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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 

2020/2021 година по следните магистърски програми: 

„Бизнес администрация“ 

„Управление на човешките ресурси“ 

„Корпоративно управление“ 

„PR, реклама и медийна комуинкация“ 

„Финансов мениджмънт“ 

„Бизнес психология“ 

„Международна търговия“ 

„Маркетинг и продажби“ 

„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“ 

„Киберсигурност“ 

„Здравна икономика и политики“ 

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работе-

щите 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 акредити-

рани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с 

Протокол № 13/2.05.2018 г. със срок на валидност 6 години.  

Магистърските програми по направление Администрация и управ-

ление са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване 

и акредитация с Протокол № 40/10.12.2014 г. със срок на валидност 5 

години, в процес на акредитация. 
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Магистърските програми по направление Политически науки са акре-

дитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация 

с Протокол № 11/6.07.2015 г. със срок на валидност 5 години, в процес на 

акредитация. 

 

Магистърската програма по направление Национална сигурност има 

положително оценен проект с решение на Националната агенция за оце-

няване и акредитация с Протокол № 6/19.03.2018 г. със срок на валидност 

2 години, в процес на акредитация. 

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 „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит 

ТАКСИ:  

1564.45 лв. – за двусеместриалната програма (по 782.22 лв. на семестър) 

3128.90 лв. – за четирисеместриалната програма (по 782.22 лв. на семес-

тър) 

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоретични 

и приложни управленски знания и да формира у студентите професио-

нални умения с широк спектър на приложение. Успешно завършилите 

програмата могат да заемат различни експертни и ръководни длъж-

ности, да се реализират под формата на различни трудови статути – на-

ети по трудово правоотношение при работодател, работодатели, само-

наети, свободни професии, консултанти и др. Реализацията на целта се 

осигурява чрез качествената работа на професионален екип от високок-

валифицирани специалисти.  

Основни академични курсове: 

• Бизнес планиране и контрол; 

• Управление на инвестициите; 

• Управленско счетоводство; 
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• Управление на проекти. 

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Иванов. 

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 „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2346.66 лв. (по 782.22  лв. на семестър) 

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специа-
листи в областта на човешките ресурси както на макроикономическо рав-
нище, така и в рамките на отделни търговски дружества и организации. 
Придобитите знания и умения в рамките на програмата позволяват на ус-
пешно завършилите да заемат ръководни и експертни длъжности в струк-
турите 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: 3128.88 лв. (по 782.22   лв. на семестър) 
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Целта на магистърската програма е да се изгради основа от теоре-
тични и приложни управленски знания и да се формират у студентите 
професионални умения с широк спектър на приложение. Успешно за-
вършилите 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, са-
монаети, свободни професии, консултанти и др. Реализацията на целта 
се осигурява чрез качествената работа на професионален екип от висо-
коквалифицирани специалисти. 

Основни академични курсове: 

• Стратегически мениджмънт; 

• Управление на качеството; 

• Бизнес планиране и контрол; 

• Предприемачество; 

• Управление на проекти; 

• Управление на инвестициите;  

• Управленско счетоводство. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Ангел Димитров. 

PR, РЕКАМА И МЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

3 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от всички направления 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит 

ТАКСИ: 2346.66 лв. – по 782.22 лв. на семестър 

Целта на магистърската програма е да изгради стабилна основа от 

теоретични знания в областта на междуличностната и масовата убежда-

ваща комуникация и да формира в студентите практически умения с ши-

роко професионално приложение в рекламирането, общуването с 

медиите и взаимодействието с обществеността. Успешно завършилите 
програмата могат да заемат различни експертни и ръководни длъжности 

и да се реализират под формата на различни трудови статути, включи-

телно свободни професии и консултанти. Реализацията на целта се осъ-

ществява от висококвалифицирани специалисти.  
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Основни академични курсове: 

• Основи на масовата комуникация; 

• Теория и практика на PR; 

• Теория и практика на рекламата; 

• Имиджмейкърство; 

• Взаимоотношения с медиите; 

• Бизнес комуникация и преговори. 

