
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А тел. 0518- 4-51-74, тел. 0518-4-21-44  e-mail: pghrt_veliki@abv.bg 

 
 

ПОНЕДЕЛНИК 

I – ви срок  2018/2019 г. 

 
клас 

час 
8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 12-А 12-Б 

1 Английски език 

 

Английски  

език 

 

Български език 

и литература 

 

II Чужд език  

Руски език 

Организация и 

функциониране 

на кухнята 

География 

и икономика 

Математика 

 

Технология на 

кулинарната 

продукция 

Учебна Практика по 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Технология на 

кулинарната 

продукция  

2 

 

Математика 

 

Музика 

 

Български език 

и литература 

 

История и 

цивилизация 

 

Икономика 

 

Микробиология 

 

Чужд език по 

професията 

Английски език 

Чужд език по 

професията 

Английски език 

Учебна Практика по 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Български език и 

литература 

 

3 

 

Музика 

 

Английски  

език 

 

Математика 

 

Български език 

и литература 

 

Здравословни и 

безопасни 

условия на труд 

Икономика 

 

Организация и 

функциониране на 

ресторанта 

Сервиране и 

барманство 
Учебна Практика по 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Български език и 

литература 

 

4 

 

 

Английски език 

 

Английски  

език 

 

I Чужд език  

Английски език 

Български език 

и литература 

 

I  Чужд език 

Руски език 

Етика и право 

 

Предприемачество 

 

Математика 

 
Учебна Практика по 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

ЗИП Български 

език и литература 

 

           

5 

 

 

Английски език 

 

Математика 

 

История и 

цивилизация 

 

Физика и 

астрономия 

 

Български език 

и литература 

 

I Чужд език  

Руски език 

I Чужд език  

Английски език 
ЗИП Философия 

 
Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

6 

 

Гостоприемство 

в 

туристическата 

индустрия  

Английски  

език 

 

Физика и 

астрономия 

 

Математика 

 

Чужд език по 

професията 

Руски език 
 

Хигиена на 

храненето и 

хранително 

законодателство 

Счетоводство и 

отчетност в туризма 
Модул Физическо 

възпитание и спорт 

 

Свят и личност 

 

Сомелиерство  

 

7 

 

Английски език 

 

Информационни 

технологии 

I група 

 

Модул 

Физически 

възпитание и 

спорт 

 

 

Изобразително 

изкуство 

 

Етика и право 

 

Здравословни и 

безопасни условия 

на труд 

Професионална 

етика и 

туристическо 

поведение 

ЗИП Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция 

Производствена 

практика – 2часа 

Мениджмънт в 

туризма 

 

 

    8     Модул 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

   .  

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                        Директор:……….. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А тел. 0518- 4-51-74, тел. 0518-4-21-44  e-mail: pghrt_veliki@abv.bg 

 
ВТОРНИК 

I – ви срок  2018/2019 г. 

 
клас 

час 
8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 12-А 12-Б 

1 Английски  

език 

 

 Английски  

език 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

 

География 

и икономика 

I Чужд език  

Руски език 

Информационни 

технологии 

 I група 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта - 

1гр. 

Философия 

 

 

Математика 

 

 

Чужд език по 

професията 

Английски език 

2 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Английски  

език 

 

Физика и 

астрономия 

 

Философия 

 

 

География 

и икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта - 

1гр. 

Сервиране и 

барманство 

Български 

език и 

литература 

 

Математика 

 

 

3 

 

Английски  

език 

 

Предприемачество 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

Физика и 

астрономия 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Хигиена на 

храненето и 

хранително 

законодателство 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта - 

1гр. 

Математика 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

Сервиране и 

барманство 

4 

 

 

Час на класа  

 

Английски  

език 

 

I Чужд език  

Английски 

език 

II Чужд език  

Руски език 

Български 

език и 

литература 

 

Час на класа  

 

Час на класа  

 

Предприемачество 

 

 

ЗИП 

Български 

език и 

литература 

Час на класа  

 

           

5 

 

 

Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

Математика 

 

 

История и 

цивилизация 

 

Български 

език и 

литература 

Микробиология 

 

Организация и 

функциониране 

на ресторанта 

Час на класа  

 

Чужд език по 

професията 

Руски език 
 

Български език и 

литература 

 

6 

 

Английски  

език 

 

Час на класа  

 

Час на класа  

 

Математика 

 

Здравословни 

и безопасни 

условия на 

труд 

I Чужд език  

Руски език 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта – 

1Iгр. 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Мениджмънт 

в туризма 

 

 

ЗИП Български език 

и литература 

 

7 

 

Информационни 

технологии 

II група 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

История и 

цивилизация 

 

Час на класа  

 
Час на класа  

 

Здравословни и 

безопасни 

условия на труд 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта – 

1Iгр. 

