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СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ НА УНСС  – СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ,  

ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.  
 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 
редовно 

обучение 

дистанционно 

обучение 

1 2 3 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

х  
Бизнес администрация  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

 х 

Бизнес администрация  – 2 сем. – 

РЦДО – Хасково  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

х х 

Бизнес администрация със специализа-

ция „Висш мениджмънт“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ или 

имащи най-малко една година професионален опит в 

областта на бизнес управлението и администраци-

ята. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ 

трудовия стаж 

х  
Публична администрация  – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

 х 

Публична администрация със специа-

лизация „Здравен мениджмънт“ – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х х 

Регионален бизнес и мениджмънт  –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

 х 

Развитие на интелигентни градове  –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

ИКОНОМИКА 

х  

Макроикономически политики  

и пазари – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ 

х  

Застраховане и социално дело – 3 сем. 

Срещу заплащане       

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Застраховане и соци-

ално дело“ 

х  

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човеш-

ките ресурси“ – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Икономика на човешките 

ресурси“ и „Икономика и организация на труда“ 

х х 

Икономика на човешките ресурси със 

специализация „Управление на човеш-

ките ресурси“ – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалности „Икономика на чо-

вешките ресурси“ и „Икономика и организация на 

труда“ 

х  

Бизнес психология и социология –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  
Дигитална икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Бизнес икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

х  

Предприемачество със специализация 

„Бизнес предприемачество“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Агробизнес и управление на територи-

ята – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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1 2 3 4 

х  

Международно банкиране  

и финансови пазари  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища 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 училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 

х  

Финанси  – 3 сем.   

Срещу заплащане    

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалност „Финанси“ на 

УНСС и други акредитирани висши училища и без 

завършили друга специалност във Финансово-счето-

водния факултет на УНСС 

х  

Публичен финансов мениджмънт –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС и 

други акредитирани висши училища и без завършили 

друга специалност във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

х х 

Финансов мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 

 х 

Финансов мениджмънт – 3 сем.   

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалност „Финанси“ на 

УНСС и други акредитирани висши училища и без 

завършили друга специалност във Финансово-счето-

водния факултет на УНСС 

 х 
Финансов мениджмънт – 4 сем. 

Срещу заплащане      

Завършили специалност извън професионално нап-

равление „Икономика“ 

х  

Счетоводство – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счето-

водство и контрол“ в УНСС и други акредитирани 

висши училища или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

х  

Счетоводство – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалност „Счетоводс-

тво“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили 

друга специалност във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

х  

Счетоводство със специализация  

„Финансова отчетност“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счето-

водство и контрол“ в УНСС и други акредитирани 

висши училища или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 х 

Счетоводство и контрол – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счето-

водство и контрол“ в УНСС и други акредитирани 

висши училища или  завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 х 

Счетоводство и контрол – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалност „Счетоводс-

тво“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили 

друга специалност във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

 х 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално нап-

равление „Икономика“ 

 х 

Счетоводство и контрол – 2 сем. – 

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счето-

водство и контрол“ в УНСС и други акредитирани 

висши училища или завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

 х 

Счетоводство и контрол – 4 сем. – 

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално нап-

равление „Икономика“ 

 

 

 

 

Продължение 



3 

 
1 2 3 4 

х  

Счетоводство, финансов контрол  

и финанси с преподаване на английски 

език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, 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 завършено висше образова-

ние 

✓ завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) или есе по определена тема на английски 

език 

х  
Одитинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

х  

Одитинг – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ без специалностите във Финансово-счетовод-

ния 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.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ и завършили специалност „Право“ без специал-

ностите във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

х  

Противодействие на корупцията –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления  

 х 

Управление на търговски вериги –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Бизнес логистика – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Стопанска логис-

тика“, „Бизнес логистика“ или „Логистика“ в 

УНСС или други акредитирани висши училища 

х  

Управление на веригата  

на доставките – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Стопанска логистика“, 

„Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС или 

други акредитирани висши училища  

х  
Енергиен бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Интелигентни транспортни  

системи – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.   

Срещу заплащане  

Завършили специалност от  професионално направ-

ление „Икономика“ на УНСС 

х  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

„Корпоративна сигурност“ – 2 сем.   

