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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 2018 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, сто-
пански и правни науки" 

X X 
Бизнес администрация – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

 X 

Бизнес администрация – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
области на висше образование извън 
област на висше образование "Соци-
ални, стопански и правни науки"  

 X 
Бизнес администрация – 2 сем. – Хасково  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

 

X 

Бизнес администрация – 3 сем. – Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
области на висше образование извън 
област на висше образование "Соци-
ални, стопански и правни науки" 
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1 2 3 4 

X  
Бизнес администрация  
със специализация  "Бизнес комуникации" –  3 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Бизнес администрация  
със специализация "Бизнес комуникации" – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  

Бизнес администрация  
със специализация "Висш мениджмънт" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от  профе-
сионално направление "Администра-
ция и управление" или имащи най-
малко една година професионален 
опит в областта на бизнес управлени-
ето и администрацията. Опитът се 
доказва с трудов договор или служебна 
бележка 

X X 

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

Завършили специалност от  профе-
сионално направление "Администра-
ция и управление" или имащи най-
малко една година професионален 
опит в областта на бизнес управлени-
ето и администрацията. Опитът се 
доказва с трудов договор или служеб-
на бележка. 

X X 

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления, извън 
направление "Администрация и управ-
ление" 
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1 2 3 4 

X  

Публична администрация – 2 сем. 
Държавна поръчка 
 
 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  
Публична администрация – 2 сем. 
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  
Електронно управление – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  

Електронно управление – 2 сем. 
Срещу заплащане 
 
 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

 X 

Публична администрация със специализация 
"Здравен мениджмънт" – 3 сем. 
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

 X 
Публична администрация със специализация 
"Държавна администрация" – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Регионален бизнес и мениджмънт – 2 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

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

Завършили специалност от професио-
нални направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 
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1 2 3 4 

 X 

Регионален бизнес и мениджмънт – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления без нап-
равления "Администрация и управле-
ние" и "Икономика" 

ИКОНОМИКА 

X  

Макроикономика – 2 сем.  
Държавна поръчка 
         

Завършили специалност "Макроиконо-
мика" и завършили в УНСС специал-
ности "Икономика" и "Икономика с 
преподаване на английски език" 

X  

Макроикономика – 2 сем. 
Срещу заплащане               

Завършили специалност "Макроико-
номика" и завършили в УНСС специал-
ности "Икономика" и "Икономика с 
преподаване на английски език" 

X  
Макроикономика и финанси – 3 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от профе-
сионално направление "Икономика" 

X  
Макроикономика и финанси – 3 сем. 
Срещу заплащане               

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

X  
Застраховане и социално дело – 2 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност "Застрахова-
не и социално дело" 

X  
Застраховане и социално дело – 2 сем. 
Срещу заплащане               

Завършили специалност "Застрахова-
не и социално дело" 

X  

Застраховане и социално дело – 3 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Застраховане и социално 
дело" 
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1 2 3 4 

X  

Застраховане и социално дело – 3 сем. 
Срещу заплащане               

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Застраховане и социално 
дело" 

X  

Икономика на човешките ресурси  със специа-
лизация "Управление на човешките ресурси" –  
2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалности "Икономика 
на човешките ресурси" и "Икономика 
и организация на труда" 

X  

Икономика на човешките ресурси със специа-
лизация "Управление на човешките ресурси" –  
2 сем. 
Срещу заплащане        

Завършили специалности "Икономика 
на човешките ресурси" и "Икономика 
и организация на труда" 

X 
 

Икономика на човешките ресурси със специа-
лизация "Управление на човешките ресурси" –  
3 сем.  
Държавна поръчка     

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алности "Икономика на човешките 
ресурси" и "Икономика и организация 
на труда" 

X X 

Икономика на човешките ресурси със специа-
лизация "Управление на човешките ресурси"–  
3 сем. 
Срещу заплащане        

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алности "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, сто-
пански и правни науки". Приемен из-
пит – тест (за икономисти или неи-
кономисти) или есе 
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1 2 3 4 

X  

Бизнес психология и социология  – 2 сем. 
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

X  
Дигитална икономика – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  
Дигитална икономика – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  

Интелектуална собственост и бизнес – 2 сем.  
Държавна поръчка             

Завършили специалност от професионални 
направления "Икономика" и "Администра-
ция и управление", владеещи един от след-
ните чужди езици: английски, френски, 
испански, италиански, немски или руски. 
Изисква се документ за език. На завърши-
лите в УНСС специалност с изучаване или 
с преподаване на чужд език не се изисква 
документ за доказване  

