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Уважаеми кандидат-магистри, 
 
Поздравявам ви за избора да учите в Университета за национално и све-

товно стопанство в годината, когато отбелязваме неговото първо академично 
столетие. Вече един век УНСС пази и развива своите славни традиции и 
остава верен на завета на своите основатели „Все напред към усъвършенст-
ване!“. 

Днес УНСС – най-старото и най-голямото висше икономическо училище 
в България и Югоизточна Европа - е авторитетна академична институция, 
която дава модерно образование на своите студенти, отговаря с достойнство 
и професионализъм на големите предизвикателства на нашето време. Пос-
ледният пример за това беше способността ни в условията на извънредно 
положение да преминем към онлайн обучение и да „преместим“ обучението 
на нашите 20 000 студенти от сградата ни в Студентския град в нов виртуа-
лен дом в Облака. Благодарение на Office 365 инфраструктура в домейна 
unwe.bg бяха интегрирани електронните профили на преподавателите и сту-
дентите на УНСС. По този начин за всяка отделна дисциплина за различните 
специалности бяха създадени отделни виртуални „аудитории“ в MS Teams, в 
които студентите и преподавателите се срещат посредством електронните си 
профили. 

Верни на традицията да отговаряме на потребностите на държавното уп-
равление и бизнеса, непрекъснато откриваме нови специалности и специали-
зации. През тази година можете да направите своя избор между повече от 80 
магистърски програми. 

УНСС е лидер сред висшите училища у нас, които дават на своите випус-
кници шанс за най-добри доходи. 97,5 на сто от завършващите УНСС се 
реализират успешно на пазара на труда. По данни на Националния осигури-
телен институт средният месечен облагаем доход на завършилите Икономи-
ка в УНСС през предходните 5  години е 1844 лв. Голяма част от тях са на 
високи позиции в публичната администрация и бизнеса. Държавните и част-
ните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична 
подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. В последно-
то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България УНСС 
беше отличен с приза „най-престижен университет в България“ според мне-
нието на работодателите. 

Ако станете студенти в УНСС, ще се обучавате по учебни програми и 
планове, отговарящи на най-новите образователни стандарти и практики в 
света и съобразени с динамиката на пазара на труда и изискванията на рабо-
тодателите; ще ви четат лекции едни от най-авторитетните преподаватели в 
България, които са и експерти на ключови позиции в практиката; ще имате 
достъп до световни бази данни в нашата университетска библиотека; ще 
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спортувате в един от най-добрите студентски спортни комплекси в страната; 
ще станете част от нашето голямо и влиятелно университетско семейство.  

 
Желая ви успех! 
На добър час! 
 
проф. д-р Димитър Димитров 
ректор на УНСС 
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Справочникът е предназначен за желаещите да кандидатстват и да се обуча-
ват в редовна или дистанционна форма в образователно-квалификационна 
степен „магистър“ в най-стария, най-големия и най-престижния бизнес уни-
верситет в България и Югоизточна Европа – Университета за национално и 
световно стопанство. Изданието съдържа информация за правилата за прием, 
графика за предварителните и редовните кандидатмагистърски кампании, 
специалностите/специализациите и условията за кандидатстване в тях, пра-
вилата за провеждане на конкурсните изпити, както и примерни въпроси за 
кандидатмагистърските тестове за икономисти и неикономисти и изисквани-
ята за кандидатмагистърските изпити под формата на есе.  

Кандидатстващите за обучение в магистърска степен в нашия универси-
тет трябва да имат предвид следното: 

• През учебната 2020/2021 г. в УНСС се провежда обучение в ОКС „ма-
гистър“ в редовна и дистанционна форма по широка гама от специал-
ности (magistri.unwe.bg). 

Повече информация за приема на документи, провеждането на редовните 
и предварителните конкурсни изпити и началото на учебната година можете 
да получите: 

• За редовна форма на обучение:  
 в отдел „Студенти – магистър“: 
- централното фоайе; 
- телефони: 02/8195-597 и 02/8195-546; 
- e-mail: priem.mag.red@unwe.bg 
• За дистанционна форма на обучение: 
 в Центъра за дистанционно обучение − София:  
- централното фоайе; 
- телефони: 02/8195-341, 02/8195-553 и 02/8195-343; 
- e-mail: dmag2@unwe.bg  
 в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково,  

бул. „България“ 168, Олга Георгиева,  
- телефони: 038/62-33-54 и 038/66-45-57;  
- e-mail: olga@unwe.bg 
• Подготвителни курсове се провеждат в отделение „Институт за след-

дипломна квалификация“ при УНСС – София, бул. „Климент Охридски“  
№ 2, Полина Никифорова,  

- телефони: 02/862-77-13 и 0888 000 237. 
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС) 
 
 

Началото 
УНСС е създаден преди 100 години - през 1920 г. - от 11 видни професо-

ри, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като 
Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН). 
Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, 
патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко 
чуждестранни академии на науките. 

През 1940 г. СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за фи-
нансови и административни науки, през 1952 г. – във Висш икономически 
институт „Карл Маркс“, а през 1995 г. с решение на Народното събрание  – 
в Университет за национално и световно стопанство. 

 
Днес 
В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетово-

ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, 
Международна икономика и политика, Приложна информатика и 
статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 катедри; 4 института; 32 
научноизследователски центъра и др. 

Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти.  
Университетът притежава система за управление на качеството на 

обучението, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт 
ISO 9001:2008. 

УНСС e с високи конкурентни позиции. Традиционно в уни-
верситета има най-много кандидат-студенти в сравнение с 

другите висши училища в страната. В него учат повече от 20 
хиляди студенти от страната и чужбина – най-много в сравнение с 

всички университети в страната, които се обучават в 43 

бакалавърски и повече от 80 магистърски специалности, както и 

повече от 500 български и чуждестранни докторанти.  
УНСС си сътрудничи с близо 160 университета и научноизсле-

дователски мрежи от цял свят, с които работи по съвместни ма-

гистърски програми и научноизследователски проекти, обмен на 

студенти и преподаватели и др.  
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В университета е въведена кредитна система, която осигурява 

възможност за мобилност на студентите както между отделните 

специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина. 
 
Мисия и визия 
УНСС вижда себе си в бъдещето като лидер сред висшите училища в 

Югоизточна Европа, провеждащи обучение на студенти и изследвания в 
областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и поли-
тиката. 

Университетът е призван да се утвърждава и развива като безспорна, 
уважавана и ценна територия на националното и европейското образовател-
но и изследователско пространство. Като се основава на своите добри дълго-
годишни традиции, УНСС е длъжен непрекъснато да обогатява и затвържда-
ва своя облик на динамично развиваща се, модерна българска и европейска 
образователна и изследователска институция. 

 
Лидер 
Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-

авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна 
Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите 
цели – университетът, както винаги от създаването си преди 100 години 
досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше 
образование, неделима част от европейското образователно и изследователс-
ко пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да по-
лучат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни 
услуги.  

През 2017 г. УНСС за трети път (след 2006 г.) получи от Националната 
агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка 
за следващите шест години сред всички български университети. С най-
висока оценка сред висшите училища в страната са и професионалните нап-
равления в университета. УНСС е лидер и в класацията на професионалните 
направления на висшите училища у нас, които дават на своите випускници 
шанс за най-добри доходи. По данни на Националния осигурителен институт 
97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма 
част от неговите випускници са на високи позиции в публичната админист-
рация и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата 
на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на 
неговите възпитаници. 

 
Випускници  
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От създаването си преди един век досега преподаватели и възпитаници 
на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери (само през последните 
години министър-председатели на България са шестима негови випускници, 
в т.ч. първата жена премиер), министри, депутати, политици, първият бъл-
гарски еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият 
българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият 
българин генерален директор на Евростат, посланици, представители на 
страната ни в авторитетни международни организации, кметове, обществе-
ници, бизнесмени, банкери и др. Техните имена са изписани на Стената на 
славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС в държавния елит на Бъл-
гария“ в сградата на университета. 

 
Общият ни дом  
В сградата на УНСС, чиято разгърната застроена площ е 41 хил. кв. м, 

има 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, аула 
„Максима“ и зала „Тържествена“, в които на академични церемонии абсол-
вентите получават своите дипломи, модерни конферентни и научни зали, 
библиотека със 100 компютърни места с безплатен достъп до интернет и 
електронна библиотека, първият в България университетски Център за цело-
годишен прием на документи, единственият по рода си в страната Тестови 
център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити 
с 200 компютъра, Издателски комплекс, книжарница, банков клон и др. 
Университетът има общежития за 5000 студенти и два студентски стола.  

 
Електронизация 
УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация 

на учебната, научноизследователската и административната дейност. През 
2017 г. студентите от УНСС станаха първите в страната, които получиха 
електронни студентски книжки. Веднага след записването в първи курс за 
всеки студент се генерира служебна електронна поща, която той може да 
ползва през целия си живот. 

По време на извънредното положение УНСС беше първият български 
университет, в който огромен брой студенти - 20 хиляди - се обучаваха он-
лайн в MS Teams.  

