
Професионална земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” 
 
 

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на електронно обучение  

 

 

 

Учебните занимания ще бъдат организирани 9.00 до 14.10 часа с 

помощта на платформи MS Teams . Учебните часове са по 30 минути. 

Работим по утвърденото седмично разписание на всяка паралелка за 

първи учебен срок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учител клас дейност Час от до 

1. Анка Николова 

Димитрова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

9 а клас -Български език и 

литература –ООП; 

 9 б клас- Български език и 

литература –ООП; 

10 а - Български език и 

литература –ООП; 

10 б - Български език и 

литература –ООП; 

11 а - Български език и 

литература –ООП; 

11 б - Български език и 

литература –ООП; 

11 б Час на класа;  

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

Час Начало Край 

1 09:00 09:30 

2 09:40 10:10 
3 10:20 10:50 

4 11:00 11:30 
5 11:40 12:10 
6 12:20 12:50 
7 13:00 13:30 

8 13.40 14.10 



2. 

Петя Савова 

Георгиева 

учител, 

гимназиален 

етап 

8 а Английски език-ОПП; 

9 а/б Английски език-ОПП; 

9а- Английски език- ООП; 

9б-Английски език- ООП; 

10а,10- б Английски език-

ООП; 

10а,10б- Английски език-

ООП; 

11а, 11б- Английски език-

ООП; 

11а-Чужд език по 

професията- Английски 

език- Об ПП; 

11б- Чужд език по 

професията- Английски 

език- Об ПП; 

12а -Чужд език по 

професията- Английски 

език-  ЗПП; 

12а,12б- Чужд език по 

професията- Английски 

език- ЗПП; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

3 

Валентин  

Георгиев  Балев 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

 

11 а –Растениевъдство 

СПП; 

12 а –Растениевъдство-ЗИП; 

12 б -Растениевъдство-ЗИП; 

12 а –Производство на 

растителната продукция-

ЗП/учПр; 

12 а - Производство на 

растителната продукция-ЗП;  

11 а –Растениевъдство-

практика- СПП; 

11 а –Растениевъдство-

практика- РПП; 

12 б Полски култури –ЗП; 

12 б Полски култури –

ЗП/УП; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

4 

Виолета 

Кирилова 

Дянкова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

 

8 а –растениевъдство –РПП; 

8 а –растениевъдство 

практика -РПП; 

8 б –растениевъдство –РПП; 

8 б –растениевъдство 

практика -РПП; 

9 а –растениевъдство –РПП; 

9 а –растениевъдство 

практика -РПП; 

9 б –растениевъдство –РПП; 

9 б –растениевъдство –

СПП; 

9 б –растениевъдство 

практика -РПП; 

10 а –растениевъдство 

практика -РПП;  

10 б –растениевъдство –

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 



РПП; 

10 б–растениевъдство 

практика –СПП; 

9а- Почвознание –СПП; 

12а- Производствена 

практика – ЗПП; 

12б- Производствена 

практика – ЗПП; 

5 

Георги Костов 

Киров- 

учител, 

гимназиален 

етап 

 

8 а – Машини в земеделието 

–РПП; 

8 б – Машини в земеделието 

–РПП; 

10 а -Трактори и 

автомобили от ПП; 

10б - Трактори и 

автомобили от ПП; 

9а- Техническо чертане от 

ПП  ; 

9б -Техническо чертане от 

ПП ;  

11а- Безопасност на 

движение по пътищата- от 

ПП; 

12 а -Експлоатация и 

ремонт на земеделска 

техника- ЗПП; 

11а- Земеделска техника- 

практика- СПП; 

10а - Трактори и 

автомобили- практика от 

ПП; 

10б- Трактори и 

автомобили- практика от 

ПП; 

11а- Земеделска техника- 

СПП; 

11а- Управление на МПС- 

отПП; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

6 

Живка  

Георгиева  

Дочевска 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

8а Математика –ООП; 

8б Математика –ООП; 

9а Математика –ООП; 

9б Математика –ООП; 

10а Математика –ООП; 

10 б Математика –ООП; 

11 а –Математика –OOП 

11 б –Математика –OOП; 

11а- час на класа; 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

8 

Людмила 

Иванова  

Станчева-ЗДУД 

10 а –География и 

икономика ООП; 

10 б – География и 

икономика ООП; 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

09.00-

14.10 часа 



в електронна среда или по телефон. 