X  

Интелектуална собственост и бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане              

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и "Ад-
министрация и управление", владеещи 
един от следните чужди езици: английс-
ки, френски, испански, италиански, 
немски или руски. Изисква се документ 
за език. На завършилите в УНСС специ-
алност с изучаване или с преподаване на 
чужд език не се изисква документ за 
доказване  
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1 2 3 4 

X  
Бизнес икономика – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нални  направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

X  
Бизнес икономика – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нални  направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

X  
Бизнес анализи и проекти – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нални  направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

X  
Бизнес анализи и проекти – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нални  направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

X  
Бизнес лидерство – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нални  направления "Администрация и 
управление" и "Икономика" 

X  
Предприемачество със специализация "Фамил-
но предприемачество" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нално  направление "Икономика" 

X  
Предприемачество със специализация  
"Фамилно предприемачество" – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нално  направление "Икономика" 

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления  

X  
Агробизнес и управление на територията –  
2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 
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1 2 3 4 

X  
Екоикономика и бизнес – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Екоикономика и бизнес – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Мениджмънт  на недвижимата собственост –  
2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X  
Мениджмънт  на недвижимата собственост –  
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления  

X  

Банково дело и международни финанси –  
2 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност "Финанси" 
или друга  специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС. Изисква се документ за владе-
ене на английски език с хорариум ми-
нимум 360 часа или ниво В1 

X  

Банково дело и международни финанси –  
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" на 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС. Изисква се документ за владе-
ене на английски език с хорариум ми-
нимум 360 часа или ниво В1 
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1 2 3 4 

X  

Банково дело и международни финанси –  
3 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили в УНСС специалност от 
професионално направление "Иконо-
мика". Изисква се документ за владее-
не на английски език с хорариум мини-
мум 360 часа или ниво В1 

X  

Банково дело и международни финанси –  
3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика".  
Изисква се документ за владеене на 
английски език с хорариум минимум 
360 часа или ниво В1 

X  
Финанси – 2 сем.  
Държавна поръчка   

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС или друга специалност във Финан-
сово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финанси – 2 сем.  
Срещу заплащане        

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  
Финанси – 3 сем.    
Държавна поръчка     

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" в УНСС 

X  
Финанси – 3 сем.     
Срещу заплащане          

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика"  

X  
Финанси – 4 сем.   
Срещу заплащане               

Завършили  специалност  извън профе-
сионално направление "Икономика" 

X 
 

Публични финанси – 2 сем. 
Държавна поръчка   
 

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 
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1 2 3 4 

X X 

Публични финанси – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет" 
на УНСС 

X 
 

Публични финанси – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" в 
УНСС 

X X 
Публични финанси – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

 
X 

Публични финанси – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили  специалност  извън профе-
сионално направление "Икономика" 

 X 

Публични финанси – 2  сем. – Хасково  
Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

 X 
Публични финанси – 3 сем. – Хасково 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

X 
 

Финансов мениджмънт  – 2 сем.  
Държавна поръчка          

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X X 

Финансов мениджмънт  – 2 сем.  
Срещу заплащане             

Завършили специалност "Финанси" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 
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1 2 3 4 

X 
 

Финансов мениджмънт  – 3 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" в УНСС 

X X 
Финансов мениджмънт  – 3 сем.   
Срещу заплащане            

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

X X 
Финансов мениджмънт  – 4 сем. 
Срещу заплащане              

Завършили  специалност  извън профе-
сионално направление "Икономика" 

X  

Европейски бизнес и финанси – 4 сем. 
Държавна поръчка 
(съвместна магистърска програма с университет 
Нотингам Трент – Великобритания) 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления, владеещи 
английски език. Изисква се документ – 
TOEFL 560 или IELTS 6.5. При липса 
на такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) 
или есе по определена тема на анг-
лийски език 

X  

Европейски бизнес и финанси – 4 сем.  
Срещу заплащане 
(съвместна магистърска програма с университет 
Нотингам Трент – Великобритания) 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления, владеещи 
английски език. Изисква се документ – 
TOEFL 560 или IELTS 6.5. При липса 
на такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) 
или есе по определена тема на анг-
лийски език 

 
X 

 

Счетоводство – 2 сем. 
Държавна поръчка               

Завършили специалност "Счетоводс-
тво"  в УНСС или друга специалност 
във Финансово-счетоводния факултет 
на УНСС 