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна 
информация по всички интересуващи ги въпроси, вкл. и за отделните специал-
ности (magistri.unwe.bg). На кандидат-магистрите е осигурено пълно елект-
ронно административно обслужване с възможност и за мобилен достъп от 
смарттелефони и/или таблети.   
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Кариерно развитие 
От 2002 г. в УНСС функционира първият и единствен в България Меж-

дууниверситетски център за развитие на кариерата, който разполага с ин-
формационно-консултантско звено, специализирано звено за практическо 
обучение и звено за връзки и сътрудничество. Центърът подпомага професи-
оналното ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реа-
лизацията на студентите. Ако се регистрират, те получават ежеседмично 
бюлетин с информация за работни и стажантски позиции, практики, конкур-
си, стипендии, младежки обмени, програми и друга полезна информация.  

УНСС си партнира с 90 държавни институции, бизнес структури и неп-
равителствени организации, както и с всички национално представителни 
работодателски организации.  

Всяка година в университета се провеждат Дни на кариерата в УНСС и 
Кариери УНСС, по време на които студентите се срещат с представители на 
държавни институции и бизнес структури, от които получават актуална ин-
формация за стажантски практики, работни позиции, практическо обучение 
и др.  

 
Мобилност 
Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели 

подпомага, организира и координира участието на студентите в междунаро-
ден обмен по програма „Еразъм+“, като им предоставя възможност да след-
ват един или два семестъра в университети от 31 европейски страни. Мобил-
ността се осъществява на основата на сключени двустранни споразумения за 
обмен на студенти между УНСС и университети от европейски страни, кои-
то притежават университетската харта „Еразъм+“. За стимулиране на двуст-
ранния обмен се предоставя финансова помощ (грант), а участието се осигу-
рява чрез подписване на договор за мобилност. Право на участие имат всич-
ки студенти в УНСС, които имат успех не по-нисък от много добър 4,50 и 
владеят отлично чуждия език, на който ще се извършва обучението им в 
приемащия университет.  

 
Университетски спорт 
Спортният център „Бонсист“, който се намира в непосредствена близост 

до УНСС, е най-модерният  университетски спортен комплекс в България, 
който разполага с игрални и рехабилитационни зали, тенискортове, игрища. 
Студентите с изявени спортни постижения се включват в представителните 
отбори на УНСС (по баскетбол, волейбол, футбол, плуване, тенис на корт, 
тенис на маса, лека атлетика, аеробика, шахмат, спортно катерене, карате, 
джудо, кикбокс), които участват в държавни студентски първенства, репуб-
ликански първенства и представят университета в европейски турнири. 
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Студентски съвет  
Студентският съвет (СС) при УНСС е създаден през 1991 г. и е единстве-

ният законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обуча-
ващите се в университета. Съставът на СС е от 55 членове, Студентски се-
нат, секретар и председател, представители на студентите и докторантите в 
Общото събрание на университета. Членове на СС са студенти и докторанти 
от всички професионални направления от осемте факултета на УНСС, които 
участват активно и в постоянни и временно действащи комисии – по соци-
ални и битови въпроси на учащите, по стипендии, по награди и помощи и др. 

Студентският съвет е инициатор и организатор на много научни, култур-
ни, международни и спортни прояви: като: Младежкия икономически фо-
рум, конкурса „Студент на годината“, Спортен турнир на УНСС, Кариера 
УНСС, екологични инициативи, акции за кръводаряване, благотворителни 
кампании и др.  

 

ПРЕДИМСТВА НА МАГИСТРАТУРАТА В УНСС 

 многообразие от над 80 утвърдени и модерни специалности и специа-
лизации от пет професионални направления − „Икономика“, „Адми-
нистрация и управление“, „Обществени комуникации и информаци-
онни науки“, „Политически науки“ и „Социология, антропология и 
науки за културата“, които са разпознаваеми и търсени от бизнеса и 
публичния сектор; 

 изключително успешна реализация на нашите випускници, които фор-
мират елита на нацията;  

 висококвалифицирани преподаватели и изтъкнати изследователи, кои-
то заемат престижни управленски и експертни позиции в държавното 
управление, стопанския и неправителствения сектор, в авторитетни 
международни организации и др.; 

 практическа насоченост на обучението; 
 съвременни учебни плановe, програми и методи на преподаване, кои-

то съответстват на световните образователни стандарти;  
 модерна учебна база и средства за обучение, богати библиотечни 

фондове, електронни бази данни от цял свят и др.;  
 онлайн обучение  

 
Редовна форма на обучение 
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 висококвалифицирани преподаватели и изявени гост-лектори от прак-
тиката; 

 богати библиотечни фондове и електронни ресурси; 
 съвременна материално-техническа база; 
 разнообразни извънаудиторни форми. 

 
 
Дистанционна форма на обучение 
 подходяща за студенти, които работят, отглеждат децата си, живеят в 

отдалечени населени места; 
 комбинация от присъствени занятия (в събота и неделя) и само-

стоятелна подготовка с електронни учебници и учебни материали, ба-
зирани в специална интернет платформа с високоскоростен достъп; 

 традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в меж-
дународни и национални  образователни проекти; 

 равнопоставена на редовната форма по съдържанието на учебните 
планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. 
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ПРАВИЛНИК  
 

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“  

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО  
СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този Правилник се уреждат условията и редът за прием на 
студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ в Универси-
тета за национално и световно стопанство. 

(2) Условията и редът за прием в магистърска степен на обучение се рег-
ламентират в съответствие със: 

1. Закона за висшето образование; 
2.  Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 

висшите училища на Република България; 
3.  Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанцион-

на форма на обучение във висшите училища; 
4.  Правилника за дейността на УНСС; 
5.  Правилника за учебната дейност на УНСС; 
6.  Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно 

обучение на УНСС. 
Чл. 2. Обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“: 
1. се осъществява по области и професионални направления на висшето 

образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготов-
ка, съчетана с профилиране в определена специалност; 

2. се организира за обучение на лица, завършили висше образование с 
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, 
„бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение пет години); 

3. е със срок на обучение, не по-малък от една година (два семестъра) – 
за завършилите степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обу-
чение пет години); 

4. е със срок на обучение две години (четири семестъра) – за завършилите 
степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление; 

5. осигурява придобиването на кредити съгласно учебния план; 
6. завършва с изпълнението на всички задължения по учебен план и за-

щита на дипломна работа; 
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7. се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификаци-
онна степен „магистър“.  

Чл. 3. Приемът на български граждани за обучение в образователно-ква-
лификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи 
и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест или есе (за 
отделни специалности) в рамките на ежегодно утвърждавани бройки. 

Чл. 4. (1) В образователно-квалификационна степен „магистър“ българ-
ските граждани се обучават по държавна поръчка и срещу заплащане.  

(2) Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за 
завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.  

(3) Университетът извършва обучение срещу заплащане само по профе-
сионалните направления и специалностите, които са получили при акреди-
тацията оценка от 8 до 10, в съответствие с нормативните изисквания.  

(4) Семестриалните такси за обучение по специалности се утвърждават от 
Академичния съвет. 

Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ се организира в редовна, дистанционна и индивидуална форма, по дър-
жавна поръчка и срещу заплащане. 

(2) За държавната поръчка в специалности в двусеместриален срок на 
обучение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от 
акредитирани висши училища, съгласно условията в Приложение 3. За обу-
чение по държавна поръчка в двусеместриалните специалности не се изисква 
минимален успех от дипломата за завършено висше образование. 

(3) За държавната поръчка в специалности с трисеместриален срок на 
обучение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от 
акредитирани висши училища, съгласно условията в Приложение 3. Правото 
да се обучават по държавна поръчка в тези специалности имат лица, чийто 
успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не е по-
нисък от „добър“. Приетите студенти заплащат такса за първи и втори се-
местър както при държавно субсидираното обучение, а за трети семестър – 
като за платена форма по съответната специалност с трисеместриален срок 
на обучение.  

(4) Кандидатстването за държавна поръчка става само през първия (зим-
ния) семестър на учебната година. Всяко лице може да се обучава по дър-
жавна поръчка само еднократно по една специалност независимо от броя на 
специалностите, придобити от него в образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“.  

(5) Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в об-
разователно-квалификационна степен „магистър“ по държавна поръчка (вкл. 



15 

5-годишен срок на обучение, след завършено средно образование) независи-
мо от висшето училище, нямат право да кандидатстват за държавна поръчка. 

(6) Местата по държавна поръчка са за редовна форма на обучение.  
Чл. 6. (1) Дистанционното обучение се организира от Центъра за дистан-

ционно обучение при УНСС. 
(2) Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен 

„магистър“ е срещу заплащане. 
(3) За завършилите степен „професионален бакалавър“ обучението в об-

разователно-квалификационна степен „магистър“ е в дистанционна форма, 
осъществява се в РЦДО – Хасково, и е само срещу заплащане. 

Чл. 7. Приемът за обучение срещу заплащане в образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма (септемврийс-
ки и януарски прием), е за кандидати, които са завършили: 

1. същата специалност в образователно-квалификационна степен „бака-
лавър“ в УНСС (по първа или втора специалност) или в други акредитирани 
висши училища; 

2. специалност, различна от тази, за която се кандидатства в магистърска сте-
пен, но от същото професионално направление в образователно-квалифика-
ционна степен „бакалавър“ в УНСС или в други акредитирани висши училища; 

3. специалност от различни професионални направления в образовател-
но-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обуче-
ние пет години) в УНСС или в други акредитирани висши училища; 

4. кандидатите, завършили степен „професионален бакалавър“, могат да 
се обучават само в специалност от същото професионално направление.  

