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Одобрявам,        

Зам.декан на ФТТ ......................................                                                                                                                                                                                             

/доц. д-р инж. К. Трендафилов / 
 

Г Р А Ф И К 

 за месец март - април 2022 г. 

ПК “Инструктор за обучение на водачи на МПС” и ПК „Учител“  

Дата / час Дисциплина/ 

преподавател 

ПК   

Л/У/С 

стая/ 

линк 

II курс  

27.03.2022г. 

от 09.00 часа 

  

Работа с агресивни обучаеми  

доц. д-р М. Пехливанова 

margarita.pehlivanova@trakia-

uni.bg   

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

изпит https://meet.google.

com/qxz-oxwq-

ggj?authuser=0 

 

09.04.22 г. 

от 09.00 часа 

8 часа 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Инструктор“ и 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

лекции https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

10.04.22 г. 

от 09.00 часа 

7 часа 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

упражнения https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

16.04.22 г. 

от 09.00 часа 

8 часа 

Психология на общуването 

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

лекции https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

17.04.22 г. 

от 09.00 часа 

7 часа 

Психология на общуването 

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

упражнения https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

29.04.22 г. 

от 09.00 часа 

 

Психология на общуването 

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

изпит  https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

29.04.22 г. 

от 11.00 часа 

 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

изпит  https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

07.04.22 

от 8,15 часа 

Икономично и екологично 

управление на МПС 

гл. ас. д-р инж. Др.Драгоев

  

„Инструктор„   - 

редовно  

упражнения  

14.04.22 

от 8,15 часа 

Икономично и екологично 

управление на МПС 

гл. ас. д-р инж. Др.Драгоев

  

„Инструктор„   - 

редовно  

упражнения  

21.04.22 

от 8,15 часа 

Икономично и екологично 

управление на МПС 

гл. ас. д-р инж. Др.Драгоев

  

„Инструктор„   - 

редовно  

упражнения  

28.04.22 

от 8,15 часа 

Икономично и екологично 

управление на МПС 

гл. ас. д-р инж. Др.Драгоев

  

„Инструктор„   - 

редовно  

упражнения  

III курс 

09.04.22 г. 

от 09.00 часа 

8 часа 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Инструктор“ и 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

лекции https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 
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10.04.22 г. 

от 09.00 часа 

7 часа 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

упражнения https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

29.04.22 г. 

от 13.00 часа 

 

Доцимология  

доц. д-р Е. Димова  

emiliya.dimova@trakia-uni.bg 

„Учител“ - редовно 

и задочно обучение 

изпит  https://meet.google.

com/gaw-pxsa-zzp 

 

     

Дисциплините изискващи присъствено обучение ще бъдат проведени на по-късен етап през учебната година. 

*датите за провеждане на лекциите и упражненията ще бъдат публикувани след съгласуване с преподавателя ежемесечно. 
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