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Уважаеми кандидат-магистри,
Младите хора, които имат привилегията да учат в УНСС, знаят, че уменията
и знанията им са гарантирани, знаят, че инвестират в себе си и в своето бъдеще.
Живеем във време на кризи и пpeдизвиĸaтeлcтвa. В настоящето думите на
основателя на нашия университет проф. Стефан Бобчев звучат пророчески:
„Днес всички, които имат грижа да помислят за съществуването и добрата бъднина на един народ, за първо и необходимо условие в постигането на целта си
полагат науката. Силни и могъщи са онези народи, които разполагат с повече
знания. Светлина, това е наший задатък“.
Освен бушуващата на континента война Европейският съюз е изправен пред
допълнителни предизвикателства – финансови, икономически, енергийни, екологични, технологични. Светът невероятно бързо се променя. Изчезват традиционните професии, раждат се нови специалности. И решението е едно – наука
и образование. В сложната и конкурентна среда в УНСС имаме амбицията да
сме поне една крачка напред и с готовност да отговорим на предизвикателствата.
Сами ще се убедите, че реагираме много бързо и иновативно както на променящата се социално-икономическа среда, така и на промените в изискванията на бизнеса.
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Пандемията от COVID-19 ни изправи пред изпитания и нови предизвикателства. Това ни подтикна да изградим професионално и отговорно нашия
дигитален университет – разработихме модерна платформа, създадохме електронни ресурси за обучение и преминахме изцяло на онлайн обучение, изградихме онлайн инфраструктурата на целия процес от студентския живот, направихме решителна стъпка към един нов дигитален свят.
УНСС навлиза във второто си столетие и с 2 големи дигитални проекта.
Вие получавате място в елитната общност на европейските икономически университети ENGAGE.EU и възможност първи да се включите в процесите на
дигитализация на икономическото образование чрез проекта „Икономическо
образование в България 2030“.
За поредна година УНСС е обявен за най-престижното висше училище в
професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища на база на класиране от Рейтинговата система
на висшите училища в България.
Вашата добра подготовка е важна не само за Вас, а и за перспективите на
нашата страна. От своето създаване досега УНСС обучава специалисти, които
заемат високи позиции в бизнеса и управлението на страната, сред които 9
министър-председатели на България. За нас е чест, че международно признат
лидер и визионер в развитието на световната икономика като управляващия
директор на Международния валутен фонд – Кристалина Георгиева, с гордост
е отбелязала в автобиографията си на страницата на институцията, че е възпитаник на УНСС и е била преподавател в нашия университет. Като признание за
работата и заслугите на Кристалина Георгиева през май 2022 г. УНСС ѝ връчи
почетното звание „Доктор хонорис кауза“.
Поколенията се сменят, средствата за образование се дигитализират, специалностите и програмите се модернизират, но едно ще остане константно – жаждата
за познание ще движи света напред и науката ще намира изход от всяка криза!
Вярвайте в себе си, учете и работете за личностното си и професионално
усъвършенстване, и помнете – висшето образование не е определено количество знания, то е начин на мислене, мироглед. Университетът е мястото, където
Вашите цели, знания и идеали се събират под общ покрив и само от Вас зависи
дали ще ги следвате и осъществите.
Желая ви успех!
На добър час!
проф. д-р Димитър Димитров
ректор на УНСС
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УНСС
#ИзбирамУНСС
#ТвоятУниверситет

Традиция на 100 години
УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи като Свободен университет за политически и стопански науки
(СУПСН). Основател и първи ректор е проф. Стефан
Бобчев – европейски възпитаник, патриот, министър на
народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките. През 1940 г. СУПСН е
трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки, през 1952 г. – във Висш
икономически институт „Карл Маркс“, а през 1995 г. –
Жива памет
в Университет за национално и световно стопанство с
решение на Народното събрание. През 2020 г. стартира
рубриката „Жива памет“, която им за цел в дигитална среда да запознае днешните
млади хора със светлите умове, изградили авторитета на най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа.

Академичният съвет на Свободния университет до 1928 – 1929 г.:
горе – от ляво надясно: проф. Д. Мишайков, проф. П. Стоянов, д-р Н. Иванов; долу – от
ляво надясно: проф. А. Иширков, проф. Т. Кулев, проф. С. Бобчев, проф. П. Богаевски
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Мисия и визия
УНСС е призван да формира високообразовани личности, които да водят
обществото към по-съвършен, хуманен и устойчив свят. Той е отговорен да
поддържа и развива високоерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени. Университетът е морално отговорен да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна
територия на националното и европейското образователно и изследователско
пространство, провеждаща обучение на студенти и изследвания в областта на
икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

Лидер във висшето образование
Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа.
Академичното ръководство си поставя за водеща цел – Университетът,
както винаги досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и
изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които
искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.
За трети път Националната агенция за оценяване и акредитация дава на УНСС
най-високата оценка (до 2023 г.) сред всички български университети. С най-висока оценка сред висшите училища в страната са и професионалните направления
6

в Университета. УНСС е лидер и в класацията на професионалните направления
на висшите училища у нас, които дават на своите випускници шанс за най-добри
доходи. По данни на Националния осигурителен институт 97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма част от неговите випускници са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса. Държавните
и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична
подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници.

Алумни
В своята 102-годишна история преподавателите и възпитаниците на
УНСС са сред видните представители в държавното управление, стопанския
и неправителствения сектор, в престижни международни организации и финансови институции. Само през последните години министър-председатели
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на България са били 9 негови випускници, в т.ч. и първата жена премиер.
Сред възпитаниците на УНСС са и 4 председатели на Народното събрание,
108 министри и 10 управители на БНБ. Техните имена са изписани на Стената на славата „Преподаватели и възпитаници на УНСС – ръководители на
международни и национални органи и институции“ в сградата на Университета. През 2020 г. УНСС учреди и своя Алумни клуб, призван да приобщава
бивши и настоящи възпитаници на Университета чрез професионални, научни, културни, спортни и други инициативи.

Откриването на Алумни център и учредяването на Алумни борд
от видни представители на бизнеса

Новото столетие
В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес
факултет и Юридически факултет; 34 катедри; 4 института, 32 научноизследователски центъра и др.
Преподавателите са близо 465, от които 254 – професори и доценти, плюс
249 хонорувани преподаватели от практиката.
Университетът притежава система за управление на качеството на обучението, сертифицирана от NQA, съгласно международния стандарт ISO 9001:2015.
УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в Университета
има най-много кандидат-студенти и рекорден брой отличници в сравнение с
другите висши училища в страната. В него се обучават близо 19 хиляди студенти в 42 бакалавърски специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“, както и над 90 магистърски специалности. От учебната 2022 – 2023 г. Университетът, съвместно с Northern
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Illinois University (NIU) – USA, предлага първата по рода си в България Двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA
Programme). Обучението ще се провежда присъствено в УНСС от съвместни
преподавателски екипи от двата университета. Двойната магистърска програма по бизнес администрация ще се преподава на английски език и е отворена за студенти от България и всяка друга страна от Европа или извън
нея. Завършилите магистратурата ще получат две дипломи – от УНСС и от
Northern Illinois University (NIU).
В УНСС се обучават и повече от 500 български и чуждестранни докторанти. УНСС си сътрудничи с близо 160 университета и научноизследователски
мрежи от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми и научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели и др.
В Университета е въведена кредитна система, която осигурява възможност
за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в
други висши училища у нас и в чужбина.
За поредна година УНСС е удостоен с приза за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и
преподавателите във висшите училища в България.
Университетът е с една от най-високите годишни оценки съгласно заложените от Министерство на образованието и науката (МОН) политики. Отчетът
за изпълнение на политиката за развитие на УНСС получи годишна оценка
3.93 при максимална възможна 4.00. С това успеваемостта на изпълнението на
залегналите управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 98,25%.

