


 
 
  



8 „А“ КЛАС – „МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Английски език Физическо възпитание  
и спорт 

Български език и 
литература 

Музика Информационни 
технологии 

Информационни 
технологии 

2. Английски език Математика Математика Математика Физическо възпитание  и 
спорт 

3. Английски език Български език и 
литература 

Английски език 
 

Български език и 
литература 

Английски език 

4. Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език 

5. Български език и 
литература 

Английски език Английски език Английски език Английски език 

6. Философия Английски език Английски език Английски език Английски език 

7. Бизнес комуникации  Час на класа Предприемачество Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 

 

 
 
 

  



8 „Б“ КЛАС – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“ 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Философия Български език и 
литература 

Български език и 
литература 

Английски език Български език и 
литература 

2. Английски език История и 
цивилизации 

Физическо възпитание  
и спорт 

Английски език Информационни 
технологии 

Информационни 
технологии 

3. Английски език Математика Математика Математика География и икономика 

4. Английски език Предприемачество Физика и астрономия Музика Английски език 

5. История и цивилизации Английски език Английски език Физика и астрономия Английски език 

6. Български език и 
литература 

Английски език Английски език Химия и опазване на 
околната среда 

Физическо възпитание  и 
спорт 

7. Биология и здравно 
образование 

Час на класа Английски език Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на спортни 
дейности 

 

 
 
 

  



9 „А“ – „МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Математика Математика Математика Физика и астрономия История и цивилизации 

2. Български език и 
литература 

Биология и здравно 
образование 

Английски език История и 
цивилизация 

Биология и здравно 
образование 

3. История и 
цивилизации 

Български език и 
литература 

География и икономика Музика Английски език 

4. Физическо възпитание  
и спорт 

Информационни  
технологии 

Информационни 
технологии 

Български език и литература Английски език Химия и опазване на 
околната среда 

5. Бизнес комуникации Химия и опазване на 
околната среда 

История и цивилизации 
 

География и 
икономика 

Испански език 

6. Английски език Физическо възпитание  и 
спорт 

Физика и астрономия Испански език Философия 

7. Час на класа  Физика и астрономия Химия и опазване на 
околната среда 

  

8.   Допълнителен час за 
организиране и провеждане 
на спортни дейности 

  

 
 
  



9 „Б“ – “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“ И „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. История и цивилизации Бизнес комуникации – учебна 
практика 
„ИИ“ 

Основи на 
мениджмънта – 
РПП „АО“ 

Физическо възпитание  и 
спорт 

Философия Математика 

2. Обща теория на 
счетоводната отчетност 
„ИИ“ 

Компютърен машинопис 
и текстообработка – 

учебна практика „АО“ 

Български език и литература Английски език „ИИ“ 
 

Испански 
език „АО“ 

Музика География и икономика 

3. Английски език „ИИ“ 
 
 
 

Испански език „АО“ 

Английски език „ИИ“ 
 
 
 
 
 
 

Испански език „АО“ 

Биология и здравно 
образование 

Обща теория на счетоводната 
отчетност – учебна практика 
„ИИ“ 

Делова 
коренспонденция „АО“ 

Английски език 
„ИИ“ 

 
 
Испански език „АО“ 

4. Български език и литература Информационни технологии Английски език „ИИ“ 
 

Испански език „АО“ 

Здравословни и безопасни 
условия на труд 

Информационни технологии 

Информационни технологии 

5. Математика Математика Приложни програми с общо 
предназначение – РПП „ИИ“ 

Български език и литература Химия и опазване на 
околната среда 

Приложни програми с общо 
предназначение – РПП „ИИ“ 

Делова кореспонденция – 
учебна практика „АО“ 

6. Испански език „ИИ“ 
 
 

 
 
 
Английски език „АО“ 

Физическо възпитание  и 
спорт 

Приложни програми с общо 
предназначение – РПП „ИИ“ 

История и цивилизации Испански език „ИИ“ 
 
 

 
 
Английски език „АО“ 

Приложни програми с общо 
предназначение – РПП „ИИ“ 

Компютърен машинопис и 
текстообработка – учебна 
практика „АО“ 

7. Час на класа Приложни програми с общо 
предназначение – учебна 
практика „ИИ“ 

Физика и астрономия   

Приложни програми с общо 
предназначение – учебна 
практика „ИИ“ 

Бизнес комуникации „АО“ 

8.  Допълнителен час за 
организиране и провеждане 
на спортни дейности 

    



 
 
10 „А“ – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“ 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Математика Химия и опазване на 
околната среда 

