
понеделник (задължителни) вторник (задължителни) сряда (избираеми) четвъртък (избираеми) петък (задължителни) ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ 

седмица 1 22.3.2021 23.3.2021 24.3.2021 25.3.2021 26.3.2021 САМО ЗА НЕИКОНОМИСТИ

09:00-10:30 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

10:45-12:15 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

13:15-14:45 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

15:00-16:30 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

16:45-18:15 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

понеделник (задължителни) вторник (задължителни) сряда (избираеми) четвъртък (избираеми) петък (задължителни)

седмица 2 17.5.2021 18.5.2021 19.5.2021 20.5.2021 21.5.2021

09:00-10:30 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

10:45-12:15 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

13:15-14:45 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

Управление на недвижимата 

собственост, проф. д-р Йордан 

Ботев

Енергийни спестявания и 

устойчиви проекти, д-р Васил 

Зарков и хон. преп. Цвета 

Наньова

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

15:00-16:30 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

16:45-18:15 (2 уч. ч.)

Проектен мениджмънт за 

работната среда, доц. д-р 

Атанас Георгиев, хон. преп.         

д-р Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

Дигитални иновации във 

фасилити и пропърти 

мениджмънта, доц. д-р Атанас 

Георгиев, хон.преп.               д-р 

Петър Ташев

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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Администратор: доц. д-р Атанас Георгиев,

ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - МП Фасилити мениджмънт

Финанси, проф. д-р Мария Видолова, гл. 

ас. д-р Божидар Недев - 27-28.03. и 3-

4.04.2021 г. Занятията ще се провеждат в 

електронна форма чрез курса в 

http://elearn.uni-sofia.bg 
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