Общият ни дом
В сградата на УНСС, чиято разгърната застроена площ е 41 хил. кв.м,
има 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, аула
„Максима“ и зала „Тържествена“, в които абсолвентите получават своите дипломи, модерни конферентни и научни зали, библиотека със 100 компютърни
места с безплатен достъп до интернет и електронна библиотека, първия в
България университетски Център за целогодишен прием на документи, единствения по рода си в страната Тестови център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити с 1000 компютъра, Издателски
комплекс, книжарница, банков клон и др. Университетът има общежития за
5000 студенти и два студентски стола.
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От 2021 г. УНСС има още един модерен учебен корпус. Новата сграда е на
4 етажа. Разполага с 4 учебни аули, всяка с по 250 места. На всеки етаж има
още по 3 учебни зали, съответно за 120, 80 и 40 души, както и 19 кабинета
за преподавателите и два тестови центъра, всеки с по 250 оборудвани места.
Сградата е ново поколение в строителството. По енергийна ефективност тя се
доближава до пасивните сгради. Аудиториите са модерни, с напълно изградена
технологична инфраструктура.
УНСС е институция, ангажирана с устойчивостта, затова тази година стартира инициативата „Зелен университет“.
Изпълнени са редица проекти за енергоефективност в различни факултети,
звена и общежития.
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Дигитализация и киберсигурност
УНСС е българският университет с най-висока степен на електронизация
на учебната, научноизследователската и административната дейност. Учебният процес се управлява от компютърни системи. Създадени са условия за иновативни научни изследвания.
Дигитализирани са всички процеси в Университета – от изпитите, през онлайн обявяването до класирането и онлайн записването. Дигитализиран е и
процесът за кандидатстване в студентските общежития. Студентите ползват
21 онлайн услуги. Студентите от УНСС станаха първите в България, които получиха електронни студентски книжки. По желание електронната студентска
книжка може да бъде комбинация от данните от студентската книжка, международната банкова карта и картата за международно разпознаване като студент.
В УНСС има изградена компютърна система за обслужване на студента и
цифрова главна книга. Веднага след записването в първи курс за всеки студент
се генерира служебна електронна поща, която той може да ползва през целия
си живот. УНСС е в процедура на патентоване на тази уникална система с огромна база данни и изкуствен интелект.
В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за всички интересуващи ги въпроси, включително и за отделните
специалности (magistri.unwe.bg). На кандидат-магистрите е осигурено пълно
електронно административно обслужване с възможност и за мобилен достъп
чрез смартфони и/или таблет.
Университетът започна реализацията на проект за дигитализация на икономическото образование „Икономическо образование в България 2030“ по процедура „Модернизация на висшите училища“ на ЕС с европейско финансиране и с
участието на още 3 университета – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
(СА), Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и Бургаски свободен
университет (БСУ), както и с участието на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Ръководител на проекта е ректорът на
УНСС проф. д-р Димитър Димитров.
Паралелно с дигитализацията се работи и за сигурността в киберпространството. Оценявайки високо този приоритет, се създаде и нова заместник-ректорска длъжност по дигитализация и киберсигурност.
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Международно сътрудничество
УНСС навлиза във второто си столетие като част от глобалния проект на европейските икономически университети – ENGAGE.EU, създават се съвместни програми за обучение и изследователски мрежи в партньорство с девет от
водещите европейски висши училища в областта на икономиката и социалните
науки. Това са University of Mannheim (Германия), LUISS University (Италия),
NHH Norwegian School of Economics (Норвегия), Tilburg University (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol (Франция), WU Vienna University of
Economics and Business (Австрия), Universitat Ramon Llull (Испания) и Hanken
School of Economics (Финландия).
Приключи подготовката по създаването на нова университетска мрежа под
егидата на ЮНЕСКО с център УНСС.
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„Еразъм+“
Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели подпомага, организира и координира участието на студентите в международния
обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, като им предоставя възможност да се
обучават един или два семестъра в университети от над 30 европейски държави. Мобилността се осъществява на основата на сключени двустранни споразумения за обмен на студенти между УНСС и партньорските университети,
които притежават университетската харта „Еразъм+“. За стимулиране на двустранния обмен се предоставя финансова помощ (грант) в размер от 470 до 520
евро месечно, а участието се осигурява чрез подписване на договор за мобилност. Право на участие имат всички студенти – бакалаври в УНСС, които са
завършили успешно първите два семестъра. Условие да участват в мобилност
е да имат успех не по-нисък от много добър 4,50 и да владеят отлично чуждия
език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет.
През 2020 г. приключи поредният програмен период на програма „Еразъм“
към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели
към УНСС кандидатства за участие и за новия период 2021 – 2027 година.
Постиженията по програмата в УНСС са високо оценени и Университетът
вече има харта и за следващия програмен период, като критериите са покрити
със 100 от 100 възможни точки.
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Кариерно развитие
В УНСС функционира първият и единствен в България Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК), който разполага с три звена –
„Кариера и професионално развитие“, „Университет – бизнес“ и специализирано звено за практическо обучение. Центърът подпомага професионалното
ориентиране, практическото обучение, кариерното развитие и реализацията на
студентите. Регистрираните в уебплатформата на Центъра студенти, получават
информация за работни и стажантски позиции, практики, конкурси, стипендии
и др. Кандидатстването може да се извършва директно от профила на студента в системата. Всяка година в Университета се провеждат няколко кариерни
форума, по време на които студентите се срещат с представители на държавни
институции, водещи български и международни компании и организации от
неправителствения сектор. Студентите получават актуална информация за новостите на пазара на труда, както и за стажантски практики, работни позиции
и практическо обучение.

През 2022 г. в УНСС беше открит първият по рода си университетски център
в подкрепа на студентското предприемачество – стартъп офис. Центърът цели
да развие предприемаческите и иновативни умения на младите хора, те да се
информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да
изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори.
В стартъп офиса ще се извършва и менторска дейност от водещи експерти,
предприемачи, преподаватели в областта, както и представители на инвестиционни фондове.
В него ще се помещава и споделена библиотека, където студентите ще могат да намерят литература от наши и чуждестранни специалисти, работещи в
стартъп екосистемата.
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Предимства на магистратурата в УНСС
 многообразие от над 90 утвърдени и модерни специалности и специализации от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и
управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ и „Социология, антропология и науки за културата“, които
са разпознаваеми и търсени от бизнеса и публичния сектор;
 изключително успешна реализация на нашите випускници, които формират
елита на нацията;
 висококвалифицирани преподаватели и изтъкнати изследователи, които заемат престижни управленски и експертни позиции в държавното управление,
стопанския и неправителствения сектор, в авторитетни международни организации и др.;
 практическа насоченост на обучението;
 съвременни учебни плановe, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти;
 модерна учебна база и средства за обучение, богати библиотечни фондове,
електронни бази данни от цял свят и др.;
 онлайн обучение.

