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Специалност, 

продължителност, 

форма на обучение, 

Могат да кандидатстват: 

 

Право на прием в  

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА имат: 

Финанси, 

2 семестъра, 

редовно  

 Завършилите специалност 

"Финанси" на УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

Завършилите други специалности 

във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС   

 Завършилите специалност 

"Финанси" на УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

Завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на 

УНСС   

Финанси, 

3 семестъра, 

редовно  

Завършилите специалност от всички 

професионални направления в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища. 

Завършилите специалност от 

всички професионални 

направления в УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

 



 



 



 



  



 



  



 



 



 



  



 

Специалност, 

продължителност, 

форма на обучение 

Могат да кандидатстват: 

 

Право на прием в  

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА имат: 

Финансов 

мениджмънт, 

2 семестъра, редовно  

Завършилите специалност 

"Финанси" на УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

Завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС.  

Завършилите специалност "Финанси" на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища. Завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС.  

Финансов 

мениджмънт, 

3 семестъра, редовно  

Завършилите специалност от 

всички професионални 

направления в УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

 

 

Финансов 

мениджмънт,  

2 семестъра, 

дистанционно 

Завършилите специалност 

"Финанси" на УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

Завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС.  

  

Финансов 

мениджмънт, 

3 семестъра, 

дистанционно 

Завършилите специалност от 

всички професионални 

направления в УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Специалност, 

продължителност, форма 

на обучение 

Могат да кандидатстват: 

 

Право на прием в  

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА имат: 

Публичен финансов 

мениджмънт,  

2 семeстъра, редовно  

 Завършилите специалност "Финанси" на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища. Завършилите други 

специалности във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС.    

  

Публичен финансов 

мениджмънт, 

3 семeстъра, редовно  

Завършилите специалност от всички 

професионални направления в УНСС и 

други акредитирани висши училища. 

Завършилите специалност от 

всички професионални 

направления в УНСС и други 

акредитирани висши училища. 

Публичен финансов 

мениджмънт,  

2 семeстъра, дистанционно 

 Завършилите специалност "Финанси" на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища. Завършилите други 

специалности във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС.  

  

Публичен финансов 

мениджмънт, 

3 семeстъра, дистанционно 

Завършилите специалност от всички 

професионални направления в УНСС и 

други акредитирани висши училища. 

  

 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



  

Специалност, 

продължителност, форма 

на обучение 

Могат да кандидатстват: 

 

Право на прием в  

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА имат: 

  Международно   

  банкиране и   

  финансови пазари, 

  2 семестъра, редовно  

 Завършилите специалност "Финанси" на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища. Завършилите други 

специалности във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС.    

Завършилите специалност 

"Финанси" на УНСС и други 

акредитирани висши 

училища. Завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на 

УНСС.    

  Международно  

  банкиране и  

  финансови пазари, 

  3 семестъра, редовно 

Завършилите специалност от всички 

професионални направления в УНСС и 

други акредитирани висши училища. 

 

 



   



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Специалност, 

продължителност, 

форма на обучение 

Могат да кандидатстват: 

 

Право на прием в 

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 

имат: 

 

Количествени финанси – 

2 сем. - редовно 

Завършилите специалност "Финанси" 

и „Статистика и иконометрия“ на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища и завършилите други 

специалности във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС. 

  

 

Количествени финанси – 

3 сем. - редовно 

Завършилите специалност от всички 

професионални направления в УНСС 

и други акредитирани висши 

училища 

 

 



 

 


