
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“ 

магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“, задочно обучение, 3 семестър 

зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. д-р Н. Балканска/       /проф. дпн М. Замфиров/ 

                  

Курсов ръководител: 

/проф. д-р Маргарита Бакрачева/ 

Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда в МУДЪЛ https://elearn.uni-

sofia.bg/course/index.php?categoryid=6989 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

07.11.2022 г. 

понеделник 

Динамично интервю и разговорна терапия – лекции, 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Динамично интервю и разговорна терапия – 

лекции, проф. д-р Маргарита Бакрачева 

08.11.2022 г. 

вторник 

Динамично интервю и разговорна терапия – лекции, 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Динамично интервю и разговорна терапия – 

лекции, проф. д-р Маргарита Бакрачева 

12.11.2022 г. 

събота 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

13.11.2022 г. 

неделя 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

14.11.2022 г. 

понеделник 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. дпсн 

Наталия Александрова 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. 

дпсн Наталия Александрова 

15.11.2022 г. 

вторник 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

Диагностика на нарушенията в семейните 

взаимоотношения – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

17.11.2022 г. 

четвъртък 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. дпсн 

Наталия Александрова 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. 

дпсн Наталия Александрова 

18.11.2022 г. 

петък 

Динамично интервю и разговорна терапия – упр., гл. 

ас. д-р Пламен Минчев 

Динамично интервю и разговорна терапия – упр., 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 

19.11.2022 г. 

събота 

Психоаналитична семейна терапия – лекции, гл. ас. 

д-р Пламен Минчев 
Психоаналитична семейна терапия – лекции, гл. ас. 

д-р Пламен Минчев 

20.11.2022 г. Психоаналитична семейна терапия – лекции, гл. ас.  



неделя д-р Пламен Минчев 

21.11.2022 г. 

понеделник 

Диагностика на нарушенията на семейните 

взаимоотношения – упт., гл. ас. д-р Пламен Минчев 

 

22.11.2022 г. 

вторник 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. дпсн 

Наталия Александрова 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. 

дпсн Наталия Александрова 

23.11.2022 г. 

сряда 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. дпсн 

Наталия Александрова 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. 

дпсн Наталия Александрова 

24.11.2022 г. 

четвъртък 

Стратегическа семейна терапия – лекции, проф. дпсн 

Наталия Александрова 
 

26.11.2022 г. 

събота 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

27.11.2022 г. 

неделя 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

5.12.2022 г. 

понеделник 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при наркомании – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

8.12.2022 г. 

четвъртък 

Семейна терапия при наркомании – упр., ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при алкохолизъм – упр., ас. д-р 

Мартин Ценов 

9.12.2022 г. 

петък 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

10.12.2022 г. 

събота 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

11.12.2022 г. 

неделя 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

Семейна терапия при алкохолизъм – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

 