Чл. 8. (1) Лицата, които кандидатстват само за обучение срещу заплаща-
не – редовна и дистанционна форма, се класират по низходящ ред на състе-
зателния бал, по реда на специалностите, посочени от тях при кандидатства-
нето. 

(2) Броят на студентите, които могат да бъдат приети по този начин, се 
определя от броя на утвърдените за прием места по съответната специалност 
и от капацитета за съответното професионално направление. 

(3) Минималният брой класирани магистри в дадена специалност в 
УНСС, необходим за разкриване на обучение, е 12 души за двусеместриално 
обучение, 15 души за трисеместриално обучение и 15 души за четирисемест-
риално обучение. 

(4)  Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по 
реда на специалности, посочени от тях при кандидатстването.  

Чл. 9. (1) Кандидат-студентите за магистърска степен имат право да кан-
дидатстват едновременно за:  

1. специалност/и по държавна поръчка в редовна форма на обучение съг-
ласно условията в Приложение 3; 
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2. специалности срещу заплащане в редовна и дистанционна форма на 
обучение съгласно условията в Приложение 3; 

3. специалности срещу заплащане в индивидуална форма на обучение 
съгласно условията в Приложение 3; 

(2) Кандидат-студентите за магистърска степен – след придобита ОКС 
„професионален бакалавър“, могат да кандидатстват за специалности от 
направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ в дистанционна 
форма на обучение в РЦДО – Хасково; 

 (3) Студентите, които възстановяват студентските си права, се записват в 
същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане. 

Чл. 10. За студенти се приемат и следните кандидат-студенти,  участвали 
в конкурса: 

1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; 
военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, 
навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; 
близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професио-
нално направление и висше училище и единият от тях е приет след оконча-
телното класиране при наличие на незаети места. 

Чл. 11. (1) Обучението на студентите в ОКС „магистър“ в редовна, дис-
танционна и индивидуална форма се осъществява от катедрите към съответ-
ните факултети на УНСС. 

(2) Обучението на студентите в специалностите „Интелектуална собстве-
ност и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Инте-
лектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и 
бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в култура-
та“ се осъществява от Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. 

(3) Обучението на студентите в специалностите „Предприемачество“ със 
специализация „Бизнес предприемачество“ и „Предприемачество“ със спе-
циализация „Фамилно предприемачество“ се осъществява от Института по 
предприемачество на УНСС. 

Чл. 12. (1) Студентите в ОКС „магистър“ имат право да се обучават по 
втора (нова) специалност в различна от първата специалност форма на обу-
чение. Обучението по втората (новата) специалност е срещу заплащане въз 
основа на конкурс по документи. В този случай трябва да са изпълнени 
следните условия: 

1. да има разкрито обучение по желаната специалност и със съответната 
продължителност; 

2. студентът да е завършил най-малко един семестър; 
3. средният успех от дипломата за завършено предходно образование да 

е не по-нисък от „добър“; 
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4. средният успех от следването в ОКС „магистър“ до момента да не е 
по-нисък от „добър“; 

5. кандидатите да отговарят на условията за прием в съответната втора 
(нова) специалност съгласно Приложение 3; 

6. ако втората специалност е с обучение на английски език, кандидатите 
трябва да удостоверят нивото на владеене на езика с документ или да 
се явят на изпит – тест по английски език.  

(2) Кандидатстването за втора (нова) специалност става въз основа на за-
явление до ректора на УНСС, което се подава в сроковете за редовен и до-
пълнителен прием в ОКС „магистър“ за зимен и летен семестър. Записването 
във втора (нова) специалност става със заповед на ректора.  

(3) Студентите, които се обучават по втора (нова) специалност, не могат 
да се обучават в съкратени срокове по първата и/или втората специалност.  

Чл. 13. Условията за прием в образователно-квалификационна степен 
„магистър“ се обявяват ежегодно чрез: 

1. кандидатстудентския справочник; 
2. интернет страницата на Университета; 
3. медиите и други способи за информиране. 

Глава втора 
 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 14. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да 
кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификаци-
онна степен „магистър“ български граждани, лица с двойно гражданство, 
едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение 
не по-малко от пет години). 

(2) При условията и по реда за прием на български граждани могат да 
кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ и граждани от страните – членки на Европейския 
съюз и на Европейското икономическо пространство. 

Чл. 15. (1) Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за дър-
жавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Републи-
ка България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и 
да се обучават в УНСС в образователно-квалификационна степен „магистър“: 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, на-
учен и културен обмен; 

2. съгласно актове на Министерския съвет; 
3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование. 
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(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при 
условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища 
на Република България, ако: 

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 
България; 

2. имат статут на бежанци; 
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление  

№ 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образо-
вателна дейност сред българите в чужбина. 

(3) Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 
и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условия-
та и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 
и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във 
висшите училища на Република България. 

Чл. 16. (1) Приемът за всички специалности в образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или 
полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест или есе (за от-
делни специалности).  

(2) За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса, определена 
от Министерския съвет. Такава такса не се заплаща за участие в първата 
предварителна електронна сесия. При кандидатстване само по документи 
също се заплаща такса за кандидатстване. 

(3) Кандидат-студентите за специалностите „Международен бизнес с 
преподаване на английски език“, „Международен бизнес с преподаване на 
английски език“ (дуална магистърска програма), „Дигитален маркетинг с 
преподаване на английски език“,  „Икономика на отбраната и сигурността“ 
със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език, 
„Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство, 
финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“, „Вътрешен 
одит с преподаване на английски език“ и „Управление на веригата на дос-
тавките с преподаване на английски език“ е необходимо да владеят английски 
език. 

Глава трета 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 17. (1) В срока, посочен в Приложения 1 и 2, кандидат-студентите за 
образователно-квалификационна степен „магистър“ подават следните доку-
менти: 

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 
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2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от 
него). 

Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване 
с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксероко-
пието не се връща на кандидата. 

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение 
или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от 
следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или 
магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност и про-
фесионално направление и година на дипломиране. Посочените документи 
се предоставят в оригинал. 

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завър-
шената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в 
УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на услови-
ята за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за приз-
наване и трансфер на кредити въз основа на приложението към дипломата 
или академичната справка. 

3. Кандидат-студентите за специалностите „Международен бизнес с 
преподаване на английски език“, „Международен бизнес с преподава-
не на английски език“ (дуална магистърска програма), „Дигитален 
маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбрана-
та и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ с препода-
ване на английски език, „Финанси и счетоводство с преподаване на 
английски език“, „Счетоводство, финансов контрол и финанси с пре-
подаване на английски език“, „Вътрешен одит с преподаване на анг-
лийски език“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване 
на английски език“, е необходимо да предоставят документ, удостове-
ряващ владеенето на чужд език, съгласно условията в Приложение 3. 
При липса на документ кандидатите за специалностите с преподаване 
на английски език се явяват на изпит – тест по английски език.  

4. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска сте-
пен в УНСС). 

5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 
70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци на възраст 
до 26 години, навършени в годината на кандидатстването; лица, на 
възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълноле-
тие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на 
детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от рези-
дентен тип или специализирана институция, майки с три и повече де-
ца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също 
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висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятел-
ства (оригинал и ксерокопие). 

6. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните 
работи на Република България – лична карта или международен пас-
порт, които след проверката се връщат на кандидат-студента. 

7. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс 
за магистърска степен (не се представя от кандидати, които участват в 
конкурса само с оценка от предварителните сесия) – внася се по бан-
ков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата смет-
ка на УНСС – Приложение 6. 

8. Кандидат-студенти, завършили ОКС „професионален бакалaвър“, по-
дават документи за кандидатстване само в РЦДО – Хасково. 

(2) От такса се освобождават:  
а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, 

представили решение на ТЕЛК; 
б) военноинвалиди и военнопострадали – при представяне на документ за 

инвалидност; 
в) кръгли сираци на възраст до 26 години – при представяне на акт за 

раждане и акт за смърт на родителите; 
г) майки с три и повече деца – при представяне на акт за раждане на де-

цата и лична карта; 
д) лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на 

пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на 
детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен 
тип или специализирана институция. 

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа 
на оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства. 

Чл. 18. Завършилите в чуждестранни висши училища: 
(1) Представят следните документи: 
а) Заявление (по образец); 
б) Диплома за завършено висше образование, приложението към нея и 

европейско дипломно приложение (ако притежават такова) – в оригинал и 
нотариално заверено копие; 

в) Документ за самоличност, който след проверката се връща на канди-
дат-студента, и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, 
ако е налице такава; 

г) Документ за внесена административна такса. 
Дипломата за висше образование и приложението към нея, издадени от 

висшите училища извън страните – членки на Европейския съюз, и страните 
по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето 
образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отгова-
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рят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международ-
ни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за 
премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични 
актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.). При липса на такива разпоредби признаването 
става по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и 
други книжа. 

Дипломата за висше образование и приложението към нея, с изключение 
на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в 
страните – членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за 
признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в ев-
ропейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език 
от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за лега-
лизациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС 
№ 184 от 1958 г. 

(2) В срок до края на юни (за записване от зимен семестър) или до края 
на октомври (за записване от летен семестър) документите се подават в Уни-
верситета за национално и световно стопанство. Те могат да бъдат подадени 
лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално завере-
но пълномощно в оригинал. Документите се подават: 

а) за български граждани и граждани на страни от Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство – в Центъра за прием на докумен-
ти на УНСС. 

