
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ПЛЕВЕН 

 
5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25 ; 

ТЕЛ. : ДИРЕКТОР: 064 / 804- 521 

 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: /п/ 

   /ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА СТОЙКОВА/ 

 

 

Теми за индивидуални задания за дипломни проекти за задължителен държавен 

изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация, сесия май – 

юни, учебна 2021/2022 година и ръководители консултанти 

 

XIIa клас  

Професия: 523050 Техник на компютърни системи 

            Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии 

            дневна форма на обучение/самостоятелна форма на обучение 

№ Тема за индивидуално задание за дипломен проект Ръководител консултант 

1. Процесори, видове, фирми производители. инж. Валя Иванова 

2. Дънна платка – форм фактор, компоненти, функции. инж. Валя Иванова 

3. Памети– видове. Характеристики и параметри. инж. Валя Иванова 

4. Видове запомнящи устройства. Външни запомнящи  

устройства- приложение. 

инж. Валя Иванова 

5. Преносими памети. Оптични дискове. Flash памети. 

Устройства за оптични дискове. 

инж. Валя Иванова 

6. Локална мрежа и достъп до Интернет в 3 етажна 

административна сграда. 

инж. Тихомир Мачев 

7. Безжична мрежа и достъп до Интернет в 3 етажна 

административна сграда. 

инж. Тихомир Мачев 

8. Безжично изграждане и достъп до Интернет на сгради 

разположени на разстояние повече от 1000 метра. 
инж. Тихомир Мачев 

9. Система за видеонаблюдение на 3 етажна 

административна сграда. 

инж. Тихомир Мачев 

10. Кабинет за обучение и презентации с тънки клиенти. инж. Тихомир Мачев 

11. Операционни системи. Управление на периферни 

устройства. 

инж. Даниела Бенова 

12. Сравнителен анализ на интерфейсите за връзка с 

външни запомнящи устройства. 

инж. Даниела Бенова 

13. Информационни системи с бази от данни инж. Даниела Бенова 

14. Сравнителен анализ на топологиите компютърни 

мрежи. 

инж. Даниела Бенова 

15. Периферни устройства-принтери. Сравнителен анализ 

на видовете принтери. 
инж. Даниела Бенова 

 

 

 



 

XIIб клас 

            Професия: 521010 Машинен техник 

            Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ 

            дуална система на обучение/самостоятелна форма на обучение 

№ Тема за индивидуално задание за дипломен проект Ръководител консултант 

1. Фиксирани и многопроходни цикли за обработване на 

резби върху стругови машини с ЦПУ. 

инж. Светла Петрова 

2. Фиксирани цикли за обработване на отвори върху 

обработващ център. 

инж. Светла Петрова 

3. Цикли за фрезоване върху обработващ център. инж. Светла Петрова 

4. Програмиране на стругове с ЦПУ. инж. Светла Петрова 

5. Фиксирани и многопроходни цикли за надлъжно и 

напречно струговане. 

инж. Любка Тодорова 

6. Програмиране с цикли на Fanuc MANUAL GUIDE i. инж. Любка Тодорова 

7. Компенсационни функции при системи за ЦПУ на 

стругови машини. 
инж. Любка Тодорова 

8. Програмиране с цикли на DataPilot MANUALplus 620 

CNC PILOT 620 – Heidenhain. 

инж. Любка Тодорова 

 

            Професия: 522010 Електротехник 

        Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството 

            дневна форма на обучение 

№ Тема за индивидуално задание за дипломен проект Ръководител консултант 

1. Проектиране на схема за управление на вентилационна 

уредба. 

инж. Ирина Людиева 

2. Проектиране на схема за управление на конвейери в 

общ технологичен процес. 

инж. Ирина Людиева 

3. Проектиране на електрическа инсталация за осветление 

в малък електромонтажен цех. 

инж. Ирина Людиева 

4. Разработка и реализация на устройство за автоматично 

включване на резервен източник на захранване за ниско 

напрежение. 

инж. Красимир Иванов 

5. Разработка и реализация на електрическо табло за 

управление на два лентови транспортьора. 

инж. Красимир Иванов 

6. Разработка и реализация на комплектно кондензаторно 

устройство. 

инж. Красимир Иванов 

7. Проектиране на електрически инсталации на 

дърводелска работилница. 

 

инж. Венцислав Ангелов 

8. Проектиране на електрически инсталации на 

авторемонтна работилница. 

 

инж. Венцислав Ангелов 

9. Проектиране на електрически инсталации на шивашко 

ателие по TN-C-S схема на захранване. 

инж. Венцислав Ангелов 



 