 
43 



46 

Продължение 

1 2 3 4 

X  

Счетоводство – 2 сем.  
Срещу заплащане               

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  
Счетоводство – 3 сем.  
Държавна поръчка              

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" в 
УНСС 

X  
Счетоводство – 3 сем. 
Срещу заплащане               

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика"  

X  

Счетоводство със специализация  
"Финансова отчетност" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-
тво" в УНСС или друга специалност 
във Финансово-счетоводния факултет 
на УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  
"Финансова отчетност" – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  
"Счетоводство и стандартизация в публичния 
сектор" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-
тво" в УНСС или друга специалност 
във Финансово-счетоводния факултет 
на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Счетоводство със специализация  
"Счетоводство и стандартизация в публичния 
сектор" – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол"в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  
"Счетоводство и бизнес анализ" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-
тво" в УНСС или друга специалност 
във Финансово-счетоводния факултет 
на УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  
"Счетоводство и бизнес анализ" – 2 сем.   
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол"в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

 X 
Счетоводство и контрол – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

 
X 

Счетоводство и контрол – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили  специалност  извън профе-
сионално направление "Икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. – Хасково 
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС 

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

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика" 

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

Завършили  специалност  извън профе-
сионално направление "Икономика" 

X  

Финанси и счетоводство с преподаване  
на английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-
ство" и "Счетоводство и контрол" в 
УНСС и други акредитирани висши 
училища или друга специалност във 
Финансово-счетоводния факултет на 
УНСС, владеещи английски език. Изис-
ква се документ – IELTS 6.5; CAE – 
A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или дър-
жавен изпит по английски език в 
УНСС. При липса на такъв се полага 
изпит – тест по английски език. При-
емен 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 преподаване на  
английски език – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от направле-
ние "Икономика", владеещи английски 
език. Изисква се документ – IELTS 6.5; 
CAE – A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или 
държавен изпит по английски език в 
УНСС. При липса на такъв се полага 
изпит – тест по английски език. При-
емен изпит – тест за икономисти или 
есе по определена тема на английски 
език 

X  

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

Завършили специалност от направле-
ниe "Икономика", владеещи английски 
език. Изисква се документ за  ниво В2 
или държавен изпит по английски език 
в УНСС. При липса на такъв се полага 
изпит – тест по английски език. При-
емен изпит – тест за икономисти или 
есе по определена тема на английски 
език 

X  
Одитинг – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от Финансо-
во-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Одитинг – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансо-
во-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Одитинг – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" в 
УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Одитинг – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

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

Завършили специалност от Финансо-
во-счетоводния факултет  на УНСС 

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

Завършили специалност от Финансо-
во-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 3 сем. 
Държавна поръчка 
 
 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" в 
УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 3 сем.  
Срещу заплащане              

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" или 
специалност "Право" 

X  
Противодействие на корупцията – 2 сем.  
Срещу заплащане              

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест или есе 

X  

Икономика на търговията – 2 сем.  
Държавна поръчка         

Завършили специалност "Икономика 
на търговията" и други аналогични 
специалности в областта на търгови-
ята 

X  

Икономика на търговията – 2 сем.  
Срещу заплащане 
 

Завършили специалност "Икономика 
на търговията" и други аналогични 
специалности в областта на търгови-
ята 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Икономика на търговията – 3 сем.  
Държавна поръчка         

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Икономика на търговията" и 
други аналогични специалности в 
областта на търговията 

X  

Икономика на търговията – 3 сем. 
Срещу заплащане 
       

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "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 направления 

X  

Бизнес логистика – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алности "Стопанска логистика" и  
"Бизнес логистика" в УНСС 

X  

Управление на веригата на доставките – 2 сем.    
Държавна поръчка 

Завършили специалности "Стопанска 
логистика", "Бизнес логистика" или 
"Логистика" в УНСС или други висши 
училища  

X  

Управление на веригата на доставките – 2 сем. 
Срещу заплащане     

Завършили специалности "Стопанска 
логистика", "Бизнес логистика" или 
"Логистика" в УНСС или други висши 
училища  

X  
Енергиен бизнес – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Икономика на транспорта – 2 сем.  
Държавна поръчка          

Завършили специалност от професио-
нално направление  "Икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Икономика на транспорта – 2 сем. 
Срещу заплащане        

Завършили специалност от професио-
нално направление  "Икономика" 

X  
Интелигентни транспортни системи – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