б) за граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското ико-
номическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложе-
ния към дипломите“ на УНСС. 

(3) След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги под-
готвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел 
установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и автен-
тичността на дипломата за висше образование. 

(4) След получаването на отговор от Националния център за информация 
и документация депозираните документи, отговарящи на изискванията, се 
разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС. 

(5) Ректорът, взема решение, за признаване на висше образование, при-
добито в чужбина, с цел продължаване на обучението в УНСС въз основа на 
доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и за-
вършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС. 

(6) В случай че висшето образование на заявителя вече е било признато 
по реда на чл. 6, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за признаване 
на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуж-
дестранни висши училища от Националния център за информация и доку-
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ментация (НАЦИД), към документите по т. 1 се представя и издаденото от 
НАЦИД удостоверение. В тези случаи не се внася административна такса.  

Чл. 19. Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, 
които не отговарят на условията за кандидатстване. 

Чл. 20. Попълването и подаването на документите се извършват лично от 
кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на преносителя, 
което става неразделна част от документите за кандидатстване. 

Чл. 21. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са 
приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и 
четливо. 

Чл. 22. При подаване на документите кандидат-студента получава ком-
пютърна разпечатка с входящ номер и друга информация свързана с канди-
датстването.  

Чл. 23. Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи. 
Чл. 24. Документи, изпратени по пощата, не се приемат. 

Глава четвърта 
 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Чл. 25. (1) Кандидат-студентите в ОКС „магистър“, завършили образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на 
обучение пет години след средно образование), имат възможност да положат 
състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест или есе (за 
определени специалности). Кандидатмагистърският тест се провежда по 
време на предварителни и редовни сесии.  

 (2) Състезателният изпит е в електронен формат.  
 (3) За специалностите „Международни отношения: международна пуб-

лична администрация“ и „Национална сигурност“ кандидатите се явяват по 
избор на тест или есе по тема от международните отношения. 

 (4) За специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчес-
ки индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и 
бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация 
„Интелектуална собственост и бизнес в културата“ кандидатите се явяват по 
избор на тест или есе по интелектуална собственост, творчески индустрии и 
бизнес. 

(5) За специалностите „Международен бизнес с преподаване на английс-
ки език“, „Международен бизнес с преподаване на английски език“ (дуална 
магистърска програма), „Дигитален маркетинг с преподаване на английски 
език“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена 
сигурност“ с преподаване на английски език, „Финанси и счетоводство с 
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преподаване на английски език“, „Счетоводство, финансов контрол и финан-
си с преподаване на английски език“,“Вътрешен одит с преподаване на анг-
лийски език“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на 
английски език“ кандидат-студентите се явяват по избор на тест (за иконо-
мисти или неикономисти, на български език) или есе по определена тема на 
английски език. 

(6) Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски 
език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене на английски 
език, полагат и изпит – тест по английски език. Изпитът по английски език е 
електронен и се провежда на редовната сесия.  

(7) Кандидатмагистърският конкурс за кандидати, завършили ОКС „про-
фесионален бакалавър“, е по документи. 

(8) Графиците на кандидатмагистърския прием за зимен и за летен семес-
тър са поместени в Приложения 1 и 2. 

Чл. 26. (1) В случай на кандидатстване с конкурсен изпит кандидат-
студентите в образователно-квалификационна степен „магистър“ полагат 
електронен кандидатмагистърски изпит. 

 (2) Кандидат-студентите са задължени да се явят в съответната зала не 
по-късно от половин час преди обявеното начало на изпита. Същите задъл-
жително носят със себе си компютърната разпечатка, получена при подава-
нето на документите, както и документ за самоличност – лична карта. 

Чл. 27. (1). Електронният кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) се провежда 
само на компютри. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се гене-
рира индивидуална съвкупност от въпроси. ЕКМТ се провежда в ден и час, 
определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при по-
даване на документите за кандидатстване. 

(3) Кандидатите, завършили специалности от направление „Икономика“, 
полагат електронен тест за икономисти. Кандидатмагистърският електронен 
тест за завършилите специалности от направление „Икономика“ включва 
въпроси от шест фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакала-
върска степен: „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Основи на право-
то“, „Основи на финансите“, „Основи на счетоводството“ и „Статистика“. 

(4) При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички 
учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образовател-
но-квалификационна степен „бакалавър“ по изброените фундаментални 
учебни дисциплини. 

Чл. 28. Завършилите специалности от други професионални направления 
полагат приемен кандидатмагистърски изпит за неикономисти, включващ 
въпроси, проверяващи общата им икономическа култура.  

Чл. 29. (1) Кандидатмагистърският електронен тест: 
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1. се състои изцяло от „закрити“ въпроси, като за всеки въпрос са дадени 
5 възможни отговора, един от които е верен, а останалите четири са 
грешни; 

2. за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири 
точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор 
или при отбелязани повече от един верни отговори се присъждат нула 
точки; 

3. подробно указание за провеждането на кандидатмагистърския тест е 
дадено в Приложения 4. 
(2) Кадидатмагистърското есе: 

1.  се подготвя в електронен формат от кандидат студента и се изпраща     
по електронен път на priem.unwe.bg в срока указан в приложение 1. 

2. Подробно указание за разработването на кандидатмагистърското есе е 
дадено в Приложение 5. 

Чл. 30. Продължителността на работата върху конкурсните изпити е: 
1. кандидатмагистърски електронен тест  - 60 минути; 
2. електронен изпит по английски език – 90 минути. 
Чл. 31. Състезателните изпити са анонимни. 
Чл. 32. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на 

материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указани-
ята за попълване на електронния тест и за разработването на есе в електро-
нен формат, работата на кандидата се анулира от съответната комисия.  

Чл. 33. (1) По време на конкурсния изпит се забраняват внасянето и пол-
зването на мобилни телефони или друга съобщителна техника от страна на 
кандидатите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира. 

(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват внесената съобщи-
телна техника и оставените вещи. 

Чл. 34. Резултатите от състезателния изпит се признават за участие в кла-
сирането за съответната учебната година с начало зимен или летен семестър. 

Глава пета 
 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ  
 И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

Чл. 35. (1) Проверката на резултатите от кандидатстудентските конкурс-
ни изпити се извършват от комисии, назначени със заповед на ректора.  

(2) Оценката е по шестобалната система и се формира по критерии, опре-
делени от комисията по проверката.  

(3) Резултатите от състезателните изпити са окончателни и не подлежат 
на преразглеждане. 
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(4) Изпитите от кандидатмагистърския тест – предварителна и редов-
на сесия, както и изпитите под формата на есе в електронен формат са 
равнопоставени, като при образуването на състезателния бал се зачита 
по-високата оценка.  
Чл. 36. (1) Резултатите от кандидатстудентските изпити се обявяват съг-

ласно графика на кандидатстудентската кампания (вж. Приложения 1 и 2) на 
интернет адрес: www.unwe.bg  

(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от кон-
курсните изпити и класирането. 

Глава шеста 
 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

Чл. 37. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специ-
алности се образува като сума от следните оценки: 

1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование; 
2. оценката от държавния изпит по специалността или оценката от кон-

курсния изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности 
- най-високата оценка).  

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са впи-
сани, повече от една оценка от държавен изпит по специалността, за балооб-
разуваща оценка по т.2 от настоящата алинея, се счита средната оценка от 
държавните изпити по специалността. 

(2) За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, 
кандидатите се допускат до класиране  при едно от условията:  

1. успешно положен приемен изпит по английски език; 
2. успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език; 
3. успешно положен държавен  изпит по английски език от дипло-

мата за завършено висше образование; 
4. Завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в 

общообразователно училище или университет с интензивно изу-
чаване на английски език;  

5. Сертификат за владеене на английски език, съответстващ мини-
мум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за 
езици. 

Получената положителна оценка на теста по английски език не е балообра-
зуваща. При получена слаба оценка на изпита – тест по английски език, кан-
дидат -студентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване 
на английски език. 

http://www.unwe.acad.bg.%D0%B8/
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Чл. 38. Кандидат-студентите за магистърска степен не образуват състеза-
телен бал и не участват в класирането, когато не са подали документи с оп-
ределените срокове. 

Глава седма 
 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

Чл. 39. (1) В класирането участват само кандидатите, които имат форми-
ран състезателен бал. 

(2) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посо-
чените от кандидат-студентите в състезателната карта специалности/специа-
лизации и форми на обучение. 

(3) При класирането се спазва последователността на шифрите на специ-
алностите, посочени от кандидата (а не тяхното словесно описание). При 
допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. 

(4) Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение, 
които не са посочени в състезателната карта. 

Чл. 40. (1) Класирането за обявените места по специалности се извършва 
във: 

1. редовна форма на обучение: 
а) държавна поръчка – двусеместриален срок на обучение с държавна субси-

дия; 
б) държавна поръчка – трисеместриален срок на обучение, от които два 

семестъра с държавна субсидия и един семестър срещу заплащане; 
в) срещу заплащане – в дву-, три- и четирисеместриален срок на обуче-

ние;  
2. дистанционна форма на обучение – срещу заплащане в дву-, три- и че-

тирисеместриален срок на обучение.  
(2) Едновременно за държавна поръчка и срещу заплащане в редовна 

форма на обучение може да се кандидатства само през септември. През яну-
ари в редовна и дистанционна форма на обучение се кандидатства само сре-
щу заплащане. 

