
https://bit.ly/3ku4uiM

Проф. д-р Десислава Йорданова

ас. Ирена Младенова

Предприемачество
30/0/КИ/4 кр.

проф. д.ик.н. Десислава 
Йорданова

Стратегически маркетинг
30/0/КИ/4 кр.

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева онлайн класна стая на проф. Невяна Кръстева - https://bit.ly/3AzaDjy

Електронна търговия
15/0/КИ/3 кр.

хон.преп. Жанет Найденова

Стратегическо управление
30/0/КИ/4 кр.

доц. д-р Иван Ангелов

Фамилен бизнес проф. д-р Десислава Йорданова

Счетоводство и финанси за
мениджъри

доц. д-р Надя Велинова – 
Соколова

Маркетинг проф. д.ик.н. Невяна Кръстева онлайн класна стая на проф. Невяна Кръстева - https://bit.ly/3AzaDjy

Икономика 30/0/3 кр. доц. д-р Милен Велушев 

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

Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

nadya.sokolova@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.

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

ВНИМАНИЕ: 
(1) Изборната дисциплина Технологии няма да бъде обявявана през зимния семестър 2022/2023

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - УПРАВЛЕНИЕ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Летен прием 2021/22 (ІІ семестър) и зимен прием 2022/23 (І семестър)

"Виртуална класна стая" на МП БАУП / учебна 2022/2023 г.

Ръководител на програмата

Администриращ програмата

d_yordanova@feb.uni-sofia.bg

irenaml@feb.uni-sofia.bg

ІІ СЕМЕСТЪР (за летен прием) // І СЕМЕСТЪР (за зимен прием)
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ // КОНТАКТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

d_yordanova@feb.uni-sofia.bg ОБЩА за: БАСУ

nevianak@hotmail.com ОБЩА за: БАСУ, ДМ

jnnconsult@gmail.com

Кредити І семестър - от избираеми дисциплини - индивидуално 
решение на студента! Общо за целия период на следването са 

задължително необходими 15 кредита.

Кредити І семестър - 15 от задължителни дисциплини

ОБЩА за: БАСУ, БАРЧР

d_yordanova@feb.uni-sofia.bg

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.

nevianak@hotmail.com 
ОБЩА за: БА, ГБПНС, ДМ, ДМТ 

(ЗИнесп); БАСУ (избираема); ИДТА 
(факултативна)

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

mvelushev@feb.uni-sofia.bg 
ОБЩА за: БА (задължителна), ГБПНС, 

ДМ (факултативна)

Кредитите на факултативните дисциплини не се отчитат за 
изпълнение на учебния план. Изискванията по съответната 

дисциплина, вкл. разработване на курсов проект, са такива, каквито 
са в основния учебен план, от който тя е заимствана.

Дисциплините са ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИ за студенти, които 
нямат бакалавърска или магистърска степен по Стопанско 

управление или Икономика. Кредитите от тях влизат в необходимите 
кредити от избираеми дисциплини (вж. по-горе - 15 кредита за целия 

период на следване).

ОБЩА за: ДМТ

ivanangel@feb.uni-sofia.bg



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26 септември 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 11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври

17 октомври 18 октомври 19 октомври 20 октомври 21 октомври 22  октомври 23 октомври
Счетоводство и 

финанси за 
мениджъри, доц. д-р 
Надя Велинова, 16-

20:30 ч., зала 308

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, 
блок 2

24 октомври 25 октомври 26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври
Счетоводство и 

финанси за 
мениджъри, доц. д-р 
Надя Велинова, 16-

20:30 ч., зала 308

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, 
блок 2

31 октомври 1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6  ноември

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

дисциплината е задължителна за всички

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е задължително избираема за 
студенти, които нямат бакалавърска или 

магистърска степен по Стопанско управление или 
Икономика

Електронна търговия, 
хон.преп. Жанет 

Найденова, 9-16 ч., 
зала 401

Електронна 
търговия, хон.преп. 

Жанет Найденова, 9-
16 ч., зала 401

ВИЖ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-20 ч. 
(2 часа) зала 304

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-20 ч. 
(2 часа) зала 304

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-20 ч. 
(2 часа) зала 304

Маркетинг, проф. 
д.ик.н. Невяна 

Кръстева, 13-19:30 (7,5 
часа) зала 300

Счетоводство и 
финанси за 

мениджъри, доц. д-р 
Надя Велинова, 16-

20:30 ч., зала 308

ОКТОМВРИ

Фамилен бизнес, 
проф. д.ик.н. 

Десислава Йорданова, 
10:00-16:00 ч., зала 

401

Фамилен бизнес, 
проф. д.ик.н. 

