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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 

Х  

Бизнес администрация – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х Х 

Бизнес администрация  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

 Х 

Бизнес администрация  – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области 

на висше образование извън област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

 Х 

Бизнес администрация  – 2 сем. – 

РЦДО – Хасково  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

 Х 

Бизнес администрация  – 3 сем. – 

РЦДО –Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области 

на висше образование извън област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х   

Бизнес администрация със специализа-

ция  „Бизнес комуникации“ – 3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Бизнес администрация със специализа-

ция „Бизнес комуникации“ – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х Х 

Бизнес администрация със специализа-

ция „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 управлението и администрацията. 

Опитът се доказва с документ, удостове-

ряващ трудовия стаж 

 Х 

Бизнес администрация със специализа-

ция „Висш мениджмънт“ – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички области 

на висше образование извън област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  
Управленско консултиране  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Публична администрация – 2 сем. 

Държавна поръчка  

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  

Публична администрация  – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  

Електронно управление  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

 Х 

Публична администрация със специа-

лизация „Здравен мениджмънт“ – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

 Х 

Публична администрация със специа-

лизация „Държавна администрация“ –  

3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 
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Х  

Регионален бизнес и мениджмънт  –  

2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

Х Х 

Регионален бизнес и мениджмънт  –  

2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

 Х  

Развитие на интелигентни градове  –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

ИКОНОМИКА 

Х  

Макроикономически политики  

и пазари – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ 

Х  

Макроикономически политики  

и пазари – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ 

Х  

Приложна икономика и финанси –  

2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  
Застраховане и социално дело – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Застраховане и 

социално дело“ 

Х  

Застраховане и социално дело – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Застраховане и социално дело“ 

Х  

Застраховане и социално дело – 3 сем. 

Срещу заплащане       

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Застраховане и социално дело“ 

Х  

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човешки-

те ресурси“ – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Икономика на 

човешките ресурси“ и „Икономика и орга-

низация на труда“ 

Х  

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човешки-

те ресурси“ – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалности 

„Икономика на човешките ресурси“ и 

„Икономика и организация на труда“ 

Х Х 

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човешки-

те ресурси“ – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалности 

„Икономика на човешките ресурси“ и 

„Икономика и организация на труда“ 

Х  

Бизнес психология и социология –  

2 сем. 

Държавна поръчка  

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  

Бизнес психология и социология –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Дигитална икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Дигитална икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Интелектуална собственост и бизнес – 

2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“. Конкурс по докумен-

ти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе  
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Х  

Интелектуална собственост и бизнес – 

2 сем. 

Срещу заплащане      

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“. Конкурс по докумен-

ти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе  

Х  

Бизнес икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“  

Х  

Бизнес икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

Х  

Бизнес анализи и проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления 

„Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

Х  

Бизнес лидерство – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления 

„Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

Х  

Предприемачество със специализация 

„Бизнес предприемачество“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование „Социални, стопански и 

правни науки“ 

Х  

Предприемачество със специализация 

„Бизнес предприемачество“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

 

  Х 
 Предприемачество със специализация 

„Фамилно предприемачество“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

 Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Агробизнес и управление на територи-

ята – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Агробизнес и управление на територи-

ята – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Екоикономика и бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Екоикономика и бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Консултиране и проектиране в малки-

те и средни предприятия – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше 

образование „Социални, стопански и прав-

ни науки“ 

Х  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Международно банкиране и финансо-

ви пазари – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност „Финанси“  

в УНСС и други акредитирани висши учи-

лища или завършили друга специалност  

във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Международно банкиране и финансо-

ви пазари  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Международно банкиране и финансо-

ви пазари – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Финанси“ на УНСС и други акредитирани 

висши училища и без завършили друга спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 
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Х  

Финанси – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Финанси – 2 сем.  

Срещу заплащане    

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

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 спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

Х  

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 спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

Х  
Финанси  – 4 сем.   

Срещу заплащане      

Завършили  специалност  извън професио-

нално направление „Икономика“ 

Х Х 

Публичен финансов мениджмънт –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Публичен финансов мениджмънт –  

3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Финанси“ на УНСС и други акредитирани 

висши училища и без завършили друга спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

Х Х 

Публичен финансов мениджмънт –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Финанси“ на УНСС и други акредитирани 

висши училища и без завършили друга спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

Х  

Финансов мениджмънт – 2 сем.  