Чл. 41. (1) Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класи-
рането и срока за записване.  

(2) Класирането се обявява съгласно графика на кандидатстудентската 
кампания (вж. Приложения 1 и 2) на интернет адрес: www.unwe.bg.  

Чл. 42. (1) След класирането през септември и януари, кандидат-
студенти, които са положили успешно приемния изпит, но са посочили само 
една или няколко желани специалности/специализации, по които не се разк-
рива обучение, допълнителното се приемат в специалности, за които има 
разкрито обучение. 

http://www.unwe.acad.bg/
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(2) За целта кандидатите подават заявление до ректора с реда на желани-
те от тях специалности. Класирането се извършва по условията на настоя-
щия Правилник. 

Чл. 43. След класирането за прием в ОКС „магистър“ през септември и 
януари се обявява допълнителен прием само по специалности, за които има 
разкрито обучение.  

Чл. 44. Допълнителното класиране и допълнителният прием се осъщест-
вяват в срок до средата на ноември за зимен семестър и до средата на март за 
летен семестър.  

Глава осма 
 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

Чл. 45. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по 
обявения график съгласно Приложения 1 и 2. 

(2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, 
губят студентските си права. 

Чл. 46. При записване кандидат-студентите представят следните доку-
менти: 

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден 
за УНСС); 

2. две снимки с паспортен формат; 
3. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 
4. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; 
5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната 

форма на обучение – редовна или дистанционна. Таксата за обучение 
се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по 
банковата сметка на УНСС – Приложение 6. 

Чл. 47. (1) Таксата по чл. 46, т. 5 не се заплаща от следните категории 
студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и 
намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопостра-
дали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на канди-
датстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навърш-
ване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за 
закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от 
резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, 
тези категории студенти представят съответния документ.  

(2) Изброените в предходната алинея категории студенти, приети в дис-
танционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална 
такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези 
категории студенти представят съответния документ. 
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Чл. 48. (1) Началото на учебната година за приетите през септември сту-
денти в образователно-квалификационна степен „магистър“ – редовна и дис-
танционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния про-
цес за зимен семестър, обявени на интернет адрес www.unwe.bg. 

(2) Началото на учебната година за приетите през януари студенти в об-
разователно-квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна 
форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за летен 
семестър, обявени на интернет адрес www.unwe.bg. 

Глава девета  
 

САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 49. (1) За проявена недобросъвестност и за неспазване на установения 
ред при оценяването на писмените работи, обработката на кандидатстудентс-
ките документи, класирането и записването на студентите членовете на коми-
сиите се наказват съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование, 
а лицата от административния персонал – по чл. 188 от Кодекса на труда.  

(2) На виновните лица не се изплаща възнаграждение за извършената ра-
бота.  

(3) Когато извършеното деяние по ал. 1 е престъпление, за него се уведо-
мява прокуратурата. 

Чл. 50. (1) Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдър-
жание, направили опит да дадат невярна информация при попълването на 
кандидатстудентските си документи или да заблудят приемателните коми-
сии или ръководството на УНСС, се отстраняват от участие в конкурса и се 
уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.  

(2) Когато неверността на кандидатстудентските документи се установи 
след приемането на кандидата за студент – независимо от курса на обучение, 
той се отстранява от Университета и се уведомява прокуратурата за търсене 
на наказателна отговорност. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Средният успех от дипломата е успехът, който се формира като сред-
ноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния 
план, и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на 
дипломната работа1. 

                                                   
1  Това тълкуване на понятието „среден успех“ е съгласно Закона за висшето образо-

вание (Изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), по-конкретно § 4д (Нов - ДВ, бр. 48 
от 2004 г.), т. 4 от Допълнителните разпоредби. 

http://www.unwe.bg/
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. (1) Настоящият Правилник и другите части на Справочника за кан-
дидат-магистри за учебната 2020/2021 г., в състава на който той е включен, 
осигуряват комплексна информация по въпроси на приема и обучението в 
ОКС „магистър“ в УНСС.  

(2) В Справочника могат да настъпят промени след утвърждаване от 
Академичния съвет на нови специалности в ОКС „магистър“ на УНСС и 
местата за прием на студенти до началото на кандидатстудентските изпити. 
В случай на промени те ще бъдат своевременно обявени на интернет стра-
ницата на УНСС и на табла пред отдел „Студенти – магистър“ на дирекция 
„Учебна дейност“ и Центъра за дистанционно обучение.  

§ 3. В случай на обявено от Народното събрание на Република България 
извънредно положение, както и в други случаи на възникнали извънредни 
обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на приетите от АС гра-
фици на кадидатстудентска кампания за ОКС „магистър“, ректорът на 
УНСС, след решение на РС, със заповед може да определя други дати (или 
периоди) за извършване на дейностите, предвидени в графиците. В случай на 
промени новоопределените дати (или периоди) ще бъдат своевременно огла-
сени на интернет страницата на УНСС и на табло пред отдел „Студенти-
магистър“ на дирекция „Учебна дейност“ и Центъра за дистанционно обуче-
ние. 

§ 4.Настоящият правилник е приет с Решение на АС № 4/10.06.2020 г. 
Този правилник отменя Правилника за прием на студенти в образователно-
квалификационна степен „магистър“ в Университета за национално и све-
товно стопанство през учебната 2019/2020 г. 
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Приложение 1 

ГРАФИК  
 

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ  
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  
 

СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

1. Прием на документи за предварителна и редовна сесия –  
от 17.08.2020 г. до 27.08.2020 г. 

2. Прием на документи за редовна сесия сесия – от 17.08.2020 г. до 
 03.09.2020 г. 

3. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г. 
4. Обявяване на резултатите от предварителна сесия – до 01.09.2020 г. 
5. Кандидатмагистърски изпит, редовна сесия – от 04.09.  до 05.09.2020 г.. 
6. Изпит по английски език за редовна сесия – 05.09.2020 г. 
7. Кандидатмагистърско есе в електронен формат – 05.09.2020 г. 
8. Обявяване на резултатите от редовна сесия – 09.09.2020 г. 
9. Обявяване на класиране – 11.09.2020 г. 
10. Записване на новоприети студенти – от 15.09. до 21.09.2020 г. (без събота 

и неделя) 
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Приложение 2 

ГРАФИК  
 

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ  
ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  
 

ЯНУАРИ 2021 г.  

1. Прием на документи за предварителна и редовна сесия – от 14.12.2020 г. 
до 18.12.2020 г. и от 04.01.2021 г. до 07.01.2021 г.  

2. Прием на документи за редовна сесия – от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. и от 
04.01.2021 г. до 14.01.2021 г. 

3. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия – 11.01.2021 г. 
4. Обявяване на резултатите от предварителна сесия – до 12.01.2021 г. 
5. Кандидатмагистърски изпит, редовна сесия – 18.01.2021 г. 
6. Изпит по английски език, редовна сесия – 18.01.2021 г. от 14,00 ч. 
7. Кандидатмагистърско есе в електронен формат – 18.01.2021 г.  
8. Обявяване на резултатите от редовна сесия – 20.01.2021 г. 
9. Обявяване на класиране – 22.01.2021 г. 
10. Записване – от 25.01.2021 г. до 01.02.2021 г. (без събота и неделя). 
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Приложение 3 

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ НА УНСС – ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  
И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА  ОБУЧЕНИЕ 

 ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.  
ФОРМА  

НА ОБУЧЕНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

редовно 
обучение 

дистанционно 
обучение 

1 2 3 4 
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

X  Бизнес администрация – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X X Бизнес администрация – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

 X 
Бизнес администрация – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образо-
вание извън област на висше образование „Социални, сто-
пански и правни науки“ 

 X 
Бизнес администрация – 2 сем. – 
РЦДО − Хасково  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

 X 
Бизнес администрация – 3 сем. –  
РЦДО − Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образо-
вание извън област на висше образование „Социални, сто-
пански и правни науки“ 

X   

Бизнес администрация  
със специализация „Бизнес комуникации“ –  
3 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Бизнес администрация  
със специализация „Бизнес комуникации“ 
– 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X X 

Бизнес администрация  
със специализация „Висш мениджмънт“ – 
2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“или имащи най-малко 
една година професионален опит в областта на бизнес уп-
равлението и администрацията. Опитът се доказва с доку-
мент, удостоверяващ трудовия стаж 

 X 

Бизнес администрация  
със специализация „Висш мениджмънт“ – 
3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образо-
вание извън област на висше образование „Социални, сто-
пански и правни науки“ 
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34 

Продължение 

1 2 3 4 

X  Управленско консултиране – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Публична администрация – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X  Публична администрация – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X  Електронно управление – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

 X 
Публична администрация със специали-
зация „Здравен мениджмънт“ – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

 X 

Публична администрация със специали-
зация „Държавна администрация“ – 3 
сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Регионален бизнес и мениджмънт –  
2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X X 
Регионален бизнес и мениджмънт –  
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 

 X 
Развитие на интелигентни градове –  
2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 
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35 

Продължение 

1 2 3 4 
ИКОНОМИКА 

X  
Макроикономически политики и пазари 
– 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ 

X  
Макроикономически политики и пазари 
– 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ 

X  
Приложна икономика и финанси 
– 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X  Застраховане и социално дело – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност „Застраховане и социално дело“ 

X  Застраховане и социално дело – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Застраховане и социално дело“ 

X  Застраховане и социално дело – 3 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Застраховане и социално дело“ 

X  

Икономика на човешките ресурси със 
специализация „Управление на човешките 
ресурси“ – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалности „Икономика на човешките ресур-
си“ и „Икономика и организация на труда“ 
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36 

Продължение 

1 2 3 4 

X  

Икономика на човешките ресурси със 
специализация „Управление на човешките 
ресурси“ – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Икономика на човешките ресурси“ и 
„Икономика и организация на труда“ 

X X 

Икономика на човешките ресурси със 
специализация „Управление на човешките 
ресурси“ – 3 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Икономика на човешките ресурси“ и 
„Икономика и организация на труда“ 

X  Бизнес психология и социология – 2 сем. 
Държавна поръчка  

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“.  