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

Завършили специалност от професио-
нално направление  "Икономика" на 
УНСС 

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

Завършили специалност от професио-
нално направление  "Икономика" на 
УНСС 

X  

Икономика на отбраната  
и сигурността със специализация  
"Корпоративна сигурност" – 2 сем.   
Срещу заплащане                                                                                                              

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  

Икономика на отбраната  
и сигурността със специализация "Ядрена  
сигурност"  с преподаване на английски език –  
3 сем. (международна магистърска програма) 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления, владеещи 
английски език. Изисква се документ – 
филологическо образование, държавен 
изпит по английски език във ВУЗ, 
езикова гимназия, TOEFEL, SAT или 
езиков курс с хорариум минимум 360 
часа, ниво В1 или по-високо, издаден 
от езиков център в съответствие с 
CEFR. При липса на такъв се полага 
изпит – тест по английски език. При-
емен 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  
Икономика на вътрешния ред  – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  

Международен туризъм  – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Туризъм", владеещи един от следните 
езици: английски, немски, испански, 
руски или френски.  Изисква се доку-
мент за владеене на език с  хорариум 
мин. 360 часа, ниво В2 или семестри-
ална оценка не по-ниска от добър 4.00 

X  

Международен туризъм  – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика"и 
"Туризъм", владеещи един от следните 
езици: английски, немски, испански, 
руски или френски.  Изисква се доку-
мент за владеене на език с  хорариум 
мин. 360 часа, ниво В2 или семестри-
ална оценка не по-ниска от добър 4.00 

 X Мениджмънт в туризма – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  

Туристически бизнес  – 2 сем.  
Срещу заплащане   

Завършили специалност от всички 
професионални направления без про-
фесионални направления "Икономика" 
и "Туризъм" 

X  
Международни икономически отношения –  
2 сем.  
Държавна поръчка             

Завършили специалност "Междуна-
родни икономически отношения" в 
УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Международни икономически отношения –  
2 сем.  
Срещу заплащане                  

Завършили специалност "Междуна-
родни икономически отношения" 

X  

Международни икономически отношения –  
3 сем. 
Държавна поръчка             
              

Завършили специалност от всички 
професионални направления в УНСС 
без специалност "Международни 
икономически отношения" 

X  

Международни икономически отношения –  
3 сем.   
Срещу заплащане               

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Международни икономически 
отношения" 

X  
Управление на международни  
проекти – 2 сем. 
Държавна поръчка             

Завършили специалност от  област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

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

Завършили специалност от  област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки" 

X X 

Управление на международни 
проекти – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
области на висше образование без 
област на висше образование "Соци-
ални, стопански и правни науки" 

X  
Международен бизнес – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Международен бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Изисква 
се документ за завършена  английска 
езикова гимназия, гимназия или уни-
верситет с разширено изучаване на 
английски език като първи чужд език 
или сертификат ниво В1. При липса на 
такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – 
тест(за икономисти или неикономис-
ти) или есе по определена тема на 
английски език 

X 

 

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Изисква 
се документ за завършена  английска 
езикова гимназия, гимназия или уни-
верситет с разширено изучаване на 
английски език като първи чужд език 
или сертификат ниво В1. При липса на 
такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) 
или есе по определена тема на анг-
лийски език 
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1 2 3 4 

X  

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Изисква 
се документ за завършена  английска 
езикова гимназия, гимназия или уни-
верситет с разширено изучаване на 
английски език като първи чужд език 
или сертификат ниво В1. При липса на 
такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – есе 
по определена тема на английски език 

X  
Международни финанси и бизнес – 2 сем. 
Държавна поръчка 

Завършили специалност "Финанси" 
или  специалност "Международни 
икономически отношения" в  УНСС 

X  
Международни финанси и бизнес – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" 
или  специалност "Международни 
икономически отношения" 

X  

Международни финанси и бизнес – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-
нално направление "Икономика",  без 
специалности "Финанси" и "Между-
народни икономически отношения" 

X  
Дигитален маркетинг – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

 X 

Международен мениджмънт  – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Международни икономически 
отношения" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Теория и практика на валутната търговия – 
FOREX – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления 

X  
Статистика и иконометрия  –  2 сем.  
Държавна поръчка                      

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

X  
Статистика и иконометрия  –  2 сем.  
Срещу заплащане                     

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

X  

Бизнес информатика – 2 сем.  
Държавна поръчка                                            

Завършили специалност "Бизнес ин-
форматика" в УНСС и други легитим-
ни висши училища, ако специалността 
и професионалното направление съв-
падат с тези на  УНСС 