Държавна поръчка    

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х Х 

Финансов мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Финанси“ в 

УНСС и други акредитирани висши учили-

ща или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х Х 

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 спе-

циалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

 Х 
Финансов мениджмънт – 4 сем. 

Срещу заплащане      

Завършили специалност извън професио-

нално направление „Икономика“ 
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Х  

Счетоводство – 2 сем. 

Държавна поръчка      

Завършили специалност „Счетоводство“ в 

УНСС или друга специалност във Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалности „Счетоводство“ 

и „Счетоводство и контрол“ в УНСС и 

други акредитирани висши училища или 

завършили друга специалност във Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ в УНСС без 

специалност „Счетоводство“ и без за-

вършили друга специалност във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ без специалност 

„Счетоводство“ и „Счетоводство и кон-

трол“ и без завършили друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Финансова отчетност“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в 

УНСС или друга специалност във Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Финансова отчетност“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ 

и „Счетоводство и контрол“ в УНСС и 

други акредитирани висши училища или 

завършили друга специалност във Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Счетоводство и стандартизация в 

публичния сектор“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в 

УНСС или друга специалност във Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Счетоводство 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 Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Счетоводство и бизнес анализ“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в 

УНСС или друга специалност във Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Счетоводство със специализация  

„Счетоводство 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 Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС  

 Х 

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 Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

 Х 

Счетоводство и контрол – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ без специалност 

„Счетоводство“ и „Счетоводство и кон-

трол“ и без завършили друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 Х 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професио-

нално направление „Икономика“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

 Х 

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 Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

 Х 

Счетоводство и контрол – 3 сем. – 

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално 

направление „Икономика“ без специалност 

„Счетоводство“ и „Счетоводство и кон-

трол“ и без завършили друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 Х 

Счетоводство и контрол – 4 сем. – 

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професио-

нално направление „Икономика“ 

Х  

Счетоводство, финансов контрол  

и финанси с преподаване на английски 

език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

Х  

Вътрешен одит с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  
Одитинг – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от Финансово-

счетоводния факултет на УНСС 

Х  
Одитинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансово-

счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Одитинг  – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“ на УНСС без специал-

ностите във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

Х  

Одитинг – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“ без специалностите 

във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Финансов контрол и финансово  

право – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от Финансово-

счетоводния факултет  на УНСС 

Х  

Финансов контрол и финансово  

право – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от Финансово-

счетоводния факултет на УНСС 

Х  

Финансов контрол и финансово  

право – 3 сем.  

Държавна поръчка 

  

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“  и „Админист-

рация и управление“ и специалност „Пра-

во“ (платено обучение) на УНСС без спе-

циалностите във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

Х  

Финансов контрол и финансово  

право – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“ и завършили специал-

ност „Право“ без специалностите във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

Х  

Противодействие на корупцията –  

2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления  

Х  

Противодействие на корупцията –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления  

Х  

Търговия – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Икономика на търговията“ и други ана-

логични специалности в областта на тър-

говията 

Х  

Търговия – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Икономика на търговията“ и други ана-

логични специалности в областта на тър-

говията 

 Х 

Управление на търговски вериги –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Бизнес логистика – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Стопанска логистика“, „Бизнес логисти-

ка“ или „Логистика“ в УНСС или други 

акредитирани висши училища 

Х  

Управление на веригата  

на доставките – 2 сем.     

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Стопанска ло-

гистика“, „Бизнес логистика“ или „Ло-

гистика“ в УНСС или други акредитирани 

висши училища 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Управление на веригата  

на доставките – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Стопанска ло-

гистика“, „Бизнес логистика“ или „Ло-

гистика“ в УНСС или други акредитирани 

висши училища  

Х  
Енергиен бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Енергиен бизнес – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, имащи минимум три 

години стаж в енергоразпределително 

дружество (изисква се документ от рабо-

тодател за стаж) 

Х  
Икономика на транспорта – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално 

направление  „Икономика“ 

Х  
Икономика на транспорта – 2 сем. 