Редовна форма на обучение





висококвалифицирани преподаватели и изявени гост-лектори от практиката;
богати библиотечни фондове и електронни ресурси;
съвременна материално-техническа база;
разнообразни извънаудиторни форми.
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Дистанционна форма на обучение
 подходяща е за студенти, които работят, отглеждат децата си, живеят в отдалечени населени места;
 комбинация от онлайн занятия (в събота и неделя) и самостоятелна подготовка с електронни учебници и учебни материали, базирани в специална
интернет платформа с високоскоростен достъп;
 традиционна е за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти;
 равнопоставена е на редовната форма по съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Кандидатстващите за обучение в магистърска степен в УНСС
трябва да имат предвид следното:
y През учебната 2022/2023 година се провежда обучение в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма по широка гама от специалности
(magistri.unwe.bg).
Повече информация за приема на документи, провеждането на редовните
и предварителните конкурсни изпити и началото на учебната година можете
да получите:
y За редовна форма на обучение:
 в отдел „Студенти – магистър“:
– централното фоайе;
– телефони: 02 8195 597 и 02 8195 546; 02 8195 745;
– e-mail: priem.magistri@unwe.bg
y За дистанционна форма на обучение:
 в Центъра за дистанционно обучение – София:
– централното фоайе;
– телефони: 02 8195 341, 02 8195 553 и 02 8195 343;
– e-mail: dmag2@unwe.bg
 в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково:
– бул. „България“ 168;
– телефони: 038 623 354 и 038 664 557;
– e-mail: olga@unwe.bg
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ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този Правилник се уреждат условията и редът за прием на
студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ в
Университета за национално и световно стопанство.
(2) Условията и редът за прием в магистърска степен на обучение се регламентират в съответствие със:
1. Закона за висшето образование;
2. Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във
висшите училища на Република България;
3. Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища;
4. Правилника за дейността на УНСС;
5. Правилника за учебната дейност на УНСС;
6. Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно
обучение на УНСС.
Чл. 2. Обучението в ОКС „магистър“:
1. се осъществява по области и професионални направления на висшето
образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност;
2. се организира за лица, завършили висше образование с ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър;
3. е със срок на обучение не по-малък от една година (два семестъра) –
за завършилите ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
4. е със срок на обучение две години (четири семестъра) – за завършилите
ОКС „професионален бакалавър“ в същото професионално направление;
5. осигурява придобиването на кредити съгласно учебния план;
6. завършва с изпълнението на всички задължения по учебен план и защита на дипломна работа;
7. се удостоверява с диплома за завършена ОКС „магистър“.
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Чл. 3. Приемът на български граждани за обучение в ОКС „магистър“ се
извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит –
електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ), в рамките на ежегодно утвърждавани бройки.
Чл. 4. (1) В ОКС „магистър“ българските граждани се обучават по държавна поръчка и срещу заплащане.
(2) Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ ползват
лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена
степен на висшето образование.
(3) Университетът извършва обучение срещу заплащане само по професионалните направления и специалностите, които са получили при програмната акредитация оценка от 8,00 до 10,00, в съответствие с нормативните
изисквания.
(4) Семестриалните такси за обучение по специалности се утвърждават от
Академичния съвет.
Чл. 5. (1) Обучението в ОКС „магистър“ се организира в редовна и дистанционна форма и е субсидирано от държавата (държавна поръчка) или
срещу заплащане.
(2) За държавна поръчка в специалности в двусеместриален срок на обучение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от
акредитирани висши училища, съгласно условията в Приложение № 3. За
обучение по държавна поръчка в двусеместриалните специалности не се
изисква минимален успех от дипломата за завършено висше образование.
(3) За държавната поръчка в специалности с трисеместриален срок на
обучение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от
акредитирани висши училища, съгласно условията в Приложение № 3. Правото да се обучават по държавна поръчка в тези специалности имат лица,
които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на
висше образование. Приетите студенти заплащат такса за първи и втори
семестър по държавна поръчка, а за трети семестър – платена форма на обучение (срещу заплащане).
(4) Кандидатстването за държавна поръчка става само през зимния семестър на учебната година. Всяко лице може да се обучава по държавна поръчка
еднократно по една специалност, независимо от броя на специалностите,
придобити от него в ОКС „бакалавър“.
(5) Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в
ОКС „магистър“ по държавна поръчка (вкл. 5-годишен срок на обучение,
след завършено средно образование) независимо от висшето училище, нямат
право да кандидатстват за държавна поръчка.
(6) Местата по държавна поръчка са за редовна форма на обучение.
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Чл. 6. (1) Обучението в дистанционната форма се организира от Центъра
за дистанционно обучение при УНСС и Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.
(2) Дистанционното обучение в ОКС „магистър“ е само срещу заплащане.
(3) За завършилите ОКС „професионален бакалавър“ обучението в ОКС
„магистър“ е в дистанционна форма, осъществява се в РЦДО – Хасково, и е
само срещу заплащане.
Чл. 7. Приемът за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“ – редовна и дистанционна форма, е за кандидати, които са завършили:
1. същата специалност в ОКС „бакалавър“ в УНСС (по първа или втора
специалност) или в други акредитирани висши училища;
2. специалност, различна от тази, за която се кандидатства в магистърска
степен, но от същото професионално направление в ОКС „бакалавър“ в
УНСС или в други акредитирани висши училища;
3. специалност от различни професионални направления в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в УНСС или в други акредитирани висши училища;
4. кандидатите, завършили ОКС „професионален бакалавър“, могат да се
обучават само в специалност от същото професионално направление.
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите за ОКС „магистър“ имат право да кандидатстват едновременно за:
1. специалност/и по държавна поръчка в редовна форма на обучение съгласно условията в Приложение № 3;
2. специалности срещу заплащане в редовна и дистанционна форма на
обучение съгласно условията в Приложение № 3.
(2) Кандидат-студентите след придобита ОКС „професионален бакалавър“ могат да кандидатстват за специалности от направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ в дистанционна форма на обучение в
РЦДО – Хасково, съгласно условията в Приложение № 3.
(3) Студентите, които възстановяват студентските си права, се записват в
същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане.
Чл. 9. При наличие на свободни незаети места в рамките на утвърдения