X  
Бизнес психология и социология – 2 сем. 
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  

X  Дигитална икономика – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Дигитална икономика – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Интелектуална собственост и бизнес –  
2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или неикономисти) или есе 
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37 

Продължение 

1 2 3 4 

X  
Интелектуална собственост и бизнес –  
2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или неикономисти) или есе 

X  Бизнес икономика – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“  

X  Бизнес икономика – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X  Бизнес анализи и проекти – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления „Администрация и 
управление“ и „Икономика“ 

X  Бизнес лидерство – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления „Администрация и 
управление“ и „Икономика“ 

 
X 
 

 
Предприемачество със специализация 
„Бизнес предприемачество“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X  
Предприемачество със специализация 
„Бизнес предприемачество“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Предприемачество със специализация 
„Фамилно предпримачество“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Агробизнес и управление на  
територията – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния  
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38 

Продължение 

1 2 3 4 

X  
Агробизнес и управление на територия-
та – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Екоикономика и бизнес – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Екоикономика и бизнес – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Консултиране и проектиране в малките 
и средни предприятия - 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

X  Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Международно банкиране и финансови 
пазари – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Международно банкиране и финансови 
пазари – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 
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39 

Продължение 

1 2 3 4 

X  

Международно банкиране и финансови 
пазари – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Финанси“ на УНСС и други акредити-
рани висши училища и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Финанси – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Финанси – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финанси – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалност „Финанси“ на УНСС и други 
акредитирани висши училища и без завършили друга специал-
ност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финанси – 3 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалност „Финанси“ на УНСС и други 
акредитирани висши училища и без завършили друга специал-
ност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  Финанси – 4 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност извън професионално направление 
„Икономика“ 

X X 
Публичен финансов мениджмънт –  
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 
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40 

Продължение 

1 2 3 4 

X  

Публичен финансов мениджмънт –  
3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Финанси“ на УНСС и други акредити-
рани висши училища и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X X 

Публичен финансов мениджмънт –  
3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Финанси“ на УНСС и други акредити-
рани висши училища и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финансов мениджмънт – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X X 
Финансов мениджмънт – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други акреди-
тирани висши училища или завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X X 

Финансов мениджмънт – 3 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалност „Финанси“ на УНСС и други 
акредитирани висши училища и без завършили друга специал-
ност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 X Финансов мениджмънт – 4 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност извън професионално направление 
„Икономика“ 

X  
Счетоводство – 2 сем. 
Държавна поръчка  

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС или друга 
специалност във Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 
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41 

Продължение 

1 2 3 4 

X  

Счетоводство – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС 

X  

Счетоводство – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ в УНСС без специалност „Счетоводство“ и 
без завършили друга специалност във Финансово-
счетоводния факултет на УНСС 

X  

Счетоводство – 3 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалности „Счетоводство“ и „Счето-
водство и контрол“ и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Счетоводство със специализация „Финан-
сова отчетност“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС или друга 
специалност във Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  

Счетоводство със специализация „Финан-
сова отчетност“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС 

X  

Счетоводство със специализация „Счето-
водство и стандартизация в публичния 
сектор“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС или друга 
специалност във Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  

Счетоводство със специализация „Счето-
водство и стандартизация в публичния 
сектор“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС 
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42 

Продължение 

1 2 3 4 

X  
Счетоводство със специализация „Счето-
водство и бизнес анализ“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС или друга 
специалност във Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  

Счетоводство със специализация „Счето-
водство и бизнес анализ“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС  

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС 

 X 

Счетоводство и контрол – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалности „Счетоводство“ и „Счето-
водство и контрол“ и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 X Счетоводство и контрол – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално направление 
„Икономика“ 

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. –  
РЦДО – Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство 
и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или 
завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 
факултет на УНСС 

 X 

Счетоводство и контрол – 3 сем. –  
РЦДО – Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ без специалности „Счетоводство“ и „Счето-
водство и контрол“ и без завършили друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 X 
Счетоводство и контрол – 4 сем. –  
РЦДО – Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално направление 
„Икономика“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Счетоводство, финансов контрол  
и финанси с преподаване на английски 
език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

X  

Вътрешен одит с преподаване на английс-
ки език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

X  Одитинг – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от Финансово-счетоводния факул-
тет на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  Одитинг – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансово-счетоводния факул-
тет на УНСС 

X  

Одитинг – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС без 
специалностите във Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  
Одитинг – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ без специал-
ностите във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Финансов контрол и финансово право – 
2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от Финансово-счетоводния факул-
тет на УНСС 

X  
Финансов контрол и финансово право – 
2 сем. 
Срещу заплащане   

Завършили специалност от Финансово-счетоводния факул-
тет на УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 
3 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ и специал-
ност „Право“ (платено обучение) на УНСС без специалнос-
тите във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 
3 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ и завършили 
специалност „Право“ без специалностите във Финансово-
счетоводния факултет на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  Противодействие на корупцията – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  

X  Противодействие на корупцията – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  

X  
Икономика на търговията – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Икономика на търговията“ и други 
аналогични специалности в областта на търговията 

X  
Икономика на търговията – 3 сем. 
Срещу заплащане 
  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Икономика на търговията“ и други 
аналогични специалности в областта на търговията 

 X 
Управление на търговски вериги –  
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 
 

X  

Бизнес логистика – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Стопанска логистика“, „Бизнес 
логистика“ или „Логистика“ в УНСС или други акредитира-
ни висши училища 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Управление на веригата на доставките – 
2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалности „Стопанска логистика“, „Бизнес 
логистика“ или „Логистика“ в УНСС или други акредитира-
ни висши училища 

X  
Управление на веригата на доставките – 
2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалности „Стопанска логистика“, „Бизнес 
логистика“ или „Логистика“ в УНСС или други акредитира-
ни висши училища  

X  Енергиен бизнес – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Енергиен бизнес – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 
имащи минимум три години стаж в енергоразпределително 
дружество (изисква се документ от работодател за стаж) 

X  Икономика на транспорта – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ 

X  Икономика на транспорта – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ 

X  
Интелигентни транспортни системи –  
2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Икономика на отбраната  
и сигурността – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ на УНСС 

X  
Икономика на отбраната  
и сигурността – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направление 
„Икономика“ на УНСС 

X 

 

Икономика на отбраната  
и сигурността със специализация „Корпо-
ративна сигурност“ – 2 сем.  
Срещу заплащане   

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Икономика на отбраната  
и сигурността със специализация „Ядрена 
сигурност“ с преподаване на английски 
език – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

X  

Икономика на отбраната  
и сигурността със специализация „Ядрена 
сигурност“ с преподаване на английски 
език – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

X  Икономика на вътрешния ред – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  
Управление на киберсигурността –  
2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Международен туризъм – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  Международен туризъм – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

 X Мениджмънт в туризма – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Международни икономически отноше-
ния – 3 сем. 
Държавна поръчка   

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния в УНСС без специалност „Международни икономически 
отношения“ 

X  
Международни икономически отноше-
ния – 3 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Международни икономически отноше-
ния“ 

X X 
Управление на международни проекти – 
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ 

 X 
Управление на международни проекти – 
3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образо-
вание извън област на висше образование „Социални, сто-
пански и правни науки“ 

X  Международен бизнес – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  Международен бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  

Международен бизнес с преподаване на 
английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

X 

 

Международен бизнес с преподаване на 
английски език – 4 сем.  
Дуална магистърска програма между 
УНСС и Университет по международни 
науки в Рим (UNINT) 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Международен бизнес с преподаване на 
английски език – 4 сем.  
Дуална магистърска програма между 
УНСС и Университет по международни 
науки в Рим, за студенти на университета 
UNINT  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит –
есе по определена тема на английски език 

X  
Международни финанси и бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ или специалност „Меж-
дународни икономически отношения“ в УНСС и други акре-
дитирани висши училища 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  Дигитален маркетинг – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

 Х 

Дигитален маркетинг с преподаване на 
английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, владеещи английски език. Изисква се документ за успеш-
но положен държавен зрелостен изпит по английски език, 
успешно положен държавен изпит по английски език от 
дипломата за завършено висше образование, завършена 
профилирана гимназия или профилирана паралелка в общооб-
разователно училище или университет с интензивно изучава-
не на английски език, сертификат за владеене на английски 
език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагането на приемен изпит – 
тест (за икономисти или неикономисти) или есе по опреде-
лена тема на английски език 

 X 
Международен мениджмънт – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Международни икономически отноше-
ния“ 

X  Статистика и иконометрия – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ 