 

9 

Демостен 

Цонков 

Демостенов -

учител, 

гимназиален 

етап 

8 а -Животновъдство –РПП; 

9а-Животновъдство –РПП; 

10а-Животновъдство –СПП; 

11а-Животновъдство –СПП; 

11а-Животновъдство –РПП; 

12а-Животновъдство –ЗИП; 

12а- Час на класа; 

8а-Основи на земеделието-

От ПП; 

8б-Основи на земеделието-

От ПП; 

12а-Производство на 

животинска продукция- 

ЗПП/Уч Пр; 

12а-Производство на 

животинска продукция-

ЗПП; 

8а-Животновъдство-

практика-РПП; 

9а-Животновъдство 

практика-РПП; 

10а-Животновъдство- 

практика-СПП;  

11а-Животновъдство- 

практика –СПП; 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

10 

Павлина  

Иванова 

Златанова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

 

10 а –История и 

цивилизация- ООП; 

10 б –История и 

цивилизация ООП; 

8 а – Философия ООП; 

8 б – Философия ООП;  

9а– Философия ООП; 

9б – Философия ООП; 

10а – Философия ООП; 

10б– Философия ООП; 

12а – Свят и личност- ЗП; 

12б- Свят и личност- ЗП; 

11а- Гражданско 

образование- ООП; 

11б- Гражданско 

образование – ООП; 

10б – Час на класа; 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

11 

Пачко Радев 

Парушев- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

8 а - Български език и 

литература –ООП; 

8 б - Български език и 

литература –ООП; 

12 а - Български език и 

литература –ЗИП; 

12 а - Български език и 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

09.00-

14.10 часа 



литература –ЗП;  

12 б - Български език и 

литература –ЗИП; 

12 б - Български език и 

литература –ЗП; 

11а,11б- Чужд език по 

професията-ООП; 

9 а -Руски език –ООП; 

10а-Изобразително 

изкуство- ООП; 

10б-Изобразително 

изкуство- ООП; 

 

 

 

в електронна среда или по телефон. 

12 

Сенаи   Халид  

Хасан- Старши 

учител, 

гимназиален 

етап 

12а- Селскостопанска 

техника-ЗЗП; 

12а- Селскостопанска 

техника-ЗЗП/УчПр; 

12б- Селскостопанска 

техника-ЗЗП; 

12б- Селскостопанска 

техника-ЗЗП/ УчПр; 

9а-Машини в земеделието-

РПП; 

9б-Машини в земеделието-

РПП; 

11а- Управление на моторно 

превозно средство-ОтПП; 

12а- Работа с машинно-

тракторни агрегати-

ЗПП/УчПр; 

12б- Работа с машинно-

тракторни агрегати-

ЗПП/УчПр; 

8б- Машини в земеделието-

практика-РПП; 

9а- Машини в земеделието-

практика-РПП; 

9б- Машини в земеделието-

практика-РПП; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

13 

Снежанка  

Стоева  

Петрова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

8б –Руски език-ООП; 

9б –Руски език-ООП; 

9а,9б –Руски език-ООП; 

10а,10б –Руски език-ООП; 

10а,10б –Руски език-ООП; 

11а –Руски език-ООП; 

11б–Руски език-ООП; 

9а-Изобразително изкуство-

ООП; 

9б- Изобразително 

изкуство-ООП; 

9б- Час на класа; 

12 а- ЧЕП- Руски език; 

12а,12б- ЧЕП- Руски език; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 



 

14 

Соня  Кънчова   

Дойчева- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

8 а –Биология и ЗО-ООП; 

8б-Биология и ЗО-ООП; 

9а-Биология и ЗО-ООП; 

9б-Биология и ЗО-ООП; 

10а-Биология и ЗО-ООП; 

10бБиология и ЗО-ООП; 

8 а –Химия и ООС-ООП; 

8 б –Химия и ООС-ООП; 

9 а –Химия и ООС-ООП; 

9 б –Химия и ООС-ООП; 

10 а–Химия и ООС-ООП; 

10 б–Химия и ООС-ООП; 

9а-Час на класа; 

8а- Безопасност на 

движението по пътищата; 

8б-Безопасност на 

движението по пътищата; 

9а-Безопасност на 

движението по пътищата; 

9б-Безопасност на 

движението по пътищата; 

10а-Безопасност на 

движението по пътищата; 

10б-Безопасност на 

движението по пътищата; 

12а-Безопасност на 

движението по пътищата; 

12б-Безопасност на 

движението по пътищата; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

15 

Стелиана 

Георгиева 

Маринова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

8а-Предприемачество- РПП; 

8а- Предприемачество-

ООП; 

8б- Предприемачество-

ООП; 

8а- Час на класа; 

10а- Икономика-ООП; 

10б-Икономика-ООП; 

12б-Икономика-ЗЗП; 

11б-Счетоводство и 

отчетност в туризма-РПП; 

8а- Бизнес комуникации в 

туризма- практика; 

11б- Счетоводство и 

отчетност в туризма- 

практика-РПП; 

9а- Отчетност и работа с 

документи- практика-РПП; 

10а- Безопасност и 

долекарска помощ в 

туризма- СПП; 