Десислава Йорданова, 
10:00-16:00 ч., зала 

401

Информационна 
среща с 

ръководството на 
магистърската 

програма 18:30 - 
онлайн Teams

(Виртуална класна 
стая на МП БАУП )

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-20 ч. 
(2 часа) зала 304

Маркетинг, проф. 
д.ик.н. Невяна 

Кръстева, 13-19:30 ч. 
(7,5 часа) зала 300

Маркетинг, проф. 
д.ик.н. Невяна 

Кръстева, 13-19:30 (7,5 
часа) зала 300

Маркетинг, проф. 
д.ик.н. Невяна 

Кръстева, 13-19:30 (7,5 
часа) зала 300



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

Фамилен бизнес, проф. 
д.ик.н. Десислава 

Йорданова, 10:00-16:00 
ч., зала 401

Фамилен бизнес, проф. 
д.ик.н. Десислава 

Йорданова, 10:00-16:00 
ч., зала 401

Счетоводство и финанси 
за мениджъри, доц. д-р 

Надя Велинова, 16-20:30 
ч., зала 308

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-21:30 
ч. (2 часа) зала 304

7 ноември 8 ноември 9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември

Счетоводство и финанси 
за мениджъри, доц. д-р 

Надя Велинова, 16-20:30 
ч., зала 308

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, блок 
2

14 ноември 15 ноември 16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември

Счетоводство и финанси 
за мениджъри, доц. д-р 

Надя Велинова, 16-20:30 
ч., зала 308

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, блок 
2

21 ноември 22 ноември 23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември

28 ноември 29 ноември 30 ноември 1 декември `2декември `3 декември `4 декември

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, блок 
2

Икономика, доц. д-р 
Милен Велушев, 18-22 

ч. (5 часа) зала 401, блок 
2

ПАТРОНЕН 
ПРАЗНИК НА 

УНИВЕРСИТЕТА

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-21:30 
ч. (2 часа) зала 304

НОЕМВРИ

Фамилен бизнес, 
проф. д.ик.н. 

Десислава 
Йорданова, 10:00-
16:00 ч., зала 401

Предприемачество, 
проф. д.ик.н. Десислава 
Йорданова (9-15,30 ч.) 

зала 304

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-21:30 
ч. (2 часа) зала 304

Стратегическо 
управление, доц. д-р 

Иван Ангелов, 18-21:30 
ч. (2 часа) зала 304

Стратегически 
маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 
Кръстева, 13-19:30 (7,5 

часа) зала 300

Стратегически 
маркетинг, проф. 

д.ик.н. Невяна 
Кръстева, 13-19:30 (7,5 

часа) зала 300

дисциплината е задължителна за всички

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е задължително избираема за 
студенти, които нямат бакалавърска или 

магистърска степен по Стопанско управление или 
Икономика

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

виж следващата страница

Предприемачество, 
проф. д.ик.н. Десислава 
Йорданова (9-15,30 ч.) 

зала 304



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
28 ноември 29 ноември 30 ноември 1 декември `2декември `3 декември `4 декември

5 декември 6 декември 7 декември 8 декември 9 декември 10  декември 11 декември

12 декември 13 декември 14 декември 15  декември 16 декември 17 декември 18 декември

19 декември 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

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

Стратегически 
маркетинг, проф. д.ик.н. 

Невяна Кръстева, 13-
19:30 (7,5 часа) зала 300

дисциплината е задължителна за всички

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е задължително избираема за 
студенти, които нямат бакалавърска или 

магистърска степен по Стопанско управление или 
Икономика

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

ДЕКЕМВРИ

Предприемачество, 
проф. д.ик.н. 

Десислава Йорданова 
(9-15,30 ч.) зала 304

Стратегически 
маркетинг, проф. д.ик.н. 

Невяна Кръстева, 13-
19:30 (7,5 часа) зала 300

СТУДЕНТСКИ 
ПРАЗНИК

виж следващата страница

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26 декември 27 декември 28 декември 29 декември 30 декември 31 декември 1 януари

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

2  януари 3  януари 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 25  януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари 

НАЧАЛО НА 
СЕСИЯТА

ЯНУАРИ

Предприемачество, 
проф. д.ик.н. Десислава 
Йорданова (9-15,30 ч.) 

зала 215

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

дисциплината е задължителна за всички

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е задължително избираема за 
студенти, които нямат бакалавърска или 

магистърска степен по Стопанско управление или 
Икономика

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

Предприемачество, 
проф. д.ик.н. Десислава 
Йорданова (9-15,30 ч.) 

зала 304
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