прием за студенти се приемат: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до
26-годишна възраст, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в
едно и също професионално направление и висше училище и единият от тях
е приет.
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Чл. 10. Обучението на студентите в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма се осъществява от катедрите към съответните факултети на
УНСС.
Чл. 11. (1) Студентите в ОКС „магистър“ имат право да се обучават по
втора или нова специалност срещу заплащане при следните условия:
1. да има разкрито обучение по желаната специалност и със съответната
продължителност;
2. студентът да е завършил най-малко един семестър;
3. средният успех от дипломата за завършено предходно образование да
е не по-нисък от „добър“;
4. средният успех от следването в ОКС „магистър“ до момента да не е
по-нисък от „добър“;
5. кандидатите да отговарят на условията за прием в съответната втора
или нова специалност съгласно Приложение № 3.
(2) Кандидатстването за втората/новата специалност е въз основа на конкурс по документи и подадено заявление до ректора на УНСС, в сроковете за
редовен и допълнителен прием в ОКС „магистър“ за зимен и летен семестър.
(3) Записването във втората/новата специалност става със заповед на ректора.
(4) Студентите, които се обучават по втората/новата специалност, не могат да се обучават в съкратени срокове по първата и/или втората/новата специалност.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 12. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да
кандидатстват и да бъдат приети за обучение в ОКС „магистър“ български
граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл.
притежаващи диплома за ОКС „бакалавър“ или „магистър“.
(2) При условията и по реда за български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в ОКС „магистър“ и граждани от страните – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.
Чл. 13. (1) Приемът на чуждестранни граждани за обучение в ОКС „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в ОКС
„магистър“:
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1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.
(2) Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при
условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища
на Република България, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление
№ 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина.
(3) Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1
и ПМС № 228, чл. 3 и завършили ОКС „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република
България.
Чл. 14. (1) Приемът за всички специалности в ОКС „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит –
ЕКМТ.
(2) За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса, определена
от Министерския съвет. При кандидатстване само по документи също се
заплаща такса за кандидатстване.
(3) Кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“,
„Управление на маркетинга с преподаване на английски език“, „Дипломация
и стратегически анализ с преподаване на английски език“, „Международен
бизнес с преподаване на английски език“, „Дуална магистърска програма по
международен бизнес с преподаване на английски език“ с Университета по международни науки в Рим (UNINT) и „Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език“ с Шанхайския
университет „Джао Тонг“ е необходимо да владеят английски език.
(4) За специалностите, за които се изисква владеене на английски език,
кандидатите се допускат до класиране при едно от условията:
1. успешно положен приемен изпит – тест по английски език;
2. успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за
завършено висше образование;
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3. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
4. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на
ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.
Глава трета
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 15. Кандидатстудентски документи се приемат:
1. онлайн;
2. в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС;
3. в РЦДО – Хасково;
Чл. 16. (1) В срока, посочен в Приложения № 1 и 2, кандидат-студентите
за ОКС „магистър“ подават следните документи:
1. заявление до ректора (по образец на УНСС);
2. състезателен картон (по образец на УНСС);
3. диплома за завършено висше образование и приложението към нея
(оригинал и копие). Оригиналът на дипломата се връща на кандидатстудента след сверяване с копието.
Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, предоставя уверение
или академична справка от съответното висше училище със: среден успех по
предметите, включени в учебния план, оценка от държавен изпит/и за завършена бакалавърска или магистърска степен, специалност, професионално
направление и година на дипломиране. Документът се предоставя в оригинал.
За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в
УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложения документ.
4. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“,
„Управление на маркетинга с преподаване на английски език“, „Дипломация
и стратегически анализ с преподаване на английски език“, „Международен
бизнес с преподаване на английски език“, „Дуална магистърска програма по
международен бизнес с преподаване на английски език“ с Университета по
международни науки в Рим (UNINT) и „Дуална магистърска програма по
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международен бизнес и управление с преподаване на английски език“ с
Шанхайския университет „Джао Тонг“ е необходимо да предоставят документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, съгласно условията на чл. 14,
ал. 4, т. 2, 3 и 4 от настоящия правилник. При липса на документ кандидатите за специалностите с преподаване на английски език се явяват на изпит –
тест по английски език;
5. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на
сто, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци на възраст до 26
години, навършени в годината на кандидатстването, майки с три и повече
ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст,
лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип
или специализирана институция и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и
копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи;
6. документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните
работи на Република България – лична карта или международен паспорт,
които след проверката се връщат на кандидат-студента;
7. документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс по
документи и/или полагане на конкурсен изпит/и;
(2) Кандидат-студентите, заплатили такса за конкурсен изпит/и, не заплащат такса за участие в класирането.
(3) При онлайн подаване на документи таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.
(4) При подаване на документи на място в ЦПД на УНСС или РЦДО –
Хасково, таксата се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без
БНБ) по банковата сметка на УНСС – Приложение № 5.
(5) От такса за участие в кандидатстудентски конкурс по документи
и/или полагане на конкурсен изпит/и се освобождават:
1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на
сто – решение на ТЕЛК;
2. военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
3. кръгли сираци на възраст до 26 години – акт за раждане и акт за смърт
на родителите;
4. майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца
до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата
са учащи;