Срещу заплащане    

Завършили специалност от професионално 

направление  „Икономика“ 

Х  

Интелигентни транспортни  

системи – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.  

Държавна поръчка    

Завършили специалност от  професионал-

но направление „Икономика“ на УНСС 

Х  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.   

Срещу заплащане  

Завършили специалност от  професионал-

но направление „Икономика“ на УНСС 

Х  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

„Корпоративна сигурност“ – 2 сем.   

Срещу заплащане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

„Ядрена сигурност“ с преподаване на 

английски език – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

„Ядрена сигурност“ с преподаване на 

английски език – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓  завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

Х  
Икономика на вътрешния ред – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Управление на киберсигурността –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Международен туризъм – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Международен туризъм – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

 Х 
Мениджмънт в туризма – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

 Х 

Управление индустрията  

на гостоприемството с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓  завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

Х  

Международни икономически отно-

шения – 3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления в УНСС без специал-

ност „Международни икономически от-

ношения“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Международни икономически  

отношения  – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Международни икономически отноше-

ния“ 

 

Х  
Х 

Управление на международни  

проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше 

образование „Социални, стопански и прав-

ни науки“ 

 Х 

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“ 

Х  
Международен бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Международен бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

Х  

Международен бизнес с преподаване на 

английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Университета по международ-

ни науки в Рим (UNINT) 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Университета по международ-

ни науки в Рим, за студенти на Универ-

ситета UNINT 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

есе по определена тема на английски език 

Х  

Международен бизнес и управление  

с преподаване на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Шанхайския университет 

„Джао Тонг“ 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

Х  

Международен бизнес и управление с 

преподаване на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Шанхайския университет 

„Джао Тонг“, за студенти на Универ-

ситета „Джао Тонг“. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

есе по определена тема на английски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Международни финанси и бизнес –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ или  

специалност „Международни икономичес-

ки отношения УНСС и други акредитирани 

висши училища 

Х  
Дигитален маркетинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

 Х 

Международен мениджмънт – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Международни икономически отноше-

ния“ 

Х  

Статистика и иконометрия – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“ 

Х  

Статистика и иконометрия – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални 

направления „Икономика“ и „Админист-

рация и управление“ 

Х  

Бизнес информатика – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност „Бизнес информа-

тика“ в УНСС и други акредитирани вис-

ши училища, ако специалността и профе-

сионалното направление съвпадат с тези 

на  УНСС 

Х  

Бизнес информатика – 2 сем.   

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Бизнес информа-

тика“ в УНСС и други легитимни висши 

училища или специалност от професионал-

но направление „Приложна информатика, 

комуникация и иконометрия“ в УНСС 

Х  

Бизнес информатика със специализация 

„Информационни технологии за бизнес 

анализи“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Големи данни и изкуствен интелект – 

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  Маркетинг – 2 сем.  

Държавна поръчка     

Завършили специалност „Маркетинг“ 

Х Х 
Маркетинг – 2 сем.    

Срещу заплащане           

Завършили специалност „Маркетинг“ 

Х  
Маркетинг – 3 сем.  

Държавна поръчка      

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Маркетинг“ 

Х Х 

Маркетинг – 3 сем.  

Срещу заплащане      

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления без специалност 

„Маркетинг“ 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Рекламен мениджмънт“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Маркетинг“, 

„Маркетинг и стратегическо планиране“, 

„Стратегическо планиране“, „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“, „Маркетинг  

и комуникации“, „Медия икономика“, 

„Икономика на масмедиите“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х Х 

Маркетинг със специализация  

„Рекламен мениджмънт“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Маркетинг“, 

„Маркетинг и стратегическо планиране“,  

„Стратегическо планиране“,  „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“, „Маркетинг  

и комуникации“, „Медия икономика“, 

„Икономика на масмедиите“ 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Рекламен мениджмънт“ – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направление без специалности 

