
УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ДИРЕКТОР ПГИ: 

/М. ДАМОВА–МЕЧКАРСКА/ 

Заповед № ........./ .....  ....  2018 г. 
 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 

 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 

„КАРЛ МАРКС” град СМОЛЯН ЗА IІ срок  

на УЧЕБНАТА 2017/2018 година 
 

  



8 ”А” КЛАС – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Английски език Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски език Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

2. Английски език Математика Английски език Английски език Математика 

3. Английски език Български език и 

литература 

Английски език Английски език Философия 

4. Английски език 

 

Английски език 

 

Математика 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

5. Предприеачество 

 

Английски език 

 

Информационни 

технологии 

 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

6. Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

Бизнес комуникации – 

учебна рактика 

Изобразително изкуство 

 

Английски език 

 

7.  Английски език 

 

 Физическо възпитание  и 

спорт 
 

 

 

 

Допълнителен час по ФВС – сряда – от 14:40 до 15:25 часа 

 

 

  



8 ”Б” КЛАС – “ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ И  МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Английски език 

 

Английски език 

 

Физика и астрономия 

 

Математика 

 

Английски език 

 

2. Английски език 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

3. Английски език 

 

Математика 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

4. Фиософия История и 

цивилизация 
 

Английски език 

 

География и икономика 

 

Предприемачество 

5. Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

Математика 

 

Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание  и спорт 

 

6. История и цивилизация 
 

Информационни 

технологии 

 

Информационни 

технологии 

Физическо възпитание  

и спорт 

 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Биология и здравно 

образование 

 

7. Физика и астрономия 

 

  Изобразително изкуство 

 
 

 

Допълнителен час по ФВС – сряда – от 13:45 до 14:30 часа 

 

 

 

 

 



 

9”А” – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 

 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. История и 

цивилизация 
 

Руски език Микроикономика 
 

Информатика  

 

 

 

 

Информатика 

Руски език 

2. Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

Информационни технологии 

Информационни 

технологии 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

3. Физика и астрономия 

 

География и икономика 

 

Физика и астрономия 

 

Физическо 

възпитание  и спорт 

 

География и икономика 

 

4. Микроикономика 
 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Български език и литература 

 

Български език и 

литература 

 

Математика 

 

5. Математика 
 

Биология и здравно 

образование 

 

Английски език 

 

Бизнес комуникации 

 

Бизнес комуникации 

 

6. Биология и здравно 

образование 

 

Обща теория на 

счетоводната отчетност 

 

Психология и логика 

 

Английски език 

 

История и цивилизация 
 

7. Физическо възпитание  

и спорт 

 

Обща теория на 

счетоводната отчетност 

 

   

 

Допълнителен час по ФВС – сряда – от 14:40 до 15:25 часа 

 

  



9 ”Б” – “ МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ” 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Математика 
 

Математика 
 

Психология и логика 

 

Български език и 

литература 

 

Физика и астрономия 

 

2. История и 

цивилизация 
 

Български език и 

литература 

 

Счетоводсво – учебна 

практика 

География и 

икономика 

 

Биология и здравно 

образование 

 

3. Английски език 

 

Обща теория на 

счетоводството 

Информационни технологии 

Информационни 

технологии 

Биология и здравно 

образование 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

4. Право Информатика 

 

Информатика 

 

Микроикономика 
 

Право Химия и опазване на 

околната среда 

 

5. Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

История и 

цивилизация 
 

География и икономика 

 

6. Микроикономика 
 

Испански език 
 

Физика и астрономия 

 

Испански език 
 

Английски език 

 

7.   Физическо възпитание  и 

спорт 

 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

 

 

 

Допълнителен час по ФВС – четвъртък – от 14:40 до 15:25 часа 

  



 

9 ”В” – “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Физика и астрономия 

 

Физическо 

възпитание  и спорт 

 

Испански език 

 

 

Руски език  

Английски език 

 

Информационни технологии 

Информационни 

технологии 

2. Математика 
 

Испански език 

 

 

Руски език  

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Български език и 

литература 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

3. История и цивилизация 
 

Български език и 

литература 

 

Микроикономика 
 

Микроикономика 
 

Английски език 

 

4. Английски език 

 

Математика 
 

Физика и астрономия 

 

Обща теория на 

счетоводната  

отчетност – учебна 

практика 

 

Биология и здравно 

образование 

 

5. Информатика 

 

Информатика 

 

Обща теория на 

счетоводната  

отчетност 
 

Български език и 

литература 

 

Обща теория на 

счетоводната  

отчетност – учебна 

практика 

 

Психология и логика 

 

6. Обща теория на 

счетоводната  

отчетност 
 

География и икономика 

 

