
 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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Г РА Ф И К 

на РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  

за специалност «БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК» 

за учебната 2020/2021 година 

 

ПЪРВИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

/Фонетика/ 

Доц. д-р Теофана Гайдарова 10.06.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/bcmx-ktc 
 

2. Историческа лингвистика 

/Старобългарски език/ 

доц. д-р Иван Илиев 01.06.2021 г. 08:30 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/bcmx-ktc


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

 

2 

3. Класически език /Латински език/ ас. Маргарита Георгиева    

 

4. Българска литература 

(Възрожденска литература) 

д-р Здравко Дечев    
1 

5. ИД 3: Литература за деца и юноши доц. д-р Дора Щерева 16.06.2021 г. 08:30 ч. 335 зала 
 

6. ФД 2: Техника на говора с оглед на 

педагогическата практика 

ас. Галина Семерджиева   2 

7. Английски език  

(практически курс - 1) 

ас. Росен Михов 21.06.2021 г. 9:00 ч.  Неприсъствено/ Връзка по имейла с 

преподавателя 

8. Съвременен английски език - 

Фонетика 

гл.ас. д-р Светлана Атанасова 03.06.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/grp-aegk-jvg 

 

9. Физическо възпитание 1  

(спорт поизбор) 

ас. Иван Каев    

 

 

 

 
 

1 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 
2 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/grp-aegk-jvg


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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ВТОРИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

/Морфология/ 

доц. дфн Константин Куцаров    

2. Антична и западноевропейска 

литература 

д-р Стоян Меретев    

3. Българска литература 

(Следосвобожденческа литература) 

гл.ас. д-р Ваня Георгиева   3 

4. Английски език  

(практически курс - 2) 

aс. Ангел Николов  05.06.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/bmt-upja-

qdo?authuser=0 

 

5. Съвременен английски  език 

/Морфология/ 

доц. д-р Теменужка Сеизова    

6. Психология д-р Боян Василев 20.06.2021 г. 12:00 ч. Курсови работи по имейла на 

преподавателя  

 
3 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/bmt-upja-qdo?authuser=0
https://meet.google.com/bmt-upja-qdo?authuser=0


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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boyan_v@abv.bg 
 

7. Английска литература - 2 Доц. д-р Аспарух Аспарухов 10.06.2021 г. 09:00 ч. Курсови работи по имейла на 

преподавателя 

8. Теория на превода - английски 

език 

доц. д-р Йордан Костурков 03.06.2021 г. 09:00 ч. https://classroom.google.com/c/MTUyOD

YzNDczOTc5 

 

9. Физическо възпитание 2 (спорт по 

избор) 

Ас. Иван Каев    
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:boyan_v@abv.bg
https://classroom.google.com/c/MTUyODYzNDczOTc5
https://classroom.google.com/c/MTUyODYzNDczOTc5


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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ТРЕТИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

(Синтаксис) 

доц. д-р Иван Илиев    

2. Историческа лингвистика 

(История на българския език) 

доц. д-р Иван Илиев 22.06.2021 г. 08:30 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

3. Българска литература (след ПСВ) доц. д-р Гергина Кръстева    

4. Съвременен английски език 

/Синтаксис/ 

доц. д-р Теменужка Сеизова   5 

5. ИД 4 - Дидактическа  

(Методика на обучението по БЕЛ) 

ас. Маргарита Георгиева    

6. Хоспитиране (БЕ и БЕЛ) ас. Маргарита Георгиева   6 

7. Английски език  

(практически курс -3) 

aс. Ангел Николов  21.06.2021 г. 11:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

https://meet.google.com/zdu-kxxv-

 
5 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 
6 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/zdu-kxxv-dvq?authuser=0


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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dvq?authuser=0 

 

8. ФД 3 (английски език): ас. Росен Михов    

 

9. Хоспитиране (английски език) ас. Росен Михов    

10. Руска литература доц. д-р Дора Щерева 14.06.2021 г. 08:30 ч. 335 зала 
 

11. Методика на обучението по чужд 

език 

доц. д-р Дора Щерева 07.06.2021 г. 08:30 ч. 101 зала 
 

12. Физическо възпитание  

(спорт по избор) 

Ас. Иван Каев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/zdu-kxxv-dvq?authuser=0


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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ЧЕТВЪРТИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

(Стилистика) 

гл. ас. д-р Бистра Дикова 07.06.2021 г. 10:00 ч. 57miadl 
 

2. История на новобългарския 

книжовен език 

доц. д-р Иван Илиев 15.06.2021 г. 08:30 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

3. Стажантска практика (български 

език и литература) 

ас. Маргарита Георгиева    

4. Стажантска практика (чужд език) ас. Росен Михов    

5. Английски език 

 (практически курс-4) 

aс. А. Николов  08.06.2021 г. 11:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/jgh-siki-

fye?authuser=0 

 

6. Съвременен английски език - 

Стилистика 

Доц. д-р Аспарух Аспарухов 06.06.2021 г. 09:00 ч. Курсови работи 

7. ФД 4: Методическа  

(Английски език)  

доц. д-р Дора Щерева    

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/jgh-siki-fye?authuser=0
https://meet.google.com/jgh-siki-fye?authuser=0


 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

 

Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 
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8. ИД 6 (Английски език): 

Подготовка за държавен изпит по 

английски език 

aс. А. Николов  08.06.2021 г. 11:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/jgh-siki-

fye?authuser=0 

 

9. Английска литература - 4 доц. д-р Йордан Костурков 03.06.2021 09:00 ч. https://classroom.google.com/c/MTUyODY

zNDczOTc5 

 

10. Физическо възпитание  

(спорт по избор) 

Ас. Иван Каев   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/jgh-siki-fye?authuser=0
https://meet.google.com/jgh-siki-fye?authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTUyODYzNDczOTc5
https://classroom.google.com/c/MTUyODYzNDczOTc5

