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ДИРЕКТОР  

EМИЛ ТЕРЗИЙСКИ 

Графикът е утвърден със Заповед № РД 12-519/31.01.2023г. 

на директора на ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански 

 

 

ГРАФИК  

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация 

през втория срок,  на 2022/2023 учебна година 

 

Клас/Паралелка Класен 

ръководител 

Време на 

провеждане  

 

Място на 

провеждане, 

кабинет № 

VIIIа-482040 професия „Организатор интернет 

приложения”, 4820401 спец .”Електронна търговия” 

Мариана 

Петкова- 

Гогова 

Понеделник  

17:00-17:45 

Физкултурния 

салон 

 

VIIIб-812010 професия ”Организатор на 

туристическа агентска дейност” ,8120101 спец. 

”Организация на туризма и свободното време” 

Ангелина 

Маркова- 

Тъмпа 

Понеделник 

17:00-17:45 

Учителска 

стая 

VIIIв-541060 професия „Техник- технолог по 

качеството на храни и напитки”,5410601 „Контрол 

на качеството  и безопасност на храни и напитки” 

Мариам 

Гилигян- 

Зарарева 

Понеделник 

17:45-18:30 
Учителска 

стая 

VIIIг-726010 професия ”Изпълнител на термални 

процедури”,7260101 спец. ”Извършване на 

термални процедури в балнеологични и други 

възстановителни центрове” 

Маргарита 

Вангелова- 

Цветанова 

Понеделник 

17.00- 17.45ч. 

Каб. 304 

VIIIд-840110 професия”Спедитор-

логистик”,8401101 спец. ”Спедиция, транспортна и 

складова логистика” 

Иван 

Стоилов 
Сряда, 

17,00-17,45 

Кабинет 104 

VIIIе-621090 професия ”Техник в 

лозаровинарството”,6210901 спец. 

”Лозаровинарство” 

Илия 

Каталски 
Понеделник   

17:00-17:45 

Физкултурния 

салон 

IXа-482040 професия ”Организатор интернет 

приложения”;4820401 спец. ”Електронна търговия” 

Катя Дукова Понеделник 

17:00-17:45 

Учителска 

стая 

IXб-812010 професия ”Организатор на туристическа 

агентска дейност”;  

8120101 спец. ”Организация на туризма и 

свободното време” 

Мария 

Якимова- 

Кацарска 

Сряда, 

17,00-17,45 

Кабинет 

203 
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IXв-541060 професия ”Техник-технолог по 

качеството на храни и напитки”;5410601 спец. 

”Контрол на качеството и безопасност на храни и 

напитки” 

Йорданка 

Пехливанова 
Понеделник 

17,00-17,45 

Кабинет 111 

IXг-726010 професия ”Изпълнител на термални 

процедури”;7260101 спец. ”Извършване на 

термални процедури в балнелогични и други 

възстановителни центрове” и 622010 професия 

”Техник- озеленител; 6220101спец.”Цветарство” 

Красимира 

Пановска 
Сряда 

17:45-18:30 

 

Кабинет 105 

IXд-621140 професия ”Агроеколог” ,6211401 

”Агроекология” 

Десислава 

Граматикова 
Понеделник, 

17,00-17,45 

 

Кабинет 

108 

IXе-840110 професия ”Спедитор-логистик”, 8401101 

специалност ”Спедиция, транспортна складово 

логистика” 

Валерия 

Мицева` 
Сряда 

17: 00- 17:45 

Кабинет 

204 

Xа-482010 професия ”Икономист информатик”; 

4820101специалност”Икономическа информатика” 

Цветанка 

Главчева 
Понеделник 

17,00-17,45 

Кабинет 103 

Xб-482040 професия ”Организатор интернет 

приложение”, 482041 специалност ”Електронна 

търговия” 

Катя Петкова Понеделник 

17:00 – 17:45 

Учителската 

стая 

Xв – 812010 професия ”Организатор на 

туристическа агентска дейност”;  

8120101 спец. ”Организация на туризма и 

свободното време” 

Ивелина 

Владимирова 
Понеделник   

17:00-17:45 

Учителска 

стая 

 

Xг-541060 професия ”Техник-технолог по 

качеството на храни и напитки”;5410601 спец. 