„Маркетинг“, „Маркетинг и стратегичес-

ко планиране“,  „Стратегическо планира-

не“,  „Реклама“, „Връзки с обществе-

ността“, „Финансов мениджмънт и мар-

кетинг“, „Маркетинг, продажби  

и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведен-

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, 

„Маркетинг  (Реклама и ПР)“, „Кино и 

телевизия“, „Журналистика“, „Бизнес 

администрация“, „Туризъм“, „Менидж-

мънт в туризма“, „Икономика на туриз-

ма“, „Психология“, „Маркетинг и комуни-

кации“, „Медия икономика“, „Икономика 

на масмедиите“ 

Х Х 

Маркетинг със специализация  

„Рекламен мениджмънт“ – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направление без специалности 

„Маркетинг“, „Маркетинг и стратегичес-

ко планиране“,  „Стратегическо планира-

не“, „Реклама“, „Връзки с общественост-

та“, „Финансов мениджмънт и марке-

тинг“, „Маркетинг, продажби  

и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведен-

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, 

„Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и 

телевизия“, „Журналистика“, „Бизнес 

администрация“, „Туризъм“, „Менидж-

мънт в туризма“, „Икономика на туриз-

ма“, „Психология“, „Маркетинг и комуни-

кации“, „Медия икономика“, „Икономика 

на масмедиите“ 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Бранд мениджмънт“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Маркетинг“, 

„Маркетинг и стратегическо планиране“,  

„Стратегическо планиране“,  „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“, „Маркетинг  

и комуникации“, „Медия икономика“, 

„Икономика на масмедиите“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Бранд мениджмънт“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Маркетинг“, 

„Маркетинг и стратегическо планиране“,  

„Стратегическо планиране“,  „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“, „Маркетинг  

и комуникации“, „Медия икономика“, 

„Икономика на масмедиите“ 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Бранд мениджмънт“ – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направление без специалности 

„Маркетинг“, „Маркетинг и стратегичес-

ко планиране“,  „Стратегическо планира-

не“, „Реклама“, „Връзки с общественост-

та“, „Финансов мениджмънт и марке-

тинг“, „Маркетинг, продажби  

и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведен-

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, 

„Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и 

телевизия“, „Журналистика“, „Бизнес 

администрация“, „Туризъм“, „Менидж-

мънт в туризма“, „Икономика на туриз-

ма“, „Психология“, „Маркетинг и комуни-

кации“, „Медия икономика“, „Икономика  

на масмедиите“ 

Х  

Маркетинг със специализация  

„Бранд мениджмънт“ – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направление без специалности 

„Маркетинг“, „Маркетинг и стратегичес-

ко планиране“,  „Стратегическо планира-

не“, „Реклама“, „Връзки с общественост-

та“, „Финансов мениджмънт и марке-

тинг“, „Маркетинг, продажби  

и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведен-

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, 

„Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и 

телевизия“, „Журналистика“, „Бизнес 

администрация“, „Туризъм“, „Менидж-

мънт в туризма“, „Икономика на туриз-

ма“, „Психология“, „Маркетинг и комуни-

кации“, „Медия икономика“, „Икономика 

на масмедиите“ 



15 

Продължение 

1 2 3 4 

 Х 

Управление на маркетинга с препода-

ване на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните доку-

менти:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест (за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на английски 

език 

 Х 

Управление на маркетинга с препода-

ване на  английски език – 3 сем. 

Срещу заплащане     

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления извън  направления 

„Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по 

английски език от дипломата за завър-

шено висше образование 

✓  завършена профилирана гимназия или 

профилирана паралелка в общообразо-

вателно училище или университет с ин-

тензивно 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 доку-

менти и/или полагане на приемен изпит – 

тест за неикономисти  или есе по опреде-

лена тема на английски език 

Х  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

Х  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 

Х  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации  – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления извън професионални 

направления „Администрация и управле-

ние“ и „Икономика“ 
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Продължение 

1 2 3 4 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

Х  

Медии и журналистика със  

специализация „Връзки с обществе-

ността“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления  

Х  

Медии и журналистика със специали-

зация „Бизнес журналистика и проду-

центство“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления  

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

 Х  
Политика и бизнес – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  
Политика и бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 

Х  

Международни отношения:  

Международна публична  

администрация –  2 сем. 