X  

Бизнес информатика – 2 сем.   
Срещу заплащане                                          

Завършили специалност "Бизнес ин-
форматика" в УНСС и други легитим-
ни висши училища или специалност от 
професионално направление "Прилож-
на информатика, комуникация и ико-
нометрия" в УНСС  

X  

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

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

X 
 

Маркетинг – 2 сем.  
Държавна поръчка           

Завършили специалност "Маркетинг" 

X X 
Маркетинг – 2 сем.      
Срещу заплащане           

Завършили специалност "Маркетинг" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг – 3 сем.  
Държавна поръчка              

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "Маркетинг" 

X X 
Маркетинг – 3 сем.  
Срещу заплащане              

Завършили специалност от всички 
професионални направления без специ-
алност "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 ико-
номика", "Графичен дизайн", "Марке-
тинг  (Реклама и ПР) ", "Кино и телеви-
зия", "Журналистика", "Бизнес адми-
нистрация", "Туризъм", "Мениджмънт в 
туризма", "Икономика на туризма", 
"Психология", "Маркетинг и комуника-
ции", "Медия икономика" 

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 ико-
номика", "Графичен дизайн", "Марке-
тинг  (Реклама и ПР) ", "Кино и телеви-
зия", "Журналистика", "Бизнес адми-
нистрация", "Туризъм", "Мениджмънт в 
туризма", "Икономика на туризма", 
"Психология", "Маркетинг и комуника-
ции", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  
"Рекламен мениджмънт" – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили всички специалности без 
специалностите "Маркетинг", "Рек-
лама", "Връзки с обществеността", 
"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", "Биз-
нес администрация", "Туризъм", "Ме-
ниджмънт в туризма", "Икономика на 
туризма", "Психология", "Маркетинг 
и комуникации", "Медия икономика" 

X X 

Маркетинг със специализация  
"Рекламен мениджмънт" – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили всички специалности без 
специалностите "Маркетинг", "Рек-
лама", "Връзки с обществеността", 
"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", "Биз-
нес администрация", "Туризъм", "Ме-
ниджмънт в туризма", "Икономика на 
туризма", "Психология", "Маркетинг 
и комуникации", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  
"Бранд мениджмънт" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалности "Марке-
тинг", "Реклама", "Връзки с общест-
веността", "Финансов мениджмънт и 
маркетинг", "Маркетинг, продажби и 
е-бизнес", "Бизнес психология и пове-
денческа икономика", "Графичен  
дизайн", "Маркетинг  (Реклама и 
ПР)", "Кино и телевизия", "Журнали- 
стика", "Бизнес администрация", 
"Туризъм", "Мениджмънт в туризма", 
"Икономика на туризма", "Психоло-
гия", "Маркетинг и комуникации", 
"Медия икономика" 

X 
 

Маркетинг със специализация  
"Бранд мениджмънт" – 2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалности "Марке-
тинг", "Реклама", "Връзки с общест-
веността", "Финансов мениджмънт и 
маркетинг", "Маркетинг, продажби и 
е-бизнес", "Бизнес психология и пове-
денческа икономика", "Графичен  
дизайн", "Маркетинг  (Реклама и 
ПР)", "Кино и телевизия", "Журналис-
тика", "Бизнес администрация", "Ту-
ризъм", "Мениджмънт в туризма", 
"Икономика на туризма", "Психоло-
гия", "Маркетинг и комуникации", 
"Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  
"Бранд мениджмънт" – 3 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили всички специалности без 
специалностите "Маркетинг", "Рек-
лама", "Връзки с обществеността", 
"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", "Биз-
нес администрация", "Туризъм", "Ме-
ниджмънт в туризма", "Икономика на 
туризма", "Психология", "Маркетинг 
и комуникации", "Медия икономика" 

X  

Маркетинг със специализация  
"Бранд мениджмънт" – 3 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили всички специалности без 
специалностите "Маркетинг", "Рек-
лама", "Връзки с обществеността", 
"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", "Мени-
джмънт в туризма", "Икономика на 
туризма", "Психология", "Маркетинг 
и комуникации", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Корпоративни стратегии и дигитални транс-
формации  – 2 сем.  
Държавна поръчка                  

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

X  
Корпоративни стратегии и дигитални транс-
формации  – 2 сем.  
Срещу заплащане                  

Завършили специалност от професио-
нални направления "Икономика" и 
"Администрация и управление" 

