
МП "Икономика и финанси" - летен семестър, учебна 2021/2022 година Ръководител: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

9-17 ч. 9-17 ч. 9-17 ч. 9-17 ч. 9-17 ч.

26.2.2022 събота
Икономическа 
статистика зала 

400
5.3.2022 събота

Икономическа 
статистика зала 

400
2.4.2022 събота Финанси зала 400 7.5.2022 събота

Икономически 
аспекти на 

правото зала 
400

4.6.2022 събота
Управление на 

човешките 
ресурси зала 400

27.2.2022 неделя
Икономическа 
статистика зала 

400
6.3.2022 неделя

Икономическа 
статистика зала 

400
3.4.2022 неделя Финанси зала 400 8.5.2022 неделя

Икономически 
аспекти на 

правото зала 
400

5.6.2022 неделя
Управление на 

човешките 
ресурси зала 400

12.3.2022 събота
Финансови 

институции и 
пазари зала 400

9.4.2022 събота Икономическа 
политика зала 400

14.5.2022 събота

Икономически 
аспекти на 

правото зала 
400

11.6.2022 събота

Пазар на труда и 
индустриални 

отношения зала 
400

13.3.2022 неделя
Финансови 

институции и 
пазари зала 400

10.4.2022 неделя
Икономическа 

политика зала 400
15.5.2021 неделя

Икономически 
аспекти на 

правото зала 
400

12.6.2022 неделя

Пазар на труда и 
индустриални 

отношения зала 
400

19.3.2022 събота
Финансови 

институции и 
пазари зала 400

16.4.2022 събота
Икономическа 

политика зала 400
21.5.2022 събота

Корпоративна 
икономика зала 

400

20.3.2022 неделя
Финансови 

институции и 
пазари зала 400

17.4.2022 неделя
Икономическа 

политика зала 400
22.5.2022 неделя

Корпоративна 
икономика зала 

400

26.3.2022 събота Финанси зала 400 23-24.4.2022 28.5.2022 събота

Социална 
защита и 
социално 

осигуряване 
зала 200

27.3.2022 неделя Финанси зала 400 30.4.2022 събота
Практикум по 
икономика и 

финанси зала 400
29.5.2022 неделя

Социална 
защита и 
социално 

осигуряване 
зала 200

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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Информационна среща за студентите преди 
началото на занятията: 23 февруари 2022 г. 

/сряда/ от 18:30 часа на следния линк: 
https://bit.ly/MP-info21

Март Април Май ЮниФевруари

Виртуална класна стая за провеждане на 
занятията: https://bit.ly/MP-IkF                        

Занятията ще започнат онлайн. Следете 
информацията в електронните курсове в 

https://elearn.uni-sofia.bg/ относно 
детайлите за провеждане на всеки курс!

Задължителни дисциплини:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Финансови институции и пазари - проф. д-р Стефан Петранов 
/spetranov@feb.uni-sofia.bg/ и гл. ас. д-р Божидар Недев  
/bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                  
Финанси - проф. д-р Мария Видолова /m.vidolova@teximbank.bg/ и гл. 
ас. д-р Божидар Недев  /bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg/   
Икономическа статистика - доц. д-р Мариела Ненова-Амар  
/nenova.m@feb.uni-sofia.bg/                                                                                        
Икономическа политика - доц. д-р Димитър Златинов 
/dzlatinov@feb.uni-sofia.bg/ и доц. д-р Стела Ралева  
/stela.raleva@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                         
Икономически аспекти на правото - гл. ас. д-р Стоян Шаламанов 
/shalamanov@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                     
Практикум по икономика и финанси - доц. д-р Димитър Златинов 
/dzlatinov@feb.uni-sofia.bg/, доц. д-р Стела Ралева  /stela.raleva@feb.uni-
sofia.bg/ и докт. Недко Косев /ned.k.kosev@gmail.com/

Избираеми дисциплини:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Управление на човешките ресурси - доц. д-р Олимпия Ведър 
/olympia@feb.uni-sofia.bg/                                                                              
Пазар на труда и индустриални отношения - доц. д-р Владимир 
Пеовски /v.peovski@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                  
Социална защита и социално осигуряване - доц. д-р Людмила Векова 
/ludmila1961@abv.bg/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Корпоративна икономика - гл. ас.  д-р Илия Атанасов 
/i.atanasov@feb.uni-sofia.bg/                                                                                                                                                                                                                                 

Указания за дисциплината "Практикум по икономика и финанси" студентите ще получат чрез електронния курс в e-learn.

Забележка: Занятия по избираемите дисциплини "Корпоративна икономика", "Социална защита и социално осигуряване", "Управление на човешките ресурси" и "Пазар на труда и индустриални отношения" се 
провеждат при минимален брой 6 записали ги студенти в МП "Икономика и финанси" и МП "Митнически и данъчен контрол".

 

Великденски празници

Легенда: В оранжево са обозначени задължителните дисциплини, а в зелено - избираемите дисциплини.
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