Английски език – VIII, IХ и Xклас, Електротехника - EE, 

Строителство на подземни съоръжения, Декоративно 

рисуване, Учебна практика по бизнес комуникации 

12.01.2021год. вторник Български език и литература-IХ и Xклас, Български език и 

литература-ЗИП XI и XIIклас, Философия- VIIIклас, 

Електротехнически материали, Минна механизация – 

Xклас 

13.01.2021год. сряда Математика- IХ – XIIклас, Информационни технологии – 

VIII и IХ клас, ЗБУТ - XIклас, Лабораторна практика по 

електрически измервания 

14.01.2021год. четвъртък География и икономика, Предприемачество, 

Електротехническо чертане, Въведение в електрическите 

инсталации 

15.01.2021год. петък Химия и опазване на околната среда - IХклас, Музика – 

IХклас,  Електроника, Минно строителство, Конструиране 

на облекло- XIклас 

18.01.2021год. понеделник Физическо възпитание и спорт, Електроенергетика, 

Елементи на електрическите уредби 

19.01.2021год. вторник Техническо чертане и документиране, Електрически 

централи и подстанции-ЗИП, Минно строителство-ЗИП, 

Учебна практика по обработка на материали, Учебна 

практика по моделиране на облекло 

20.01.2021год. сряда Аналогова схемотехника, Градивни елементи, Електротех-

ка, Технология на облекло, Учебна практика по специално-

стта –ЕЕ и ДСМТ 

21.01.2021год. четвъртък Биология и здравно образование – IX и Xклас, Приложни 

програмни продукти, Въведение в компютърните системи, 

Проектиране, Учебна практика по технология на облекло 

22.01.2021год. петък Немски език, История и цивилизации, Добив на полезни 

изкопаеми, Електрически централи и подстанции 

25.01.2021год. понеделник Изобразително изкуство – IХклас, Икономика, Електричес-

ки мрежи, Технология на облекло – ЗИП   

26.01.2021год. вторник Философия – IХ, Х и XIклас, Свят и личност, Минна 

механизация – XIклас, Лабораторна практика по 

електрически машини, Производствена практика - КМТО 

27.01.2021год. сряда Български език и литература-ХI и XIIклас, Информационни 

технологии– IX и Xклас, Физика и астрономия–IX и Xклас, 

Електрически машини и апарати, Конструиране на облекло 



– XIIклас, Производствена практика - ЕЕ и ДСМТ 

 

28.01.2021год. четвъртък ЗБУТ - IXклас, Електротехника и електроника, 

Електрически инсталации, Релейна защита, Художествено 

оформяне на облекло, Учебна практика по електротехника 

и градивни елементи, Учебна практика по електрически 

измервания, Учебна практика по схемотехника – КТТ и ЕЕ 

29.01.2021год. петък Английски език, Автоматизация на производството, 

Монтаж и експлоатация, Проектиране на фирми за 

конфекциониране на облекло, Учебна практика–

електромонтажна, Лабораторна практика по основи на 

електрическите измервания 

 

 

Изпитите започват от 13.30 часа              

                                                                                                      Директор:………………….. 

 

                                                                                                            /д-р Христо Каменов/ 

 

 