23

5. лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на
пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на
детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен
тип или специализирана институция.
Кандидат-студентите предоставят оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства.
Чл. 17. (1) Кандидат-студентите, завършили в чуждестранни висши училища, представят и следните документи:
1. заявление (по образец);
2. диплома за завършено висше образование, приложението към нея и европейско дипломно приложение (ако притежават такова) – в оригинал и
нотариално заверено копие;
3. документ за самоличност, който след проверката се връща на кандидат-студента, и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя,
ако е налице такава;
4. документ за внесена такса административно обслужване – признаване
на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.
(2) Изисквания към документите:
1. дипломата за висше образование и приложението към нея, издадени от
висшите училища извън страните – членки на Европейския съюз, и страните
по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето
образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични
актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.). При липса на такива разпоредби признаването
става по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и
други книжа.
2. Дипломата за висше образование и приложението към нея, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в
страните – членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за
признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език
от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС
№ 184 от 1958 г.
(3) В срок до края на месец юни 2022 г. (за записване от зимен семестър)
или до края на месец ноември 2022 г. (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство. Те
могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал. Документите се подават:
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1. за български граждани и граждани на страни от Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство – в Центъра за прием на документи на УНСС.
2. за граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС.
(4) След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел
установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование.
(5) След получаването на отговор от Националния център за информация
и документация депозираните документи, отговарящи на изискванията, се
разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.
(6) Ректорът взема решение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението в УНСС въз основа на
доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.
(7) В случай че висшето образование на заявителя вече е било признато
по реда на чл. 6, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите по чл. 17, ал. 1 се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение (оригинал и копие).
Чл. 18. Попълването и подаването на документите се извършват лично от
кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на преносителя,
което става неразделна част от документите за кандидатстване.
Чл. 19. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са
приложени всички необходими документи или не са попълнени коректно и
четливо.
Чл. 20. При подаване на документите кандидат-студентът получава входящ номер и друга информация, свързана с кандидатстването.
Чл. 21. Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.
Чл. 22. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
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Глава четвърта
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ
НА ИЗПИТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Чл. 23. (1) Кандидат-студентите за ОКС „магистър“, завършили ОКС
„бакалавър“ или „магистър“, имат възможност да положат:
1. електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).
2. изпит по английски език – тест в електронен формат, за кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език, неотговарящи на
условията на чл. 14, ал. 4, т. 2, 3 и 4 от настоящия правилник.
(2) Кандидатмагистърският конкурс за кандидати, завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи.
Чл. 24. (1) Електронният кандидатмагистърски тест се провежда на компютър. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси.
(2) ЕКМТ се провежда в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване. Кандидат-студентите са задължени да се явят в съответната зала не
по-късно от половин час преди обявеното начало на изпита. Задължително
носят със себе си разпечатка с входящ номер, както и документ за самоличност – лична карта.
Чл. 25. (1) Електронният кандидатмагистърски тест включва:
1. въпроси, проверяващи общата икономическа култура на кандидатите;
2. състои се изцяло от „закрити“ въпроси, като за всеки въпрос са дадени
5 възможни отговора, един от които е верен, а останалите четири са грешни;
3. за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири
точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор се присъждат нула точки;
(2) Указание за провеждането на кандидатмагистърския тест е дадено в
Приложение № 4.
Чл. 26. Продължителността на работата върху конкурсните изпити е:
1. електронен кандидатмагистърски тест – 60 минути;
2. изпит по английски език – 120 минути.
Чл. 27. Състезателните изпити са анонимни.
Чл. 28. (1) При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на
материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на електронния тест в електронен формат, работата на кандидата се анулира.
(2) Изпитът се анулира и при:
1. опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента;
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2. опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
3. неспазване на реда за провеждане на изпита;
4. опит за разговор с други кандидат-студенти.
Чл. 29. (1) По време на конкурсния изпит се забраняват внасянето и ползването на мобилни телефони или друга съобщителна техника от страна на
кандидатите.
(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват внесената съобщителна техника и оставените вещи.
Чл. 30. (1) Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната
система.
(2) За успешно положен приемен изпит се счита изпит с оценка, не пониска от среден (3.00).
Чл. 31. (1) Резултатите от приемните изпити са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Обявяват се съгласно графика на кандидатстудентската кампания (Приложения № 1 и 2) и на интернет адрес: magistri.unwe.bg
(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от приемните изпити и класирането.
Глава пета
ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 32. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалности
се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование;
2. оценката от държавния изпит/и (защита на диплома работа) или оценката от приемния изпит;
3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит (защита на диплома работа), за
балообразуваща оценка по т. 2 от настоящата алинея се счита средноаритметичната оценка от държавните изпити.
(2) Оценката от изпита по английски език не е балообразуваща. За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се
допускат до участие в класиране, ако отговарят на едно от условията на чл. 14,
ал. 4 от настоящия правилник.
Чл. 33. Кандидат-студентите не участват в класирането, когато не са подали документи в определените срокове (Приложения № 1 и 2).
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Глава шеста
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 34. (1) Броят на приеманите студенти в ОКС „магистър“ се определя
от броя на утвърдените за прием места по съответната специалност/специализация и от капацитета за съответното професионално направление.
(2) В класирането участват само кандидатите, които имат формиран състезателен бал.
(3) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите специалности/специализации и форми на
обучение в състезателния картон.
(4) При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите/специализации, посочени от кандидата, а не тяхното словесно
описание. При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
(5) Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение,
които не са посочени в състезателния картон.
(6) Минималният брой класирани магистри в дадена специалност в
УНСС, необходим за разкриване на обучение е 12 души за двусеместриално
обучение, 15 души за трисеместриално обучение и 15 души за четирисеместриално обучение.
Чл. 35. (1) Класирането за обявените места по специалности/специализации се извършва във:
1. редовна форма на обучение:
а) държавна поръчка – двусеместриален срок на обучение с държавна
субсидия;
б) държавна поръчка – трисеместриален срок на обучение, от които два
семестъра с държавна субсидия и един семестър срещу заплащане;
в) срещу заплащане – в дву-, три- и четирисеместриален срок на обучение;
2. дистанционна форма на обучение – срещу заплащане в дву-, три- и четирисеместриален срок на обучение.
(2) Едновременно за държавна поръчка и срещу заплащане в редовна
форма на обучение може да се кандидатства само за зимен семестър. За летен семестър в редовна и дистанционна форма на обучение се кандидатства
само срещу заплащане.
Чл. 36. Кандидатите са длъжни да се информират за графика на кандидатстудентската кампания (класиране и записване) – Приложения № 1 и 2 и
на интернет адрес: magistri.unwe.bg
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Чл. 37. (1) След класирането за зимен и летен семестър кандидат-студенти, които са посочили само специалности, по които не са формирани групи
съгласно чл. 34. ал. 6, допълнителното се приемат в специалности, за които
има разкрито обучение.
(2) Кандидатите подават заявление до ректора с реда на желаните от тях
специалности. Класирането се извършва по условията на настоящия правилник.
Чл. 38. След класирането за зимен и летен семестър се обявява допълнителен прием само по специалности, за които има разкрито обучение.
Чл. 39. Допълнителния прием и допълнителното класиране се осъществяват в срок до средата на ноември за зимен семестър и до средата на март за
летен семестър.
Глава седма
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 40. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по
обявения график съгласно Приложения № 1 и 2.
(2) Класираните кандидати, незаписали се в определените срокове, губят
студентските си права.
Чл. 41. (1) При записване новоприетите студентите представят следните
документи:
1. документи за записване на новоприети студенти (по образец на
УНСС);
2. една снимки с паспортен формат;
3. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;
4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната
форма на обучение – редовна или дистанционна. Таксата за обучение се
внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата
сметка на УНСС – Приложение № 5.
(2) Таксата по чл. 41, ал. 1, т. 5 не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна и дистанционна форма на обучение: лица с трайни
увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в
годината на кандидатстването; лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по
реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство,
социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да
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ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.
(3) При записването си студентите получават факултетен номер.
Глава осма
САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 42. (1) За проявена недобросъвестност и/или за неспазване на установения ред при оценяването на кандидатстудентските работи, обработката на
кандидатстудентските документи, класирането и записването на студентите
членовете на комисиите се наказват съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за
висшето образование, а лицата от административния персонал – по чл. 188 от
Кодекса на труда.
(2) На виновните лица не се изплаща възнаграждение за извършената работа.
(3) Когато извършеното деяние по ал. 1 е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.
Чл. 43. (1) Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълването на
кандидатстудентските си документи и/или да заблудят приемателните комисии или ръководните органи на УНСС, се отстраняват от участие в конкурса.
Когато извършеното деяние представлява престъпление, за него се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
(2) Когато неверността на кандидатстудентските документи се установи
след приемането на кандидата за студент – независимо от курса на обучение,
той се отстранява от Университета и се уведомява прокуратурата за търсене
на наказателна отговорност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Средният успех от дипломата е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния
план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата
на дипломната работа.1

1

Това тълкуване на понятието „среден успех“ е съгласно Закона за висшето образование (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), по-конкретно § 4д (нов – ДВ, бр. 48
от 2004 г.), т. 4 от Допълнителните разпоредби.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Настоящият Правилник е разработен в съответствие със Закона за
висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република България.
(2) В Правилника и в приложенията към него могат да настъпят промени
в резултат на изменения в Закона за висшето образование, Наредбата за
държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България и решения на Академичния съвет. В случай на промени
те ще бъдат своевременно обявени на интернет страницата на УНСС.
§ 3. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите в УНСС.
§ 4. В случай на обявено от Народното събрание на Република България
извънредно положение, както и в други случаи на възникнали извънредни
обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на приетите от АС графици на кандидатстудентска кампания за ОКС „магистър“, ректорът на
УНСС, след решение на РС, със заповед може да определя други дати (или
периоди) за извършване на дейностите, предвидени в графиците. В случай на
промени новоопределените дати (или периоди) ще бъдат своевременно огласени на интернет страницата на адрес: magistri.unwe.bg
§ 5. Настоящият правилник е приет с Решение на АС № 4/18.05.2022 г.
Той отменя Правилника за прием на студенти в ОКС „магистър“ в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2021/2022 година.
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Приложение № 1
ГРАФИК
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПРИЕМ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Прием на документи
06.07. – 24.08.2022 г., вкл.
Явяване на електронен кандидатмагистърски тест
от 26.08.2022 г.
Явяване на изпит по английски език
от 26.08.2022 г.
Обявяване на резултати
29.08.2022 г.
Обявяване на класиране
31.08.2022 г.
Записване на новоприети студенти
05 – 13.09.2022 г., вкл.

