VIII клас

Общообразователни предмети за всички специалности
Български език – „Анубис“, М. Георгиева, Д. Димитрова, В. Жотев
Литература – „Булвест 2000“, Ил. Кръстева, В. Герджикова
Английски език – “For Real” (Elementary, Beginner) – изд. „Просвета“
История и цивилизации – „Булвест 2000“, А. Пантев и колектив, I част
Философия – „Педагог 6“ - Г. Герчева - Несторова и колектив
География и икономика – „Просвета“ 1945
Математика – „Булвест 2000”
Информационни технологии – „Просвета“ 1945
Физика и астрономия – „Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда – „Булвест 2000”
Биология и здравно образование – „Булвест 2000”
Музика – „Просвета“ 1945
IX клас

Общообразователни предмети за всички специалности
Български език – „Анубис“, М. Георгиева, Д. Димитрова, В. Жотев
Литература – „Анубис“, К. Протохристова и колектив
Английски език
- учебник „Flash on English“, B1.1, изд. „Klett“
- учебна тетрадка „Flash on English“, B1.1, изд. „Klett“

Руски език
- учебник „ПРИВЕТ! Русский язык для 9 класса“ А1.1 – изд. „Просвета“, А.
Радкова и др.
- учебна тетрадка „ПРИВЕТ! Русский язык для 9 класса“ А1.1 – изд.
„Просвета“, А. Радкова и др.
История и цивилизации – „Булвест 2000“, А. Пантев и колектив II част
Философия – „Педагог 6“- Г. Герчева - Несторова и колектив
География и икономика – „Просвета“ 1945
Математика – „Булвест 2000“
Информационни технологии – „Просвета“ 1945
Физика и астрономия – „Булвест 2000“
Химия и опазване на околната среда – „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – „Булвест 2000“
Музика – „Просвета“ 1945
Икономика на предприятието – „Мартилен“, Д. Дончев, Н. Щерев
Специални предмети
Електронна търговия:
Бизнес комуникации – „Мартилен“- Е. Шаренска и колектив
Обща теория на счетоводната отчетност – „Основи на счетоводството“ доц. д-р Любен Петров - „Мартилен“
„Сборник задачи по ОТСО“ - Димитър Раев
Икономика – обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева
Икономика на предприятието – „Мартилен“, Д. Дончев, Н. Щерев

Банково дело
Бизнес комуникации – „Мартилен“- Е.Шаренска и колектив
Икономика на предприятието – „Мартилен“, Д. Дончев, Н. Щерев
Икономика – обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева
Експлоатация на автомобилния транспорт
Икономика – обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева
X клас

Общообразователни предмети за всички специалности
Български език – „Анубис“, М. Георгиева, Д. Димитрова, В. Жотев
Литература – „Анубис“, Клео Попхристова, Светла Черпокова и др.
Английски език
- учебник „Flash on English“ – B1.1, изд. „Klett“
- учебна тетрадка „Flash on English“ – B1.1, изд. „Klett“
Руски език
- учебник „ПРИВЕТ! А1.2“ – изд. „Просвета“, А. Радкова и др.
- учебна тетрадка „ПРИВЕТ! А1.2“ – изд. „Просвета“, А. Радкова и др.
История и цивилизации – „Булвест 2000“, И.Баева и колектив
Философия – „Педагог 6“, Г. Герчева - Несторова и колектив
География и икономика – „Клет България“, Р. Пенин и колектив
Математика – „Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда – „Булвест 2000“
Биология и здравно образование – „Булвест 2000“
Музика – „Просвета 1945“
Специални предмети
Електронна търговия:
„Икономика“ – изд. „Клет“
„Електротехника и електроника“ – „Техника“ 1992г., М. Бечева и Златанов
„Обща теория на счетоводната отчетност“ – „Основи на счетоводството“ „Мартилен“, доц. д-р Любен Петров
„Икономика – обща икономическа теория“ – „Мартилен“, Цонка Лалева
Банково дело
„Бизнес комуникации“ – „Мартилен“
„Обща теория на счетоводната отчетност“ – „Основи на счетоводството“ „Мартилен“, доц. д-р Любен Петров
„Икономика – обща икономическа теория“ – „Мартилен“, Цонка Лалева
Оперативно счетоводство
„Сборник задачи по ОТСО“ – Димитър Раев
„Икономика“ – изд. Клет
„Основи на счетоводството“ – „Мартилен“
„Икономика – обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева

Експлоатация на автомобилния транспорт
Електротехника и електроника - „Техника“ 1992 г. - М.Бечева и Златанов
Обща теория на счетоводната отчетност – „Основи на счетоводството“ „Мартилен“, доц. д-р Любен Петров
XI клас

