
ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 

Дати за поправки в периода от 25.02. до 08.03.2021 

 

 

КАТЕДРА “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ” 

 

 
№ Преподавател Дати за изпит 

1 Доц. д-р Диана 

Йорданова  

25.02.2021 от 10 часа  каб. 1041 Б 

 

2 Доц. д-р Анета 

Маричова  

05.03.2021 от 15 ч. в каб. 8 Б 

3 Гл. ас. д-р Владимир 

Раденков  

01.03.2021 г. от 15 ч. каб. 1044 Б 

4 Гл. ас. д-р Илия 

Тодоров 

25.02.2021 г от 13 часа каб. 1044  Б 

 

5 Гл.ас.д-р Стоян 

Шаламанов 

02.03.2021 г от 13 ч. каб. 10Б 

6  Гл. ас. д-р Симеон 

Кюркчиев 

08.03.2021 г. от 11 часа каб. 1041 Б 

 

 

КАТЕДРА “ЖЕЛЕЗНИЦИ” 
№ Преподавател Дати за изпит 

1 Проф. д-р инж. 

Милчо Лепоев 

01.03.2021 от 9.30 часа  каб. 751 Б 

 

2 Проф. д-р инж. 

Стойо Тодоров  

26.03.2021 от 9.00 ч. в каб. 213Р 

3 Проф. д-р инж. 

Дарина Нитова 

04.03.2021 г. от 14.00 ч. каб. 753Б 

4 Гл. ас. д-р инж. Кина 

Куцарова 

26.02.2021 г от 9.00 часа каб. 749Б /за студенти от ФТС/ 

05.03.2021 г. от 9.00 часа каб. 749Б/за студенти от СФ/ 

5 Гл. ас. д-р инж. 

Владимир Попов 

01.03.2021 г от 12.00 ч. каб. 750Б 

02.03.2021 г от 12.00 ч. каб. 750Б 

 

КАТЕДРА “ГЕОТЕХНИКА” 

 

 
За специалност "ТС" и "ВиК", дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" /ИГХГ/, 2 курс, 

доц. Ив.Иванов ще изпитва присъствено на 5март 2021 г. /петък/ от 12 часа в Деканския кабинет 
 

За специалност "ССС" и "ССС-англоез.обучение", дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" 

/ИГХГ/, 2 курс, доц. А.Божинова ще изпитва в MS Teams, след предварително записване при Ст. 
Франгов. Изпит на 5 март 2021 г. /петък/ от 10 часа. 

 
За 

Всички специалности и факултети, дисциплините "Земна механика", "Фундиране", "Земна механика и 

фундиране", "Строителна скална механика" - 3 курс, изпитът ще се проведе на 5 март /петък/ от 13 
часа - Присъствено. 



 

КАТЕДРА “ПЪТИЩА И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ 

 
доц. Весела Филипова 

за специалност УУЗИ 02.03.2021 г. от 10:00 часа, присъствено в зала 301А на катедра "Пътища и 

транспортни съоръжения", с предварително записване на имейл vesela_filipova@abv.bg 

 
проф. Николай Михайлов  

08.03.2021 г. от 10:00 часа, присъствено в зала 742, с предварително записване на 
имейл mihaylov.prof@gmail.com до 14:00 часа на 05.03.2021 г. 

 

проф. Юлиан Тотев 
04.03.2021 г. от 14:00 часа, пред кабинета на проф. Тотев, с предварително записване на 

имейл ps_sts_zs@abv.bg до 02.03.2021 г. 
 

доц. Петър Николов 
04.03.2021 г. от 14:00 часа, онлайн в MS Teams, с предварително записване на 

имейл nikolov_fte@uacg.bg до 17:00 часа на 02.03.2021 г. 

 
доц. Лазар Георгиев 

08.03.2021 г. от 13:00 часа, онлайн/присъствено, с предварително записване на 
имейл lazar_fte@uacg.bg до 05.03.2021 г. 

 

доц. Евелина Иванова 
06.03.2021 г., онлайн, с предварително записване на имейл student07@abv.bg до 04.03.2021 г. 

 
доц. Ягода Тодорова 

01.03.2021 г. от 10:00 часа, онлайн в MS Teams, с предварително записване на 

имейл ja.todorova27@gmail.com до 14:00 часа на 28.02.2021 г. 
 

гл. ас. Димитър Мартинов 
02.03.2021 г. от 09:00 часа, присъствено в зала 742 

 
гл. ас. Иванка Топурова-Тодорова 

04.03.2021 г. от 10:30 часа, онлайн, с предварително записване на имейл Ivankatopurova@yahoo.com и 

да предоставят телефон за контакт 
 

гл. ас. Христо Грозданов 
01.03.2021 г. от 13:00 часа, онлайн, с предварително записване на имейл hristogrozdanov@abv.bg 

 

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА“ 

 
гл.ас- д-р Магдалина Узунова 

01.03.2021 г. от 9.00 ч. online. (Дипломантите да се свършат с преподавателката до 
26.02.2021 г. - петък, включително и на имейл magi.uzunova@qbv.bg) 
 
доц. д-р Юлияна Бонева 

01.03.2021 г. от 13.00 ч. online. (Дипломантите да се свършат с преподавателката до 26.02.2021 г. 
включително и по имейл boneva_fte@uacg.bg).  
 

Всеки студент да си извади индивидуален протокол. 
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