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ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ  

И СОЦИАЛНИ НАУКИ 
 

 

Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием за учебната 
2017/2018 година по следните магистърски програми: 

„Бизнес администрация“  
„Бизнес комуникации и връзки с обществеността“ 

„Управление на човешките ресурси“ 

„Корпоративно управление“ 
 „Финансов мениджмънт“ 

„Бизнес психология“ 
„Международна търговия“ 
„Маркетинг“ 

„Застраховане“ 
„Счетоводство и анализ“ 
„Приложен политически анализ“ 

„Глобална политика, международна сигурност и управление на 
кризи“ 

„Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ 

„Икономическо моделиране и бизнес анализ“ 
„Бизнес икономика“ 
„Счетоводство“ 

„Финанси“ 

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на 
работещите студенти да посещават редовно учебните занятия. 

По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп 
до интернет и използване на факултетния сървър. 

Магистърските програми по направление Икономика са 
акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и 
акредитация с Протокол №28/17.09.2013 г. (изходящ номер на 
уведомителното писмо 1454/07.11.2013 г.) със срок на валидност 5 
години.  

Магистърските програми по направление Администрация и 
управление са акредитирани с решение на Националната агенция за 
оценяване и акредитация с Протокол №40/10.12.2014 г. (изходящ номер 
на уведомителното писмо 170/23.01.2015 г.) със срок на валидност 5 
години.  
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Магистърските програми по направление Политически науки са 
акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и 
акредитация с Протокол №16/17.07.2013 г. (изходящ номер на 
уведомителното писмо 983/26.07.2013 г.) със срок на валидност 5 
години.  

 „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  
2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 
Икономика и Администрация и управление 
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 
„бакалавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит 
ТАКСИ:  
1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 
3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоретични 
и приложни управленски знания и да формира у студентите 
професионални умения с широк спектър на приложение. Успешно 
завършилите програмата могат да заемат различни експертни и 
ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни 
трудови статути – наети по трудово правоотношение при работодател, 
работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др. 
Реализацията на целта се осигурява чрез качествената работа на 
професионален екип от висококвалифицирани специалисти.  

Основни академични курсове: 

 Бизнес планиране и контрол; 

 Управление на инвестициите; 

 Управленско счетоводство; 

 Управление на проекти. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Иванов. 
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„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ  

И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да даде необходимия обем 

знания по съвременни теории за комуникациите и бизнес кому-

никациите; за механизмите, техниките и практиките за проектиране на 

комуникации, разработване на рекламни стратегии и бизнес послания; за 

организация и управление на PR структури в бизнес организацията. 

Студентите ще се запознаят с организацията на работата на журна-

листите в печатните и електронните медии, както и с основните правила 

за правене на новини. 

Основни академични курсове: 
 Основи на комуникациите; 
 Връзки с обществеността; 
 Връзки с медиите; 
 Технология и техники на бизнес комуникациите; 
 PR и новите медии. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Велин Станев.  

„УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление  
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 
„бакалавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специа-
листи в областта на човешките ресурси както на макроикономическо 
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равнище, така и в рамките на отделни търговски дружества и орга-
низации. Придобитите знания и умения в рамките на програмата 
позволяват на успешно завършилите да заемат ръководни и експертни 
длъжности в структурите на пазара на труда, в дирекциите, отделите и 
звената по управление на персонала в предприятия и организации. 

Основни академични курсове: 
 Трудово и осигурително право; 
 Организационно поведение и методи за изследване; 
 Управление на човешкия капитал; 
 Системи за управление на човешките ресурси. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Желка Генова.  

„КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС „професионален 

бакалавър“ в професионалното направление Администрация и 

управление 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3200 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да се изгради основа от 
теоретични и приложни управленски знания и да се формират у 
студентите професионални умения с широк спектър на приложение. 
Успешно завършилите програмата могат да заемат различни експертни 
и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни 
трудови статути – наети по трудово правоотношение при работодател, 
работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др. 
Реализацията на целта се осигурява чрез качествената работа на 
професионален екип от висококвалифицирани специалисти. 

Основни академични курсове: 
 Стратегически мениджмънт; 
 Управление на качеството; 
 Бизнес планиране и контрол; 
 Предприемачество; 
 Управление на проекти; 
 Управление на инвестициите;  
 Управленско счетоводство. 
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Ръководител на програмата е проф. д-р Георги Кузманов. 

„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да създаде необходимата база от 

знания и да формира специализирани умения в областта на финансовия 

мениджмънт. Постигнатият резултат осигурява на обучаваните добри 

възможности за реализация като финансови мениджъри в 

производствени компании, инвестиционни дружества, фондове, 

търговски банки.  

Основни академични курсове: 

 Финансов анализ; 

 Капиталов пазар; 

 Международни финансови организации и политики; 

 Международни финанси; 

 Управление на инвестициите. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов. 
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„БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да изгради система от теоретични и 

приложни знания и да формира практически умения в областта на 

психологията и мениджмънта. Акцентът е поставен върху основните 

социално-психологични процеси в бизнес организациите. Програмата е 

предназначена за мениджъри, предприемачи, собственици на фирми, 

както и за тези, които желаят да развият уменията си в бизнес 

психологията. 