32

Приложение № 2
ГРАФИК
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПРИЕМ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Прием на документи
03 – 18.01.2023 г., вкл.
Обявяване на класиране
23.01.2023 г.
Записване на новоприети студенти
25 – 31.01.2023 г., вкл.
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ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
редовно
дистанционно
обучение
обучение
1
2
4

3
Бизнес администрация – 2 сем.
Държавна поръчка
Бизнес администрация – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес администрация – 2 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане
Бизнес администрация – 3 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане
Комуникационен мениджмънт –
2 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане

Завършили специалност от всички области на
висше образование извън област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления, имащи най-малко една година професионален опит на управленско равнище и/или като
специалисти в сферата на комуникациите, управлението на човешките ресурси, маркетинг, публични комуникации, администрация. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ трудовия стаж

Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ

НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРИЕМ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ НА УНСС – ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

Приложение № 3
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Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт – 3 сем.
Срещу заплащане
Управленско консултиране – 2 сем.
Срещу заплащане
Управление на миграционните
процеси – 2 сем.
Срещу заплащане
Местно самоуправление – 2 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане
Мениджмънт на социалните
иновации – 2 сем.
Срещу заплащане
Публична администрация – 2 сем.
Държавна поръчка
Публична администрация – 2 сем.
Срещу заплащане
Цифрово управление и администрация – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
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, удостоверяващ трудовия стаж
Завършили специалност от всички области на
висше образование извън област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
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Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от всички професионални
направления извън направления „Администрация и
управление“ и „Икономика“

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от професионално направление „Икономика“

Макроикономически политики
и пазари – 2 сем.
Срещу заплащане
Застраховане и социално дело – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност „Застраховане и социално
дело“

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления

Икономика и право – 2 сем.
Държавна поръчка
Икономика и право – 2 сем.
Срещу заплащане

ИКОНОМИКА

3
Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт – 3 сем.
Срещу заплащане
Публична администрация със специализация Държавна администрация – 3 сем.
Срещу заплащане
Регионален бизнес и мениджмънт – 2 сем.
Държавна поръчка
Регионален бизнес и мениджмънт – 2 сем.
Срещу заплащане
Развитие на интелигентни градове – 2 сем.
Срещу заплащане
Развитие на интелигентни градове – 3 сем.
Срещу заплащане
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Икономика на човешките ресурси със
специализация Управление на човешките
ресурси – 2 сем.
Срещу заплащане
Икономика на човешките ресурси със
специализация Управление на човешките
ресурси – 3 сем.
Държавна поръчка
Икономика на човешките ресурси със
специализация Управление на човешките
ресурси – 3 сем.
Срещу заплащане
Бизнес психология и социология – 2 сем.
Държавна поръчка
Бизнес психология и социология – 2 сем.
Срещу заплащане

Застраховане и социално дело – 3 сем.
Срещу заплащане

3
Застраховане и социално дело – 3 сем.
Държавна поръчка

Завършили специалност от всички професионални
направления без специалности „Икономика на човешките ресурси“ и „Икономика и организация на
труда“
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалности „Икономика на човешките ресурси“ и „Икономика и организация на
труда“
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Застраховане и
социално дело“
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Застраховане и
социално дело“
Завършили специалност „Икономика на човешките
ресурси“ и „Икономика и организация на труда“
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2

3
Дигитална икономика – 2 сем.
Държавна поръчка
Дигитална икономика – 2 сем.
Срещу заплащане
Интелектуална собственост и творчески индустрии – 2 сем.
Държавна поръчка
Интелектуална собственост и творчески индустрии – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес икономика – 2 сем.
Държавна поръчка
Бизнес икономика – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес анализи и проекти – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес лидерство – 2 сем.
Срещу заплащане
Предприемачество със специализация Бизнес предприемачество – 2 сем.
Държавна поръчка
Предприемачество със специализация Бизнес предприемачество – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“
Завършили специалност от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
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3
Предприемачество със специализация
Фамилно предприемачество – 2 сем.
Държавна поръчка
Предприемачество със специализация
Фамилно предприемачество – 2 сем.
Срещу заплащане
Агробизнес и управление на територията
– 2 сем.
Държавна поръчка
Агробизнес и управление на територията
– 2 сем.
Срещу заплащане
Екоикономика и бизнес – 2 сем.
Държавна поръчка
Екоикономика и бизнес – 2 сем.
Срещу заплащане
Консултиране и проектиране в малките и
средните предприятия – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем.
Държавна поръчка
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
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2

Финанси – 3 сем.
Държавна поръчка

Финанси – 2 сем.
Срещу заплащане

Финанси – 2 сем.
Държавна поръчка

Международно банкиране и финансови
пазари – 3 сем.
Срещу заплащане

Международно банкиране и финансови
пазари – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Международно банкиране и финансови
пазари – 2 сем.
Държавна поръчка

4
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от всички професионални направления без специалност „Финанси“
на УНСС и други акредитирани висши училища
и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от всички професионални направления без специалност „Финанси“
на УНСС и други акредитирани висши училища
и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
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3

4
Завършили специалност от всички професионални направления без специалност „Финанси“
на УНСС и други акредитирани висши училища
и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Публичен финансов мениджмънт – 2 сем. Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
Срещу заплащане
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Публичен финансов мениджмънт – 3 сем. Завършили специалност от всички професиоДържавна поръчка
нални направления без специалност „Финанси“
на УНСС и други акредитирани висши училища
и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Публичен финансов мениджмънт – 3 сем. Завършили специалност от всички професиоСрещу заплащане
нални направления без специалност „Финанси“
на УНСС и други акредитирани висши училища
и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Финансов мениджмънт – 2 сем.
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
Държавна поръчка
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Финансов мениджмънт – 2 сем.
Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и
Срещу заплащане
други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Финанси – 3 сем.
Срещу заплащане
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Счетоводство – 2 сем.
Срещу заплащане

Счетоводство – 2 сем.
Държавна поръчка

Количествени финанси – 3 сем.
Срещу заплащане

Количествени финанси – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Финансов мениджмънт – 3 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалност от всички професионални направления без специалност „Финанси“ на
УНСС и други акредитирани висши училища и
без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Завършили специалности „Финанси“ и „Статистика и иконометрия“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга
специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от всички професионални направления без специалности „Финанси“ и
„Статистика и иконометрия“ на УНСС и други
акредитирани висши училища и без завършили
друга специалност във Финансово-счетоводния
факултет на УНСС
Завършили специалност „Счетоводство“ в
УНСС или друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалности „Счетоводство“ и
„Счетоводство и контрол“ в УНСС и други
акредитирани висши училища или завършили
друга специалност във Финансово-счетоводния
факултет на УНСС

43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Продължение

2

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

Счетоводство със специализация
Финансова отчетност – 2 сем.
Държавна поръчка
Счетоводство със специализация
Финансова отчетност – 2 сем.
Срещу заплащане

Счетоводство – 3 сем.
Срещу заплащане

3
Счетоводство – 3 сем.
Държавна поръчка

Завършили специалности „Счетоводство“ и
„Счетоводство и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга
специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС

4
Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ в УНСС без специалност
„Счетоводство“ и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на
УНСС
Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ без специалност „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ и без
завършили друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС
или друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалности „Счетоводство“ и
„Счетоводство и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга
специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС
или друга специалност във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

44

Х

Х

1

Продължение

Х

Х

Х

Х

2

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност
във Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ без специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили
друга специалност във Финансово-счетоводния
факултет на УНСС
Завършили специалност извън професионално направление „Икономика“
Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност
във Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Счетоводство и контрол – 2 сем.
Срещу заплащане

Счетоводство и контрол – 4 сем.
Срещу заплащане
Счетоводство и контрол – 2 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане

Счетоводство и контрол – 3 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС
или друга специалност във Финансово-счетоводния
факултет на УНСС
Завършили специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност
във Финансово-счетоводния факултет на УНСС

3
Счетоводство със специализация
Счетоводство и бизнес анализ – 2 сем.
Държавна поръчка
Счетоводство със специализация
Счетоводство и бизнес анализ – 2 сем.
Срещу заплащане
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4
Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ без специалности „Счетоводство“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния
факултет на УНСС
Завършили специалност извън професионално направление „Икономика“

Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
Управление и контрол на обществени Завършили специалност от област на висше обрапоръчки – 2 сем.
зование „Социални, стопански и правни науки“
Срещу заплащане
Одитинг – 2 сем.
Завършили специалност от ФинансовоДържавна поръчка
счетоводния факултет на УНСС

