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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през м. януари-февруари 2022 г. 
 

 

II  к о м и с и я  

Председател: проф. д-р инж. Васил Кърджиев  кат. “Мас. к-ции” 

Членове: доц. д-р инж. Ирина Керелезова кат. “Стр. механика” 

 проф. д-р инж. Богомил Петров кат. “Стр. мат. и изол.” 

 доц. д-р инж. Чавдар Дончев  кат. “ТМС” 

 гл. ас д-р инж. Илиян Марков кат. “Геотехника” 

 гл. ас. д-р инж. Станислав Райков  кат. “МДПК” 

 гл. ас. д-р инж. Ангел Геренски  кат. “ОИС” 

   

   

 

На 03.02.2022 г. (четвъртък) от 9:00 ч. в зала 814  

 

1 Владимир Ламбрев фак.№15706 ССС 

2 Мартин Червенков фак.№16506 ССС 

3 Михаил Михайлов фак.№16455 ССС 

4 Никола Нечев фак.№16469 ССС 

    

    

 

 

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през януари-февруари 2022 г. 
 

 

IV  к о м и с и я  

Председател: доц. д-р инж. Методи Андреев кат. “Масивни  к-ции” 

Членове: доц. д-р инж. Александър Таушанов кат. “Стр. механика” 

 гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев кат. “МДПК” 

 гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев кат. “Геотехника” 

 гл.ас. д-р инж. Катя Белева кат. “ТМС” 

 гл. ас. д-р инж. Боян Петров кат. “Стр. мат. и изол.” 

 гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова кат. „ОИС” 

   

   

 

На 31.01.2022 г. (понеделник) от 13:00 ч. в зала 814  

 

1 Николай Василев фак.№16137 ССС 

2 Първан Георгиев фак.№16042 ССС 

3 Християн Бибов фак.№16424 ССС 

4 Надежда Иванова фак.№14784 ССС 

    

    

    

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през януари-февруари 2022 г. 
 

 

V  к о м и с и я  

Председател: проф. д-р инж. Борянка Захариева кат. “Масивни  к-ции” 

Членове: гл. ас. д-р инж. Боян Петров кат. “Стр.мат. и изол.” 

 доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев кат. “ТМС” 

 доц. д-р инж. Мирослав Тодоров кат. “Геотехника” 

 доц. д-р инж. Деляна Бояджиева кат. “МДПК” 

 гл. ас. д-р инж. Георги Пеков Василев кат. “Стр. механика” 

 гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова кат. “ОИС” 

   

   

 

 

На 03.02.2022 г. (четвъртък) от 9:00 ч. в зала 815  
 

1 Любка Маркова фак.№16444 ССС 

2 Али Вехби фак.№16532 ССС 

3 Валентин Кацаров фак.№16499 ССС 

4 Константин Ангелов фак.№16277 ССС 

    

    

 

 

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
https://uacg.bg/?p=178&l=1&id=624&f=2&dp=26
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през м. януари-февруари 2022 г. 
 

VI  к о м и с и я  

Председател: проф. д-р инж. Борислав Белев кат. “МДПК” 

Членове: проф. д-р инж. Димитър Назърски кат. “Стр.мат. и изол.” 

 доц. д-р инж. Любка Заркова кат. “ТМС” 

 доц. д-р инж. Мирослав Тодоров кат.  “Геотехника” 

 гл. ас. д-р инж. Евгени Георгиев кат. “Масивни  к-ции” 

 гл.ас. д-р инж. Константин Друмев кат. “Стр. механика” 

 гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова кат. “ОИС” 

   

   

 

На 01.02.2022 г. (вторник) от 9:00 ч. в зала 814  
 

1 Нели Стефанова фак.№16513 ССС 

2 Борислава Димитрова фак.№14549 ССС  

3 Амар Пашов фак.№16523 ССС 

4 Михаела Минчева фак.№16069 ССС 

    

    

    

 

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през м. януари-февруари 2022 г. 
 

 

VIII  к о м и с и я  

Председател: проф. д-р инж. Фантина Рангелова кат. “ОИС” 

Членове: доц. д-р инж. Соня Първанова кат. “Стр. механика” 

 доц. д-р инж. Иван Павлов кат. “ТМС” 

 доц. д-р инж. Иван Ростовски кат. “Стр.мат. и изол.” 

 доц. д-р инж. Андрей Тоцев кат. “Геотехника” 

 гл. ас. д-р инж. Георги Радославов кат. “МДПК” 

 гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов кат. “Масивни  к-ции” 

   

   

 

 

На 02.02.2022 г. (сряда) от 9:00 ч. в зала 814  
 

1 Едоард Веселинов фак.№15735 ССС 

2 Стелена Стоянова фак.№16534 ССС 

3 Слави Воденичарски фак.№16358 ССС 

4 Райна Илиева фак.№ 15851 ССС 

    

    

 

 

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през м. януари-февруари 2022 г. 
 

 

IX  к о м и с и я  

Председател: доц. д-р инж. Александър Трайков кат. “Стр.механика” 

Членове: проф. д-р инж. Пламен Чобанов кат. “Стр.мат. и изол.” 

 доц. д-р инж. Андрей Тоцев кат. “Геотехника” 

 доц. д-р инж. Димитър Цанев кат. “АИТ” 

 доц. д-р инж. Нели Банишка кат. “ОИС” 

 доц. д-р инж. Владимир Янчев кат. “Масивни к-ции” 

 гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов кат. “МДПК” 

   

   

 

 

На 03.02.2022 г. (четвъртък) от 9:00 ч. в зала 914 
 

1 Венцислав Митев фак.№15835 ССС 

2 Кристина Илиева фак.№16164 ССС 

3 Александър Божилов фак.№15690 ССС 

4 Георги Тодоров фак.№16354 ССС 

    

    

 

 

 

                                                    ДЕКАН НА СФ: 

/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

http://www.uacg.bg/
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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, 

 Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 

 

ПОКАНА  
 

на дипломна комисия за държавни дипломни защити 

през м. януари-февруари 2022 г. 
 

XI  к о м и с и я  

Председател: проф. д-р инж. Марина Трайкова кат. “Масивни  к-ции” 

Членове: проф. д-р инж. Лена Михова кат. “Геотехника” 

 доц.  д-р инж. Румяна Захариева кат. “Стр.мат. и изол.”                               

 доц.  д-р инж. Добромир Динев кат. “Стр. механика” 

 доц. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева кат. “АИТ” 

 гл. ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева кат. “МДПК” 

 гл. ас. д-р инж. Константин Велинов кат. “ОИС” 

   

   

 

 

На 01.02.2022 г. (вторник) от 9:00 ч.в зала 815  

 

1 Живко Пенчев фак.№16357 ССС 

2 Енис Ерджан фак.№16533 ССС 

3 Иван Тодоров фак.№16095 ССС 

4 Харалампос Кайсидис фак.№16091 ССС 

    

    

    

 

 

 

                                                   ДЕКАН НА СФ: 
/ доц. д-р инж. Емад Абдулахад / 

 

http://www.uacg.bg/