Основни академични курсове: 

Психология на управлението; 

Бизнес мениджмънт; 

Психологическо консултиране в организацията; 

Превенция и управление на професионалния стрес; 

Лидерство и работа в екип; 

Професионална психодиагностика, оценка и развитие на персонала. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Иванов. 
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„МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления  

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

 диплома за завършена ОКС „бакалавър“  

 държавен изпит по чужд език (английски, френски или немски език) 

или успешно издържан чуждоезиков тест (по английски, френски 

или немски език) 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да формира специализирани 

теоретико-приложни знания и умения за управление на класически и 

нетрадиционни външноикономически операции. Успешното 

завършване на програмата осигурява на обучаваните реални 

възможности за професионална реализация.  

Основни академични курсове: 

 Международно застраховане и международен транспорт на товари; 

 Международни финансови пазари; 

 Политики на ЕС; 

 Външнотърговска дейност. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Иванка Костова. 
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„МАРКЕТИНГ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления  

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоре-

тични и приложни маркетингови познания. В програмата акцентът се 

поставя върху интегрираните маркетингови комуникации, бранд 

мениджмънта, информационните системи и технологии в маркетинга, 

управлението на взаимоотношенията с клиенти, интернет технологиите 

за бизнес анализ в маркетинга, маркетинговата логистика, маркетин-

говия одит, международните пазари и цени. 

Завършилите магистърската програма „Маркетинг“ могат успешно 

да се реализират като експерти, ръководни кадри, аналитични спе-

циалисти в държавни, обществени и стопански организации.  

Основни академични курсове: 

 Интегрираните маркетингови комуникации; 

 Маркетинговият одит; 

 Бранд мениджмънт; 

 Интернет технологиите за бизнес анализ в маркетинга. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Теофана Димитрова. 
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„ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления  

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

 
Магистърската програма „Застраховане“ осигурява специализирано 

обучение по съвременните проблеми на мениджмънта на 
застрахователния бизнес. 

Завършилите я магистри могат да намерят успешна професионална 
реализация както в различните нива от управленската структура на 
застрахователните дружества, така и като застрахователни посредници. 
Изучаваните дисциплини са съобразени с последните теоретични 
разработки и установените добри практики в застрахователния бизнес. 

Тази програма представлява интерес и за всички, които желаят да 
се запознаят със съвременното състояние и тенденции в развитието на 
застраховането. 

В учебния план на магистърската програма „Застраховане“ са 
включени учебни дисциплини, даващи знания на студентите, които ще 
им позволят да се ориентират в сложните дейности и процеси на 
застрахователната дейност.  

Основни академични курсове: 
 Икономика на застраховането; 
 Финансов анализ; 
 Счетоводство и анализ на застраховането; 
 Мениджмънт на застрахователното дружество; 
 Застрахователни продукти; 
 Управление на риска в застрахователното дружество; 
 Застрахователна превенция. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов. 
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 „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления  

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да подготви висококвали-

фицирани специалисти за счетоводната практика с професионални 

умения да създават, обобщават и анализират адекватно счетоводната 

информация. Програмата е насочена към подготовка на обучаваните да 

решават относително сложни счетоводни казуси, да осмислят воде-

щите счетоводни практики на страните с развита пазарна демокрация, 

както и да вникват в спецификите на непрекъснато обогатяващите се 

международни счетоводни стандарти.  

Обучението предвижда изграждането на задълбочени познания в 

областта на счетоводното изследване на капитала и на тази база – 

умения да се анализират счетоводната и данъчната политика на 

държавата.  

Основни академични курсове: 

 Корпоративно счетоводство; 

 Счетоводство на бюджетните отчетни структури; 

 Банково счетоводство; 

 Международни счетоводни стандарти. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Йорданка Любецка. 

 

 

 



79 

 „ПРИЛОЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: политолог 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Основната цел на програмата е практически ориентираната 

подготовка на експерти в областта на публичната политика и 

политическия мениджмънт, способни да работят, както в държавния 

сектор, така и в бизнес структури и НПО. Завършилите магистърската 

програма ще притежават комплекс от компетенции, знания и умения, 

позволяващи им да провеждат самостоятелен приложен анализ и 

експертиза, да проектират решения и да осъществяват управленско 

въздействие в областта на взаимодействието с органите на държавната 

власт.  

Магистърската програма „Приложен политически анализ“ е 

насочена към формиране на компетенции, необходими на специалиста 

политолог за работа в сферата на политическата експертиза и 

аналитика. 

Основни академични курсове: 

 Политически процес; 

 Методология на приложния политически анализ; 

 Стратегически анализ на регионалните политики; 

 Избори и избирателни технологии; 

 Анализ на политическите конфликти в съвременната демокрация. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Драгомир Генов. 
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 „ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНА 

СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: политолог 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е подготовка на висококва-

лифицирани кадри, притежаващи фундаментални знания в областта на 

световните политически процеси, спецификата в икономическото 

развитие на регионите в света и възможностите за управление на 

потенциалните кризи между основните политически сили. Програмата 

е ориентирана преди всичко към тези политолози, социолози, 

историци, икономисти или филолози, които са решили да повишат 

своята конкурентоспособност и да задълбочат своя интелектуален 

капитал чрез разширяване на профила на своята бакалавърска 

подготовка по пътя на нейната „политизация“ и „икономизация“. 

