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 График на априлска изпитна сесия на учениците от 
самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година. 

 

I. Дата, начален час и място на провеждане на изпитите през месец април 2020 

година. 
 

 

 

Дата 

Ден от 
седмицата 

Нача- 

 лен час 

Учебни предмети Място 

01.04. Сряда 

14.45 ч. 

Учебна практика по: Контрол и управление на 
качеството на храни и напитки -  (спец. „Контрол 
на качеството и безопасност на храни и напитки”) 
- XII кл. 

Базово 

предприятие 

 

 

 

14.45 ч. Физическо възпитание и спорт- XI кл. Физкулту-

рен салон 

13.45 ч. 
Български език и литература - XII кл. 

25к. Биология и здравно образование- X кл.  
     

02.04. Четвъртък 13.45 ч. 
Математика – X кл. 

25 каб. Математика- XI кл. 
Математика- XII кл. 

     

03.01. Петък 13.45 ч. 

Химия и опазване на околната  
среда - X кл. 

25 каб. 

Свят и личност  - XII кл.   
Аналитична химия и инструментални методи - XI 

кл. („Технологичен и микробиологичен контрол в 
ХВП”)    
 Електротехника и електроника- XII кл. (спец. 
„Контрол на качеството и безопасност на храни и 
напитки”) 
Контрол и управление на безопасността на  
храните и напитките- XII кл. (спец. „Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) 

     

06.04. Понеделник 

14.45 ч. 

Технология на хранителните производства в 
ХВП- XII кл. („Технологичен и микробиологичен 
контрол в ХВП”)    

25 каб. Процеси и апарати - XI кл. („Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)    
 

14.45 ч. Физическо възпитание и спорт – XII клас  
Физическо възпитание и спорт – Х клас 

Физкулту-

рен салон 

     



 

 

07.04. Вторник 

13.45 ч. 

Биохимия - (спец. „Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”) – XI кл. 

27  каб. Чужд език по професията - Английски език, 
писмен - XII кл. (спец. „Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”) 
Здравословни и безопасни условия на труд- X кл. 
(спец. „Контрол на качеството и безопасност на 
храни и напитки”) 

43 лаб. 

След 

приключва- 

не на 
писмената 

част 

Чужд език по професията - Английски език, устен 
- XII кл. (спец. „Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”) 

28 каб. 

     

08.04. Сряда 

14.45 ч. 

 

Учебна практика по: Аналитична химия и 
инструментални методи - XI кл. („Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)    

 

43 лаб. 
 

 

 

13.45 ч. 

Микробиология - XII кл. („Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)    
 

25 каб.  
 

Физика и астрономия- X кл. 
     

09.04. Четвъртък 

13.45 ч. Етика и право – Х кл. 25 каб. 

14.45 ч. 

Учебна практика по: Биохимия – XI кл. 
 (спец. „Технологичен и микробиологичен 
контрол в ХВП”)     
 

42 лаб. 

     

10.04. Петък 

14.45 ч. 

Учебна практика по: Микробиология – XII кл. 
 (спец. „Технологичен и микробиологичен 
контрол в ХВП”)     
 

42 лаб. 

14.45 ч. 
Производствена практика– XI кл. (спец. 
„Технологичен и микробиологичен контрол в 
ХВП”)  

Базово 
предприя-

тие 

     

13.04. Понеделник 

14.45 ч. 

ЗИП – Технологични процеси при производство 
на храни и напитки – учебна практика– XI кл 
(спец. „Технологичен и микробиологичен 
контрол в ХВП”)     

41 Лаб. 

09.45 ч. 
Учебна практика по: Технология на хранителните 
производства в ХВП- XII кл. („Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)    

Базово 
предприя-

тие 

     

 

В тридневен срок след провеждане на съответния изпит се оповестяват 
резултатите, лично на всеки ученик, в кабинета на заместник – директорите.  

 

инж. Людмила Ганчева, 
директор на ПГ по хранителни технологии и техника  – 
Пловдив 
 


