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Специалност Тютори                  За контакти 

e-mail 
 

     Кабинет 

„Индустриален 
мениджмънт" 

редовно 

гл. ас. д-р Албена 
Янакиева 

aly.yanakieva@abv.bg 219 ФОН  

„Индустриален 
мениджмънт" 
задочно и ОКС 

„Магистър“ 

ас. Петя Начева-
Георгиева 

petyamk@abv.bg 219 ФОН  

„Маркетинг" 
редовно и задочно  

І и ІІ курс 

доц. д-р Христина 
Михалева 

ch.michaleva@abv.bg    212 ФОН 

„Маркетинг"  
редовно и задочно  

ІІІ и ІV курс 

гл. ас. д-р Христо 
Георгиев 

hristo_g_g@abv.bg 
 

   212 ФОН 

„Туризъм" І курс 
редовно и задочно  

доц. д-р Захарий 
Дeчев 

prkrai_bs@abv.bg 
 

123Б ФОН 

„Туризъм" ІІ курс 
редовно и задочно 

доц. д-р Минчо 
Полименов 

mpolimenov@ 
gmail.com 

217 ФОН 

„Туризъм" ІІІ курс 
редовно и задочно 

доц. д-р Веселина 
Атанасова 

vesiatanasova1980@ 
abv.bg 

218 ФОН 

„Туризъм" ІV курс 
редовно и задочно 

доц. д-р Златина 
Караджова 

zlatina_karadjova@ 
abv.bg 

123Б ФОН 

„Стопанско управление” ,
ОКС „Бакалавър”, 

редовно ІІІ курс 
 задочно І и ІІ курс 

хон. ас. Красимира 
Миланова 

 

fon@btu.bg 
 

milanova.fon@gmail.com 

 
215 ФОН 

„Стопанско управление”, 
ОКС „Бакалавър”, 

редовно ІV курс 
 задочно ІІІ и ІV курс  

гл. ас. д-р Петко 
Янгьозов 

 
petkoiangiozov@abv.bg 

 
115-A ФОН 
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Специалност Тютори                  За контакти 
e-mail 

 
     Кабинет 

„Българска филология” 
 

гл. ас. д-р Илиана 
Иванова 

 

ivanova.phd@mail.bg 
 

234 ФОН 

Български език и история 
(БЕИ) І и ІІ курс 

„История и философия” 
(ИФ) І и ІІ курс 

 

ас. Светозар 
 Димитров 

 

svetozardimitroff@ 
gmail.com 

230 ФОН 

„История и философия” 
(ИФ) 

ОКС „Бакалавър” 
III и IV курс; 

„Български език и 
история” 

(БЕИ) III и IV курс 
ОКС „Магистър“  

„Иновации в 
обучението по 

история в 
средното училище 

ас. д-р Диана 
Папоян 

 
karenovnadiana@abv.bg 

 

 
121 ФОН 

Предучилищна и начална 
училищна педагогика 

(ПНУП) 
ОКС „Бакалавър”, 
редовно обучение 

доц. д-р Смилена 
Смилкова 

smilenads@abv.bg 319 ФОН 

Предучилищна и начална 
училищна педагогика 

(ПНУП) 
ОКС „Бакалавър”, 
задочно обучение 

ас. д-р Виктория 
Христова 

viktoaliq@abv.bg 229 ФОН 

Начална училищна 
педагогика с чужд 

език (НУПЧЕ) 
ОКС „Бакалавър”,   
редовно обучение 

доц. д-р Дечко  
Игнатов 

tiare64@abv.bg 21 ФОН 

Предучилищна 
педагогикa с чужд език 

(ПУПЧЕ) 
ОКС „Бакалавър”, 

редовно обучение 

проф. дпн Маргарита 
Терзиева 

mtterzieva@gmail.com 103 ФОН 
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Специалност Тютори                  За контакти 
e-mail 

 
     Кабинет 

Социална педагогика  
(СП)  ОКС „Бакалавър”,  

редовно обучение 

доц. д-р Елена  
Дичева 

di4_el@abv.bg 124 ФОН 

Социална педагогика 
(СП) ОКС „Бакалавър”, 

задочно обучение 
 

доц. д-р Мария 
Дишкова 

 
dishkova.maria@ 

gmail.сom 
235 ФОН 
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