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Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
22.02 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа 
долекарска помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

 
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
23.02 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

лекции –  
доц. д-р Даниела Кожухарова 

  
Спортни игри в начална училищна възраст 

ас. Донка Желева 

  

Сряда 
 
24.02 

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

 

 Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

 
 

Четвъртък 
25.02 

Начална училищна педагогика 
доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

 Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова 

  
 

Петък 
26.02 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
лекции – ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
01.03 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа 
долекарска помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

 
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
02.03 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

лекции –  
доц. д-р Даниела Кожухарова 

  
Спортни игри в начална училищна възраст 

ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
03.03 
  

 
НЕУЧЕБЕН ДЕН  

Четвъртък 
 04.03 

Начална училищна педагогика 
доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

 Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова 

  
 

Петък 
05.03 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
лекции – ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева  

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 08.03 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа 
долекарска помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

 
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 09.03 

 Информационни и 
комуникационни технологии 

в обучението и работа в 
дигитална среда 

лекции –  
доц. д-р Даниела Кожухарова 

  
Спортни игри в начална училищна възраст 

ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
10.03 
 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
11.03 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – упр. 

ас. д-р Виолета Георгиева 
 

  
 

 Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова 

Петък 
 12.03 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група - упр. 

ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
15.03 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа 
долекарска помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

 
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 16.03 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

лекции –  
доц. д-р Даниела Кожухарова 

  
Спортни игри в начална училищна възраст 

ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
17.03 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
 18.03 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – упр. 

ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

 
 
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
 19.03 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 22.03 

Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа долекарска 
помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

 
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
23.03 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Спортни игри в 
начална училищна 

възраст 
ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
24.03 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – упр. 

ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
25.03 

Начална училищна педагогика 
доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – упр. 

ас. д-р Виолета Георгиева 
 

  
 

 Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
26.03 
  

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка 
Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 29.03 

Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Защита при бедствия и аварии и първа долекарска 
помощ 

доц. д-р Мариан Делчев 

  

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 30.03 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела 

Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Спортни игри в 
начална училищна 

възраст 
ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
31.03 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

Четвъртък 
 01.04 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

 
 
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
02.04 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – упр. 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

  
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 05.04 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Изкуство и визуални 
възприятия 

гл. ас. д-р Катя Тинева 

  
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 06.04 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Спортни игри в 
начална училищна 

възраст 
ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
07.04 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
08.04 
  

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – хоспетиране 
ас. д-р Виолета Георгиева 

   

 
 
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
 09.04 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена Терзиева 

 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 12.04 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Изкуство и визуални 
възприятия 

гл. ас. д-р Катя Тинева 

  
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 13.04 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Спортни игри в 
начална училищна 

възраст 
ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
14.04 
  

Теоретични основи на курса по 
математика в 1. – 4. клас 
проф. д-р Галя Кожухарова 

Предучилищна педагогика 
II група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
 15.04 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 
 

  
 

 
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
16.04 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена 

Терзиева 

  
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 19.04 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Изкуство и визуални 
възприятия 

гл. ас. д-р Катя Тинева 

  
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 20.04 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Спортни игри в 
начална училищна 

възраст 
ас. Донка Желева 

 
 

Сряда 
21.04 
  

    Предучилищна педагогика 
II група – хоспетиране 

ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Четвъртък 
 22.04 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

 
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
 23.04 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Предучилищна педагогика 
I група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

Здравно образование 
ас. д-р Галена 

Терзиева 

  
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 26.04 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Изкуство и визуални 
възприятия 
гл. ас. д-р Катя Тинева 

  
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 27.04 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

   
 

Сряда 
28.04 
  

    Предучилищна педагогика 
II група – хоспетиране 

ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

Четвъртък 
 29.04 

 
Начална училищна педагогика 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н 

Предучилищна педагогика 
III група – хоспетиране 

   ас. д-р Виолета Георгиева 

  
 

Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

Петък 
 30.04 

 
НЕУЧЕБЕН ДЕН 

 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
 03.05 

НЕУЧЕБЕН ДЕН  
 

Вторник 
04.05 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии 

в обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

   
 

Сряда 
05.05 
  

          
 

Четвъртък 
 06.05 

 
НЕУЧЕБЕН ДЕН 

 
 

Петък 
07.05 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Академични комуникации 
   ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне-
делник 
10.05 
  

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

 Изкуство и визуални 
възприятия 
гл. ас. д-р Катя Тинева 

  
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 11.05 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

   
 

Сряда 
12.05 
  

          
 

Четвъртък 
 13.05 

     Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

  
 

Петък 
 14.05 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Академични комуникации 
   ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Поне- 
делник 
17.05 

 Английски език – I група 
ас. д-р Златка Желязкова 

      
 

Английски език – III група 
 хон. преп. Майя Сукманова 

Вторник 
 18.05 

 Информационни и 
комуникационни 

технологии в обучението и 
работа в дигитална среда 

I група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

Информационни и 
комуникационни технологии в 

обучението и работа в 
дигитална среда 

II група – упр. 
доц. д-р Даниела Кожухарова 

   
 

Сряда 
19.05 
 
  

          
 

Четвъртък 
20.05 
  

     Английски език – II група 
ас. д-р Златка Желязкова     

   

Петък 
 21.05 

Физическо 
възпитание и 

спорт 
ас. Донка Желева 

Академични комуникации 
   ас. д-р Виолета Георгиева 

   
 

http://www.unisz-iso.org/
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