
ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ  -  ЛОВЕЧ 

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

по  ДИСЦИПЛИНИТЕ от ЛЕТЕН семестър на учебната 2019-2020 год.  
 

 

  Водещ преподавател 

ДЕВЕТА СЕДМИЦА - от  13.04 до 17.04.2020 год.   

телефон 

 

е – mail 

 

понеделник 

13.04 

 

вторник 

14.04  

сряда  

15.04 

четвъртък 

16.04 

петък  
17.04 

доц. д-р П. Пенчев   от 9;00 - 
13;00 часа, 
„Инф.с-ми 

и 
технологии
”  с 3 курс 
спец. Е и 

КСТ 

   0878627046 p_k_penchev@abv.bg 

гл. ас. д-р М. Славов     от 9;00 - 
13;00 часа,   

с 3 курс 
спец. КСТ 
-дисц.АКТ 

0877260033 miroslav_slavov@mail.bg 
 

доц. д-р Б. Стойчев  от 9.00 до 
11.00 часа – 

„Съпромат” 

с 1 курс АМ 
и М 

от 9.00 до 
11.00 часа 

– CAE 

системи с 3 
курс АМ и 

М 

от 9.00 
до11.00- часа 

„3D 

моделиране” с 
1 курс АМ и М 

 0898582606 bobist_2002@abv.bg 

доц. д-р Н. Драганов  от 9;00 - 
12;00 часа,   

с 3 курс 
спец. Е  

Сензорна 

 от 9;00- 12;00 

часа,  с 2 курс 
спец. Е 
Електроника  

лаб. упр. 

 0878277747 

 

nikola_draganov@mail.bg 



техника  
от 13;00 - 

15;00 часа,   
с 3 курс 

спец. АМ  
Сензори и 

изпълн. 
мех. в 

автомобила 

от 13;00 - 15;00 

часа,   с 1 курс 
спец. М, АМ  
уч. практика 

гл. ас. д-р Ст. Стойчев   от 9 до 11 
часа 

Технология 
на 

машиностр
оенето- 

проект с 2 
курс М 

 

 

 

  вайбър -
0886455885 

или месенджър 

s.stoychev@abv.bg 

гл. ас. д-р М. Жилевска от 9.00 до 
11.00 часа- 

CAD-CAM в 
индустрията 

с 2 курс ТТТ 
и М 

от 12.00 до 
14.00 часа- 

ЕЕ с 1 курс 
АМ и М 

   0885040708 mzhilevska@mail.bg 

гл. ас. д-р А. Хинова от 9.00 до 
11.00 часа- 

„Теорет. 
eлектротехни
ка” с 1 курс Е 

и КСТ 

от 9.00 до 
11.00 часа- 

„Автоматиз. 
на инж. 

труд” с 2 
курс КСТ 

 От 9.00 до 
13.00-

„Техническа 
безопастност“ 

с 3 курс М и 
АМ 

От 9.00 до 
12.00часа“
Преобразу

вателна 
eхника“ с 2 

курс Е 

Viber-

0898733067 

или 
месинджър 

Facebook – 

„Aнтоанета 
Хинова“; 

hinovi@abv.bg 

topgrupa@abv.bg 

ас.  инж. И. Георгиев     от 9;00 - 
13;00 часа,   

с 2 курс 
спец. М- 

0882 51 73 99 ivgeorg87@abv.bg 

http://mail.bg/#compose/bXpoaWxldnNrYUBtYWlsLmJn
mailto:hinovi@abv.bg
mailto:ivgeorg87@abv.bg


Металореж
.машини 

Весела Тихомирова     от 9;00 - 
13;00 часа, 

с 1 курс  
Английски 

език 

  0895320377 vesela_radkova@mail.bg 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

За  дисциплините,  с водещи преподаватели от Технически университет- Габрово 

от  13.04 до 17.04.2020 год. 
Преподавател от ТУ - Габрово Ден от седмицата e-mail / тел. 

д-р Цанка Златева       
„Стопанско управление” 2 курс                 

Четвъртък-  

от 9;00 - 12;00 часа 

tszlateva@abv.bg 

за контакти: 0887208023 

доц. Ст. Садинов                    
„Клетъчни комуникации”     

 3 курс, спец. КСТ   

Четвъртък  

от 9;00 - 12;00 часа 
murry@tugab.bg 

за контакти: 066  827202 

доц. Й. Митев            
„ ПНЕМ с ЦПУ” и „ CAM  системи”, 3 -М    

  Понеделник 

от 9;00 - 12;00 часа 
yosif@tugab.bg 

за контакти: 0889274690 

доц. Д. Изворска       Математика  2 ч.              
Сряда 

от 9;00 - 12;00 часа 

dizvorska@gmail.com 

тел. 0888522895 

доц. Д. Данков    Безопасност на движението и 
Автомобилна електроника     

-3 курс  ,Е и АМ                

Петък 

от 9;00 - 12;00 часа 
dankov@tugab.bg 

за контакти: 0897796076 

доц. Ст. Йорданов  
ПИК и Прилож. програмиране- 1 к-с Е и КСТ 2 к-с М и 
ТТТ и 2 КСТ                

Вторник 

от 9;00 - 12;00 часа 

sjjordanov@mail.bg 

за контакти: 0899991449 

 

доц. Хр. Тодоров – 2 к-с , спец. М, Термично обработване 
Сряда 

от 9;00 - 12;00 часа 

h_todorov@mail.bg 

за контакти: 0898329513 

доц. Хр. Недев 

«Възоб. енерг. източ.» - 3 к-с , спец. Е 

Петък 

от 9;00 - 12;00 часа 

christo@tugab.bg 
за контакти: 0886838091 

 

 

mailto:tszlateva@abv.bg
mailto:murry@tugab.bg
mailto:yosif@tugab.bg
mailto:dankov@tugab.bg
mailto:sjjordanov@mail.bg
http://mail.bg/#compose/aF90b2Rvcm92QG1haWwuYmc,
mailto:christo@tugab.bg


 

 

График 

За провеждане на дистанционно обучение  
от гл. ас. д-р инж. Милко Дочев 

 

Ден, Дата Час Специалност, 
курс, 

дисциплина  

Тема Комуникации 

Понеделник 

13.04.2020 

9-13 Е, ІІ, ЕАІІ Апарати за пускане, управление и защита на 
асинхронни двигатели. 

Виж горе 

Понеделник 

13.04.2020 

13-15 Е, ІІ, ЕМ Еднофазен колекторен двигател. Виж горе 

Сряда 

15.04.2020 

9-13 Е ,ІІ, ЕМ  Опит на празен ход на трансформатор. Снемане на 
характеристиките на празен ход и определяне на 
загубите в стоманата. Опит на късо съединение на 
трансформатор. Снемане на характеристиката на късо 
съединение и определяне загубите в медта и 
напреженията на късо съединение.  Определяне на 
к.п.д на трансформатор. 

 

 

 Забележка: Освен посочените дати и часове, за периода на обявената карантина също съм на разположение за консултации и въпроси, 
свързани с учебната и научно-изследователска дейност, както и с кандидатстудентската кампания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


