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1. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

 Магистърската специалност е с интердисциплинарен 

профил и осигурява подготовката на кадри със 

задълбочени знания и сериозни практически умения

в областта на приложната икономика и финансите. 

 Тя възниква в отговор на засилващата се взаимна 

обвързаност между различните сектори на 

икономиката, нейната отвореност и приспособяването 

й към европейската и глобална среда. 

 Обучението по специалността е базирано на опита и 

традициите на две от най-големите катедри на 

университета и обединява техния значителен

преподавателски и научноизследователски 

потенциал.



2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Форма на обучение: редовна

 Срок на обучение: 2 семестъра

 Начин на финансиране: срещу заплащане

 Могат да кандидатстват: Завършилите бакалавърска или
магистърска специалност (със срок на обучение 5 години)
от област на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“



3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИ    

КОМПЕТЕНТНОСТИ (1)

 натрупване на задълбочени знания и развиване на

способности за решаване на конкретни икономически и

финансови проблеми в условията на комплексни

взаимодействия между тях и под влиянието на сложни

външни фактори;

 формиране на сериозни познания за начина на измерване

на водещите икономически и финансови показатели, за

подбора и структурирането на необходимата за техния

анализ емпирична информация, както и за прилаганите за

целта модерни методологични подходи;

 запознаване със съвременните достижения на

икономическата теория и теорията на финансите, с

приложните интерпретации на икономическите и

финансови зависимости и с тяхното използване при

изследването на икономическата реалност;



3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ (2)

 разширяване и задълбочаване на познанията за

функционирането на икономиката и нейните отделни

сегменти, чрез комбиниране на приложната

икономика и финансите, което дава възможност за

разширяване на познанието и базата за оценка на

функционирането на икономическата система и

структурните й елементи на различни равнища;

 развиване на способности за извършване на реални

икономически и финансови анализи, за проверка на

емпиричната значимост на изучаваните моделни

конструкции, за адаптиране на получените знания

към икономическата действителност в България и за

управление на икономическите и финансовите

процеси на различни равнища.



4.  СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (1)

Първи семестър:

 Задължителни учебни дисциплини:

• Приложна макроикономика и политики

• Финансово посредничество и финансови 

пазари

• Търговско и инвестиционно банкиране

 Избираеми учебни дисциплини: 

• Финансово програмиране

• Данъчно облагане и данъчна политика

• Финансови кризи

• Парична политика

• Поведенска икономика

• Публичен сектор и фискално 

преразпределение



4.  СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (2)

Втори семестър:

 Задължителни учебни дисциплини:

• Приложна международна икономика

• Икономическа политика за устойчиво развитие

• Финансови модели

 Избираеми учебни дисциплини: 

• Прогнозиране на финансовите пазари

• Системен риск

• Европейска парична и финансова интеграция

 Факултативни учебни дисциплини: 

• Стопански модели и конкурентоспособност

• Нова институционална икономика



5. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Завършилите специалността могат да работят на макро-

и микроикономическо равнище като експерти,

консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни

кадри;

 Те може да се реализират като експерти и мениджъри в

областта на търговското банкиране, инвестиционното

банкиране, финансовите отдели на компаниите от

реалния сектор, централните банки,

научноизследователските и консултантски организации,

специализираните агенции, правителствените и

неправителствени организации, международните

икономически и финансови организации и др.

 Специалността дава експертна подготовка за условията

на отворена икономика, вкл. за функционирането на

реалната икономика и финансовия сектор на България в

интеграционна общност.



6. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Приемът в специалността се извършва чрез конкурс

по документи и/или полагането на конкурсен изпит

(тест) в електронен формат.

 Прием на документи:

• за предварителна и редовна сесия – от 17.08 до

27.08.2020 г.

• за редовна сесия – от 17.08 до 03.09.2020 г.

 Кандидатмагистърски изпити:

• предварителна сесия – от 28.08 до 29.08.2020 г.

• редовна сесия – от 04.09 до 05.09.2020 г.

 Обявяване на класиране – 11.09.2020 г



Очакваме ви в магистърската 

програма!


