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За непроведени занятия, моля свържете се с Анелия Стефанова, any@feb.uni-sofia.bg! Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

16--17

 Макроикономическо моделиране 

(избираем), лекция, доц. д-р Калоян 

Ганев

21--2217--18 18--19

Банково дело, лекции

 проф. д-р Мария Видолова

Финансов анализ и бизнес 

оценяване, лекции

 доц. д-р Марселен Йовоган

Дериватни финансови инструменти, 

лекции

 доц. д-р Надя Велинова - Соколова

19--20 20--21

Съдебно-счетоводни експертизи , 

лекции, доц. д-р Адриан Маринчев 

(от 24.02. до 05.05.)

Банково право, лекции, проф. д-р 

Камелия Касабова

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 12--13 13--14 14--15 15--16

НЕДЕЛЯ

ПЕТЪК

СЪБОТА

Финанси, лекция (задължителен за неикономисти), проф. д-р Мария Видолова / гл. ас. д-р Божидар Недев (28 

март и 4 април)

  Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса (избираем), лекция, доц. д-р Боряна Богданова (на 25 

април и 09 май)

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

 Данъците в счетоводството - I част (избираем), 

лекция, доц. д-р Е. Станчева-Тодорова, хон. преп. 

Е. Попова, хон. преп. Б. Бойчев, хон. преп. Кр. 

Узунова

ЧЕТВЪРТЪК Съвременни инструменти за 

финансова стабилност (избираем), 

лекции и упражнения, проф. д-р 

Мария Видолова /хон. преп. д-р 

Марио Касабов от 12.05.2021 г.

Банково дело, упражнения, хон. 

преп. д-р Марио Касабов (от 24.02. до 

05.05.)

СРЯДА

 Моделиране на възвращаемости от 

финансови активи (избираем), 

лекция, доц. д-р Боряна Богданова

Застрахователна математика (избираем), лекции 

и упражнения, доц. д-р Цветан Игнатов, гл. ас. д-р 

Павел Стойнов

Финансов анализ и бизнес оценяване, упражнения, ас. Десислава Петкова

  ( 10, 17 и 24 април, 15 и 22 май) - 5 седмици

 Съвременни подходи в 

международния 

финансов мениджмънт 

(избираем) - доц. д-р 

Марселен Йовоган, хон. 

преп. Николета 

Карамилева

Финанси, лекция (задължителен за неикономисти), проф. д-р Мария Видолова / гл. ас. д-р Божидар Недев (27 

март и 3 април)

Съвременни инструменти за 

финансова стабилност (избираем), 

лекции и упражнения, проф. д-р 

Мария Видолова /х.пр. д-р Марио 

Касабов (12.05. до 09.06) - 5 седмици

Проектно финансиране (избираем), лекции и упражнения, ас. Васил Караиванов (на 6, 13, 20 март; 29 май; 5 и 12 юни) 

  Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса (избираем), лекция, доц. д-р Боряна Богданова (на 24 

април и 08 май)

 Счетоводни програмни 

продукти (избираем), лекция, 

доц. д-р Емил Митов


		2021-02-10T10:48:33+0200
	Atanas Dimitrov Georgiev