История и 

цивилизация 
 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

7. География и 

икономика 

 

  Биология и 

здравно 

образование 

 

 

 

 

Допълнителен час по ФВС – понеделник – от 14:40 до 15:25 часа 

 



 

9”Г” – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 

 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Биология и здравно 

образование 

 

Български език и 

литература 

 

Испански език 

 

 

Руски език  

Психология и логика 

 

Български език и литература 

 

2. Физика и астрономия 

 

Испански език 

 

 

Руски език  

Микроикономика 
 

История и цивилизация 
 

Информационни технологии 

Информационни 

технологии 

3. Микроикономика 
 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Математика 

 

Български език и 

литература 

 

Обща теория на счетоводната 

отчетност 

 

4. Бизнес комуникации 

 

География и икономика 

 

Физическо възпитание  

и спорт 

 

Английски език 

 

Обща теория на счетоводната 

отчетност 

 

5. Английски език 

 

Английски език 

 

Физика и астрономия 

 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

6. Математика 
 

Биология и здравно 

образование 

 

Информатика  

 

 

 

 

 

Информатика 

Бизнес комуникации 

 

География и икономика 

 

7. История и 

цивилизация 
 

   

 

Допълнителен час по ФВС – понеделник – от 14:40 до 15:25 часа 

 

 

 



10”А” – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА “ 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Физическо възпитание  

и спорт 

 

География и икономика 

 

Математика Английски език 

 

Английски език 

 

2. Макроикономика 
 

Информационни 

технологии 

 

 

    Информационни 

технологии 

Етика и право 

 

Биология и здравно 

образование 

 

Физическо възпитание  

и спорт 

 

3. Счетоводство на 

предприятието 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

Физика и астрономия 

 

4. Счетоводство на 

предприятието 

Испанки език 

 

Програмиране и 

алгоритмични езици 

 

Програмиране 

и 

алгоритмични 

езици 

Икономика на 

предприятието 

 

История и цивилизация 
 

5. Химия и опазване на 

околната среда 

 

Български език и 

литература 

 

Испанки език 

 

Математика 

6. Английски език 

 

Икономика на 

предприятието 

 

Счетоводство на 

предприятието– учебна 

практика 

География и икономика 

 

Макроикономика 
 

7.   Счетоводство на 

предприятието– учебна 

практика 

История и цивилизация 
 

 

 

Допълнителен час по ФВС – вторник – от 13:45 до 14:30 часа 

  



10 ”Б” – “МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ “ 

 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Макроикономика 
 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

Икономическа 

информатика – учебна 

практика 

 

Икономическа 

информатика – учебна 

практика 

Математика 
 

2. Биология и здравно 

образование 

 

Право Математика 
 

История и цивилизация 
 

3. Право Информационни 

технологии 

 

Информационни 

технологии 

Счетоводство – учебна 

практика 
 

Испански език Български език и 

литература 

 

4. Български език и 

литература 

 

Счетоводство – учебна 

практика 
 

Счетоводство – учебна 

практика 
 

Етика и право 

 

Макроикономика 
 

5. География и икономика 

 

Български език и 

литература 

 

История и цивилизация 
 

География и 

икономика 

 

Физика и астрономия 

 

6. Обща теория на 

счетоводството 

Математика 
 

Испански език Физическо възпитание  

и спорт 

 

Английски език 

7. Обща теория на 

счетоводството 

  Английски език  

 

 

Допълнителен час по ФВС – четвъртък – от 14:40 до 15:25 часа 

 

 

  



 

11 ”А” – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”  

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Български език и 

литература - ЗИП 

Икономическа 

информатика 

 

 

 

 

Икономическа 

информатика 

Английски език - ЗИП 

 

Биология и  

здравно образование 

– ЗИП 

История и цивилизация 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

2. Компютърни 

архитектури и 

операционни системи – 

учебна практика 

 

 

Компютърни 

архитектури и 

операционни системи – 

учебна практика 

Програмиране и 

алгоритмични езици 

 

 

Програмиране 

и 

алгоритмични 

езици 

Счетоводство на 

предприятието 

Икономическа 

информатика – ЗИП 

 

Икономическа 

информатика - ЗИП 

3. Български език и 

литература 

История и цивилизация 

4. Български език и 

литература 

Философия Математика Функционални приложни 

програми – учебна 

практика 

5. Счетоводство на 

предприятието –  

учебна практика 

 

Математика 

 

Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

Функционални приложни 

програми – учебна 

практика 

 

6. Счетоводство на 

предприятието –  

учебна практика 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Счетоводство на 

предприятието –  

учебна практика 

 

Функционални приложни 

програми – учебна 

практика 

 

7. 
 