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

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 „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

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; 

• Риск мениджмънт; 

• Международни финансови организации и политики; 

• Приложен анализ на финансови данни; 

• Бюджетиране и контрол на разходите. 

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 „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2346.66 лв. (по 782.22  лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да изгради система от теоретични и 
приложни знания и да формира практически умения в областта на психо-
логията и мениджмънта. Акцентът е поставен върху основните социално-
психологични процеси в бизнес организациите. Програмата е предназна-
чена 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. 

 

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 английски или успешно издържан чуждоезиков 

тест по английски. 
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ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

Целта на магистърската програма е да формира специализирани тео-
ретико-приложни знания и умения за управление на класически и нетра-
диционни външноикономически операции. Успешното завършване на 
програмата осигурява на обучаваните реални възможности за професио-
нална 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. 

 
 

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ  

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:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

Магистърската програма е насочена към формиране на системни зна-
ния и конкретни практически умения за интегриране на трудови дейности 
в областта на маркетинга и продажбите на организациите. Завършилите 
специалността могат да се реализират като: ръководители или зам.-ръко-
водители на отдели – „Маркетинг и продажби“, „Ключови клиенти“, 
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„Проучване на пазари“, „Покупки/продажби“, „Маркетинг и реклама“; 
специалисти и приложни специалисти в консултантски агенции, минис-
терства, общински дружества и др. организации от публичния и частния 
сектор.    

Основни академични курсове: 

• Маркетингов одит; 

• Бранд мениджмънт; 

• Дигитален маркетинг; 

• Управление на продажбите; 

• Управление на взаимоотношенията с клиенти; 

• Интегрирани маркетингови комуникации. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Теофана Димитрова. 

 

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 „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифици-

рани специалисти за счетоводната практика с професионални умения да 

създават, обобщават и анализират адекватно счетоводната информация. 

Програмата е насочена към подготовка на обучаваните да решават отно-

сително сложни счетоводни казуси, да осмислят водещите счетоводни 

практики на страните с развита пазарна демокрация, както и да вникват 

в спецификите на непрекъснато обогатяващите се международни счето-

водни стандарти.  
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Обучението предвижда изграждането на задълбочени познания в об-

ластта 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. 

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 „ба-

калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2812.68 лв. (по 937.56 лв. на семестър) 

Основната цел на програмата е практически ориентираната подго-

товка 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 при-

тежават 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 вза-

имодействието с органите на държавната власт.  

Магистърската програма „Приложен политически анализ“ е насо-

чена към формиране на компетенции, необходими на специалиста поли-

толог 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 „ба-

калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2812.68 лв. (по 937.56 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е подготовка на висококвалифи-

цирани кадри, притежаващи фундаментални знания в областта на све-

товните 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 конкурентоспособ-

ност и да увеличат своя интелектуален капитал чрез разширяване на 

профила на своята бакалавърска подготовка по пътя на нейната „поли-

тизация“ 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-р Горан Стойковски. 

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА  

СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Национална сигурност 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Експерт по сигурността 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-

калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 3418.50 лв. (по 1139.50лв. на семестър) 

Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и 

антитероризъм“ е актуална и търсена специалност в областта на нацио-

налната 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 противо-

действие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в сектора 

за сигурност: промените във външната среда – терористични актове, миг-

рационен 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 вът-

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

международните и националните системи за сигурност. Изясняват се орга-

низационните 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. 

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 
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

 

ТАКСИ:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

Магистърската програма „Икономическо моделиране и бизнес ана-

лиз“ подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на интели-
гентния анализ на данни и компютърното моделиране, компетентни да 
извършват управленска, консултантска и изследователска 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, ком-
пютърно 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. 

 

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 „професиона-

лен бакалавър“ в професионалното направление Икономика 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3173.24 лв. (по 793.31 лв. на семестър) 
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Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоретични 
и приложни икономически знания и да формира у студентите професи-
онални умения за работа в различни икономически системи – бизнес ор-
ганизации, банкови и застрахователни институции, осигурителни и да-
нъчни институции. Успешно завършилите програмата могат да заемат 
различни експертни и ръководни длъжности, да се реализират в раз-
лични трудови ситуации – наети по трудово правоотношение при рабо-
тодател, 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 доц. д-р Ангел Димитров. 

