
Ръководител на програмата проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Администриращ програмата гл. ас. д-р Иванка Михайлова

https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

Лидерство в мултикултурна среда 
30/15/4кр.

Писане на магистърска теза 30/0/4кр. https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

М-бизнес 30/0/4 кр.
https://bit.ly/mbusiness2021

Стратегическо управление 30/0/4 кр.
http://bit.ly/ba-su 

https://bit.ly/3hW9lHP

https://bit.ly/SofiaMBA21-3

Пазар на труда и индустриални 
отношения 30/0/3 кр.

https://bit.ly/MP_Econ_Law

За непроведени занятия, моля свържете се с Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg!

Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Информационната среща за МП Бизнес администрация – развитие на 
човешките ресурси ще се проведе на 30.09.2021 г. от 18:30 часа в 

Майкрософт Тийм. Линк за присъединяване: https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

Статистически анализ на 
икономически данни 30/0/3 кр.

Основи на управлението 30/0/3 кр.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

r_ganeva@feb.uni-sofia.bg

Хон. преп. Албена Йотова yotova.albena@gmail.com

Учещата организация 30/15/4 кр.

jeve@feb.uni-sofia.bg

ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

За специалисти и неспециалисти - зимен прием 2021/22 (І семестър)
Продължителност - 2 семестъра

гл. ас. д-р Рая Каназирева (упражнения)

проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Ръководството на програмата си запазва правото, ако се налага, да прави промени в графика.
Ако се наложат такива промени, студентите ще бъдат уведомени своевременно.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за студенти, които нямат бакалавърска или друга 
магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление или ПН 3.8 Икономика

доц. д-р Калоян Ганев k_ganev@feb.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Иванка Михайлова ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

хон. преп. д-р Лъчезар Милушев lmilushev@abv.bg

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

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - кредитите не се отчитат за изпълнение на учебния план

ГРАФИКЪТ НА ЗАНЯТИЯТА СЛЕДВА НА СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ПО МЕСЕЦИ И ПО ДАТИ.

доц. д-р Теодор Атанасов 

Управление при извънредни и 
кризисни ситуации 30/0/3 кр.

хон. преп. Марина Енджова m.endzhova@gmail.com

доц. д-р Ия Петкова-Гурбалова iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

yalamov@feb.uni-sofia.bg

ас. Ирена Младенова (упражнения)

доц. д-р Олимпия Ведър olympia@feb.uni-sofia.bg

kanazireva@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Тодор Ялъмов

iya.petkova@feb.uni-sofia.bgдоц. д-р Ия Петкова-Гурбалова

гл. ас. д-р Иван Ангелов ivanangel@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Тодор Ялъмов yalamov@feb.uni-sofia.bg

teo@feb.uni-sofia.bg

irenaml@feb.uni-sofia.bg

Линк в Microsoft Teams за начална информационна среща: https://bit.ly/ba-hrd-21-22 

І (зимен) СЕМЕСТЪР
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ // КОНТАКТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Съвременни развития и иновации в 
управлението на човешките ресурси 
30/15/4кр.

jeve@feb.uni-sofia.bgпроф. д.ик.н. Желю Владимиров 

Ако курсовете на дисциплините в e-learn не бъдат достъпни в 
началото на семестъра, занятията ще започнат в Майкрософт Тиймс 

на следните линковете:

При необходимост този линк може да се използва за други срещи на 
програмата, както и като алтернативен за провеждане на занятия при 

проблеми с основните обявени платформи.

Управление и развитие на 
организационната култура 30/15/4кр.

доц. д-р Владимир Пеовски v.peovski@feb.uni-sofia.bg

проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Ралица Ганева

Организационна промяна и развитие 
30/15/4 кр.

Центрове за оценка (на английски 
език) 30/15/4 кр.

проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

Екип от Катедра Стопанско управление ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27 септември 28 септември 29 септември 30 септември 1 октомври 2 октомври 3 октомври

4 октомври 5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври  10 октомври

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 
Иван Ангелов (18-21 

ч.) зала 200

Организационна промяна и 
развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 ч.) 
зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври 17 октомври

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 
Иван Ангелов (18-21 

ч.) зала 200

Организационна промяна и 
развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 ч.) 
зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

18 октомври 19 октомври 20 октомври 21 октомври 22  октомври 23 октомври 24 октомври

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 
Иван Ангелов (18-21 

ч.) зала 200

Организационна промяна и 
развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 ч.) 
зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

25 октомври 26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври 31 октомври

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 
Иван Ангелов (18-21 

ч.) зала 200

Организационна промяна и 
развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 ч.) 
зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

Центрове за оценка (на 
английски език),      

проф. д.ик.н. Желю 
Владимиров,               

хон. преп. Марина 
Енджова (9-18 ч.) зала 

200

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 
Цветан Давидков, л. 
(18-22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Съвременни развития и 
иновации в УЧР, проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (10-18 ч.) 

