
Седмичен план - МП Финанси, инвестиции и финтех (4-семестриална) - 1 семестър (зимен семестър, учебна 2021-2022 година)

Ръководител: гл. ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg

Информационна среща: 1 октомври 2021 г. от 18:30 ч. на следния линк: https://bit.ly/3AwYSdw

Виртуална класна стая: https://bit.ly/MP-Finance

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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

НЕДЕЛЯ

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Бизнес анализ на предприятието 1 и 2 част (избираем), 

лекиции и упражнения, хон. преп. Соня Димитрова 

зала 420

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Теория и управление на 

инвестициите, упр. ас. Васил 

Караиванов (от 26 ноември до 

края на семестъра) зала 304

Теория и управление на инвестициите, лекции

 проф. д-р Стефан Петранов зала 420

Бизнес анализ на предприятието 1 и 2 част (избираем), 

лекции и упражнения, хон. преп. Соня Димитрова зала 

300

Ефективно управление на бизнеса 1 част, лекции и 

упражнения (избираем), доц. д-р Илияна Анкова зала 

300

Банков мениджмънт (избираем), доц. д-р 

Марселен Йовоган/гл. ас. д-р Божидар 

Недев зала 308

ПЕТЪК
Съдебно счетоводство (Съдебно-

счетоводни експертизи) (избираем),                                                                           

доц. д-р Адриян Маринчев, лекции (от 8 

октомври до 10 декември) зала 417

СЪБОТА

Микроикономика - задължителна за студентите неикономисти, доц. д-р Милен Велушев - 9 и 16 

октомври зала 400

Макроикономика - задължителна за студентите неикономисти, доц. д-р Димитър Златинов - 6 и 

13 ноември зала 400

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 21--22

Теория на игрите и икономическо 

поведение (избираем), проф. д.м.н. 

Иван Иванов, зала 523

16--1712--13 13--14 14--15 15--16

Данъчно право и данъчен процес (избираем) - 6 и 13 ноември зала 317

Данъчно право и данъчен процес (избираем) - 7 и 14 ноември зала 317

17--18 18--19

Теория и управление на инвестициите - 

упражнения на 14.12,21.12,04.01,11.01,18.01

 ас. Васил Караиванов зала 304

19--20 20--21

Микроикономика - задължителна за студентите неикономисти, доц. д-р Милен Велушев - 10 и 17 

октомври зала 400

Макроикономика - задължителна за студентите неикономисти, доц. д-р Димитър Златинов - 7 и 

14 ноември зала 400

Финансово отчитане - задължителна за студентите неикономисти, 

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова - 24 и 31 октомври зала 400

Финансово отчитане - задължителна за студентите неикономисти, 

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова - 23 и 30 октомври зала 400
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