
Специалност:

Дати ауд./с.з. ауд./с.з.

20.01.2020 г. 3 с.з.

21.01.2020 г. 3 с.з.

22.01.2020 г. 3 с.з.

23.01.2020 г. 3 с.з.

24.01.2020 г. 3 с.з.

25.01.2020 г. 3 с.з.

27.01.2020 г. 3 с.з.

28.01.2020 г. 3 с.з.

29.01.2020 г. 3 с.з.

30.01.2020 г. 3 с.з.

31.01.2020 г. 3 с.з.

01.02.2020 г. 3 с.з.

03.02.2020 г. 3 с.з.

Инославни изповедания /л/ 

Д.Алексиев 

Инославни изповедания /л/ 

Д.Алексиев 

Инославни изповедания /л+у/ 

Д.Алексиев 

Инославни изповедания /у/ 

Д.Алексиев до 17.45

Източноцърковно пеене / у/ проф. 

Папахронис от 10.00-13.00

Източноцърковно пеене /у/ 

проф.Папахронис  от-10.00  

Източноцърковно пеене /у/ 

проф.Папахронис  10.00 

Източноцърковно пеене /у/ 

проф.Папахронис  10.00 
Омилетика / л/ епископ Арсений 

Пастирско богословие /л/ ст.ик. д-

р Добромир Костов до 10.45
Омилетика / л/ епископ Арсений 

Църковна археология / л+у / 

доц.Топалилов                              

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

Църковна археология / у / 

доц.Топалилов                              

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

Източноцърковно пеене /у/ 

проф.Папахронис  от 10.00 

Християнско изкуство / л +у/ 

доц.Топалилов                             

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

преподавателя

Християнско изкуство /у/ 

доц.Топалилов                             

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

преподавателя
Църковна археология / л / 

доц.Топалилов                              

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

Църковна археология / л / 

доц.Топалилов                              

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

Пастирско богословие /л/ ст.ик. д-

р Добромир Костов

Пастирско богословие /л/ ст.ик. д-

р Добромир Костов

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”   

Православно богословие      ІV курс, ІI сем.        Задочно обучение

8.30-13.00 14.00-18.30
Християнско изкуство / л / 

доц.Топалилов                             

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

преподавателя

Християнско изкуство / л / 

доц.Топалилов                             

ще се вземат допълнително 

поради отсъствие на 

преподавателя



04.02.2020 г. 3 с.з.

05.02.2020 г. 3 с.з.

06.02.2020 г. 3 с.з.

07.02.2020 г. 3 с.з.

08.02.2020 г. 3 с.з.

10.02.2020 г. 3 с.з.

11.02.2020 г.

12.02.2020 г.

13.02.2020 г.

14.02.2020 г.

15.02.2020 г.

Преддипломна педагогическа 

практика д-р Р.Иванова

Преддипломна педагогическа 

практика д-р Р.Иванова

Нехристиянски религиозни 

учения /л/ Д.Алексиев

Нехристиянски религиозни 

учения /л/ Д.Алексиев

Нехристиянски религиозни 

учения /л+у/ Д.Алексиев

Нехристиянски религиозни 

учения /у/ Д.Алексиев до 17.45

Устройство и управление на БПЦ 

/л/ преп. Р. Чолаков от 9.00 ч.

Устройство и управление на БПЦ 

/л/ преп. Р. Чолаков

Устройство и управление на БПЦ 

/л+у/ преп. Р. Чолаков

Устройство и управление на БПЦ 

/у/ преп. Р. Чолаков

Преддипломна педагогическа 

практика д-р Р.Иванова по 

предварително уточнен график

Преддипломна педагогическа 

практика д-р Р.Иванова

Омилетика / л/ епископ Арсений Омилетика / л/ епископ Арсений 

Омилетика /у/ епископ Арсений Омилетика /у/ епископ Арсений 

Източноцърковно пеене / у/ проф. 

Папахронис от 10.00-13.00