Срещу заплащане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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х  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

„Ядрена сигурност“ с преподаване на 

английски език – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални нап-

равления, владеещи английски език. Изисква се един от 

следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен изпит по ан-

глийски език  

✓ успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образование 

✓  завършена профилирана гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно училище или универ-

ситет с интензивно изучаване на английски език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) или есе по определена тема на английски език 

х  
Икономика на вътрешния ред – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Управление на киберсигурността –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Международни икономически  

отношения  – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Международни ико-

номически отношения“ 

  х 

Управление на международни  

проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше образова-

ние „Социални, стопански и правни науки“ 

х  
Международен бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални нап-

равления, владеещи английски език. Изисква се един от 

следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен изпит по ан-

глийски език  

✓ успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно училище или универ-

ситет с интензивно изучаване на английски език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) 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 междуна-

родни науки в Рим (UNINT) 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални нап-

равления, владеещи английски език. Изисква се един от 

следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен изпит по ан-

глийски език  

✓ успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образование 

✓ завършена профилирана гимназия или профилирана 

паралелка в общообразователно училище или универ-

ситет с интензивно изучаване на английски език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) или есе по определена тема на английски език 
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х  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Университета по междуна-

родни науки в Рим, за студенти на Уни-

верситета UNINT 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, 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 завършено висше образова-

ние 

✓ завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – есе по определена тема на анг-

лийски 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 професионални 

направления, 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 завършено висше образова-

ние 

✓ завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – тест (за икономисти или неиконо-

мисти) 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 Универси-

тета „Джао Тонг“. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, 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 завършено висше образова-

ние 

✓ завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език  

✓ сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по анг-

лийски език. Конкурс по документи и/или полагане на 

приемен изпит – есе по определена тема на анг-

лийски език 

х  
Дигитален маркетинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Бизнес информатика – 2 сем.   

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Бизнес информатика“ в 

УНСС и други легитимни висши училища или специ-

алност от професионално направление „Приложна 

информатика, комуникация и иконометрия“ в УНСС 

 

 

 

 

 

Продължение 
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1 2 3 4 

х  

Бизнес информатика със специализация 

„Информационни технологии за бизнес 

анализи“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Големи данни и изкуствен интелект – 

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  Маркетинг – 3 сем.  

Срещу заплащане      

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Маркетинг“ 

х х 

Маркетинг със специализация  

„Рекламен мениджмънт“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Маркетинг“, „Маркетинг и 

стратегическо планиране“,  „Стратегическо плани-

ране“,  „Реклама“, „Връзки с обществеността“, „Фи-

нансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, про-

дажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведенческа 

икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг (Рек-

лама 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. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направление без специалности „Маркетинг“, „Мар-

кетинг и стратегическо планиране“,  „Стратеги-

ческо планиране“, „Реклама“, „Връзки с обществе-

ността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 

„Маркетинг, продажби  

и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведенческа ико-

номика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг (Реклама 

и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналистика“, „Биз-

нес администрация“, „Туризъм“, „Мениджмънт в 

туризма“, „Икономика на туризма“, „Психология“, 

„Маркетинг и комуникации“, „Медия икономика“, 

„Икономика на масмедиите“ 

х  

Маркетинг със специализация  

„Бранд мениджмънт“ – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Маркетинг“, „Маркетинг и 

стратегическо планиране“,  „Стратегическо плани-

ране“,  „Реклама“, „Връзки с обществеността“, „Фи-

нансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, про-

дажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведенческа 

икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг (Рек-

лама 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.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални нап-

равление без специалности „Маркетинг“, „Маркетинг 

и стратегическо планиране“,  „Стратегическо плани-

ране“, „Реклама“, „Връзки с обществеността“, „Фи-

нансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, про-

дажби и е-бизнес“, „Бизнес психология и поведенческа 

икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг (Рек-

лама 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  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направле-

ния „Администрация и управление“ и „Икономика“ 

 

 

 

Продължение 
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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 професионални 

направления  

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

х  
Политика и бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

х  

Национална сигурност  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше образова-

ние „Социални, стопански и правни науки“, „Хума-

нитарни науки“, „Сигурност 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. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

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 об-

разование „Социални, стопански и правни на-

уки“ 

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-счетовод-

ния факултет на УНСС, владеещи английски 

език. Изисква се един от следните документи:  

✓ успешно положен държавен зрелостен из-

пит 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 из-

пит 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 достав-

ките 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 из-

пит 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 опреде-

лена 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 об-

разование „Социални, стопански и правни на-

уки“ 

х 

 Теория и практика на валутната тър-

говия  – 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 из-

пит 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 опреде-

лена 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 

 

 

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“ 

 


