
 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

7.5.1_OD_1.0.4_PF                     УТВЪРЖДАВАМ 

                        ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА, Д. Н. 

                        ДЕКАН        

 

Учебна година: 2020/2021                     

Семестър:  ЗИМЕН   

Специалност: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс: ВТОРИ 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

от 14.09.2020 г.                                                                                                               

        

        
      

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

14.09.2020 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова  –  

зала № 220 

   

вторник 

15.09.2020 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

  

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

16.09.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    

четвъртък 

17.09.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – 

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326 

    

петък 

18.09.2020 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  -  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

       



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

21.09.2020 

 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала № 220 

   

вторник 

22.09.2020 

 

           

сряда 

23.09.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    

четвъртък 

24.09.2020 

 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326 

    

петък 

25.09.2020 

 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  -  

ас. инж. Мима Трифонова – зала №  219 

       



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

28.09.2020 

 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част – 

 доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала № 220 

   

вторник 

29.09.2020 

 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева– зала № 326  

   

сряда 

30.09.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

01.10.2020 

 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – 

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326 

    

петък 

02.10.2020 

 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  -  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

05.10.2020 

 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова  -  

зала № 220 

   

вторник 

06.10.2020 

 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

07.10.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

08.10.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326   

    

петък 

09.10.2020 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  - ас. 

инж. Мима Трифонова – зала № 219 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

12.10.2020 

 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала №  220 

   

вторник 

13.10.2020 

 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

14.10.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

15.10.2020 

 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326 

    

петък 

16.10.2020 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  -  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

19.10.2020 

 Компютърна графика – 

доц. д-р Габриела 

Кирякова – зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова – зала № 220 

   

вторник 

20.10.2020 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации – гл.  ас. д-р Петя Велева – 

зала № 326 

   

сряда 

21.10.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на омразата) 

– гл. ас. д-р Стефан Тончев – зала № 208 
 Електронни таблици I част – ас. инж. Мима Трифонова  

зала № 219 

  

четвъртък 

22.10.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – 

доц. д-р Габриела Кирякова – 

зала № 326 

    

петък 

23.10.2020 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  - ас. инж. 

Мима Трифонова – зала № 219 
 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

26.10.2020 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова –  

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала №  220 

   

вторник 

27.10.2020 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

28.10.2020 

Превенция на кибертормоз (езикът на 

омразата) – гл. ас. д-р Стефан Тончев –  

зала № 208 

 Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

29.10.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326  

    

петък 

30.10.2020 

Училищен курс по ИТ – 1 – 4 клас  -  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

 Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

02.11.2020 

 Компютърна графика 

– доц. д-р Габриела 

Кирякова – зала № 

326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала № 220 

   

вторник 

03.11.2020 

Приобщаващо образование – 

доц. д-р Генчо Вълчев  - поток – зала № 30 

 

Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева– зала №  326 

   

сряда 

04.11.2020 

Превенция на 

кибертормоз 

(езикът на 

омразата) –  

гл. ас. д-р 

Стефан Тончев – 

зала №  208 

   Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

05.11.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова 

– зала № 326  

    

петък 

06.11.2020 

Училищен курс 

по ИТ – 1 – 4 

клас  -  

ас. инж. Мима 

Трифонова –  

зала № 219 

   Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

09.11.2020 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова – 

зала № 326 

  Електронни таблици I част –  

доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала №  220 

   

вторник 

10.11.2020 

Приобщаващо 

образование – 

доц. д-р Генчо 

Вълчев  - поток – 

зала № 30 

  Компютърни мрежи и комуникации –  

гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

11.11.2020 

Електронна достъпност и 

Интернет зависимост –  

ас. инж. Христомир Зафиров – 

зала № 401 

  Електронни таблици I част –  

ас. инж. Мима Трифонова – зала № 219 

  

четвъртък 

12.11.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – доц. д-р Габриела Кирякова –  

зала № 326 

  

петък 

13.11.2020 

     Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

16.11.2020 

Компютърна графика – 

 доц. д-р Габриела Кирякова – 

зала № 326 

  Електронни таблици I част – 

 доц. д-р Димитрина Брънекова –  

зала № 220 

   

вторник 

17.11.2020 
    Компютърни мрежи и комуникации – гл.  ас. д-р Петя 

Велева – зала № 326 

   

сряда 

18.11.2020 

Електронна достъпност и 

Интернет зависимост – 

 ас. инж. Христомир Зафиров 

– зала № 401 

  Електронни таблици I част 

– ас. инж. Мима Трифонова 

– зала № 219 

    

четвъртък 

19.11.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – доц. д-р Габриела Кирякова – 

 зала № 326 

  

петък 

20.11.2020 

     Спорт – ас. д-р Галена Терзиева    



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

23.11.2020 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова – 

зала № 326 

        

вторник 

24.11.2020 
    Компютърни мрежи и комуникации – 

 гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

25.11.2020 

Електронна достъпност и 

Интернет зависимост –  

ас. инж. Христомир Зафиров – 

зала № 401 

        

четвъртък 

26.11.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – доц. д-р Габриела Кирякова –  

зала №  326 

  

петък 

27.11.2020 

           



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

30.11.2020 

Компютърна графика –  

доц. д-р Габриела Кирякова – 

зала  № 326 

        

вторник 

01.12.2020 
    Компютърни мрежи и комуникации – 

 гл.  ас. д-р Петя Велева– зала № 326  

   

сряда 

02.12.2020 

Електронна достъпност и 

Интернет зависимост –  

ас. инж. Христомир Зафир 

ов – зала № 401 

        

четвъртък 

03.12.2020 

   Английски език – 

Маргарита Метларова – 

зала № 408 

Компютърна графика – доц. д-р Габриела Кирякова –  

зала №  326 

  

петък 

04.12.2020 

           



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

07.12.2020 

           

вторник 

08.12.2020 
    Компютърни мрежи и комуникации – 

 гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326 

   

сряда 

09.12.2020 

Електронна достъпност и 

Интернет зависимост –  

ас. инж. Христомир Зафиров – 

зала № 401 

        

четвъртък 

10.12.2020 

   Английски език – Маргарита Метларова 

– зала № 408 
     

петък 

11.12.2020 

           



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

14.12.2020 

           

вторник 

15.12.2020 
  Компютърни мрежи и комуникации – гл.  ас. д-р Петя Велева– зала № 326     

сряда 

16.12.2020 

           

четвъртък 

17.12.2020 

   Английски език – Маргарита Метларова 

– зала № 408 
     

петък 

18.12.2020 

           



 

 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 
ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРЯКОВА        ДОЦ. Д-Р РУМЯНА НЕМИНСКА 

РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА          ЗАМ. -ДЕКАН ПО УД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

понеделник 

21.12.2020 

           

вторник 

22.12.2020 
  Компютърни мрежи и комуникации – гл.  ас. д-р Петя Велева – зала № 326    

сряда 

23.12.2020 

           

четвъртък 

24.12.2020 

           

петък 

25.12.2020 

           