Химия и опазване на 
околната среда 

Физическо възпитание  и 
спорт 

География и 
икономика 

2. История и цивилизации Математика Философия Английски език Руски език 

3. Български език и 
литература 

География и икономика Български език и 
литература 

История и цивилизации Руски език 

4. Английски език Физика и астрономия Обща икономическа 
теория 

Обща икономическа 
теория 

Български език и 
литература 

5. Биология и здравно 
образование 

Обща теория на 
счетоводната отчетност 

Биология и здравно 
образование 

Философия История и 
цивилизации 
 

6. Физическо възпитание  
и спорт 

Обща теория на 
счетоводната отчетност 

История и цивилизации 
 

Музика Икономика 

7. Обща теория на 
счетоводната отчетност 
– учебна практика 

Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 

Час на класа Физика и астрономия  

 
 
 
  



10 „Б“ – „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“ И „МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Физическо възпитание  
и спорт 

Биология и здравно 
образование 

География и икономика Български език и 
литература 

Физическо 
възпитание  и 
спорт 

2. Математика Мениджмънт и 
маркетинг – РПП 
„ИМ“ 

Организация и 
технология на 

митническата дейност – 
РПП „МДА“ 

История и цивилизации История и 
цивилизации 

Икономика 

3. Основи на  
правото„ИМ“ 

Организация и 
технология на 
митническата  
дейност – РПП 
„МДА“ 

Мениджмънт и 
маркетинг – РПП 
„ИМ“ 

Организация и 
технология на 

данъчната дейност – 
РПП „МДА“ 

Химия и опазване на околната 
среда 

Физика и астрономия Български език и 
литература 

4. География и икономика Математика Философия Биология и здравно 
образование 

Английски език 

5. Философия История и цивилизации Физика и астрономия Музика Руски език 

6. История и цивилизации Химия и опазване на 
околната среда 

Български език и литература Обща теория на 
счетоводната 
отчетност  

Руски език  

7. Английски език Час на класа  Обща теория на 
счетоводната 
отчетност – учебна 
практика 

 

8.  Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на спортни 
дейности 

   

 
  



11 „А“ – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”  
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1. Английски език История и цивилизация Програмиране и 

алгоритмични езици 
 

 
Програмиране и 

алгоритмични езици 

Математика 
 

Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

2. Компютърни 
архитектури и 
операционни системи 
– учебна практика 

 
Компютърни 
архитектури и 
операционни 
системи – 
учебна 
практика 

Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

Български език и 
литература - ЗИП 

Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

3. Български език и 
литература 

Икономическа 
информатика – ЗИП 

Икономическа 
информатика - ЗИП 

Английски език Математика 
 

4. Икономическа 
информатика 

 
 
 

 
Икономическа 
информатика 

Български език и 
литература 

Български език и 
литература 

История и цивилизация 

5. Физическо възпитание  
и спорт 

Счетоводство на 
предприятието  
 

Функционални приложни 
програми – учебна 
практика 
 

 
Функционални приложни 

програми – учебна 
практика 

 

Физическо възпитание  и 
спорт 

6. Биология и здравно 
образование - ЗИП 

Счетоводство на 
предприятието  
 

Английски език 

7. Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 

Философия Час на класа  

 
 

  



11 „Б“ – „МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1. Отчитане на 

външнотърговските 
сделки – учебна 
практика 

Икономика на 
предприятието 

Организация и 
функциониране на 
митническата дейност – 
учебна практика 

Български език и 
литература 

Организация и 
технология на  данъчната 
дейност 

2. Български език и 
литература – ЗИП 

Български език и 
литература 

Български език и литература Отчитане на 
външнотърговските 
сделки – учебна 
практика 

Отчитане на 
външнотърговските 
сделки – учебна практика 

3. История и 
цивилизация 

Математика Математика Физическо 
възпитание  и спорт 

Организация и 
технология на 
митническата и 
данъчната дейност – ЗИП 

4. Английски език История и цивилизация Право Философия Физическо възпитание  и 
спорт 

5. Финанси Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Английски език Английски език Организация и 
технология на 
митническата  дейност  

6. Право Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Отчитане на 
външнотърговските сделки  

Организация и 
функциониране на 
данъчната 
администрация – 
учебна практика 

География и икономика – 
ЗИП 

Биология и здравно 
образование – ЗИП 

7. Час на класа Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Допълнителен час за 
организиране и провеждане 
на спортни дейности 

Статистика  

8.      