X  Статистика и иконометрия – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направления 
„Икономика“ и „Администрация и управление“ 

X 
 

Бизнес информатика – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност „Бизнес информатика“ в УНСС и 
други акредитирани висши училища, ако специалността и 
професионалното направление съвпадат с тези на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Бизнес информатика – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност „Бизнес информатика“ в УНСС и 
други акредитирани висши училища или специалност от 
професионално направление „Приложна информатика, 
комуникация и иконометрия“ в УНСС 

X  

Бизнес информатика със специализация 
„Информационни технологии за бизнес 
анализи“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Големи данни и изкуствен интелект – 2 
сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния 

X  
Маркетинг – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност „Маркетинг“ 

X X Маркетинг – 2 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност „Маркетинг“ 

X  
Маркетинг – 3 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Маркетинг“ 

X X Маркетинг – 3 сем.  
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалност „Маркетинг“ 

X 

 

Маркетинг със специализация „Рекламен 
мениджмънт“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки с 
обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, „Бизнес 
администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в туризма“, „Ико-
номика на туризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуника-
ции“, „Медия икономика“, „Икономика на масмедиите“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

X X 

Маркетинг със специализация „Рекламен 
мениджмънт“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки 
с обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 

X  

Маркетинг със специализация „Рекламен 
мениджмънт“ – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки с 
обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 

X 

X 

Маркетинг със специализация „Рекламен 
мениджмънт“ – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки с 
обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Маркетинг със специализация „Бранд 
мениджмънт“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки 
с обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 

X  

Маркетинг със специализация „Бранд 
мениджмънт“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки 
с обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 

X 

 

Маркетинг със специализация „Бранд 
мениджмънт“ – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки с 
обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Маркетинг със специализация „Бранд 
мениджмънт“ – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния без специалности „Маркетинг“, „Реклама“, „Връзки с 
обществеността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 
„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и 
поведенческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 
(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, 
„Бизнес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 
туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, „Мар-
кетинг и комуникации“, „Медия икономика“, „Икономика на 
масмедиите“ 

X  
Корпоративни стратегии и дигитални 
трансформации – 2 сем.  
Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X  
Корпоративни стратегии и дигитални 
трансформации – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направления 
„Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X  
Корпоративни стратегии и дигитални 
трансформации – 3 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния, извън професионални направления „Администрация и 
управление“ и „Икономика“ 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

X  

Медии и журналистика със  
специализация „Връзки с общественост-
та“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  

X  

Медии и журналистика със специализа-
ция „Бизнес журналистика и продуцент- 
ство“ – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  
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Продължение 

1 2 3 4 
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

X  
Политика и бизнес – 2 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния. 
 

X  
Политика и бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния. 
 

X  

Международни отношения:  
Международна публична администрация – 
2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния в УНСС. Конкурс по документи и/или полагането на 
приемен изпит – тест (за икономисти или неикономисти 
)или есе 

X  

Международни отношения:  
Международна публична администрация – 
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност в области на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“ и „Хуманитарни 
науки“. Конкурс по документи и/или полагането на приемен 
изпит – тест (за икономисти или неикономисти )или есе 

X  

Национална сигурност – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност в области на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни нау-
ки“, „Сигурност и отбрана“. Конкурс по документи и/или 
полагането на приемен изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти )или есе 

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 

X  
Социология със специализация „Социални 
изследвания, анализи и проекти“ – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше образование 
„Социални, стопански и правни науки“. 

X  
Социология със специализация „Социални 
изследвания, анализи и проекти“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направле-
ния.  
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ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г. 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И  

СПЕЦИАЛНОСТИ 
МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

редовно 
обучение 

дистанционно 
обучение 

1 2 3 4 
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 X 
Регионален бизнес и мениджмънт – 
3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 
извън направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ 

 X 
Развитие на интелигентни градове – 
3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 
извън направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X  

Бизнес администрация  
със специализация „Висш менидж-
мънт“ – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образование 
извън област на висше образование „Социални, стопански и 
правни науки“ 

X  
Управление на миграционните про-
цеси − 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 

 
57 



58 

Продължение 

1 2 3 4 
ИКОНОМИКА 

X 
 Здравословни и безопасни условия 

на труд – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 

X 

 Творчески индустрии и бизнес – със 
специализация „Интелектуална 
собственост и бизнес в индустрия-
та“ – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления. 
Конкурс по документи и/или полагане на приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) или есе 

X 

 Творчески индустрии и бизнес – със 
специализация „Интелектуална 
собственост и бизнес в културата“ – 
2 сем. Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления. 
Конкурс по документи и/или полагане на приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) или есе 

X   Бизнес икономика – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 
извън направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ 

X  Финанси и счетоводство с препода-
ване на английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и конт-
рол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили 
друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС, 
владеещи английски език.. Изисква се документ за успешно положен 
държавен зрелостен изпит по английски език, успешно положен 
държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше 
образование, завършена профилирана гимназия или профилирана 
паралелка в общообразователно училище или университет с интен-
зивно изучаване на английски език, сертификат за владеене на анг-
лийски език съответстващ минимум на ниво В2.  
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагане на приемен изпит – тест за 
икономисти или есе по определена тема на английски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 

 Финанси и счетоводство с препода-
ване на английски език – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление „Икономика“ без специ-
алности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ и друга 
специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС, 
Изисква се документ за успешно положен държавен зрелостен 
изпит по английски език, успешно положен държавен изпит по 
английски език от дипломата за завършено висше образование, 
завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в 
общообразователно училище или университет с интензивно 
изучаване на английски език, сертификат за владеене на английс-
ки език съответстващ минимум на ниво В2. При липса на такъв 
се полага изпит - тест по английски език. Конкурс по документи 
и/или полагане на приемен изпит – тест за икономисти или есе по 
определена тема на английски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 

 Управление на веригата на достав-
ките с преподаване на английски език – 
2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални направления, 
владеещи английски език. Изисква се документ за успешно поло-
жен държавен зрелостен изпит по английски език, успешно по-
ложен държавен изпит по английски език от дипломата за за-
вършено висше образование, завършена профилирана гимназия или 
профилирана паралелка в общообразователно училище или универ-
ситет с интензивно изучаване на английски език, сертификат за 
владеене на английски език съответстващ минимум на ниво В2. 
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагане на приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на 
английски език 

X 
 Управление на международни 

проекти – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на висше образование 
извън област на висше образование „Социални, стопански и 
правни науки“ 

X 
 Теория и практика на валутната 

търговия – FOREX – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления 
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Продължение 

1 2 3 4 

 

 
 
 
         X 

Дигитален маркетинг с преподаване 
на английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални направления, 
владеещи английски език. Изисква се документ за успешно поло-
жен държавен зрелостен изпит по английски език, успешно по-
ложен държавен изпит по английски език от дипломата за за-
вършено висше образование, завършена профилирана гимназия или 
профилирана паралелка в общообразователно училище или универ-
ситет с интензивно изучаване на английски език, сертификат за 
владеене на английски език съответстващ минимум на ниво В2. 
При липса на такъв се полага изпит - тест по английски език. 
Конкурс по документи и/или полагане на приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на 
английски език 

 
         X 

 Анализ на данни със специализи-
ран софтуер – 2 сем.  
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност от всички професионални направления 
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СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ  
СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“,  
ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА – РЦДО – ХАСКОВО 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г. 
Дистанционно 

обучение 
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

X 
Бизнес администрация със специализация „Социална отговорност“ – 
4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление 
„Администрация и управление“ 

ИКОНОМИКА 

X 
Икономика на човешките ресурси – със специализация „Управление 
на човешките ресурси“ – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление 
„Икономика“ 

X Счетоводство и контрол – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление 
„Икономика“ 

 
- Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в ОКС „магистър“ по държавна поръчка (включи-

телно 5-годишен срок на обучение, след завършено средно образование) независимо от висшето училище, нямат 
право да кандидатстват за държавна поръчка.  

 
- Приетите студенти по специалности, предлагани в държавна поръчка със срок на обучение 3 сем., заплащат такса 

за първи и втори семестър както при държавно субсидирано обучение, а за трети семестър – такса като за платена 
форма по съответната специалност. 
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Приложение 4 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН  
КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ТЕСТ (ЕКМТ) 

1. Електронният кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) се провежда само на 
компютри. 

2. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира индиви-
дуална съвкупност от въпроси. 

3. ЕКМТ се провежда в час, определен от компютърното разпределение 
на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване. 

4. Продължителността на ЕКМТ е един астрономичен час. 
5. Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото 

на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия 
(регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). 

6. Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, елек-
тронни устройства и други помощни средства (вкл. ключове, калкула-
тори и пр.). 

7. Личните вещи на кандидат-студента се съхраняват в индивидуален 
сейф на входа на залата. 

8. Всеки кандидат-студент получава листове за чернова. 
9. ЕКМТ започва след регистрирането на кандидат-студента в компю-

търната система. 
Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на: 
• ЕГН; 
• входящия (регистрационния) номер. 
10. Регистрирането трябва да приключи до 10 минути след обявяването 

на изпита. 
11. Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за от-

говаряне на въпросите.  
Екранът се състои от три части: 
• Идентификационна част, която съдържа: 
- данните на кандидат-студента; 
- датата и началния час на изпита; 
- оставащото време до края на изпита; 
- номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява канди-

дат-студентът. 
• Навигационна част – служи за избор на въпроса и представлява пос-

ледователност от двойки редове, като на първия са номерата на въп-
росите. На втория ред са дадените отговори. 
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• Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху 
номера на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въп-
роса най-отдолу се появяват петте възможни отговора. 

Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможност винаги един от тях да 
бъде избран. Кандидат-студентът посочва правилния според него отговор 
чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече из- 
брания отговор или остава въпроса без отговор. Избраният отговор може да 
се променя. 

12. ЕКМТ приключва: 
• по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Край на из-

пита“; 
• автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита. 
13. Изпитът се анулира при: 
• опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-сту-

дента; 
• опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита; 
• неспазване на реда за провеждане на изпита; 
• опит за разговор с други кандидат-студенти. 
Резултатите от ЕКМТ се обявяват по график в уеб сайта на УНСС.  
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Приложение 5  

ЕСЕ 

Кандидатстването с есе в електронен формат е алтернатива на полагането 
на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неи-
кономисти.  

Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС „магис-
тър“ да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, 
за изразяване на собствена позиция по зададена тема, за излагане и аргумен-
тирана защита на авторова теза, за анализ и интерпретация на определена 
информация и за формулиране на обосновани заключения. От особено зна-
чение е също кандидат-магистрите да имат висока обща и езикова култура. 

Темата на есето за съответната специалност се обявява на priem.unwe.bg 
в деня след приключването на приема на документи за редовната сесия. 

 Обемът на есето трябва да е между 8 000 и 10 000 знака включително и 
интервалите. В този обем не се включват заглавната страница, втората стра-
ница със съдържанието и последната страница със източниците.  

Необходио е есето да се подготви нa Microsoft Office Word: 
Font: Times New Roman 
Spacing: Before: 0; After: 0; Line spacing: 1,5. 
Page Layout: Margins: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right 
– 20 mm; Paper Size – A4. 

Първата страница включва тема и съдържание на есето, в което да е посоче-
на структурата на изложението. Последната страница съдържа използваните 
източници. 
Допълнителните характеристики на есето са посочени и илюстрирани в есе – 
образец, който можете да изтеглите от priem.unwe.bg 
В отделен файл в същия формат, кандидатмагистрите посочват трите си 
имена, входящ номер, и ЕГН. Образец на този файл може да изтеглите от 
priem.unwe.bg 
  
.  

 
 

ИЗИСКВАНИЯ 
 
1. Есе по интелектуална собственост, творчески индустрии и бизнес 

(за специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“,  
„Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална  
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собственост и бизнес в индустрията“ и специалност „Творчески  
индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост  

и бизнес в културата“) 
 
 В есето трябва да бъде изведена ясно формулирана теза; 
 Тезата трябва да бъде убедително аргументирана в изложението; 
 В есето да личи познаване на проблематиката в съответната област на 

интелектуалната собственост и творческите индустрии; 
 Да се използват коректно основни понятия и термини от системата на 

интелектуалната собственост; 
 

 
 
 

2. Есе по тема от международните отношения 
(за специалностите „Международни отношения:  

международна публична администрация“ и „Национална сигурност“) 
 
 Да съдържа ясно и синтезирано формулирана теза, която последова-

телно е обосновавана в изложението; 
 Да се отличава със собствено виждане за проблематиката; 
 Да идентифицира причинно-следствени връзки, да съпоставя процеси, 

проблеми и факти; 
 Да се държи сметка, че се оценяват и стилът, и граматическата корект-

ност на работата. 
 

 
3. Есе по определена тема на английски език 

(за специалностите с преподаване на английски език) 
 
 Да има подходящо и адекватно съдържание; 
 Да е логически последователно и ясно; 
 Да има свързаност на изложението; 
 Да е представена целенасочена и задълбочена аргументация на тезата; 
 Да показва познаване и правилно прилагане на граматичните норми; 
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Приложение 6 

 ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ 

УНСС – София 
Таксата за кандидатстудентския изпит и таксата за обучение се внасят по 

банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на 
УНСС: 

IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01 
Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD 
Титуляр: УНСС 
 

РЦДО – Хасково 
Таксата за кандидатстудентския изпит и таксата за обучение се внасят по 

банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на 
РЦДО – Хасково: 

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 
Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF 
Титуляр: РЦДО – Хасково 
 
При заплащане на такса за кандидатстудентски изпит във вносната бе-

лежка: 
- за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащи-

но и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА; 
- за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

ТАКСА. 
 
При заплащане на такса за обучение във вносната бележка: 
- за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащи-

но и фамилно, и ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента; 
- за „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ-
ЧЕНИЕ. 
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Приложение 7 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС  
НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на меж-
дуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, пода-
ват документите си в Министерството на образованието и науката и се при-
емат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Ми-
нистерския съвет. 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, 
ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в УНСС, отдел „Чуждестранни 
студенти и европриложения към дипломите“ – централно фоайе, в срок до 
края на юни 2020 г. (за записване от зимен семестър) или до края на октомв-
ри 2020 г. (за записване от летен семестър). 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление (по образец). 
2. Нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образо-

вание – ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, със срок на обучение, 
не по-малък от пет години, и на приложението с оценките, както и на 
европейското дипломно приложение (ако притежава такова). 

3. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в 
Република България – за кандидатите, които няма да преминават ези-
кова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които 
ще се обучават в специалности с преподаване на български език). 

4. Документ за владеене на английски език – успешно положени тестове 
TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво, не по-
ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за 
кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на 
английски език).  

За чуждестранните граждани, чието обучение във висшето образование е 
проведено на английски език, не се изисква документ за владеене на ан- 
глийски език. 

Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на 
английски език от посочените по-горе, полагат изпит пред комисия по пра-
вилата за провеждане на кандидатстудентския изпит по английски език. 

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата 
на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ко-
ято лицето кандидатства. 
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6. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно 
гражданство, едното от които е българско. 

7. Две снимки – формат 3,5 х 4,5 см. 
8. Документ за самоличност, който след проверката се връща на канди-

дат-студента. 
9. Документ за платена административна такса. 
Документите по т. 2 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на бъл-

гарски език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните 
договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при 
отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките 
на документи и други книжа. 

В случай че висшето образование на кандидата вече е било признато по 
реда на чл. 6, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на 
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждест-
ранни висши училища от Националния център за информация и документа-
ция, към документите се представя и издаденото от Националния център за 
информация и документация удостоверение. В този случай не се внася ад-
министративна такса. 

 
Подготвителен езиков курс 
Чуждестранните граждани, които не владеят езика, на който ще се обуча-

ват в съответната специалност, през първата година преминават обучение в 
подготвителен езиков курс. 

Обучението в подготвителния езиков курс по български и по английски 
език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково 
обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да про-
дължат обучението си в ОКС „магистър“: 

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и 
специализирана подготовка по български език и специалните дисцип-
лини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-
ниска от добър 4,00 на ниво В2; 

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и 
специализирана подготовка по специалните дисциплини и по ан- 
глийски език, като нивото на владеене на английски език трябва да 
съответства на общата европейска рамкова програма – не по-ниско от 
ниво В2. 

 
Процедура за кандидатстване 
Документите се подават до края на юни 2020 г. (за записване от нача-

лото на учебната година) или до края на октомври 2020 г. (за записване 
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от летен семестър) в УНСС – отдел „Чуждестранни студенти и европрило-
жения към дипломите“ (централно фоайе), лично от кандидата или от упъл-
номощен от него представител. 

1. За кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранно 
висше училище, преди процедурата по издаване на удостоверение от МОН 
за виза се провежда процедурата по признаване на степен на висше образо-
вание. В едномесечен срок УНСС подготвя и изпраща в Националния център 
за информация и документация депозираните от кандидата документи с цел 
установяване на статута на образователната институция, издала дипломата 
за завършено образование, и за установяване на автентичността на диплома-
та за висше образование. 

При депозиране на документите кандидатите заплащат административна 
такса за подаване на документи за признаване на степен на завършено висше 
образование в чуждестранни висши училища. Административна такса не се 
внася, в случай че кандидатът има издадено от Националния център за ин-
формация и документация удостоверение.  

2. След получаване на отговор от Националния център за информация и 
документация депозираните документи, отговарящи на изискванията, се 
разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС. 
Ректорът, взема решение, за признаване на висше образование, придобито в 
чужбина, с цел продължаване на образованието в УНСС, въз основа на док-
лад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завър-
шени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС. 

3. След признаване на съответната степен на висше образование от рек-
тора на УНСС, отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дип-
ломите“ изпраща документите на кандидатите в МОН – дирекция „Висше 
образование“, за издаване на удостоверение. 

4. При получаване на удостоверението от МОН отдел „Чуждестранни 
студенти и европриложения към дипломите“ уведомява кандидатите, че 
могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен от тях 
представител и да подадат документите си за издаване на виза „D“. 

5. Документи за издаване на виза „D“ се подават в посолството на Репуб-
лика България в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за 
нейното издаване е един месец. 

6. Чуждестранните граждани се записват в отдел „Чуждестранни студен-
ти и европриложения към дипломите“, съответно в подготвителен курс по 
езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър“, 
след като им бъде призната от ректора на УНСС степен на висше образова-
ние с цел продължаване на обучението, получили са виза вид „D“ и са прис-
тигнали в Република България. 
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