
Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков

Администриращ

програмата
доц. д-р Олимпия Ведър

Основи на управлението

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45406 

Бизнес планиране и контрол СМЕСЕНА ФОРМА НА ЗАНЯТИЯ - ВИЖТЕ РАЗПИСА ПО ДАТИ

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45407 

Микроикономика ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ в TEAMS, качване на материали в e-learn

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45459   

Макроикономика ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ в TEAMS, качване на материали в e-learn

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45456 

Маркетинг ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45400

Гражданско и търговско

право
в поток с МП ИкФ-задочно // ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ в TEAMS

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45434 

Информационни технологии

и системи
ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ - TEAMS

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45408  

Управление на проекти (по 

учебен план 2020/2021)

Дисциплината е от учебния план на сп. "Стопанско управление", бакалаври - 

датите са посочени в настоящия разпис.

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=43818 

Конкурентно стратегическо 

мислене в бизнеса
СМЕСЕНА ФОРМА НА ЗАНЯТИЯ - ВИЖТЕ РАЗПИСА ПО ДАТИ

Писане на магистърска теза, 

само за студентите зимен прием 

2020/21

СМЕСЕНА ФОРМА НА ЗАНЯТИЯ - ВИЖТЕ РАЗПИСА ПО ДАТИ                   

ЕКИП: проф. д. с. н. Цветан Давидков (12 часа), проф. д. ик. н. Желю Владимиров 

(6 часа), доц. д-р Тодор Ялъмов (4 часа), гл. ас. д-р Иванка Михайлова (6 часа) и 

ас. д-р Иван Ангелов (2 часа)

Писане на магистърска теза - ІІ 

част, само за студентите летен 

прием 2019/20 (по техния учебен 

план)

Е-бизнес
Дисциплината е от учебния план на сп. "Стопанско управление", бакалаври и се 

чете съгласно техния разпис в понеделник вечер.

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=46293 

Дигитален маркетинг

Дисциплината е от учебния план на сп. "Стопанско управление", бакалаври и се 

чете съгласно техния разпис. Тук дисциплината само е маркирана като 

факултативна.

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=46292 

За непроведени занятия, моля свържете се с Илона Цицелкова, ilona@feb.uni-sofia.bg! Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Генериран линк в Teams за начална информационна среща - http://bit.ly/20-21BA   Линкът може да се използва за други срещи на 

випуска, както и като алтернативно "място" за 

провеждане на занятия при проблеми с основните 

обявени в разписа платформи.

СМЕСЕНА ФОРМА НА ЗАНЯТИЯ - ВИЖТЕ РАЗПИСА ПО ДАТИ

ВНИМАНИЕ: Занятия по избираемите дисциплини се провеждат при минимален брой 6 записали ги студенти!

І СЕМЕСТЪР (за зимен прием) // ІІ СЕМЕСТЪР (за летен прием)

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ // КОНТАКТИ

доц. д-р Теодор Атанасов (18 часа) teo@feb.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Иванка Михайлова (12 часа) ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

доц. д-р Теодор Атанасов (30 часа) teo@feb.uni-sofia.bg

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"

За неспециалисти - зимен прием 2020/21 (І семестър) и летен прием 2019/20 (ІІ семестър)

Продължителност - 2 семестъра

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

olympia@feb.uni-sofia.bg

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева (30 часа) nevianak@hotmail.com

доц. д-р Милен Велушев (30 часа) mvelushev@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Милен Велушев (30 часа) mvelushev@feb.uni-sofia.bg

ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

проф. д-р Камелия Касабова (30 часа) k.kassabova@mail.orbitel.bg

доц. д-р Дияна Тишева (30 часа) dianaht@feb.uni-sofia.bg

проф. д.ик.н. Румен Георгиев (30 часа) prof@rgeorgiev.com

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА - ВИЖ СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ПО МЕСЕЦИ И ПО ДАТИ (маркирани в съответния цвят)

Ръководството на програмата си запазва правото, ако се налага, да прави промени в графика.

