
 

ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТИ 

НА СТУДЕНТИТЕ  ОТ  ТРЕТИ  КУРС 

      за  дисциплините от летен семестър на 2019 /20 уч. год. 

  

  д и с ц и п л и н а    д а т а              преподавател  

 

спец. Машиностроене 

1. CAM системи     28.04.2020 г.      от 10 ч. доц. Й. Митев 

за контакти: 0889274690 

                

2.  Програмиране и настройка          28.04.2020 г.      от 10 ч. доц. Й. Митев 

за контакти: 0889274690   

        

3.   CAЕ системи         16.04 и 07.05.2020 г.  доц. Б. Стойчев 

           bobist_2002@abv.bgза контакти: 0898582606 

      

Техническа безопасност  т.о   21.04.2020 г.    от 9 ч.  доц. П. Петров 

      petrov_p_tu@abv.bg  за контакти: 0879003328  

   

спец. Автомобилно машиностроене       
1. Сензори и изпълнителни мех-ми  30.04 и 04.05.2020 г. доц. Н. Драганов 

   в автомобила    nikola_draganov@mail.bg за контакти: 0878277746 

                        

2.  Безопасност на движението  28.04 и 05.05.2020 г.       доц. Д. Данков 

за контакти: 0897796076   

        

3. Автомобилна електроника  24.04 и 08.05.2020 г.      доц. Д. Данков 

за контакти: 0897796076 

 

4.   CAЕ системи        16.04 и 07.05.2020 г.  доц. Б. Стойчев 

            bobist_2002@abv.bgза контакти: 0898582606 

 

Техническа безопасност  т.о   21.04.2020 г.    от 9 ч.  доц. П. Петров 

       petrov_p_tu@abv.bg  за контакти: 0879003328 

           yosif@tugab.bg 

   на машини с ЦПУ    yosif@tugab.bg 

   по пътищата     dankov@tugab.bg 

       dankov@tugab.bg 
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спец. Текстилна техника и технологии 

 

1. Автоматизация на технолог.     29.04 и 04.05.2020 г.  д-р М. Жилевска 

   п-си в текстилното произв.  mzhilevska@mail.bg за контакти: 0885040708 

       

2.  Проектиране на текстилни   25.04.2020 г.   доц. Кр. Друмев 

предприятия     kid@tugab.bg     за контакти: 0879003401 

   

 

 3.  Основи на автоматизираното   02.05.2020 г   доц. Д. Генов 

 проектиране на текст. машини    kid@tugab.bg     за контакти: 0879003401 

       

Техническа безопасност  т.о   21.04.2020 г.    от 9 ч.  доц. П. Петров 

       petrov_p_tu@abv.bg  за контакти: 0879003328 

 

спец. Компютърни системи и технологии 

 

1. Информационни системи          28.04 и 07.05.2020 г. доц. П. Пенчев 

и технологии     p_k_penchev@abv.bg за контакти: 0878627046   

              

2. Клетъчни комуникации        16.04.2020 от 16 ч.        доц. Ст. Садинов  

за контакти: 066  827202  

          

3. Асемблиране на комп. техника    24.04.2020 г.            д-р М. Славов 

         miroslav_slavov@mail.bg за контакти: 0877260033   

                            

Техническа безопасност  т.о   21.04.2020 г.    от 9 ч.  доц. П. Петров 

       petrov_p_tu@abv.bg  за контакти: 0879003328  

 

Компютърни мрежи – проект   04 и 06.05.2020 г.  инж. Г. Цветанов 

       topimen@abv.bg за контакти:тел. 0894708476 

 

 

 

          murry@tugab.bg 
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спец.  Електротехника  

 

1. Информационни системи           28.04 и 07.05.2020 г. доц. П. Пенчев 

и технологии      p_k_penchev@abv.bg за контакти: 0878627046 

               

2. Сензорна техника         30.04 и 04.05.2020 г. доц. Н. Драганов 

        nikola_draganov@mail.bg за контакти: 0878277746 

 

 

3. Възобновяеми енерг.източници  22.04.2020 г.   доц. Хр. Недев     

       christo@tugab.bg   за контакти: 0886838091 

     

4. Автомобилна ел. техника     24.04 и 08.05.2020 г.  доц. Д. Данков 

за контакти: 0897796076 

  

Техническа безопасност  т.о   21.04.2020 г.    от 9 ч.  доц. П. Петров 

petrov_p_tu@abv.bg  за контакти: 0879003328      

    

 

 

Забележка : Начало на изпитите -  9 ч. / за дисциплини, за които не е уточнено/ 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 и  електроника    dankov@tugab.bg 
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