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СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ НА УНСС – ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  

И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г.  
 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно 

обучение 

дистанционно 

обучение 

1 2 3 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

10600  
Бизнес администрация – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

10601 10604 
Бизнес администрация – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

 10605 

Бизнес администрация – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на 

висше образование извън област на висше образова-

ние „Социални, стопански и правни науки“ 

 50604 

Бизнес администрация – 2 сем.  

РЦДО – Хасково  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

 50605 

Бизнес администрация – 3 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на 

висше образование извън област на висше образова-

ние „Социални, стопански и правни науки“ 

12151  

Комуникационен мениджмънт –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, имащи най-малко една година профе-

сионален опит на управленско равнище и/или като 

специалисти в сферата на комуникациите, управле-

нието на човешките ресурси, маркетинг, публични 

комуникации, администрация. Опитът се доказва с 

документ, удостоверяващ трудовия стаж 

 50614 

Комуникационен мениджмънт –  

2 сем. 

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, имащи най-малко една година профе-

сионален опит на управленско равнище и/или като 

специалисти в сферата на комуникациите, управле-

нието на човешките ресурси, маркетинг, публични 

комуникации, администрация. Опитът се доказва с 

документ, удостоверяващ трудовия стаж 

11391 11394 

Бизнес администрация със специа-

лизация Висш мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ или 

имащи най-малко една година професионален опит 

в областта на бизнес управлението и администра-

цията. Опитът се доказва с документ, удостоверя-

ващ трудовия стаж 

 11395 

Бизнес администрация със специа-

лизация Висш мениджмънт – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на 

висше образование извън област на висше образова-

ние „Социални, стопански и правни науки“ 

12031  

Управленско консултиране –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12001  

Управление на миграционните  

процеси – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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12141  
Местно самоуправление – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 50624 

Местно самоуправление – 2 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10640  

Публична администрация –  

2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

10641  

Публична администрация –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

12201  

Цифрово управление и администра-

ция – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

 10625 

Публична администрация със спе-

циализация Здравен мениджмънт –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 10835 

Публична администрация със спе-

циализация Държавна администра-

ция – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11730  

Регионален бизнес и мениджмънт – 

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

11731 11734 

Регионален бизнес и мениджмънт – 

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

 11944  

Развитие на интелигентни градове – 

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

ИКОНОМИКА 

12040  

Макроикономически политики  

и пазари – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ 

12041  

Макроикономически политики  

и пазари – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ 

12051  

Приложна икономика и финанси – 

2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

10121  

Застраховане и социално дело –  

2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Застраховане и социално 

дело“ 

10129  

Застраховане и социално дело –  

3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Застраховане и со-

циално дело“ 

10122  

Застраховане и социално дело –  

3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Застраховане и со-

циално дело“ 

10141  

Икономика на човешките ресурси 

със специализация Управление на чо-

вешките ресурси – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Икономика на човешките 

ресурси“ и „Икономика и организация на труда“ 
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10149  

Икономика на човешките ресурси 

със специализация Управление на чо-

вешките ресурси – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалности „Икономика на чо-

вешките ресурси“ и „Икономика и организация на 

труда“ 

10142 10145 

Икономика на човешките ресурси 

със специализация Управление на чо-

вешките ресурси – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалности „Икономика на чо-

вешките ресурси“ и „Икономика и организация на 

труда“ 

11740  

Бизнес психология и социология –  

2 сем. 

Държавна поръчка  

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

11741  

Бизнес психология и социология –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11880  
Дигитална икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11881  
Дигитална икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10350  

Интелектуална собственост и биз-

нес – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ 

10351  

Интелектуална собственост и биз-

нес – 2 сем. 

Срещу заплащане   

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ 

11801  

Творчески индустрии и бизнес  

със специализация Интелектуална соб-

ственост и бизнес в индустрията –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11811  

Творчески индустрии и бизнес със 

специализация Интелектуална собст-

веност и бизнес в културата – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10580  

Бизнес икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“  

10581  

Бизнес икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“  

и „Икономика“ 

10811  
Бизнес анализи и проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления „Админис-

трация и управление“ и „Икономика“ 

11871  
Бизнес лидерство – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направления „Админис-

трация и управление“ и „Икономика“ 

11950  

Предприемачество със специализа-

ция Бизнес предприемачество –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше  

образование „Социални, стопански и правни  

науки“ 

11951  

Предприемачество със специализа-

ция Бизнес предприемачество – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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10900 

 Предприемачество със специализация 

Фамилно предприемачество –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

10901 

 Предприемачество със специализация 

Фамилно предприемачество –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

 Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11750  

Агробизнес и управление на терито-

рията – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11751  

Агробизнес и управление на терито-

рията – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11760  
Екоикономика и бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11761  
Екоикономика и бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12061  

Консултиране и проектиране в мал-

ките и средните предприятия – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11170  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

11171  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11960  

Международно банкиране и финан-

сови пазари – 2 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност „Финанси“  

в УНСС и други акредитирани висши училища или 

завършили друга специалност  

във Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

11961  

Международно банкиране и финан-

сови пазари – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

11962  

Международно банкиране и финан-

сови пазари – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

10330  

Финанси – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

10331  

Финанси – 2 сем.  

