
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ! 

Във виртуалните класни стаи ще може да се влиза само след  задължителна Ваша 

регистрация в:  https://e-portal.uni-plovdiv.bg, 

с която ще получите и акаунт за университетската електронна поща в Gmail.  

За да сте сигурни, че няма да срещнете техически затруднения по време на Вашето 

регистриране и обучение, обърнете внимание и следвайте стъпките от видеоклипа: 

https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/ 

 

 
Дата час час 

20.03.21 9.00-13.15 

Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков 

14.00-18.15  

Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

21.03.21 9.00-13.15  

 Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р М. Петкова            

14.00-18.15 

Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

27.03.21 9.00-13.15 

Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков  

14.00-18.15  

 Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р Петкова            

28.03.21 9.00-13.15  

 Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р Петкова            

14.00-18.15 

 Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

03.04.21 9.00-13.15  

 Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р Петкова            

 14.00-18.15 

Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

10.04.21 9.00-13.15  

 Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р Петкова            

14.00-18.15 

Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

11.04.21 9.00-13.15  

 Данъчно облагане 

хон. пр. Ел. Шишкова 

14.00-18.15 

Риск мениджмънт 

гл. ас. д-р Петкова            

17.04.21 9.00-13.15  

 Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков  

14.00-18.15 

Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р Кабаиванов  
18.04.21 9.00-13.15  

Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков  

14.00-18.15 

Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р  Кабаиванов  
08.05.21 9.00-13.15  

 Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков  

  14.00-18.15 

Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

09.05.21 9.00-13.15  

 Финансиране и управление на проекти 

хон. пр. Кр. Лойков  

 14.00-18.15 

Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

15.05.21 9.00-13.15  

 Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р Кабаиванов  

14.00-18.15 

Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

16.05.21 9.00-13.15  

Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р Кабаиванов  

14.00-18.15  

 Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/
https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/


22.05.21 9.00-13.15 

Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р Кабаиванов  

14.00-18.15  

 Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

23.05.21 9.00-13.15  

Приложен анализ на финансови данни 

проф. д-р Кабаиванов  

 14.00-18.15  

 Инвестиционни стратегии на финансовите 

пазари 

доц. д-р Танева 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ                                  

имейл за връзка 

ЛИНК 

проф. д-р Кабаиванов 

stanimir.kabaivanov@gmail.com  

https://meet.google.com/avh-xucy-ese 

доц. д-р Танева 

gergana.taneva@yahoo.fr  

 

https://meet.jit.si/Finance_G.Taneva 

гл. ас. д-р Петкова 

milenapetkova@uni-plovdiv.bg   

https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq 

хон. пр. Кр. Лойков 

loykov@centerbg.org  

 

https://meet.google.com/mux-pscy-adj 

хон. пр. Ел. Шишкова 

elshishkova@abv.bg  

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzAxNzYzOTQ4?cjc=vmvubn5  
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