
График за провеждане на учебните занятия в ОКС „Магистър” по специалността  

"Устойчиво природоползване и екологичен туризъм",  

учебна 2019-2020 година, II семестър 

Дата 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

18.05.2020 

(Понеделник) 

       Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

  

19.05.2020 

(Вторник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

лекции 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

20.05.2020 

(Сряда) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

21.05.2020 

(Четвъртък) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

лекции 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

  

22.05.20202 

(Петък) 

  Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

Лекции 

    Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

23.05.2020 

(Събота) 

           



24.05.2020 

(Неделя) 

           

25.05.2020 

(Понеделник) 

           

26.05.2020 

(Вторник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

лекции 

  Рекреационна 

екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

лекции 

   

27.05.2020 

(Сряда) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

  

28.05.2020 

(Четвъртък) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

лекции 

    

 

 

 

  

29.05.2020 

(Петък) 

  Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

Лекции 

  Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

30.05.2020 

(Събота) 

           

31.05.2020 

(Неделя) 

           

01.06.2020 

(Понеделник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

Екология на 

екосистемите и туризъм 

проф. д-р Диана Кирин - 

лекции 

Рекреационна 

екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

лекции 

   

         



02.06.2020 

(Вторник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова - 

лекции 

Екология на 

екосистемите и туризъм 

проф. д-р Диана Кирин - 

лекции 

Рекреационна 

екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

лекции 

   

03.06.2020 

(Сряда) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

 Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

Лекции 

Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

 

04.06.2020 

(Четвъртък) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

лекции 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - лекции 

  

05.06.2020 

(Петък) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - 

упражнения 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

06.06.2020 

(Събота) 

           

07.06.2020 

(Неделя) 

           

08.06.2020 

(Понеделник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

   Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - 

упражнения 

 

09.06.2020 

(Вторник) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова–

 Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

упражнения 

Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - 

 



лекции упражнения 

        

10.06.2020 

(Сряда) 

Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - упражнения 

Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова– 

упражнения 

 Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

Упражнения 

 Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

11.06.2020 

(Четвъртък) 

  Състояние и контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

Доц. д-р Веселка Влахова 

 Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

Упражнения 

Екология на 

екосистемите и 

туризъм 

проф. д-р Диана 

Кирин - 

упражнения 

 

лекции Упражнения 

12.06.2020 

(Петък) 

  Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

упражнения 

 Рекреационна екология 

Доц.д-р Ек.Вълчева 

упражнения 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

13.06.2020 

(Събота) 

           

14.06.2020 

(Неделя) 

           

15.06.2020 

(Понеделник) 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

лекции 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

лекции 

  

16.06.2020 

(Вторник) 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

лекции 

 Състояние и контрол на околната 

среда в туристическата 

дестинация (13-15 часа) – да – 

new! 

Доц. д-р Веселка Влахова– лекции 

   

17.06.2020 

(Сряда) 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

лекции 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

лекции 

Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

18.06.2020 

(Четвъртък) 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

  



лекции упражнения 

19.06.2020 

(Петък) 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

упражнения 

 Екологичен туризъм 

Доц.д-р  И. Килимперов 

упражнения 

 Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

20.06.2020 

(събота) 

       

21.06.2020 

(неделя) 

       

22.06.2020 

(понеделник) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–лекции 

23.06.2020 

(вторник) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–

упражнения 

24.06.2020 

(сряда) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–

упражнения 

25.06.2020 

(четвъртък) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–

упражнения 

26.06.2020 

(петък) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–

упражнения 



27.06.2020 

(събота) 

       

28.06.2020 

(неделя) 

       

29.06.2020 

(понеделник) 

     Водни ЕС и 

устойчиво 

природоползване 

гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова–

упражнения 

30.06.2020 

(вторник) 

      

 

ОКС „Магистър” по специалността „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм” 

Дисциплини, норматив, преподаватели, дати изпити 

Дисциплина Норматив 

лекции/ 

упражнения 

Преподавател Изпит Поправителни 

дати 

Ликвидационни 

дати 

часови интервал, зала, катедра, факултет 

01.02.07. 

Екологичен 

туризъм 

20/10 Доц. д-р Иван 

Килимперов 

   

01.02.09. Водни 

екосистеми и 

устойчиво 

природоползване 

20/10 Гл. ас. д-р Мария 

Чунчукова 

30.06.2020 

17-19 ч. 

дистанционно 

  



01.01.03. Екология 

на екосистемите и 

туризъм(разменене 

с доклад, с 

дисциплината 

01.02.08. Горски 

екосистеми и 

устойчиво 

природоползване) 

20/10 Проф. д-р Диана 

Кирин 

12.06.2020 

8.00-10.00 

дистанционно 

  

01.02.06.И. 

Състояние и 

контрол на 

околната среда в 

туристическата 

дестинация 

15/15 Доц. д-р Веселка 

Влахова 

17.06.2020 

10.00-12.00 

дистанционно 

  

01.02.09.И. 

Рекреационна 

екология 

15/15 Доц. д-р Екатерина 

Вълчева 

   

Държавен 

изпит 

08.09.2020 - 13.09.2020 г. 

 

 


