
КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА” 

ИЗПИТИ 
ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2022/2023 учебна година (февруари и март) 

 

Дисциплина Дата Час, зала Преподавател 

Физика 23 

февруари 

14:00 часа 

зала 2327 

А. Христова, 

В. Радева 

Линейна алгебра, Математика – I част, Линейна алгебра 

и аналитична геометрия, Дискретни структури, 

Дискретна математика, Математически анализ – I част, 

Изследване на операциите, Теория на вероятностите и 

математическа статистика, Количествени методи в 

логистиката, Mathematical processing of navigational 

operations, Mathematics – part I 

9 март 14:00 часа, 

зала 2325 

В. Ненков, Т. 

Маджарова, Е. 

Колева, Н. Баева 

Математика – II част, Математика – III част, 

Математически анализ – II част, Математически анализ 

– III част, Математически анализ, Mathematics – part II, 

Mathematics – part III 

13 март 14:00 часа, 

зала 2325 

В. Ненков, Т. 

Маджарова, Е. 

Колева, Н. Баева 

ФИЗИКА  23 март 14:00 часа, 

зала 2327 

А. Христова, 

В. Радева 

Линейна алгебра, Математика – I част, Линейна алгебра 

и аналитична геометрия, Дискретни структури, 

Дискретна математика, Математически анализ – I част, 

Изследване на операциите, Теория на вероятностите и 

математическа статистика, Количествени методи в 

логистиката, Mathematical processing of navigational 

operations, Mathematics – part I 

27 март 14:00 часа, 

зала 2325 

В. Ненков, Т. 

Маджарова, Е. 

Колева, Н. Баева 

Математика – II част, Математика – III част, 

Математически анализ – II част, Математически анализ 

– III част, Математически анализ, Mathematics – part II, 

Mathematics – part III 

28 март 14:00 часа, 

зала 2325 

В. Ненков, Т. 

Маджарова, Е. 

Колева, Н. Баева 

- студенти, които имат право да се явят на изпит по дисциплина, фигурираща в графика, при 

съответния преподавател и са осигурили издаването на изпитен протокол най-късно до 12:00 часа на 

работния ден преди изпита се явяват на датата, на която преподавателят има изпит по тази 

дисциплина. 

- всички студенти, които трябва да се явят на изпит по математика при преподавател, който 

няма изпити в този график, както и тези, които се явяват при проф. Ненков, доц. Маджарова, гл. ас. 

Колева и ас. Събева на съответната дата в този график, предварително трябва да са изпратили e-mail на 

tmadjarova@nvna.eu с трите си имена, факултетен номер, изпитът, на който ще се явят и дата на изпита 

след като са заплатили за изпита и са изпратили банково бордеро в деканата.  

mailto:tmadjarova@nvna.eu