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 „професиона-

лен бакалавър“ в професионалното направление Икономика 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3173.24 лв. (по 793.31 лв. на семестър) 

Дипломираните студенти в магистърската програма „Счетоводство“ 
на базата на получените по време на обучението си задълбочени теоре-
тични познания в областта на счетоводството, одита, международните и 
националните счетоводни стандарти и др. имат възможност да се реали-
зират, заемайки престижни длъжности като счетоводители, главни сче-
товодители, финансови мениджъри, собственици и ръководители на 
счетоводни къщи, методолози в областта на счетоводството и финан-
сово-стопанския анализ и други подобни.  

Основни академични курсове: 

• Корпоративно счетоводство; 

• Счетоводство на бюджетните отчетни структури; 
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• Финансов контрол и одит; 

• Управленско счетоводство; 

• Данъци и данъчен контрол. 

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

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 „професиона-

лен бакалавър“ в професионалното направление Икономика 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСА: 3173.24 лв. (по 793.31 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, производс-
твени компании, инвестиционни дружества и фондове.  

Основни академични курсове: 

• Капиталов пазар; 

• Банков мениджмънт; 

• Финансов анализ; 

• Управление на инвестициите. 

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

КИБЕРСИГУРНОСТ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистър по киберсигурност 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  
ТАКСА: 2346.66 лв. (по 782.22  лв. на семестър) 
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Магистърската програма по „Киберсигурност“ осигурява на студен-
тите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвика-
телства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. 
Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение като оси-
гурява: изучаване на теми в области като мениджмънт на киберсигур-
ността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в 
частния и публичния сектор, приложение на информационните и кому-
никационни технологии в системите за сигурност. 

В магистърската програма „Киберсигурност“ се подготвят  специа-
листи в основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление 
на риска, изграждане  на  способности за киберсигурност, управление на 
човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберп-
рестъпления, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и 
сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. 
Програмата е насочена към бизнес организацията (фирма, корпорация) и 
държавните органи и институции, към защита на отделния индивид, на на-
ционалната и международна сигурност, както и развитието на междуна-
родно сътрудничество по проблемите на киберсигурността.  

Основни академични курсове: 

• Основи на киберсигурността 

• Активна киберсигурност 

• Управление на защитата на личните данни (GDPR) 

• Екосистеми за сигурност (CERT) 

• Социални мрежи и противодействие на онлайн дезинформацията и 

хибридните заплахи 

• Мрежова сигурност 

• Етично хакерство 

• Въведение в криптографията (Криптографска сигурност) 

• Управление на риска в сферата на сигурността и застраховане на ки-

бер активите 

• Одит на информационната сигурност – ISO 27001 

Ръководител на програмата е доц. д-р Алексей Петров 
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ЗДРАВНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКИ 

 

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 „ба-

калавър“ 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит  

ТАКСИ:  

1586.62 лв. – за двусеместриалната програма (по 793.31 лв. на семестър) 

3173.24 лв. – за четирисеместриалната програма (по 793.31  лв. на семес-

тър) 

Целта на програмата е да подготвя специалисти, които вземат 

управленски решения, разработват и управляват здравно-ико-

номически информационни системи и извършват икономи-

чески анализи, оценки и прогнози  за различни  модели в здра-

веопазването.  Придобитите знания и умения в рамките на прог-

рамата позволяват на успешно завършилите да заемат  ръко-

водни и ключови длъжности в публични и частни лечебни за-

ведения, в публични  и частни организации, свързани със здра-

веопазването, здравноосигурителните и застрахователни фон-

дове. 

Основни академични курсове: 

• Системи на здравеопазване; 

• Здравни политики и организации; 

• Инвестиции в здраве и здравеопазване; 

• Здравни финанси и застраховане; 

• Здравно осигуряване; 

• Приложна епидемиология 

Ръководител на програмата е проф. д-р Йордан Христос-
ков.  
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