 Счетоводство на 

предприятието 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

 

 

Допълнителен час по ФВС – вторник – от 13:45 до 14:30 часа 

  



11 ”Б” – “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”  

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Работа в учебно 

предприятие – учебна 

практика 

Български език и 

литература - ЗИП 

Физическо възпитание  и 

спорт 

Счетоводство на 

предприятието – 

учебна практика 

Финанси 
 

2. Работа в учебно 

предприятие – учебна 

практика 

 

Български език и 

литература - ЗИП 

 

Търговско счетоводство – 

учебна практика 

 

Счетоводство на 

предприятието – 

учебна практика 

 

Счетоводство на 

предприятието - ЗИП 

3. Философия 
 

Счетоводство на 

предприятието 

Бюджетно счетоводство – 

учебна практика 

 

История и 

цивилизация 
 

Математика 
 

4. Български език и 

литература 

 

Счетоводство на 

предприятието 

Български език и 

литература  

 

Търговско 

счетоводство 

 

Английски език 

 

5. Английски език 
 

Финанси 
 

Икономика на 

предприятието 

 

Икономика на 

предприятието 

 

Български език и 

литература 

 

6. Бюджетно счетоводство 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

Математика 
 

Право 
 

Право 
 

7.  Английски език 
 

История и цивилизация 
 

  

 

Допълнителен час по ФВС – вторник – от 14:40 до 15:25 часа 

  



11”В” – “МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“ 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Организация и технология на 

митническата и данъчната 

дейност - ЗИП 

 /МДА/ 

Счетоводство на 

предприятието – ЗИП 

/ОС/ 

Отчитане на 

външнотърговските 

сделки - УП 

/МДА/ 

Бюджетно 

счетоводство 

/ОС/ 

Български език и 

литература 

 

Организация и функциониране на 

митническата  дейност -УП 

 /МДА/ 

Счетоводство на  

предприятието 

/ОС/ 

Организация и технология 

на  данъчната дейност 

 /МДА/ 

Счетоводство на 

предприятието – УП 

/ОС/ 

2.  

Икономика на предприятието 

/МДА/ 

Право 

/ОС/ 

Английски език 

 

Право 

/МДА/ 

Бюджетно 

счетоводство 

- УП 

/ОС/ 

Организация и функциониране на 

данъчната  администрация -УП 

 /МДА/ 

Счетоводство на предприятието 

/ОС/ 

Статистика 

/МДА/ 

 

Счетоводство на 

предприятието – УП 

/ОС/ 

3. Български език и литература - 

ЗИП 

 

История и цивилизация 

 

Биология и здравно 

образование - ЗИП 

 

 

 

Отчитане на външнотърговските 

сделки - УП 

/МДА/ 

Икономика на  

предприятието 

/ОС/ 

Организация и технология 

на митническата дейност 

/МДА/ 

Право 

/ОС/ 

4. Математика Философия Английски език Български език и литература  Български език и литература 

5. Физическо възпитание  и 

спорт 

 

Работа в учебно 

предприятие – учебна 

практика 

 

Отчитане на 

външнотърговските 

сделки 

/МДА/ 

Икономика на 

предприятието /ОС/ 

Математика Английски език 

6. Финанси 

 

Работа в учебно 

предприятие – учебна 

практика 

История и 

цивилизация 

Физическо възпитание  и спорт 

 

Отчитане на 

външнотърговските сделки - 

УП 

/МДА/                Търговско  

счетоводство 

/ОС/ 

7.  Работа в учебно 

предприятие – учебна 

практика 

/МДА/ 

Финанси /ОС/ 

 Право 

/МДА 

Търговско  

счетоводство – УП 

/ОС/ 

 

Допълнителен час по ФВС – петък – от 13:45 до 14:30 часа   



12 ”А” – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Свят и личност   Чужд език по професията – 

английски език  

Компютърно 

счетоводство – учебна 

практика  

Физическо възпитание  и 

спорт 

География и 

 икономика – ЗИП  

 

Биология и здравно 

образование - ЗИП 

2. Български език и 

литература 

Предприемачество Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

Право 

3. Математика 

 

Български език и литература 

- ЗИП 

 

Физическо възпитание  

и спорт 

 

Интернет и електронна 

търговия -  учебна 

практика 

 

 

 

 

 

 

Интернет и електронна 

търговия -  учебна 

практика 

 

Програмиране и 

алгоритмични езици 

 

 

 

Програмиране и 

алгоритмични езици  

4. Чужд език по професията – 

английски език  

Работа в учебно предприятие 

– учебна практика 

 

Чужд език по 

професията – 

английски език  

Икономическа 

информатика – ЗИП 

 

Икономическа 

информатика - ЗИП 

5. Икономическа 

информатика  

  

 

 

 

 

 

 

Икономическа  

информатика  

 

Работа в учебно предприятие 

– учебна практика 

 

Свят и личност   Статистика  

 

6. Работа в учебно предприятие 

– учебна практика 

 

Математика  Финанси  

7.     

