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Изпит по учебен 
предмет 

Дата, 
начален час 
 

Ученици, които следва да 
се явяват 

Място на провеждане и комисия по 
организиране на изпита (квестори) 

Български език и 
литература 

18.11.2019 
(понеделник) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Български език и 
литература 

19.11.2019 
(вторник) 
14:45 

9 клас – вс. специалности 
10 клас – вс. специалности 
11 клас – вс. специалности 
12 клас – вс. специалности 

202 (9 клас) 
203 (10 клас) 
204 (11 клас) 
205 (12 клас) 

Предприемачество  20.11.2019 
(сряда) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Руски език 21.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

9 клас – вс. специалности 
10 клас – вс. специалности 

202 (9 клас) 
203 (10 клас) 

Електротехника и 
електроника 

21.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – вс. специалности 204 

Конструиране и 
моделиране на 
облекло от кожи 

21.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 
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Конструиране и 
моделиране на 
кожено-
галантерийни 
изделия 

21.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 

Основни 
конструкции на 
облекло от текстил 

21.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – ПОТ 205 

Информационни 
технологии 

25.11.2019 
(понеделник) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Информационни 
технологии 

26.11.2019 
(вторник) 
14:45 

9 клас – вс. специалности 
10 клас – вс. специалности 

202 (9 клас) 
203 (10 клас) 

Автоматизация на 
производството 

26.11.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – вс. специалности 204 

Проектиране на 
фирма за 
конфекциониране 
на облекло 

26.11.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 

Технологично 
проектиране 

26.11.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 
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ЗИП – Шевни 
машини и 
съоръжения 

26.11.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – ПОТ 205 

География и 
икономика 

27.11.2019 
(сряда) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

География и 
икономика 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

9 клас – вс. специалности 
10 клас – вс. специалности 

202 (9 клас) – Енева/Матеева 
203 (10 клас) 
 

ЗИП – География и 
икономика 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТОИ 204 

ЗИП – Технология 
на облекло от 
текстил 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – ПОТ 204 

ЗИП – 
Конструиране и 
моделиране на 
кожено-
галантерийни 
изделия 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТКГИ 204 

ЗИП – 
Конструиране и 
моделиране на 
облекло от текстил 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТОТ 204 
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ЗИП – 
Конструиране и 
моделиране на 
облекло от кожи 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТОК 204 

ЗИП – 
Конструиране и 
моделиране на 
кожено-
галантерийни 
изделия 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 

ЗИП – 
Конструиране и 
моделиране на 
облекло от кожи 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 

ЗИП – Технология 
на облекло от 
текстил 

28.11.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – ПОТ 205 

Философия 02.12.2019 
(понеделник) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Философия 03.12.2019 
(вторник) 
14:45 

9 клас – вс.специалности 
10 клас – вс.специалности 
(ЗПУО) 
11 клас – вс.специалности 

202 
203 
 
204 

Етика и право 03.12.2019 
(вторник) 
14:45 

10 клас – вс.специалности 
(ЗНП) 

203 
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Свят и личност 03.12.2019 

(вторник) 
14:45 

12 клас – вс.специалности 205 

Дизайн на изделия 
от текстил и кожа 

04.12.2019 
(сряда) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Дизайн на изделия 
от текстил и кожа 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

9 клас – вс.специалности 
 

202 
 

Икономика 05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

10 клас – вс.специалности 
(изкл. ПОТ) 

203 

Декоративно 
рисуване 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – ПОТ, КМТОТ, 
КМТОК 

204 

ЗИП - Технология 
на кожено-
галантерийното 
производство 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТКГИ 204 

ЗИП – Учебна 
практика по 
технология на 
обувното 
производство 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТОИ 102 раб. 
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ЗИП - Технология 
на кожено-
галантерийното 
производство 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 

ЗИП – Шевни 
машини и 
съоръжения 

05.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 

Математика 09.12.2019 
(понеделник) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Математика 10.12.2019 
(вторник) 
14:45 

9 клас – вс.специалности 
 

202 
 

Математика 10.12.2019 
(вторник) 
14:45 

10 клас – вс.специалности 203 

Математика 10.12.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – вс.специалности 204 

Математика 10.12.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – вс.специалности 
(изкл. ПОТ) 

205 

Основи на 
производството на 
изделия от текстил 
и кожа 

11.12.2019 
(сряда) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 
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Здравословни и 
безопасни условия 
на труд 

12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

9 клас – вс.специалности 
10 клас – ПОТ, КМТОК 
(ЗНП) 

202 

Изобразително 
изкуство 

12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

10 клас – КМТКГИ, 
КМТОК 

203 

Предприемачество 12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

11 клас – КМТОИ, 
КМТКГИ, КМТОК, 
КМТОТ 

204 

Художествено 
оформяне на 
кожено-
галантерийни 
изделия 

12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 

Художествено 
оформление на 
облекло от кожи 

12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 

Технология на 
облекло от текстил 

12.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

12 клас – ПОТ 205 

Физика и 
астрономия 

16.12.2019 
(понеделник) 
14:45 

8 клас – I гр. 
8 клас – II гр. 
8 клас – III гр. 
8 клас – IV гр. 

202 (I гр.) 
203 (II гр.) 
204 (III гр.) 
205 (IV гр.) 

Физика и 
астрономия 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

9 клас – вс.специалности 
10 клас – вс.специалности 
 

202 
203 
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Технология на 
облекло от текстил 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – КМТОТ, ПОТ 204 

Технология на 
облекло от кожи 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – КМТОК 204 

Технология на 
кожено-
галантерийното 
производство 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – КМТКГИ 204 

Технология на 
обувното 
производство 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

11 клас – КМТОИ 204 

Технология на 
облекло от кожи 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – КМТОК 205 

Технология на 
кожено-
галантерийното 
производство 

17.12.2019 
(вторник) 
14:45 

12 клас – КМТКГИ 205 

Физическо 
възпитание и спорт 

18.12.2019 
(сряда) 
14:45 

8 клас ФС 

Физическо 
възпитание и спорт 

19.12.2019 
(четвъртък) 
14:45 

9 клас 
10 клас 
11 клас 
12 клас 

ФС 

 