Счетоводство и контрол – 4 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане
Счетоводство, финансов контрол
и финанси с преподаване на английски
език – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Счетоводство и контрол – 3 сем.
РЦДО – Хасково
Срещу заплащане
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Финансов контрол и финансово
право – 3 сем.
Срещу заплащане

Финансов контрол и финансово
право – 2 сем.
Държавна поръчка
Финансов контрол и финансово
право – 2 сем.
Срещу заплащане
Финансов контрол и финансово
право – 3 сем.
Държавна поръчка

Одитинг – 3 сем.
Срещу заплащане

Одитинг – 2 сем.
Срещу заплащане
Одитинг – 3 сем.
Държавна поръчка

Завършили специалност от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ и специалност „Право“ (платено обучение) на
УНСС без специалностите във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ и завършили специалност „Право“ без специалностите във Финансово-счетоводния факултет
на УНСС

Завършили специалност от Финансовосчетоводния факултет на УНСС

4
Завършили специалност от Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС без специалностите във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ без специалностите във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършили специалност от Финансовосчетоводния факултет на УНСС
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Управление на веригата
на доставките – 2 сем.
Държавна поръчка
Управление на веригата
на доставките – 2 сем.
Срещу заплащане
Енергиен бизнес – 2 сем.
Държавна поръчка
Енергиен бизнес – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Противодействие на корупцията –
2 сем.
Срещу заплащане
Търговия – 2 сем.
Държавна поръчка
Търговия – 2 сем.
Срещу заплащане
Управление на търговски вериги –
2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес логистика и вериги на доставките – 3 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Стопанска логистика“, „Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС
или други акредитирани висши училища
Завършили специалност „Стопанска логистика“,
„Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС или
други акредитирани висши училища
Завършили специалност „Стопанска логистика“,
„Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС или
други акредитирани висши училища
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления
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Икономика на транспорта – 2 сем.
Срещу заплащане
Интелигентни транспортни
системи – 2 сем.
Срещу заплащане
Интелигентна цифрова енергетика –
2 сем.
Срещу заплащане
Икономика на отбраната
и сигурността – 2 сем.
Държавна поръчка
Икономика на отбраната
и сигурността – 2 сем.
Срещу заплащане
Икономика на отбраната
и сигурността със специализация
Корпоративна сигурност – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Енергиен бизнес – 3 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ на УНСС

Завършили специалност от професионално направление „Икономика“ на УНСС

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления, имащи минимум три години стаж в
енергоразпределително дружество (изисква се
документ от работодател за стаж)
Завършили специалност от професионално направление „Икономика“
Завършили специалност от всички професионални
направления
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Икономика на вътрешния ред – 2 сем.
Срещу заплащане
Управление на киберсигурността – 2 сем.
Срещу заплащане
Международен туризъм – 2 сем.
Държавна поръчка
Международен туризъм – 2 сем.
Срещу заплащане
Мениджмънт в туризма – 2 сем.
Срещу заплащане
Международни икономически
отношения – 3 сем.
Държавна поръчка

3
Икономика на отбраната
и сигурността с преподаване
на английски език със специализация
Ядрена сигурност – 3 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище
или университет с интензивно 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
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления в УНСС без специалност „Международни икономически отношения“
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3
Международни икономически
отношения – 3 сем.
Срещу заплащане
Управление на международни
проекти – 2 сем.
Срещу заплащане
Международен бизнес – 2 сем.
Срещу заплащане
Международен бизнес с преподаване
на английски език – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище
или университет с интензивно 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

4
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Международни
икономически отношения“
Завършили специалност от всички професионални
направления
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2

Дуална магистърска програма по
международен бизнес с преподаване
на английски език с Университета по
международни науки в Рим (UNINT) за
студенти на Университета UNINT –
4 сем.
Срещу заплащане

3
Дуална магистърска програма по
международен бизнес с преподаване на
английски език с Университета по
международни науки в Рим (UNINT) –
4 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се един
от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана
паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се един
от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана
паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
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4
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски език
от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана
паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
Завършили специалност от всички професионални
Дуална магистърска програма по
направления, владеещи английски език. Изисква се
международен бизнес и управление
с преподаване на английски език с Шан- един от следните документи:
хайския университет „Джао Тонг“ за
 успешно положен държавен изпит по английски
студенти на Университета „Джао
език от дипломата за завършено висше образоТонг“ – 4 сем.
вание;
Срещу заплащане
 завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище
или университет с интензивно 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

3
Дуална магистърска програма по
международен бизнес и управление с
преподаване на английски език с Шанхайския университет „Джао Тонг“ –
4 сем.
Срещу заплащане
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Международен мениджмънт – 3 сем.
Срещу заплащане

3
Международни финанси и бизнес –
2 сем.
Срещу заплащане
Теория и практика на валутната търговия – FOREX – 2 сем.
Срещу заплащане
Дигитален маркетинг – 2 сем.
Срещу заплащане
Дигитален маркетинг с преподаване
на английски език – 2 сем.
Срещу заплащане

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски
език от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана
паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Международни икономически отношения“

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления
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Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализи – 2 сем.
Срещу заплащане
Големи данни и изкуствен интелект –
2 сем.
Срещу заплащане

Бизнес информатика – 2 сем.
Срещу заплащане

3
Анализ на данни със специализиран
софтуер – 2 сем.
Държавна поръчка
Анализ на данни със специализиран
софтуер – 2 сем.
Срещу заплащане
Бизнес информатика – 2 сем.
Държавна поръчка

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалности „Бизнес информатика“,
„Бизнес информатика с преподаване на английски
език“, „Бизнес информатика и комуникации“,
„Бизнес информатика и комуникации с преподаване
на английски език“ в УНСС и други акредитирани
висши училища, ако специалността и професионалното направление съвпадат с тези на УНСС
Завършили специалност от област на висше образование „Технически науки“ и професионални направления „Икономика“, „Математика“ и „Информатика и компютърни науки“
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

4
Завършили специалност от всички професионални
направления

55

Х

Х

Х

1

Продължение

Х

Х

2

3
Маркетинг – 2 сем.
Срещу заплащане
Маркетинг – 3 сем.
Държавна поръчка
Маркетинг – 3 сем.
Срещу заплащане
Маркетинг със специализация
Рекламен мениджмънт – 2 сем.
Държавна поръчка

Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Маркетинг“
Завършили специалност от всички професионални
направления без специалност „Маркетинг“
Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг
и стратегическо планиране“, „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“,
„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“, „Медии и журналистика“

4
Завършили специалност „Маркетинг“
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Маркетинг със специализация
Рекламен мениджмънт – 3 сем.
Държавна поръчка

3
Маркетинг със специализация
Рекламен мениджмънт – 2 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и
стратегическо планиране“, „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“,
„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“, „Медии и журналистика“
Завършили специалности от всички професионални
направление без специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и стратегическо планиране“, „Маркетинг и
стратегическо планиране с преподаване на английски
език“, „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“, „Медии и журналистика“
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Маркетинг със специализация
Бранд мениджмънт – 2 сем.
Държавна поръчка

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

4
Завършили специалности от всички професионални
направление без специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и стратегическо планиране“, „Маркетинг и
стратегическо планиране с преподаване на английски
език“, „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“, „Медии и журналистика“
Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и
стратегическо планиране“, „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“,
„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“,
„Медии и журналистика“
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Маркетинг със специализация
Бранд мениджмънт – 3 сем.
Държавна поръчка

3
Маркетинг със специализация
Бранд мениджмънт – 2 сем.
Срещу заплащане

4
Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и
стратегическо планиране“, „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“,
„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“,
„Медии и журналистика“
Завършили специалности от всички професионални
направление без специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и стратегическо планиране“, „Маркетинг и
стратегическо планиране с преподаване на английски
език“, „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“, „Медии и журналистика“
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Управление на маркетинга с преподаване на английски език – 2 сем.
Срещу заплащане

