
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.  

за  1 и 2 курс 

 
  Водещ преподавател 

ДЕСЕТА СЕДМИЦА - от 20.04 до 24.04.2020 год.   

телефон 

 

е – mail 

 

понеделник 

20.04 

 

вторник 

21.04 

 

сряда  

22.04 

 

четвър-

тък 

23.04 

 

петък  
24.04 

 

доц. д-р П. Пенчев  от 9;00 - 
13;00 часа,   

с 2 курс 
спец. КСТ 

– дисц. 
Комп.архит

ектури 

   0878627046 p_k_penchev@abv.bg 

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

с 2 курс 
спец. КСТ - 

дисц. 
Комп. 

периферия 

0877260033 miroslav_slavov@mail.bg 
  

гл. ас. д-р М. Дочев 

 

темите са дадени по-

долу в таблица  

от 9.00 до 
13.00 часа-   

с 2 курс Е 

дисц. 
Ел. апарати 

2 ч. 
от 13.00 до 
15.00 часа-   

с 2 курс Е 

дисц. 
Ел. машини 

      0887284990 e-mail: dochev@mail.bg 

(личен) 
e-mail: mdochev2018@abv.bg 

(за групата на втори  
и трети курс , спец.“Е“) 

(паролата е обявена на всички 
студенти предварително) 

Месинджър: Милко Дочев 
(личен) 

Месинджър: 2-ри курс (за 
групата) 

www.tklovechedu.tugab.bg 

mailto:dochev@mail.bg
mailto:mdochev2018@abv.bg
http://www.tklovechedu.tugab.bg/


гл. ас. д-р Ст. Стойчев   от 9 до 11 часа 
Технология на 
машиностроен
ето- 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 9.00 до 
12.00 часа- 

ЕЕ с 1 курс 
ТТТ и М 

   0885040708 mzhilevska@mail.bg 

гл. ас. д-р А. Хинова 

 

темите са дадени по-

долу в таблица 

от 9.00 до 
11.00 часа- 

„Теорет. 
eлектротехн
ика” с 1 курс 

Е и КСТ 

     От 9.00 до 
12.00часа“
Преобразув

ателна 
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-

Металореж. 
машини 

0882 51 73 99 ivgeorg87@abv.bg 

Весела Тихомирова     от 13;00 - 
15;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 20.04 до 24.04.2020 год 

Преподавател от ТУ - Габрово Ден от седмицата e-mail / тел. 
доц. В. Кукенска 

„Операционни системи” и „ Автом-я 
на инж. труд” – 2 курс , спец. КСТ 

Четвъртък 

от 9;00 - 12;00 часа 
vally@tugab.bg 

за контакти: 0879003361 

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


доц. Пл. Цанков 

„Електроснабдяване”- 

2 курс, спец. Е 

Сряда  

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

 

доц. Д. Изворска 

Математика 2 част 

Сряда 

от 9;00 - 12;00 часа 
dizvorska@gmail.com 

тел. 0888522895 

доц. М. Пенев„ Машинни елементи” 

1 курс, М и АМ 

Петък  

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

за контакти: 066/827385   0889317627 

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 - 13;00 часа 

h_todorov@mail.bg 

за контакти: 0898329513 

проф. А. Александров 

«Електроника» - 

1 курс, спец. Е и КСТ 

Четвъртък  

от 9;00 - 12;00 часа 

alex@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 

20.04.2020 

9-13 Е, ІІ, ЕА ІІ Пускатели, общи сведения, класификация, номинални 
данни, устройство и принцип на работа, избор. 
 

GSM: 0887284990 

e-mail: dochev@mail.bg 

(личен) 
e-mail: mdochev2018@abv.bg 

(за групата на втори  
и трети курс , спец.“Е“) 

(паролата е обявена на всички 
студенти предварително) 

Месинджър: Милко Дочев (личен) 
Месинджър: 2-ри курс (за групата) 

www.tklovechedu.tugab.bg 

 

mailto:plamen@tugab.bg
mailto:mpenev@tugab.bg
mailto:sjjordanov@mail.bg
http://mail.bg/#compose/aF90b2Rvcm92QG1haWwuYmc,
mailto:alex@tugab.bg
mailto:dochev@mail.bg
mailto:mdochev2018@abv.bg
http://www.tklovechedu.tugab.bg/


Понеделник 

20.04.2020 

13-15 Е, ІІ, ЕМ Колекторни машини - устройство, основни елементи 
и принцип на действие на ПТМ. Намотка на ПТМ. 
Комутация в ПТМ – математически модел. Средства 
за подобряване на комутацията. Постояннотокови 
двигатели с паралелно, серийно и смесено 
възбуждане. Пускане на ПТД. Регулиране на 
честотата на въртене на ПТД. ПТМ с постоянни 
магнити.  

Виж горе 

 

График 

За провеждане на дистанционно обучение  
от гл. ас. д-р инж. Антоанета Хинова 

 

Ден, Дата Час Специалност, 
курс, 

дисциплина  

Тема Комуникации 

Понеделник 

20.04.2020  

9-13 Е, І: КСТ І Трифазни системи. Определение и класификация. 
Трифазни симетрични системи. 

GSM: 0898733067,068 604654 

e-mail: hinovi@abv.bg(личен) 
e-mail: topgrupa@abv.bg 

(за групите на първи, втори  
и трети курс , спец.“Е“ и „КСТ“ и 

трети курс „А“ ; „АМ“) 

(паролата е обявена на всички 
студенти предварително) 

Месинджър: Антoaneta Хинова 
(личен) 

Месинджър: 1-ри курс (за групата) 
www.tklovechedu.tugab.bg 

 

Понеделник 

 20.04.2020 

13-15 Е и КСТ І  Изчисляване на трифазни ел.вериги с помощта на 
оператор „а“. 

Виж горе 

Вторник 

21.04.2020  

9-13 КСТ ІІ  Проектиране на принципни ел схеми с EAGLE.  Виж горе 

Петък 

24.04.2020 

9-13 Е ІІ Понижаващ DC/DC преобразувател. Основни схеми и 
зависимости 

Виж горе 

 

   

http://www.tklovechedu.tugab.bg/