Основни академични курсове: 

 Глобално лидерство; 

 Технологични пробиви и международна политика; 

 Сравнителен анализ на модерните политически системи; 

 Европейският съюз като глобална сила; 

 Близък изток: история, религии и цивилизации; 

 Стратегическата стабилност в началото на XXI век; 

 Външнополитически доктрини на Балканите. 

Ръководител на програмата е доц. д.н. Румен Кънчев. 
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„МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА  

СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 2400 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност 

и антитероризъм“ е актуална и търсена специалност в областта на 

националната сигурност за придобиването на квалификация, знания и 

умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, 

както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за 

противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в 

сектора за сигурност: промените във външната среда – терористични 

актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във 

вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция.  

В учебното съдържание се прави характеристика на управлението на 

системата за национална сигурност и отбрана, нейната подсистема за 

вътрешен ред и сигурност, на тероризма и терористичната дейност, както 

и на международните и националните системи за сигурност. Изясняват се 

организационните основи на системата за сигурност, очертава се 

управлението на антитерористичната дейност и на управлението при 

кризи.  

Основни академични курсове: 

 Мениджмънт на системата за национална сигурност и отбрана; 

 Тероризъм и активна сигурност; 

 Международни системи и организации за сигурност; 

 Избори и избирателни технологии; 

 Психология на криминалното и терористичното поведение; 

 Управление на риска в сферата на сигурността. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Станимир Кабаиванов. 
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„ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ  

И БИЗНЕС АНАЛИЗ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления 

Икономика и Администрация и управление 

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1600 лв. – за двусеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

3200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 800 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Икономическо моделиране и бизнес 

анализ“ подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на 

интелигентния анализ на данни и компютърното моделиране, 

компетентни да извършват управленска, консултантска и изследо-

вателска дейност. Програмата е проектирана и се осъществява в 

сътрудничество с фирми, работещи в областта на бизнес анализа и ERP 

системите. Завършилите магистърската програма „Икономическо 

моделиране и бизнес анализ“ ще придобият познания в области като 

управление на операциите, компютърно моделиране и прогнозиране на 

икономическите процеси, ERP и CRM системи, приложен анализ на 

икономическите данни и др.  

Основни академични курсове: 

 Изследване на операциите в икономиката;  

 Приложно моделиране и прогнозиране на икономически процеси; 

 Системи за единно планиране (ERP); 

 Информационна сигурност. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Станимир Кабаиванов. 
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„БИЗНЕС ИКОНОМИКА“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС 

„професионален бакалавър“ в професионалното направление 

Икономика 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3200 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоретични и 

приложни икономически знания и да формира у студентите професио-

нални умения за работа в различни икономически системи – бизнес 

организации, банкови и застрахователни институции, осигурителни и 

данъчни институции. Успешно завършилите програмата могат да заемат 

различни експертни и ръководни длъжности, да се реализират в различни 

трудови ситуации – наети по трудово правоотношение при работодател, 

работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др.  

Основни академични курсове: 

 Икономика на труда; 

 Цени и ценова политика; 

 Управление на проекти; 

 Конкурентоспособност на фирмата; 

 Търговска политика на Европейския съюз; 

 Управление на инвестициите. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Георги Кузманов. 
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„СЧЕТОВОДСТВО“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС 

„професионален бакалавър“ в професионалното направление 

Икономика 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3200 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Дипломираните студенти в магистърската програма 

„Счетоводство“ на базата на получените по време на обучението си 

задълбочени теоретични познания в областта на счетоводството, одита, 

международните и националните счетоводни стандарти и др. имат 

възможност да се реализират, заемайки престижни длъжности като 

счетоводители, главни счетоводители, финансови мениджъри, 

собственици и ръководители на счетоводни къщи, методолози в 

областта на счетоводството и финансово-стопанския анализ и други 

подобни.  

Основни академични курсове: 

 Корпоративно счетоводство; 

 Счетоводство на бюджетните отчетни структури; 

 Финансов контрол и одит; 

 Управленско счетоводство; 

 Данъци и данъчен контрол. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Йорданка Любецка. 
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„ФИНАНСИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС 

„професионален бакалавър“ в професионалното направление 

Икономика 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3200 лв. (по 800 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да създаде необходимата база 
от знания и да формира специализирани умения в областта на 
финансите. Постигнатият резултат осигурява на обучаваните добри 
възможности за реализация като финансови специалисти в търговски 
банки, производствени компании, инвестиционни дружества и 
фондове.  

Основни академични курсове: 
 Капиталов пазар; 
 Банково посредничество; 
 Техники на финансиране; 
 Финансов анализ; 
 Управление на инвестициите. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов. 