 
 

  



11 „В“ – „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Финанси Счетоводство на 
предприятието – ЗИП  

Математика Счетоводство на 
предприятието  

Физическо възпитание  и 
спорт 

2. История и цивилизация Английски език Финанси Счетоводство на 
предприятието  

Право 

3. Български език и 
литература – ЗИП 

История и цивилизация Английски език Математика Биология и здравно 
образование – ЗИП 

4. Търговско счетоводство 
– учебна практика 

Бюджетно счетоводство Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Икономика на 
предприятието 

Икономика на 
предприятието 

5. Счетоводство на 
предприятието – учебна 
практика 

Български език и 
литература  

Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Български език и 
литература 

Английски език 

6. Счетоводство на 
предприятието – учебна 
практика 

Търговско счетоводство Физическо възпитание  и 
спорт 

Философия Български език и 
литература 

7.  Час на класа Бюджетно счетоводство– 
учебна практика 

Право  

8.    Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 

 

 
 

 
 

 
 

  



11 „Г“ – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”  
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Икономическа 
информатика – ЗИП 
 

Икономическа 
информатика - ЗИП 

Икономическа 
информатика 
 

 
 
 

Икономическа 
информатика 

История и цивилизация Биология и здравно 
образование - ЗИП 

Счетоводство на 
предприятието 

2. Програмиране и 
алгоритмични езици 
 

Програмиране и 
алгоритмични 

езици 

Български език и 
литература - ЗИП 

Български език и 
литература  

Счетоводство на 
предприятието 

3. Български език и 
литература 

Философия Физическо възпитание  и 
спорт 

4. Български език и 
литература 

История и цивилизация Математика Математика Функционални приложни 
програми – учебна 
практика 

 
Функционални приложни  

програми – учебна 
практика 
 

5. Компютърни 
архитектури и 
операционни системи 
– учебна практика 

 
Компютърни 

архитектури и 
операционни 

системи – 
учебна практика 

Английски език Английски език Физическо възпитание  и 
спорт 

6. Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

Английски език 

7. Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на спортни 
дейности 

Счетоводство на 
предприятието –  
учебна практика 

Час на класа  

 
 

  



12 „А“ – „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Български език и литература 
- ЗИП 

Английски език – ЗИП  
 

 
Биология и здравно 
образование - ЗИП  

Програмиране и 
алгоритмични езици 

 
Програмиране и 

алгоритмични езици 

Икономическа 
информатика – ЗИП 

 
Икономическа 

информатика - ЗИП 

2. Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Български език и литература Математика Икономическа 
информатика 

 
 
 
 
 
 

Икономическа  
информатика  

 

Интернет и електронна 
търговия – учебна 
практика 
 

 
 

Интернет и  
електронна  

търговия – учебна 
практика 

3. Работа в учебно 
предприятие – учебна 
практика 

Компютърно счетоводство – 
учебна практика– учебна 
практика 

Компютърно 
счетоводство – 

учебна практика 

Български език и 
литература 

4. Математика Статистика  Чужд език по 
професията – английски 
език  

5. Чужд език по 
професията – 
английски език  

Право Финанси Български език и 
литература 

Свят и личност   

6. Физическо възпитание  
и спорт 

Чужд език по професията – 
английски език  

Предприемачество  Физическо възпитание  и 
спорт 

7. Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на 
спортни дейности 

Час на класа Свят и личност     

 
 

  



12 „Б“ – „МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ” 
 

час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Български език и 
литература - ЗИП 

Математика Английски език – ЗИП 
 

Биология и здравно 
образование - ЗИП 

Организация и 
технология на 
митническата  дейност 

Отчитане на 
външнотърговските 
сделки – учебна практика 

2. Международно и 
данъчно 
законодателство 

Международно и данъчно 
законодателство  

Организация и 
технология на  
данъчната дейност 

Английски език Математика 

3. Организация и 
технология на 
митническата  
дейност  

Организация и 
функциониране на 
данъчната 
администрация – учебна 
практика 

Организация и 
технология на  
данъчната дейност - 
ЗИП 

Финанси Свят и личност 

4. Отчитане на 
външнотърговските 
сделки  

Външна търговия Български език и 
литература 

Организация и 
технология на 
митническата  дейност - 
ЗИП 

Български език и 
литература 

5. Физическо 
възпитание  и спорт 

Английски език Отчитане на 
външнотърговските 
сделки 

Организация и 
функциониране на 
митническата дейност - 
учебна практика 

Физическо възпитание  и 
спорт 

6. Финанси Свят и личност Организация и 
функциониране на 
данъчната 
администрация – 
учебна практика 

 Организация и 
функциониране на 
митническата дейност - 
учебна практика 

7. Организация и 
технология на  
данъчната дейност 

Час на класа Допълнителен час за 
организиране и 
провеждане на спортни 
дейности 

  

 