”Контрол на качеството и безопасност на храни и 

напитки” 

Мария 

Кацарова 
Понеделник 

17:45-18:30 

Кабинет 306 

Xд-621140 професия ”Агроеколог”; 6211401 спец. 

”Агроекология” 

Благовест 

Илиев 
Понеделник 

17:45-18:30 

Учителска 

стая 

 

Xе-726010 професия ”Изпълнител на термални 

процедури”; 7260101 спец. ”Извършване на 

термални процедури в балнелогични и други 

възстановителни центрове” и 622010 професия 

”Техник-озеленител”, 6220101 спец. „Цветарство” 

Невена 

Шингарова- 

Кажова 

Понеделник 

17:45-18:30 

 

Учителска 

стая 

XIа-482010 професия ”Икономист- информатик”; 

4820101специалност”Икономическа информатика” 

Снежана 

Маламова 
Понеделник 

17.45-18.30 

Учителска 

стая 
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XIб- 812010 професия ”Организатор на 

туристическа агентска дейност”;  

8120101 спец. ”Организация на туризма и 

свободното време” 

Дияна 

Дикова 
Понеделник 

17,00-17,45 

Учителска 

стая 

XIв- 541060 професия ”Техник- технолог по 

качеството на храни и напитки”; 5410601 спец. 

”Контрол на качеството и безопасност на храни и 

напитки” 

Христина 

Колева 
Понеделник 

17:00-17:45 

Учителска 

стая 

XIг- 726010 професия ”Изпълнител на термални 

процедури”;7260101 спец. ”Извършване на 

термални процедури в балнелогични и други 

възстановителни центрове”- дуално обучение 

Анелия 

Калъмбова 
Понеделник 

17.00-17.45 

Учителска 

стая 

 

XIд- 621140 професия ”Агроеколог”, 6211401 

специалност ”Агроекология” 

Илиян 

Панчев 
Понеделник     

17:00-17:45 

Физкултурния 

салон 

 

XIе-525010професия ”Техник по транспортна 

техника”, 5250103спец. ”Автомобилна 

мехатроника” 

Костадин 

Митрев 
Понеделник 

17:00-17:45 

Физкултурен 

салон 

XIIа- 482010 професия ”Икономист- 

информатик”;4820101специалност”Икономическа 

информатика” 

Мария 

Щипкова- 

Петкова 

17.00-17.45 

 

Понеделник 

Кабинет 113 

XIIб- 812010 професия ”Организатор на 

туристическа агентска дейност”;  

8120101 спец. ”Организация на туризма и 

свободното време” 

Мария 

Тимушева 

17.00-17.45 

Сряда 

Кабинет 211 

 

XIIв- 541060 професия ”Техник-технолог по 

качеството на храни и напитки”; 5410601 спец. 

”Контрол на качеството и безопасност на храни и 

напитки” 

Виолета 

Петрова 
17.00-17.45 

Понеделник 

Кабинет 114 

XIIг- 726010 професия ”Изпълнител на термални 

процедури”;7260101 спец. ”Извършване на 

термални процедури в балнелогични и други 

възстановителни центрове” 

Валентина 

Мутафчиева 
17:00 – 17:45 

Понеделник 

Кабинет   

307 

XIIд- 525010 професия ”Техник по транспортна 

техника”,5250103”спец.”Автомобилна 

мехатроника” 

Елена 

Пазванска 
Понеделник 

17.00-17.45 

К-т 201 

XII-е 621090 професия ”Лозаровинар” 6210901 

”Лозаровинарство”- дуално обучение 

Снежанка 

Кацарова 
17,00-17,45 

Понеделник 

Кабинет 118 

 

 

 