11б- Безопасност и 

долекарска помощ в 

туризма- СПП; 

  

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 



 

16 

Татяна 

Николова 

Маринова-

Иванова- 

Старши учител, 

гимназиален 

етап 

12 а –Математика- ЗП; 

12 б–Математика- ЗП; 

8 а –ИТ-ООП ; 

8 а –ИТ-ООП ; 

8 б –ИТ-ООП ; 

9 а –ИТ-ООП ; 

9 а –ИТ-ООП ; 

9б –ИТ-ООП ; 

9б –ИТ-ООП ; 

8а –Физика и астрономия- 

ООП; 

8б –Физика и астрономия- 

ООП; 

9а –Физика и астрономия- 

ООП; 

9б –Физика и астрономия- 

ООП; 

10а –Физика и астрономия- 

ООП; 

10б –Физика и астрономия- 

ООП; 

12б-Час на класа; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

17 

Теменужка 

Стефанова  

Габракова –

Главен учител, 

гимназиален 

етап 

10а- Час на класа; 

11б- Организация  и 

функциониране на преден 

офис- СПП; 

9а-Туристически ресурси в 

България-РПП; 

9а-Мениджмънт в туризма- 

РПП; 

8а-Гостоприемство в 

туристическата индустрия- 

ОтПП; 

9а-Гостоприемство в 

туристическата индустрия- 

ОтПП; 

10а-Гостоприемство в 

туристическата индустрия- 

ОтПП; 

11б-Гостоприемство в 

туристическата индустрия- 

ОтПП; 

9а-Гостоприемство в 

туристическата индустрия-

практика – ОтПП; 

11б- Организация и 

функциониране на преден 

офис- практика- СПП; 

10а-Технология на 

хотелиерското обслужване- 

СПП; 

10а-Специализиран софтуер 

- РПП; 

11б-Специализиран софтуер 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 



– ОтПП; 

18 

Атанаска 

Георгиева 

Костова 

Физическо 

възпитание- 

учител, 

гимназиален 

етап 

8 а –ФВС; 

8 б –ФВС; 

9 а –ФВС; 

9 б –ФВС; 

10 а –ФВС; 

10 б –ФВС; 

11 а –ФВС; 

11б- ФВС; 

12 а-ФВС; 

12б-ФВС; 

8а-Спортни 

дейности(волейбол); 

8б- Спортни 

дейности(волейбол); 

8б-Час на класа; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

19 

Дарина 

Аргирова – 

 

 

учител в 

гимназиален 

етап 

8а- Гостоприемство в 

туристическа индустрия- 

практика-РПП; 

10а- Технология на 

хотелиерско обслужване- 

практика-СПП; 

11б- Технология на 

хотелиерско обслужване- 

практика-СПП; 

11б- Технология на 

хотелиерското обслужване- 

СПП; 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон. 

09.00-

14.10 часа 

20 

Дилянка 

Лазарова 

Георгиева 

 

учител в 

гимназиален 

етап 

8а- География и икономика-

ООП; 

8б- География и икономика-

ООП; 

9а- География и икономика-

ООП; 

9б- География и икономика-

ООП; 

 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон 

21 

Величка 

Костова Пенева 

учител в 

гимназиален 

етап 

 

9а-Спортни дейости              

( волейбол); 

9б-Спортни дейости              

( волейбол); 

10а-Спортни дейости              

( волейбол); 

10б-Спортни дейости              

( волейбол); 

11а-Спортни дейости              

( волейбол); 

11б-Спортни дейости              

( волейбол); 

12а-Спортни дейости              

( волейбол); 

12б-Спортни дейости              

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон 

09.00-

14.10 часа 



( волейбол); 

 

 

22 

Галина 

Димитрова 

Лазарова 

учител в 

гимназиален 

етап 

 

8а- История и цивилизация 

–ООП; 

8б-История и цивилизация-

ООП; 

9а- История и цивилизация-

ООП; 

9б- История и цивилизация-

ООП; 

 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон 

09.00-

14.10 часа 

23 

Радка 

Атанасова 

Илиева 

8а- Изобразително 

изкуство-ООП; 

8б- Изобразително 

изкуство-ООП; 

9а-Здравословни и 

безопасни условия на труд- 

ОбПП; 

9б-Здравословни и 

безопасни условия на труд; 

 

Работа по утвърденото седмичното 

разписание  в платформата MS Teams. 

Подготовка на план на урока, насоки, 

задачи, домашни и други в електронна 

среда. 

Проверка на домашни и задачи. 

Кореспонденция с родители и ученици 

в електронна среда или по телефон 

09.00-

14.10 часа 

 

                                            Директор:…………………… 

                                                    /инж.Радка Илиева/  

                                                     (име, фамилия, подпис, печат) 


