
График за лятна редовна сесия на учебната 2020/21 г. 

Катедра  “Технология  и  механизация  на  строителството“ 
 

Преподавател Дисциплина / специалност Дата за изпитите 
Начин на 

провеждане 
Час / зала 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп.  

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 1 гр. 
28.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп. 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 2 гр. 
29.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в  з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп. 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 3 гр. 
15.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в  з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 4 гр. 
17.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 5 гр. 
02.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 6 гр. 
05.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 

Доц. д-р инж. Иван Павлов 

хон. преп 

Технология на строителните 

процеси и охрана на труда, спец. 

Арх., 4-ти курс, 7 гр. 
16.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа 

 в з.  

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 1-ва група, ССС, IVкурс 
01.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в  з. 809 

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 2-ра група, ССС, IVкурс 
25.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 811 

Гл.ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 3-та група, ССС, IVкурс 
08.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа 

в з. 811 

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 4-та група, ССС, IVкурс 
09.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 811 

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 5-та група, ССС, IVкурс 
02.07.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 809 

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
„Технология на строителството" 

 2 част, 6-та група, ССС, IVкурс 
28.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 809 

Гл. ас. д-р инж. Катя Белева 
За студенти с невзети изпити от 

предишни години 
21.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в з. 910 

Гл. ас. д-р инж. Георги 

Иванов 

"Технология на строителството" с 

ТС, IV курс 
02.07.2021 г. присъствено 

9:00 часа 

в з. 610 

Гл.ас. д-р инж. Георги 

Иванов 

"Технология на строителството - II 

част" със ССС-АЕО, IV курс 
25.06.2021 г. присъствено 

9:00 часа  

в з. 813 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 1-ва  група 
15.06.2021 г. присъствено 

8:30 часа 

 в з. 812 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 2-ра гр. 
15.06.2021 г. присъствено 

13:30 часа 

в з.   

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 3-та гр. 
06.07.2021 г. присъствено 

8:30 часа  

в з. 611  

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 4-та гр. 
29.06.2021 г. присъствено 

8:30 часа  

в з. 611 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 5-та гр. 
23.06.2021 г. присъствено 

8:30 часа  

в з. 222 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс;ССС 6-та гр. 
18.06.2021 г. присъствено 

8:30 часа  

в з. 812 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 7-ма гр. 
23.06.2021 г. присъствено 

13:30 часа  

в з. 222 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС 8-ма гр. 
25.06.2021 г. присъствено 

8:30 часа  

в з. 222 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; ССС англоезично обуч. 
16.06.2021 г. присъствено 

10.00 часа  

в з. 812  

Гл. ас. д-р инж. Драгомир 

Вражилски 

Строителни машини и механизация 

спец. ХТФ и ФТС 
17.06.2021 г. присъствено 

9.00 часа  

в  з. 228 

Доц. д-р инж. Лъчезар 

Хрисчев 
 ЗБУТ 18.06.2021 г. присъствено 

14,00  часа  

в з. 910 



 

Бакалаварска програма „Управление в строителството“ 

 

Преподавател Дисциплина/специалност Дата за изпитите 
Начин на 

провеждане 
Зала/ час 

Доц. д-р инж. Калин Радлов 
Строителни машини и механизация 

– 2 курс; 
22.06.202 г. присъствено 

10.00 часа в 

з. 909 

Гл.ас. д-р инж. Георги 

Иванов 

"Сградни инсталации и съоръжения" 

с УС, II курс 
22.06.2021 г. присъствено 

10:00  часа в 

з. 610 

Гл.ас. д-р инж. Георги 

Иванов 

„Довършителни работи в 

строителството" с УС, III курс 
01.07.2021 г. присъствено 

10:00 часа 

в з. 610 

Гл.ас. д-р инж. Георги 

Иванов 

"Технология на строителството - I 

част" с УС, II курс 
09.07.2021 г. присъствено 

10:00 часа в 

з. 812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