X  

Корпоративни стратегии и дигитални транс-
формации  – 3 сем. 
Срещу заплащане                 

Завършили специалност от всички 
професионални направления без нап-
равления "Администрация и управле-
ние" и "Икономика" 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

X  

Медии и журналистика със специализация 
"Връзки с обществеността" –  2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

X  

Медии и журналистика със  
специализация "Връзки с обществеността" –   
2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

X  

Медии и журналистика със специализация 
"Бизнес журналистика и продуцентство" –  
2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност "Медии и 
журналистика" и "Медия икономика" 
в УНСС. Приемен изпит – тест за 
неикономисти или есе 

X  

Медии и журналистика със специализация 
"Бизнес журналистика и продуцентство" –  
2 сем.  
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 
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Продължение 

1 2 3 4 
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

X  

Политология със специализация  
"Приложна политология" – 2 сем.  
Държавна поръчка 
 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

X  

Политология със специализация  
"Приложна политология" – 2 сем. 
Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

X  

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

Завършили специалност от всички 
професионални направления в УНСС.  
Приемен изпит – тест (за иконо-
мисти или неикономисти) или есе. 

X  

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

Завършили специалност от области 
на висше образование "Социални, 
стопански и правни науки" и "Хумани-
тарни науки". Приемен изпит – тест 
(за икономисти или неикономисти) 
или есе 

X  

Национална сигурност – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от области 
на висше образование "Социални, 
стопански и правни науки", "Хумани-
тарни науки",  "Сигурност и отбра-
на". Приемен изпит – тест (за иконо-
мисти или неикономисти) или есе 
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Продължение 

1 2 3 4 
СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 

X  

Социология  със специализация "Социални 
изследвания, анализи и проекти" – 2 сем.  
Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 
висше образование "Социални, сто-
пански и правни науки". Приемен из-
пит – тест (за икономисти или неи-
кономисти) или есе 

X  

Социология със специализация "Социални  
изследвания, анализи и проекти" – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 
професионални направления. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или 
неикономисти) или есе 

 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. 

 
Редовно  
обучение 

НАПРАВЛЕНИЯ И  
СПЕЦИАЛНОСТИ 

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

1 2 3 
ИКОНОМИКА 

Х 
Здравословни и безопасни условия на труд – 
3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 
направления 

Х 

Творчески индустрии и бизнес – със специ-
ализация "Интелектуална собственост и 
бизнес в индустрията" – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 
направления 
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Продължение 

1 2 3 

Х 

Творчески индустрии и бизнес – със специ-
ализация "Интелектуална собственост и 
бизнес в културата" – 2 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 
направления 

Х 
Бизнес икономика – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 
направления без професионални направления "Адми-
нистрация и управление" и "Икономика" 

            Х 

Бизнес и иновации с преподаване на   
английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане     

Завършили специалност от професионални направ-
ления "Администрация и управление" и "Икономика".  
Изисква се документ за завършена  английска езико-
ва гимназия, гимназия или университет с разширено 
изучаване на английски език като първи чужд език 
или сертификат ниво В1. При липса на такъв се 
полага изпит – тест по английски език. Приемен 
изпит – тест (за икономисти или неикономисти)  
или есе по определена тема на английски език 

Х 

Управление на веригата на доставките с 
преподаване на  английски език – 2 сем. 
Срещу заплащане     

Завършили специалност от всички професионални 
направления, владеещи английски език. Изисква се 
документ за владеене на английски език с хорариум 
минимум 360 часа,  ниво В1 или TOEFL 6.0; IELTS 
6.0. При липса на такъв се полага изпит – тест по 
английски език. Приемен изпит – тест (за иконо-
мисти или неикономисти) или есе по определена 
тема на английски език 

Х 

Бизнес информатика със специализация 
"Информационни технологии за бизнес  
анализи" – 3 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 
направления без професионални направления "Ико-
номика" и "Администрация и управление" 
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СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР"  
СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР", 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА – РЦДО ХАСКОВ 
ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 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 професионално 
направление "Администрация и управление" 
 

ИКОНОМИКА 

Х 

Икономика на човешките ресурси – със 
специализация "Управление на човешките 
ресурси" – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално нап-
равление "Икономика" 

Х 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 
Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално нап-
равление "Икономика" 
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Приложение 4  

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН  
КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ТЕСТ (ЕКМТ) 

1. Електронният кандидат-магистърски 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, 
пейджъри, електронни устройства и други помощни средства (вкл. 
ключове, калкулатори 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 изб-
рания 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-

студента; 
 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.  