зала 420

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 
Цветан Давидков, л. 
(18-22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Съвременни развития и 
иновации в УЧР, проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (10-18 ч.) 

зала 420

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

Информационна среща 
с ръководството на 

магистърската 
програма от 18:30 часа, 

онлайн в Microsoft 
Teams

ОКТОМВРИ

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200
дисциплината е факултативна (кредитите не се 

отчитат за изпълнение на учебния план)

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 
Цветан Давидков, л. 
(18-22 ч.) зала 200

Писане на 
магистърска теза, 
екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 
Давидков (18-21.00) 

зала 300

Писане на 
магистърска теза, 
екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 
Давидков (18-21.00) 

зала 300

Писане на 
магистърска теза, 
екип СтУ - проф. 

д.с.н. Цветан 
Давидков (18-21.00) 

зала 300

Центрове за оценка (на 
английски език),          

проф. д.ик.н. Желю 
Владимиров,                    

хон. преп. Марина 
Енджова (9-18 ч.) зала 

200

Организационна 
промяна и развитие, ас. 
Ирена Младенова, упр. 

(9-13 ч.) зала 304

Управление и развитие 
на организационната 

култура, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева, упр. (20-22 

ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Писане на 
магистърска теза, 

екип СтУ - гл. ас. д-
р Иван Ангелов (18-

21.00) зала 300

Съвременни развития и 
иновации в УЧР, доц д-р 
Олимпия Ведър (10-18 

ч.) зала 420



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6  ноември 7 ноември

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 

Иван Ангелов (18-21 ч.) 
зала 200

Организационна промяна 
и развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 
ч.) зала 200

Организационна 
промяна и развитие, ас. 
Ирена Младенова, упр. 

(9-13 ч.) зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир 
Пеовски (18-21 часа) зала 

422

8 ноември 9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември 14 ноември

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 

Иван Ангелов (18-21 ч.) 
зала 200

Организационна промяна 
и развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 
ч.) зала 200

Организационна 
промяна и развитие, ас. 
Ирена Младенова, упр. 

(9-13 ч.) зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир 
Пеовски (18-21 часа) зала 

422

15 ноември 16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември 21 ноември

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 

Иван Ангелов (18-21 ч.) 
зала 200

Организационна промяна 
и развитие, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров (18-22 
ч.) зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир 
Пеовски (18-21 часа) зала 

422

22 ноември 23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември 28 ноември

Стратегическо 
управление, гл. ас. д-р 

Иван Ангелов (18-21 ч.) 
зала 200

М-бизнес,
доц. д-р Тодор Ялъмов 

(18-21 ч.) зала 304

29 ноември 30 ноември 1 декември

НОЕМВРИ

ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Писане на магистърска 
теза, екип СтУ - проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18-21.00) 

зала 300

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 

Цветан Давидков, л. (18-
22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Писане на магистърска 
теза, екип СтУ - проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18-21.00) 

зала 300

Писане на магистърска 
теза, екип СтУ - гл. ас. 
д-р Иванка Михайлова    

(18-20:30) зала 300

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 

Цветан Давидков, л. (18-
22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

виж следващата 
страница

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 

Цветан Давидков, л. (18-
22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 

Цветан Давидков, л. (18-
22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Писане на магистърска 
теза, екип СтУ - гл. ас. 
д-р Иванка Михайлова    

(18-20:30) зала 300

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 
НА УНИВЕРСИТЕТА

Статистически анализ 
на икономическа 

информация, доц. д-р 
Ралица Ганева, доц. д-р 
Калоян Ганев (9 до 17 

ч.) зала 400

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

Статистически анализ 
на икономическа 

информация, доц. д-р 
Ралица Ганева, доц. д-р 
Калоян Ганев (9 до 17 

ч.) зала 400

Статистически анализ 
на икономическа 

информация, доц. д-р 
Ралица Ганева, доц. д-р 
Калоян Ганев (9 до 17 

ч.) зала 400

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалистиСтатистически анализ 

на икономическа 
информация, доц. д-р 

Ралица Ганева, доц. д-р 
Калоян Ганев (9 до 17 

ч.) зала 400



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1 декември 1 декември 2 декември 3 декември 4 декември 5 декември

Лидерство в 
мултикултурна среда, доц. 
д-р Ия Гурбалова (18-22 ч.) 