 

Допълнителен час по ФВС – вторник – от 14:40 до 15:25 часа 

  



 

12 ”Б” – “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”  

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Компютърна обработка 

на финансово-

счетоводната 

информация - УП 

Финансов и данъчен 

контрол 

 

Математика 

 

Счетоводство на 

предприятието – 

учебна практика 

 

---- 

 

Биология и здравно 

образование – ЗИП 

2. Компютърна обработка 

на финансово-

счетоводната 

информация - УП 

Счетоводство на 

предприятието 

 

Български език и 

литература -ЗИП 

 

Физическо възпитание  

и спорт 

 

Български език и 

литература 

 

3. Български език и 

литература  

 

Застрахователно и 

осигурително 

счетоводство – УП 

 

Счетоводство на 

предприятието - ЗИП 

Математика 

 

Банково счетоводство – УП 

 

4. Застрахователно и 

осигурително 

счетоводство 

 

Статистика 

 

Предприемачество 

 

Български език и 

литература 

 

Комплексна учебна 

практика по счетоводство 

на предприятието – учебна 

практика 

 

5. Финансов и данъчен 

контрол 

 

Физическо възпитание  и 

спорт 

 

Чужд език по професията 

– английски език  

 

Банково счетоводство 

 

Комплексна учебна 

практика по счетоводство 

на предприятието – учебна 

практика 

 

6. Чужд език по 

професията – английски 

език  

 

Свят и личност   

 

Статистика 

 
 Свят и личност   

 

7.  Чужд език по 

професията – английски 

език  

 

География и  икономика – 

ЗИП 

------- 

  

 

Допълнителен час по ФВС – петък – от 13:45 до 14:30 часа   



12 ”В” – “ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И БАНКОВО ДЕЛО” 

 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Български език и литература  

/ИИО/ 

Чужд език по  

професията – английски език 

/БД/  

Обща теория на 

статистиката 

 /ИИО/  

Банково дело  

/БД/ 

Математика Право 

 /ИИО/ 

 

Финанси - УП 

/БД/ 

Математика 

 

 

 

 

2. Английски език 

/ИИО/  

 

Български език  

и литература  

/БД/ 

География и  

икономика – ЗИП 

 

Биология и 

 здравно образование – 

ЗИП 

Български език и 

литература  

/ИИО/                    /БД/ 

Чужд език по 

професията – английски 

език   

Икономика на предприятието 

/ИИО/ 

Банков  

мениджмънт 

/БД/ 

Български език и 

литература - ЗИП 

3. Функционални приложни 

програми –  УП 

/ИИО/ 

Корпоративни  

Финанси 

/БД/ 

Икономика на 

предприятието - ЗИП 

/ИИО/ 

Корпоративни  

Финанси 

/БД/ 

Английски език 

/ИИО/  

 

Български език  

и литература  

/БД/ 

Компютърно счетоводство 

/ИИО/ 

 

Финанси – УП 

/БД/ 

Обща теория на 

статистиката 

/ИИО/ 

Банков  

мениджмънт 

/БД/ 

4. Функционални приложни 

програми –  УП 

/ИИО/ 

 

/БД/ 

Международни 

 финанси 

Икономическа 

информатика 

/ИИО/ 

Български език 

 и литература  

/БД/ 

Програмиране и 

алгоритмични езици 

/ИИО/ 

Бюджетно 

 счетоводство 

/БД/ 

Компютърно счетоводство – 

УП 

/ИИО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банково дело - УП 

 /БД/ 

Свят и личност 

5. Икономика на предприятието 

/ИИО/  

 

Банково дело 

 /БД/ 

Икономическа 

информатика 

/ИИО/  

Чужд език по 

професията – 

английски език  

/БД/ 

Програмиране и 

алгоритмични езици 

/ИИО/ 

 

Бюджетно  

счетоводство - УП 

БД/ 

Право 

/ИИО/ 

 

 

 

Статистика – УП 

/БД/ 

6. Свят и личност Икономическа 

информатика 

/ИИО/ 

/БД/ 

Предприемачество 

Икономическа 

информатика - ЗИП 

/ИИО/ 

/БД/ 

Банково дело – ЗИП 

 Физическо възпитание  и 

спорт 

7. Физическо възпитание  и спорт     

 

Допълнителен час по ФВС – понеделник – от 15:35 до 16:20 часа 