 

I Чужд език  

Английски език 

Час на класа  

 

Свят и личност 

 

 

    8    Модул Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

  Учебна практика 

по организация и 

функциониране 

на ресторанта – 

1I-гр. 

 

  Производствена 

практика – 2 часа 

                      

                                                                                                                                                                                                                        Директор:……….. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А тел. 0518- 4-51-74, тел. 0518-4-21-44  e-mail: pghrt_veliki@abv.bg 

 
СРЯДА  I – ви срок  2018/2019 г. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         Директор:……………                      

                                                                                                         

 

 

клас 

час 
8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 12-А 12-Б 

1 Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

II Чужд език  

Руски език 

Информацио

нни 

технологии 

 I група 

 

Биология и здравно 

образование 

 

II  Чужд език  

Английски език 

Български език 

и литература 

 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция–Iгр   

Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-

IIгр. 

Физическо  

възпитание и 

спорт 

 

Математика 

 

 

2 

 

Английски  

език 

 

Български 

език и 

литература 

 

Математика 

 

 

Физика и 

астрономия 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

Български език и 

литература 

 

Предприемачест

во 

 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция–Iгр   

Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-

IIгр. 

Чужд език по 

професията 

Руски език 

 

Чужд език по  

професията 

Английски език 

3 

 

Предприема

чество 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

География 

и икономика 

Математика 

 

 

 

_II   Чужд език  

Английски език  

Български език и 

литература 

 

ЗИП  

Руски език 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция–Iгр   

Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-

IIгр. 

Охранителни 

мерки за 

безопастност 

Физическо 

 възпитание и 

спорт 

 

4 

 

 

Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

Физика и астрономия 

 

География 

и икономика 

История и 

цивилизация 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Математика 

 

 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция–

IIгр   

Свят и личност 

 

 

ЗИП  

Технология на 

 кулинарната 

 продукция 

           

5 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

Английски  

език 

 

I Чужд език  

Английски език 

Информацио

нни 

технологии 

II група 

 

I Чужд език  

Руски език 

Математика 

 

 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция–

IIгр   

Мениджмънт в 

туризма 

 

 

Свят и личност 

 

 

6 

 

Български 

език и 

литература 

 

Гостоприемс

тво в   

туристическа

та  

индустрия 

 

 

Информационни 

технологии 

 I група 

 

История и 

цивилизация 

 

Математика 

 

 

Чужд език по 

професията Руски 

език 
 

УП Технология 

на хотелиерското 

обслужване 

Николова 

 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция–

IIгр   

Модул  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Мениджмънт 

 в туризма 

7 

 

Информаци

онни 

технологии 

I група 

 

Модул  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

  Етика и право 

 

 

I Чужд език  

Руски език 

УП Технология 

на хотелиерското 

обслужване 

 

ЗИП Учебна практика по 

Технология на кулинарната 

продукц 

 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

 

 

    8 Модул  

Физическо 

възпитание 

и спорт 

 

   Информационни 

технологии 

I група 

 

 УП Технология 

на хотелиерското 

обслужване 
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                                                                          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”  

град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А тел. 0518- 4-51-74, тел. 0518-4-21-44  e-mail: pghrt_veliki@abv.bg 

 
 

ЧЕТВЪРТЪК 

I – ви срок  2018/2019 г. 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                       Директор:……………. 

 

 

кла

с 

час 

8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 12-А 12-Б 

1 Математика 

 

 

Английски  

език 

 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

I Чужд език  

Английски език 

I Чужд език  

Руски език 

История и 

цивилизация 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

Технология на 

кулинарната 

продукция 

Технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Сомелиерство 

 

 

2 

 

Английски  

език 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

 

Гостоприемст

во в   

туристическат

а  индустрия 

 

I Чужд език  

Английски език 

Математика 

 

 

Етика и право 

 

 

Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизация 

 

Учебна практика 

по технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция-Iгр. 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-IIгр. 