зала 300

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

6 декември 7 декември 8 декември 9 декември 10  декември 11 декември 12 декември

Лидерство в 
мултикултурна среда, доц. 
д-р Ия Гурбалова (18-22 ч.) 

зала 300

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

13 декември 14 декември 15  декември 16 декември 17 декември 18 декември 19 декември

Лидерство в 
мултикултурна среда, доц. 
д-р Ия Гурбалова (18-22 ч.) 

зала 300

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

20 декември 21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември 26 декември

27 декември 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

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ
виж следващата страница

Управление и развитие 
на организационната 
култура, проф. д.с.н. 

Цветан Давидков, л. (18-
22 ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Основи на 
управлението, доц. д-р 

Теодор Атанасов, гл. ас. 
д-р Иванка Михайлова 
(от 9 до 17 часа) зала 

400

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Основи на 
управлението, доц. д-р 

Теодор Атанасов, гл. ас. 
д-р Иванка Михайлова 
(от 9 до 17 часа) зала 

400

Съвременни развития и 
иновации в УЧР, проф. 
д.с.н. Цветан Давидков 

(10-18 ч.) зала 420

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Управление и развитие 
на организационната 

култура, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева, упр. (18-22 

ч.) зала 200

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

ДЕКЕМВРИ

Съвременни развития 
и иновации в УЧР, 
проф. д.с.н. Цветан 
Давидков (10-18 ч.) 

зала 420

Основи на 
управлението, доц. д-р 
Теодор Атанасов, гл. 

ас. д-р Иванка 
Михайлова (от 9 до 17 

часа) зала 400

Управление и развитие 
на организационната 

култура, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева, упр. (20-22 

ч.) зала 200

СТУДЕНТСКИ 
ПРАЗНИК

Лидерство в 
мултикултурна среда, 

упр., доц. д-р Ия 
Гурбалова (18-22 ч.) 

зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Лидерство в 
мултикултурна среда, 

упр., доц. д-р Ия 
Гурбалова (18-22 ч.) 

зала 200

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1 януари 2 януари

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

3  януари 4  януари 5  януари 6  януари 7 януари 8 януари 9 януари

Лидерство в мултикултурна 
среда, доц. д-р Ия 

Гурбалова (18-22 ч.) зала 
300

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

10 януари 11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари 16 януари

Лидерство в мултикултурна 
среда, доц. д-р Ия 

Гурбалова (18-22 ч.) зала 
300

Основи на управлението
доц. д-р Теодор 

Атанасов 
гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова 
(от 9 до 14 ч.)  зала 400

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

Лидерство в 
мултикултурна среда 
доц. д-р Ия Петкова-
Гурбалова (14-19 ч.) 

зала 300 

17 януари 18 януари 19  януари 20  януари 21 януари 22 януари 23 януари

Лидерство в мултикултурна 
среда, доц. д-р Ия 

Гурбалова (18-22 ч.) зала 
300

Пазар на труда и 
индустриални отношения, 

доц. д-р Владимир Пеовски 
(18-21 часа) зала 422

24  януари 25  януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари 30 януари 

НАЧАЛО НА 
СЕСИЯТА

Управление и развитие 
на организационната 

култура, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева, упр. (18-22 

ч.) зала 200

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

Управление и развитие 
на организационната 

култура, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева, упр. (18-22 

ч.) зала 200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Лидерство в 
мултикултурна среда, 

упр., доц. д-р Ия 
Гурбалова (18-22 ч.) зала 

200

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200

Лидерство в 
мултикултурна среда, 

упр., доц. д-р Ия 
Гурбалова (18-22 ч.) зала 

200

ЯНУАРИ

Центрове за оценка (на 
английски език), проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров, хон. преп. 
Марина Енджова (18-22 

ч.) зала 200

Центрове за оценка (на 
английски език), проф. 

д.ик.н. Желю Владимиров, 
хон. преп. Марина Енджова 

(9-18 ч.) зала 306

Центрове за оценка (на 
английски език), проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров, хон. преп. 
Марина Енджова (9-18 

ч.) зала 416

Учещата организация, 
доц. д-р Тодор Ялъмов, 

хон. преп. Албена 
Йотова (18-21 ч.) зала 

200
дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

Съвременни развития и 
иновации в УЧР, доц. д-р 
Олимпия Ведър (10-18 ч.) 

зала 420
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