Общообразователни предмети за всички специалности
Български език – „Анубис“, М. Георгиева, Д. Димитрова, В. Жотев
Литература – „Просвета плюс“, А. Малинов, В. Михайлова, Н. Дамянова
Чужд език по професията - Английски език
Спец. „Оперативно счетоводство“ – изд. „Express Publishing” - „Accounting“
Спец. „Банково дело“ – изд. „Express Publishing” - „Banking”
Спец. „Електронна търговия“ – изд. „Express Publishing” - „Sales and
Marketing”
Спец. „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – изд. „Express
Publishing”- „Mechanics”
История и цивилизации – „Булвест 2000“
Гражданско образование – „Педагог 6“, Г. Герчева - Несторова и колектив
Математика – „Булвест 2000“

Специални предмети
Електронна търговия:

„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч. “ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство - помагало“
„Работа в учебно предприятие“ – учебна практика „Мартилен“
„Организация и техника на търговските плащания“ – „Мартилен“, Радко
Радков, Даниела Манчева
„Статистика“ – „Мартилен“, М. Георгиева
„Икономика, организация и управление на търговията“ – „Мартилен“
2020г.
„Маркетинг“ – изд. „Дионис“
„Електронна търговия“ – изд. „Мартилен“ 2014, Койчева, Главчева
„Счетоводство на предприятието“ – доц. В. Божков, Г. Илиев
„Икономика - обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева
Банково дело
„Банково дело“ – „Мартилен“, Радко Радков, Даниела Манчева
„Финанси - публични, корпоративни“ – „Мартилен“, Т.Миткова, Д.Бинева
„Мениджмънт/ Оперативен мениджмънт“ – „Мартилен“, Д. Денчев
„Сборник документи по банково дело - учебна банка и учебна практика за
XI клас“ – „Мартилен“, Д. Манчева, Д. Стоянова
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало
„Счетоводство на предприятието“ – доц. В. Бошков, Г.Илиев
„Маркетинг“ – изд. „Дионис“

„Икономика – обща икономическа теория – „Мартилен“, Цонка Лалева
Оперативно счетоводство
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало
„Счетоводство на предприятието“ – доц. В. Божков, Г.Илиев
„Бюджетно счетоводство“ – доц. д-р В. Миразчиев, изд. „Свищов“
Експлоатация на автомобилния транспорт
„Сборник задачи по ОТСО“ – Димитър Раев
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало
„Електротехника и електроника“ – „Техника“ 1992г. – М.Бечева и Златанов
„Икономика – обща икономическа теория“ – „Мартилен“, Цонка Лалева
„Маркетинг“ – изд. „Дионис
XII клас

Общообразователни предмети за всички специалности
Български език – „Анубис“, М. Георгиева, Д. Димитрова, В. Жотев
Литература – „Просвета плюс“, А. Малинов, В. Михайлова, Н. Дамянова
Математика – „Булвест 2000“
Чужд език по професията Английски език

Спец. „Банково дело“ – изд. „Express Publishing” - „Banking”
Спец. „Електронна търговия“ – изд. „Express Publishing” - „Sales and
Marketing”
Спец. „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – изд. „Express
Publishing” - „Mechanics”
Гражданско образование – „Педагог 6“, Г. Герчева - Несторова
Математика – „Архимед“, първо равнище
Специални предмети
Електронна търговия:
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало
„Банково дело“ – „Мартилен“, Радко Радков, Даниела Манчева
„Право-фирмено право“ – „Мартилен“, Г.Стефанов и колектив
„Сборник документи по Банково дело за XII клас“ – „Мартилен“, Д.
Манчева
„Финанси – публични, корпоративни“ – „Мартилен“, Ст. Вачков и колектив
„Счетоводство на предприятието“ – доц. д-р В. Божков и колектив
Банково дело
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало
„Маркетинг“ – изд. „Дионис“
„Финанси – публични, корпоративни“ – „Мартилен“, Т. Миткова, Д. Бинева

„Банково дело“ – „Мартилен“, Радко Радков, Даниела Манчева
„Сборник документи по банково дело - учебна банка и учебна практика за
XII клас“ – „Мартилен“, Д. Манчева, Д. Стоянова
„Мениджмънт“ – изд. „Мартилен“
„Банково счетоводство“ – Меразчиев и колектив
Експлоатация на автомобилния транспорт:
„Сборник задачи по ОТСО“ – Димитър Раев
„Сборник задачи по счетоводство на предприятието I, II, III ч.“ – Димитър
Раев
„Примерен Национален сметкоплан по счетоводство“ – помагало

