
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 
на учебните занятия на специалност ”Физическо възпитание и спорт”, 

магистърска програма „Спортни дейности и туризъм” (за завършили специалности с учителска правоспособност по ФВС), редовно обучение, 
I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 
 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/         /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
 
 
Курсов ръководител: 

/проф. д-р Ирен Пелтекова/ 
 

Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

08.11.2021 
(понеделник) 

 Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

09.11.2021 
(вторник) 

 Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

10.11.2021 
(сряда) 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
сем.упр., проф. д-р Ирен Пелтекова 

11.11.2021 
(четвъртък) 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

12.11.2021 
(петък) 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
сем.упр., проф. д-р Ирен Пелтекова 

13.11.2021 
(събота) 

Организация на спортни прояви по спортни игри – 
сем.упр., проф. д-р Ирен Пелтекова  

15.11.2021 
(понеделник) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

16.11.2021 
(вторник) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

17.11.2021 г. 
(сряда) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
Сем. Упр., доц. д-р Антон Хиджов 

18.11.2021 г. 
(четвъртък) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
Сем. Упр., доц. д-р Антон Хиджов 



19.11.2021 г. 
(петък) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
Сем. Упр.. д-р Антон Хиджов 

22.11.2021 г. 
(понеделник) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
Сем. Упр., доц. д-р Антон Хиджов 

23.11.2021 г. 
(вторник) 

Туристическа и спортна анимация –  
лекции, доц. д-р Антон Хиджов 

Туристическа и спортна анимация –  
Сем. Упр., доц. д-р Антон Хиджов 

24.11.2021 г. 
(сряда)  Туристическа и спортна анимация –  

Сем. Упр., доц. д-р Антон Хиджов 
29.11.2021 г. 

(понеделник) 
Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

30.11.2021 г. 
(вторник) 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

01.12.2021 г. 
(сряда) 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

02.12.2021 г. 
(четвъртък) 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

03.12.2021 г. 
(петък) 

 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

04.12.2021 г. 
(събота) 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
лекции, проф. д-р Георги Игнатов 

Оптимизация на обучението по ФВС –  
сем. упражнения, проф. д-р Георги Игнатов 

06.12.2021 г. 
(понеделник) 

История на спорта –  
лекции, проф. д-р Боряна Туманова 

 

09.12.2021 г. 
(четвъртък) 

История на спорта –  
лекции, проф. д-р Боряна Туманова  

10.12.2021 г. 
(петък) 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

11.12.2021 г. 
(събота) 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

12.12.2021 г. 
(неделя) 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

ИД – Изправителна гимнастика, практически 
упражнения - гл. ас. д-р Николина Танкушева 

13.12.2021 г. 
(понеделник) 

История на спорта –  
лекции, проф. д-р Боряна Туманова  

14.12.2021 г. 
(вторник) 

История на спорта –  
лекции, проф. д-р Боряна Туманова  

15.12.2021 г. 
(сряда) 

История на спорта –  
лекции, проф. д-р Боряна Туманова  

16.12.2021 г. История на спорта –   



(четвъртък) лекции, проф. д-р Боряна Туманова 

17.12.2021 г. 
(петък) 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р 
Иванка Кърпарова 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р Иванка 
Кърпарова 

18.12.2021 г. 
(събота) 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р 
Иванка Кърпарова 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р Иванка 
Кърпарова 

20.12.2021 г. 
(понеделник) 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – сем. упр, гл.ас. д-р 
Иванка Кърпарова 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – сем. упр, гл.ас. д-р Иванка 
Кърпарова 

21.12.2021 г 
(вторник) 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р 
Иванка Кърпарова 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – сем. упр, гл.ас. д-р Иванка 
Кърпарова 

22.12.2021 г. 
(сряда) 

Организация на спортни прояви по индивидуални 
спортове и единоборства – лекции, гл.ас. д-р 
Иванка Кърпарова 

 

23.12.2021 г. 
(четвъртък) 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир 
Димитров 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

04.01.2022 г. 
(вторник) 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир 
Димитров 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

05.01.2022 г. 
(сряда) 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир 
Димитров 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплини – лекции, гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

06.01.2022 г. 
(четвъртък) 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплина –  
сем.упр., гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплина –  
сем.упр., гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

07.01.2022 г. 
(петък) 

Организация на спортни прояви по туристически 
дисциплина –  
сем.упр., гл.ас. д-р Тихомир Димитров 

 

08.01.2022 г. 
(събота) 

Спорт и здравно образование –  
лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов 

Спорт и здравно образование –  
Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 

10.01.2022 г. 
(понеделник) 

Спорт и здравно образование –  
лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов 

Спорт и здравно образование –  
Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 

11.01.2022 г. 
(вторник) 

Спорт и здравно образование –  
лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов 

Спорт и здравно образование –  
Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 

12.01.2022 г. Спорт и здравно образование –  Спорт и здравно образование –  



(сряда) лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 
13.01.2022 г. 
(четвъртък) 

Спорт и здравно образование –  
лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов 

Спорт и здравно образование –  
Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 

14.01.2022 г. 
(петък) 

Спорт и здравно образование –  
лекции, гл. ас. д-р Иван Симеонов 

Спорт и здравно образование –  
Сем.упр., гл. ас. д-р Иван Симеонов 

15.01.2022 г. 
(събота) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- сем. упр. проф. д-р Ирен Пелтекова 

17.01.2022 г. 
(понеделник) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- сем. упр. проф. д-р Ирен Пелтекова 

18.01.2022 г. 
(вторник) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- сем. упр. проф. д-р Ирен Пелтекова 

19.01.2022 г. 
(сряда) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

20.01.2022 г. 
(четвъртък) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

21.01.2022 
(петък) 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи - лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и 
подходи- лекции, проф. д-р Ирен Пелтекова 
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