3 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Български 

език и 

литература 

 

II Чужд език  

Руски език 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

Физика и 

астрономия  

 

Математика 

 

 

Български език и 

литература 

 

I Чужд език  

Английски език 

Учебна практика 

по технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция-Iгр. 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-IIгр. 

4 

 

Български 

език и 

литература 

 

Математика 

 

 

Философия 

 

 

Гостоприемство 

в 

туристическата 

индустрия 

 

 

II  Чужд език  

Английски език 

Физика и 

астрономия  

 

ЗИП Туристически 

ресурси в България 

 

Български език и 

литература 

 

Учебна практика 

по технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Учебна 

практика по 

Технология на 

кулинарната 

продукция-Iгр. 

Учебна практика 

по Сервиране и 

барманство-IIгр. 

           

5 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

Английски  

език 

 

История и 

цивилизация 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

 

Технология на 

кулинарната 

продукция 

I Чужд език  

Английски език 

Български език и 

литература 

 

Учебна практика 

по технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция-IIгр. 

6 

 

Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

История и 

цивилизация 

 

 

II  Чужд език  

Английски език 

История и 

цивилизация 

 

Професионална 

етика и 

туристическо 

поведение 

Учебна практика 

по технология на 

допълнителните 

дейности в туризма 

Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция-IIгр. 

7 

 

Английски  

език 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

I Чужд език  

Английски 

език 

 Организация и 

функциониране на 

кухнята 

I Чужд език  

Руски език 

 Счетоводство и 

отчетност в 

туризма 

 Учебна 

практика по 

Сервиране и 

барманство-Iгр. 

Учебна практика 

по Технология на 

кулинарната 

продукция-IIгр. 

    8     Информационни 

технологии 

II група 

 

    Модул  Физическо възпитание и 

спорт 

 

 

mailto:pghrt_veliki@abv.bg


 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 
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ПЕТЪК 

I – ви срок  2018/2019 г. 

 
клас 

час 
8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 12-А 12-Б 

1 Английски  

език 

 

Математика 

 

 

Информационни 

технологии 

II група 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –I гр. 

Български език и 

литература 

 

I Чужд език  

Английски език 

История и 

цивилизация 

 

 

 

Технология на 

допълнителните 

дейности в 

туризма 

Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-Iгр. 

2 

 

Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

I Чужд език  

Английски 

език 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –I гр. 

Химия и опазване на 

околната среда 

 

      

 

История и 

цивилизация 

 

Професионална 

етика и 

туристическо 

поведение 

 

ЗИП Български 

език и литература 

 

Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-Iгр. 

3 

 

Математика 

 

 

Английски  

език 

 

География 

и икономика 

I Чужд език  

Английски 

език 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –I гр 

Технология на 

кулинарната 

продукция 

ЗИП  

Туристически 

ресурси в 

България 

 

Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-Iгр. 

4 

 

 

Английски  

език 

 

Философия 

 

 

История и 

цивилизация 

 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –I гр 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

Професионална 

етика и 

туристическо 

поведение 

 

I Чужд език  

Английски език 

Математика 

 

 

Учебна практика по 

Сомелиерство 

           

5 

 

 

Английски  

език 

 

Английски  

език 

 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

 

 

Български 

език и 

литература 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –II гр 

История и 

цивилизация 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Предприемачество 

 

 

Български език и 

литература 

 

Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-IIгр. 

6 

 

Философия 

 

 

Английски  

език 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

История и 

цивилизация 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята–II гр  

Информационни 

технологии 

II група 

 

Технология на 

хотелиерското 

обслужване 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

ЗИП Технология 

на хотелиерското 

обслужване 

 

Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-IIгр. 

7 

 

 Информационни 

технологии 

II група 

 

Изобразително 

изкуство 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –IIгр 

Модул Физическо 

възпитание и спорт 

 

Философия 

 

 

  Учебна практика по 

организация на производство 

и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения-IIгр. 

    8     Учебна практика 

по организация и 

функциониране на 

кухнята –II гр. 

 Модул Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

 

 

   

                      

                                                                                                                                                                                                                       

 

  Директор:…………………. 

 
 

mailto:pghrt_veliki@abv.bg

