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Г Р А Ф И К 

 
НА ОКТОМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

В ПГХТТ ПРЕЗ 2022/2023 УЧ. Г.  

 

 

Дата 
Ден от 

седмицата 

Нача- 

лен час 
Учебни предмети Място 

10.10. Понеделник 14.40ч. 

Биология и здравно образование – VIII клас 

ПГХТТ 

28 каб. 

Биология и здравно образование – Х клас 

Електротехника (спец. „Топлотехника – топлинна, 

климатична, вентилационна и хладилна) – IХ клас 

Електротехника и електроника (спец. „ Експлоатация и 

поддръжка на хладилна и климатична техника в ХВП“) – XI 

клас 

Органична химия (спец. „Технология в биопроизводствата“)– 

Х клас 

Органична химия (спец. „Технологичен и микробиологичен 

контрол в ХВП“) – Х клас 
     

11.10. Вторник 

 

14.40ч. 

Български език и литература – VIII клас ПГХТТ 

28 каб. Български език и литература – ХI клас 

14.40ч. 
Учебна практика по обработка на материали (спец. 

„Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и 

хладилна“) – IХ клас 

ПГХТТ 

Р 3 

 

14.40ч. 

Учебна практика по: Органична химия (спец. 

„Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“) – Х клас 

ПГХТТ 

43 лаб. 

     

12.10. Сряда 

 

8.30 ч. 
Музика, писмена част – VIII клас 

ПГХТТ 

40 лаб. 

14.40ч. 

Физика и астрономия – VIII клас 

ПГХТТ  

28 каб. 

 

Чужд език – Руски език, писмена част – ХI клас 

Музика, писмена част – IX клас 

Основи на технологията на хранителните продукти 
(спец. „ Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична 

техника в ХВП“) – IX клас 
 

След 

приключване 

на писмената 

част 
Чужд език – Руски език, устна част – ХI клас 

ПГХТТ 

27 каб. 

След 

приключване 

на писмена 

част за IX клас 

Музика, практическа част – VIII клас 
ПГХТТ 

24 каб. 
След 

приключване 

на писмената 

част 

Музика, практическа част – IX клас 
ПГХТТ 

24 каб. 
     



13.10. Четвъртък 

 

8.30 ч. 
Изобразително изкуство, писмена част – VIII клас 

ПГХТТ 

51 И  

14.40ч. 

 

Физическо възпитание и спорт – VIII клас ПГХТТ 

Физкултурен 
салон Физическо възпитание и спорт – ХI клас 

История и цивилизации – Х клас 

ПГХТТ 

29 каб. 

 

Изобразително изкуство, писмена част – IX клас 

Суровини и материали в хранително-вкусовата 

промишленост (спец. „ Експлоатация и поддръжка на 

хладилна и климатична техника в ХВП“) – IX клас 
След 

приключване 

на писмена 

част за IX клас 

Изобразително изкуство, практическа част – VIII клас 
ПГХТТ 

27 каб. 
 

След 

приключване 

на писмената 

част 

Изобразително изкуство, практическа част – IX клас 
ПГХТТ 

27 каб. 

     

17.10. Понеделник 14.40 ч. 

Български език и литература – IХ клас 
ПГХТТ 

28 каб. 
Български език и литература – Х клас 

Математика – ХI клас 
     

18.10. Вторник 

14.40 ч. 

Термодинамика и топлопренасяне (спец. „ Експлоатация 

и поддръжка на хладилна и климатична техника в ХВП“) – XI 

клас 
ПГХТТ 

28 каб. 
Чужд език – Английски език, писмена част – IХ клас 

Чужд език – Английски език, писмена част – Х клас 
След 

приключване 

на писмената 

част 
Чужд език – Английски език,  устна част – IХ клас 

ПГХТТ 

26 каб. 
След 

приключване 

на писмената 

част 
Чужд език – Английски език, устна част – Х клас 

ПГХТТ 

27 каб. 
     

19.10. Сряда 

14.40 ч. 

Гражданско образование – ХI клас 
ПГХТТ 

28 каб. 
Информационни технологии, писмена част – Х клас  

Чужд език – Руски език, писмена част – Х клас 
След 

приключване 

на писмената 

част 

Информационни технологии, практическа част – Х 

клас  

ПГХТТ 

21 каб. 
След 

приключване 

на писмената 

част 
Чужд език – Руски език, устна част – Х клас 

ПГХТТ 

27 каб. 
     

20.10. Четвъртък 

14.40 ч. 

Чужд език по професията – Английски език (спец. 

„Технология в биопроизводствата“, спец. „Контрол на качеството 

и безопасност на храни и напитки“), писмена част – ХI клас 
ПГХТТ 

29 каб. 
Математика – Х клас 

Хладилни машини и инсталации (спец. „ Експлоатация и 

поддръжка на хладилна и климатична техника в ХВП“) – XI 

клас 
След 

приключване 

на писмената 

част 

Чужд език по професията – Английски език (спец. 

„Технология в биопроизводствата“, спец. „Контрол на качеството 

и безопасност на храни и напитки“), устна част – ХI клас 

ПГХТТ 

26 каб. 

     

21.10. Петък 14.40 ч. 

Философия – Х клас 
ПГХТТ 

28 каб. Чужд език – Немски език, писмена част – Х клас 

Чужд език – Немски език, писмена част – ХI клас 

Чужд език – Немски език, устна част – Х клас ПГХТТ 

27 каб. 
Чужд език – Немски език, устна част – ХI клас 

 

 

инж. Людмила Ганчева, 

директор на ПГ по хранителни технологии и техника – 

гр. Пловдив 


