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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Единствената в България магистърска програма в областта
на макроикономиката

 Форма на обучение: редовна

 Срок на обучение: 2 семестъра

 Начин на финансиране: държавна поръчка и платено
обучение

 Могат да кандидатстват: Завършилите бакалавърска
специалност от професионално направление „Икономика“



2. ВОДЕЩА КАТЕДРА - КАТЕДРА „ИКОНОМИКС” (1)

 Създадена през 1948 г., като до 1990 г. е с наименованието “Политическа

икономия”

 От създаването си и досега тя е една от водещите и най-големи катедри в

университета

 Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали

отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на

Общоикономическия факултет и на редица университетски институции.

Най-големите авторитети на катедрата в лицето на акад. Жак Натан, проф.

Кирил Григоров, проф. Лалю Радулов, проф. Стоядин Савов, проф. Камен

Миркович, проф. Стати Статев заемат длъжностите ръководител на

катедрата и ректор



2. ВОДЕЩА КАТЕДРА - КАТЕДРА „ИКОНОМИКС” (2)

 Преподаватели от катедрата заемат важно място в управлението на страната

и редица международни институции. Между тях са:

• трима министър-председатели на България – проф. Любен Беров, доц. Иван Костов и

д-р Ренета Инджова;

• доц. д-р Кристалина Георгиева – Председател на МВФ, Заместник-председател на ЕК

и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси (от 2014 г.) и по международно

сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризи (от 2009 до 2014 г.), и

главен изпълнителен директор на Световната банка (до 2019);

• проф. д.ик.н. Румен Гечев - Заместник-министър председател на Р. България и

министър на икономическото развитие (1995 – 1997 г.), депутат в 42-то, 43-то и 44-то

народно събрание, председател на Комисията по устойчиво развитие на ООН (1996-

1997 г.);

• проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС (2011-2019 г.), заместник-председател на

Съвета на ректорите в България, член на Управителния съвет на БНБ (2004-2016 г.);



2. ВОДЕЩА КАТЕДРА - КАТЕДРА „ИКОНОМИКС” (3)

• Калин Христов – Министър на финансите (2013 г.), Подуправител и ръководител на

управление “Eмисионно” на БНБ;

• доц. д-р Теодор Седларски – министър на икономиката (2017 г.).

 Възпитаници на катедрата са вицепремиери, министри, ръководители на

държавни агенции, известни представители на бизнеса и неправителствения

сектор.

 Преподавателите в специалността имат значителни научни постижения и

работят по множество международни, национални и университетски

проекти. Голяма част от тях са били лектори и гост-изследователи в

реномирани световни и европейски университети.

 Преподавателите са автори на многобройни монографии, студии, статии,

научни доклади, учебници и учебни помагала. Те участват редовно в

престижни международни и национални конференции и други научни

форуми.



3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИ    

КОМПЕТЕНТНОСТИ (1)

 подготовка на специалисти с ключови експертни и

управленски компетентности за анализиране и

управление на стопанските процеси и за провеждане

на икономически политики на различни равнища;

 натрупване на солидни знания за начина на

функциониране на пазарите и икономиката на

национално равнище и за характеристиките на

основните макроикономически показатели и

зависимости в реални условия;

 формиране на сериозни познания за измерването на

водещите макроикономически показатели, за подбора

и структурирането на необходимата за техния анализ

емпирична информация, за използваните за целта

методологични подходи и за оценяването на

различните типове пазари и политики;



3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ (2)

 осигуряване на задълбочени знания за емпиричната значимост на

съвременната икономическа теория при изследването на пазарите и

националната икономика, за предпоставките и факторите за осигуряване

на устойчив икономически растеж и макроикономическа стабилност, за

възможностите, ограниченията и спецификите на различните видове

макроикономически политики, както и за поведението на националната

икономика в условията на глобализация и интеграция;

 развиване на практически умения за извършване на реални

макроикономически анализи и прогнози, за решаване на конкретни

икономически проблеми, за проверка на емпиричната значимост на

изучаваните теоретични модели и за тяхното прилагане в условия на

риск и неопределеност на пазарите;

 развиване на способности за обосноваване, разработване и

провеждане на различни видове макроикономически политики, за

предвиждане и отчитане на взаимодействията между тях и за вземане на

ефективни макроикономически решения.



4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Задължителни дисциплини:
• Приложна макроикономика
• Приложна международна 

икономика и политики
• Пазарни структури и политики
• Парична политика
• Глобализация и пазарни системи
• Корпоративна социална 

отговорност

Избираеми дисциплини:  
• Конкурентни политики и стратегии
• Публичен избор и публични 

политики
• Финансови пазари: приложни 

аспекти
• Икономически растеж и политики
• Трудови пазари и политика
• Приложна институционална 

икономика

Факултативни дисциплини:
• Фискална политика
• Иконометрични модели в макроикономиката



5. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Завършилите специалността могат да изпълняват

стратегически и оперативни функции при

управлението на националната икономика, и особено

в сферата на фискалната политика, паричната

политика, политиката на доходите,

външнотърговската политика, валутно-финансовите

операции, разработването на оптимизационни

модели, икономическото прогнозиране и др.

 В качеството на експерти и ръководители те могат

да работят в научноизследователски и

консултантски организации, специализирани

агенции, финансови и банкови институции,

правителствени и неправителствени организации,

международни институции и др.



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!