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

4
Завършили специалности от всички професионални
направление без специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и стратегическо планиране“, „Маркетинг и
стратегическо планиране с преподаване на английски
език“, „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“,
„Медии и журналистика“
Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се един
от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски език
от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана
паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно 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
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3
4
Корпоративни стратегии и дигитални Завършили специалност от всички професионални
трансформации – 2 сем.
направления
Държавна поръчка
Корпоративни стратегии и дигитални Завършили специалност от всички професионални
трансформации – 2 сем.
направления
Срещу заплащане
Дигитални маркетингови стратегии – Завършили специалност от всички професионални
2 сем.
направления
Срещу заплащане
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ
Медии и журналистика със
Завършили специалност от всички професионални
специализация Връзки с общественаправления
ността – 2 сем.
Срещу заплащане
Медии и журналистика със специали- Завършили специалност от всички професионални
зация Бизнес журналистика и продунаправления
центство – 2 сем.
Срещу заплащане
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

Продължение

Национална сигурност – 2 сем.
Срещу заплащане

4

Завършили специалност от всички професионални
направления, владеещи английски език. Изисква се
един от следните документи:
 успешно положен държавен изпит по английски език
от дипломата за завършено висше образование;
 завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище, или
университет с интензивно 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
Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления
Завършили специалност от всички професионални
направления

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Политика и бизнес – 2 сем.
Държавна поръчка
Политика и бизнес – 2 сем.
Срещу заплащане
Дипломация и стратегически анализ –
2 сем.
Държавна поръчка
Дипломация и стратегически анализ –
2 сем.
Срещу заплащане
Дипломация и стратегически анализ
с преподаване на английски език –
2 сем.
Срещу заплащане

3
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2

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

4

Завършили специалност от всички професионални
направления

Завършили специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

3

– 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 платена форма по
съответната специалност.

– Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в ОКС „магистър“ по държавна поръчка (включително
5-годишен срок на обучение, след завършено средно образование) независимо от висшето училище, нямат право да кандидатстват за държавна поръчка.

Х

Х

1

Продължение
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Х

Х

ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

Счетоводство и контрол – 4 сем.
Срещу заплащане

ИКОНОМИКА

Бизнес администрация със специализация
Социална отговорност – 4 сем.
Срещу заплащане

МОГАТ
ДА КАНДИДАТСТВАТ

Завършили специалност от направление
„Икономика“

Завършили специалност от направление
„Администрация и управление“

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРИЕМ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“,
РЦДО – ХАСКОВО

Приложение № 4
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ТЕСТ (ЕКМТ)
1. Електронният кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) се провежда само на
компютър.
2. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална 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, 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 компютърната 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 отговаряне 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 кандидат-студентът.
 Навигационна част – служи за избор на въпроса и представлява последователност от двойки редове, като на първия са номерата на въпросите. 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 въпроса 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 избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да
се променя.
12. ЕКМТ приключва:
 по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Край на изпита“;
 автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.
13. Изпитът се анулира и 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 уебсайта на УНСС.

65

Приложение № 5
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ
УНСС – София
Таксата за участие в кандидатстудентския конкурс за магистърска степен
по документи и/или с конкурсен изпит и таксата за обучение се внасят по
банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на
УНСС:
IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
РЦДО – Хасково
Таксата за участие в кандидатстудентския конкурс за магистърска степен
по документи и/или с конкурсен изпит и таксата за обучение се внасят по
банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на
РЦДО – Хасково:
IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01
Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF
Титуляр: РЦДО – Хасково
При заплащане на таксата за участие в кандидатстудентския конкурс
във вносната бележка:
- за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;
- за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
ТАКСА.
При заплащане на такса за обучение във вносната бележка:
- за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента;
- за „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
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Приложение № 6
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС
НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.
Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95,
ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в УНСС, отдел „Чуждестранни
студенти и европриложения към дипломите“ – централно фоайе, в срок до
края на месец юни 2022 г. (за записване от зимен семестър) или до края на
месец октомври 2022 г. (за записване от летен семестър).
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление (по образец).
2. Нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образование – ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, със срок на обучение,
не по-малък от пет години, и на приложението с оценките, както и на
европейското дипломно приложение (ако притежава такова).
3. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в
Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които
ще се обучават в специалности с преподаване на български език).
4. Документ за владеене на английски език – успешно положени тестове
TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво, не пониско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за
кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на
английски език).
За чуждестранните граждани, чието обучение във висшето образование е
проведено на английски език, не се изисква документ за неговото владеене.
Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на
английски език от посочените по-горе, полагат изпит пред комисия по правилата за провеждане на кандидатстудентския изпит по английски език.
5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата
на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
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6. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
7. Две снимки – формат 3,5 х 4,5 см.
8. Документ за самоличност, който след проверката се връща на кандидат-студента.
9. Документ за платена административна такса.
Документите по т. 2 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните
договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при
отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките
на документи и други книжа.
В случай че висшето образование на кандидата вече е било признато по
реда на чл. 6, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация, към документите се представя и издаденото от Националния център за
информация и документация удостоверение. В този случай не се внася административна такса.
Подготвителен езиков курс
Чуждестранните граждани, които не владеят езика, на който ще се обучават в съответната специалност, през първата година преминават обучение в
подготвителен езиков курс.
Обучението в подготвителния езиков курс по български и по английски
език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково
обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“:
- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и
специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е пониска от добър 4,00 на ниво В2;
- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и
специализирана подготовка по специалните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език трябва да съответства на общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво
В2.
Процедура за кандидатстване
Документите се подават до края на месец юни 2022 г. (за записване от
началото на учебната година) или до края на месец октомври 2022 г. (за за-
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писване от летен семестър) в УНСС – отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ (централно фоайе), лично от кандидата или
от упълномощен от него представител.
1. За кандидатите, завършили висшето си образование в чуждестранно
висше училище, преди процедурата по издаване на удостоверение от МОН
за виза се провежда процедурата по признаване на степен на висше образование. В едномесечен срок УНСС подготвя и изпраща в Националния център
за информация и документация депозираните от кандидата документи с цел
установяване на статута на образователната институция, издала дипломата
за завършено образование, и за установяване на автентичността на дипломата за висше образование.
При депозиране на документите кандидатите заплащат административна
такса за подаване на документи за признаване на степен на завършено висше
образование в чуждестранни висши училища. Административна такса не се
внася, в случай че кандидатът има издадено от Националния център за информация и документация удостоверение.
2. След получаване на отговор от Националния център за информация и
документация депозираните документи, отговарящи на изискванията, се
разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.
Ректорът взема решение за признаване на висше образование, придобито в
чужбина, с цел продължаване на образованието в УНСС, въз основа на доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.
3. След признаване на съответната степен на висше образование от ректора на УНСС отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ изпраща документите на кандидатите в МОН – дирекция „Висше
образование“, за издаване на удостоверение.
4. При получаване на удостоверението от МОН отдел „Чуждестранни
студенти и европриложения към дипломите“ уведомява кандидатите, че
могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен от тях
представител и да подадат документите си за издаване на виза „D“.
5. Документи за издаване на виза „D“ се подават в посолството на Република България в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за
нейното издаване е един месец.
6. Чуждестранните граждани се записват в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“, съответно в подготвителен курс по
езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър“,
след като им бъде призната от ректора на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението, получили са виза вид „D“ и са пристигнали в Република България.
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