Държавна поръчка   

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления в УНСС. Конкурс по 

документи и/или полагане на приемен из-

пит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) или есе  

Х  

Международни отношения:  

Международна публична  

администрация  – 2 сем. 

Срещу заплащане    

Завършили специалност в област на висше 

образование „Социални, стопански и прав-

ни науки“ и „Хуманитарни науки“. Кон-

курс по документи и/или полагане на прие-

мен изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе  

Х  

Национална сигурност  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше 

образование „Социални, стопански и прав-

ни науки“, „Хуманитарни науки“, „Сигур-

ност и отбрана“. Конкурс по документи 

и/или полагане на приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) или есе  

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 

Х  

Социология  със специализация „Соци-

ални изследвания, анализи и проекти“ –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше 

образование „Социални, стопански и прав-

ни науки“  

Х  

Социология със специализация „Соци-

ални изследвания, анализи и проекти“ –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички профе-

сионални направления 
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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 

 Х 

Регионален бизнес и мениджмънт  –  

3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления извън  направления „Адми-

нистрация и управление“ и „Икономика“ 

 Х 

Развитие на интелигентни градове  – 

3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления извън  направления „Адми-

нистрация и управление“ и „Икономика“ 

Х  

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“ 

Х  

Управление на миграционните  

процеси  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления 

ИКОНОМИКА 

Х 

 Здравословни и безопасни условия на 

труд – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления 

Х 

 Творчески индустрии и бизнес  със 

специализация „Интелектуална собст-

веност и бизнес в индустрията“ –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления. Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) или есе 

Х 

 Творчески индустрии и бизнес  със 

специализация „Интелектуална собст-

веност и бизнес в културата“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления. Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) или есе  

 

Х 

 

 Бизнес икономика  – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления извън  направления „Адми-

нистрация и управление“ и „Икономика“ 

Х 

 Финанси и счетоводство с преподаване 

на английски език  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Счетоводство“ и 

„Счетоводство и контрол“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили 

друга специалност във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС, владеещи 

английски език. Изисква се един от следните 

документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по анг-

лийски език от дипломата за завършено 

висше образование 

✓  завършена профилирана гимназия или про-

филирана паралелка в общообразователно 

училище или университет с интензивно изу-

чаване 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 иконо-

мисти  или есе по определена тема на анг-

лийски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

Х 

 Финанси и счетоводство с преподаване 

на английски език  – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление „Ико-

номика“ без специалност „Счетоводство“ и 

„Счетоводство и контрол“ и друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по анг-

лийски език от дипломата за завършено 

висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или про-

филирана паралелка в общообразователно 

училище или университет с интензивно изу-

чаване 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 иконо-

мисти  или есе по определена тема на анг-

лийски език 

Х 

 Управление на веригата на доставки-

те с преподаване на  английски език – 2 

сем. 

Срещу заплащане     

Завършили специалност от всички професио-

нални направления, владеещи английски език. 

Изисква се един от следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по анг-

лийски език от дипломата за завършено 

висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или про-

филирана паралелка в общообразователно 

училище или университет с интензивно изу-

чаване 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 иконо-

мисти или неикономисти) или есе по определе-

на тема на английски език 

Х 

 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“ 

Х 

 Теория и практика на валутната 

търговия  – FOREX  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления 
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Продължение 

1 2 3 4 

 

   

 

 

 

 

Х 

Дигитален маркетинг с преподаване 

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления, владеещи английски език. 

Изисква се един от следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен 

изпит по английски език  

✓ успешно положен държавен изпит по анг-

лийски език от дипломата за завършено 

висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или про-

филирана паралелка в общообразователно 

училище или университет с интензивно изу-

чаване 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 иконо-

мисти или неикономисти) или есе по определе-

на тема на английски език 

Х 

 Анализ на данни със специализиран 

софтуер – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професио-

нални направления 

 

 

 

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 

Х 

Бизнес администрация със специализация 

„Социална отговорност“ – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление  

„Администрация и управление“ 

 

ИКОНОМИКА 

Х 

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човешките 

ресурси“ – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление  

„Икономика“ 

Х 
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 (вклю-

чително 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 пла-

тена форма по съответната специалност. 