Ако се наложат такива промени, студентите ще бъдат уведомени своевременно.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С НАУЧЕН 

КОНСУЛТАНТ - КУРСОВ ПРОЕКТ
ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

доц. д-р Тодор Ялъмов (30 часа)

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева,                      

хон. преп. Алексей Потебня (30 часа)

yalamov@feb.uni-sofia.bg

nevianak@hotmail.com                

aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg

проф. д.ик.н. Соня Милева (30 часа) smileva@feb.uni-sofia.bg

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Екип от Катедра Стопанско управление
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понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

28 септември 29 септември 30 септември 1 октомври 2 октомври 3 октомври 4 октомври 

Маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 

Кръстева (13-19ч. - 6 

часа) 

Информационна среща с 

ръководството на 

магистърската програма - 

29.09, 18.30 ч. онлайн: 

http://bit.ly/20-21BA

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева, хон. преп. 

Алексей Потебня 

онлайн (13-15 ч.)

5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври  10 октомври 11 октомври

Маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 

Кръстева (13-19ч. - 6 

часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева, хон. преп. 

Алексей Потебня 

онлайн (13-15 ч.)

12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври 17 октомври 18 октомври

Маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 

Кръстева (13-19ч. - 6 

часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева, хон. преп. 

Алексей Потебня 

онлайн (13-15 ч.)

19 октомври 20 октомври 21 октомври 22  октомври 23 октомври 24 октомври  25 октомври

Маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 

Кръстева (13-19ч. - 6 

часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева, хон. преп. 

Алексей Потебня 

онлайн (13-15 ч.)

26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври 31 октомври 1 ноември

Гражданско и 

търговско право, проф. 

д-р Камелия Касабова 

(8:30-12ч. - 5 часа)

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева онлайн               

(13-15 ч.)

Маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 

Кръстева (13-19ч. - 6 

часа) 

1 ноември

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

ПРИСЪСТВЕНО 

Писане на 

магистърска теза, 

екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 

Давидков (18-21.00 - 

4 часа)               зала 

300

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

Писане на 

магистърска теза, 

екип СтУ - д-р Иван 

Ангелов (18-20 - 2 

часа)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

ПРИСЪСТВЕНО 

Писане на 

магистърска теза, 

екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 

Давидков (18-21.00 - 

4 часа)                зала 

300

ПРИСЪСТВЕНО 

Писане на 

магистърска теза, 

екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 

Давидков (18-21.00 - 

4 часа)                  

зала 300

Микроикономика, доц.            

д-р Милен Велушев 

(18-21ч. - 4 часа)

Микроикономика, доц.          

д-р Милен Велушев 

(18-21ч. - 4 часа)

Микроикономика, доц.           

д-р Милен Велушев 

(18-21ч. - 4 часа)

ОКТОМВРИ

виж следващата страница

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

ДЕН НА 

НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

Микроикономика, доц.        

д-р Милен Велушев 

(18-21ч. - 4 часа)



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

1 ноември 

ДЕН НА 

НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ

2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6  ноември 7 ноември 8 ноември

Гражданско и 

търговско право, проф. 

д-р Камелия Касабова 

(9-16 ч. - 8 часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември 14 ноември 15 ноември

Гражданско и 

търговско право, проф. 

д-р Камелия Касабова 

(9-16:30ч. - 8,5 часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември 21 ноември 22 ноември

Гражданско и 

търговско право, проф. 

д-р Камелия Касабова 

(9-16:30ч. - 8,5 часа) 

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември 28 ноември 29  ноември
ПРИСЪСТВЕНО 

Бизнес планиране и 

контрол, доц. д-р 

Теодор Атанасов, (8-13 

и 13.30-17ч. - 10 часа) 

300 зала

Дигитален маркетинг, 

проф. дикн. Невяна 

Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

30 ноември 1 декември

виж следващата страница

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

НОЕМВРИ

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Микроикономика, гл. ас. д-р 

Милен Велушев (18-21ч. - 4 

часа)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 

ч.)

Писане на магистърска 

теза, екип СтУ - доц. Д-

р Тодор Ялъмов (18-21 - 

4 часа)

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 

ч.)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

Микроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21:30ч. - 

5 часа)

Микроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21:30ч. - 

5 часа)

МУДЪЛ                     

Писане на магистърска 

теза, екип СтУ - проф. 

д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-20.30 - 

3 часа)

ПРИСЪСТВЕНО                          

Писане на магистърска 

теза, екип СтУ - проф. 

д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-20.30 - 

3 часа) 300 зала

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 

ч.)

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 21:30 - 4 часа) 

МУДЪЛ/TEAMS               

Бизнес планиране и 

контрол, доц. д-р 

Теодор Атанасов, (8-13 

и 13.30-17ч. - 10 часа) 

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 

ч.)

ПАТРОНЕН 

ПРАЗНИК НА 

УНИВЕРСИТЕТА

ПРИСЪСТВЕНО                        

Писане на магистърска 

теза, екип СтУ - гл. ас. 

д-р Иванка Михайлова 

(18-20:30 - 3 часа) 300 

зала

Макроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21ч. - 4 

часа)



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

1 декември 2 декември 3 декември 4 декември 5 декември 6 декември

ПРИСЪСТВЕНО 

Конкурентно 

стратегическо мислене в 

бизнеса, проф. д.ик.н. 

Румен Георгиев (18-20 - 3 

часа) 320 зала

ПРИСЪСТВЕНО Основи на 

управлението, доц. д-р Теодор 

Атанасов, гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова (8-13 и 13.30-17ч. - 10 

часа)  зала 300

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

7 декември 8 декември 9 декември 10  декември 11 декември 12 декември 13 декември

ПРИСЪСТВЕНО Основи на 

управлението, доц. д-р Теодор 

Атанасов, гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова (8-13 и 13.30-17ч. - 10 

часа)  зала 300

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

14 декември 15  декември 16 декември 17 декември 18 декември 19 декември 20 декември

МУДЪЛ/ZOOM  Конкурентно 

стратегическо мислене в 

бизнеса, проф. д.ик.н. Румен 

Георгиев (9-16 - 9 часа)

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева онлайн             

(13-15 ч.)

21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември 26 декември 27 декември

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

28 декември 29 декември 30 декември 31 декември 1 януари

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

виж следващата страница

МУДЪЛ                    

Писане на магистърска 

теза, екип СтУ - гл. ас. 

д-р Иванка Михайлова 

(18-20:30 - 3 часа)

Макроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21ч. - 4 

часа)

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

ДЕКЕМВРИ

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

СТУДЕНТСКИ 

ПРАЗНИК

Макроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21ч. - 4 

часа)

Управление на проекти, 

проф. д.ик.н. Соня 

Милева онлайн (18-20 ч.)

Макроикономика, доц. д-р 

Милен Велушев (18-21ч. - 4 

часа)

МУДЪЛ/TEAMS               

Основи на 

управлението, доц. д-р 

Теодор Атанасов, гл. 

ас. д-р Иванка 

Михайлова (8-13 и 

13.30-17ч. - 10 часа)  

ПРИСЪСТВЕНО               

Бизнес планиране и 

контрол, доц. д-р 

Теодор Атанасов (8-13 

и 13.30-17ч. - 10 часа)               

зала 300

Информационни 

технологии и системи, 

доц. д-р Дияна Тишева 

(18:30 - 20:00 - 2 часа) 



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

1 януари 2 януари 3 януари

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

4  януари 5  януари 6  януари 7 януари 8 януари 9 януари 10  януари

11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари 16 януари 17  януари

18 януари 19  януари 20  януари 21 януари 22 януари 23 януари 24  януари

ПРИСЪСТВЕНО 

Конкурентно стратегическо 

мислене в бизнеса, проф. 

д.ик.н. Румен Георгиев (9-16 - 

9 часа) 320 зала

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева 

онлайн (13-15 ч.)

25  януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари 30 януари 31 януари 

НАЧАЛО НА 

СЕСИЯТА

МУДЪЛ/ZOOM   

Конкурентно 

стратегическо мислене в 

бизнеса, проф. д.ик.н. 

Румен Георгиев (9-16 - 9 

часа)

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на 

проекти, проф. д.ик.н. 

Соня Милева онлайн 

(18-20 ч.)

Макроикономика, доц.                 

д-р Милен Велушев 

(18-21:30ч. - 5 часа)

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)

Управление на 

проекти, проф. д.ик.н. 

Соня Милева онлайн 

(18-20 ч.)

Макроикономика, доц.              

д-р Милен Велушев 

(18-21:30ч. - 5 часа)

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева 

онлайн             (13-15 ч.)

ЯНУАРИ

Макроикономика, доц.          

д-р Милен Велушев 

(18-21ч. - 4 часа)

Дигитален маркетинг, проф. 

дикн. Невяна Кръстева 

онлайн             (13-15 ч.)

Управление на 

проекти, проф. д.ик.н. 

Соня Милева онлайн 

(18-20 ч.)

Е-бизнес, 

доц. д-р Тодор Ялъмов 

онлайн (18-20 часа)
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