Срещу заплащане   

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

10339  

Финанси – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 
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10332  

Финанси – 3 сем.  

Срещу заплащане   

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11971  

Публичен финансов мениджмънт –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

11979  

Публичен финансов мениджмънт –  

3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11972  

Публичен финансов мениджмънт –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

10700  

Финансов мениджмънт – 2 сем.  

Държавна поръчка   

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

10701 10704 

Финансов мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Финанси“ в УНСС и други 

акредитирани висши училища или завършили друга 

специалност във Финансово-счетоводния факул-

тет на УНСС 

10702 10705 

Финансов мениджмънт – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Финанси“ на УНСС 

и други акредитирани висши училища и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

12161  

Количествени финанси – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Финанси“ и „Статис-

тика и иконометрия“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

12162  

Количествени финанси – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалности „Финанси“ и „Ста-

тистика и иконометрия“ на УНСС и други акреди-

тирани висши училища и без завършили друга спе-

циалност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

10310  

Счетоводство – 2 сем. 

Държавна поръчка    

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС 

или друга специалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

10311  

Счетоводство – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 
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10319  

Счетоводство – 3 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ в УНСС без специалност „Сче-

товодство“ и без завършили друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на УНСС 

10312  

Счетоводство – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалност „Счетоводс-

тво“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили 

друга специалност във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

11100  

Счетоводство със специализация  

Финансова отчетност – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС 

или друга специалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

11101  

Счетоводство със специализация  

Финансова отчетност – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

11090  

Счетоводство със специализация  

Счетоводство и стандартизация в 

публичния сектор – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС 

или друга специалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

11091  

Счетоводство със специализация  

Счетоводство и стандартизация  

в публичния сектор – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

11320  

Счетоводство със специализация  

Счетоводство и бизнес анализ –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Счетоводство“ в УНСС 

или друга специалност във Финансово-счетоводния 

факултет на УНСС 

11321  

Счетоводство със специализация  

Счетоводство и бизнес анализ –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС  

 10304 

Счетоводство и контрол – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 10305 

Счетоводство и контрол – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалности „Счетоводс-

тво“ и „Счетоводство и контрол“ и без завършили 

друга специалност във Финансово-счетоводния фа-

култет на УНСС 

 10306 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално нап-

равление „Икономика“ 

 50304 

Счетоводство и контрол – 2 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Счетоводство“ и „Сче-

товодство и контрол“ в УНСС и други акредити-

рани висши училища или завършили друга специал-

ност във Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 
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 50305 

Счетоводство и контрол – 3 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално направ-

ление „Икономика“ без специалности „Счетовод-

ство“ и „Счетоводство и контрол“ и без завър-

шили друга специалност във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

 50306 

Счетоводство и контрол – 4 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионално нап-

равление „Икономика“ 

11901  

Счетоводство, финансов контрол  

и финанси с преподаване на английски 

език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образо-

вание; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище 

или университет с интензивно изучаване на 

английски език; 

 сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език 

12171  

Управление и контрол на обществени 

поръчки – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

11130  
Одитинг – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11131  
Одитинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11139  

Одитинг – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ на УНСС без специалностите във Финансово-

счетоводния факултет на УНСС 

11132  

Одитинг – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ без специалностите във Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11120  

Финансов контрол и финансово  

право – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11121  

Финансов контрол и финансово  

право – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от Финансово-счетовод-

ния факултет на УНСС 

11129  

Финансов контрол и финансово  

право – 3 сем.  

Държавна поръчка 

 

 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ и специалност „Право“ (платено обучение) на 

УНСС без специалностите във Финансово-счето-

водния факултет на УНСС 

11122  

Финансов контрол и финансово  

право – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Икономика“ и „Администрация и управле-

ние“ и завършили специалност „Право“ без специ-

алностите във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

11891  
Противодействие на корупцията – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления  

12070  
Търговия – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12071  
Търговия – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 11404 

Управление на търговски вериги –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12182  

Бизнес логистика и вериги на достав-

ките – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Стопанска логис-

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

УНСС или други акредитирани висши училища 

11620  

Управление на веригата  

на доставките – 2 сем.   

Държавна поръчка 

Завършили специалност „Стопанска логистика“, 

„Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС 

или други акредитирани висши училища 

11621  

Управление на веригата  

на доставките – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност „Стопанска логистика“, 

„Бизнес логистика“ или „Логистика“ в УНСС 

или други акредитирани висши училища  

10861  
Енергиен бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10220  
Икономика на транспорта – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професионално нап-

равление „Икономика“ 

10221  
Икономика на транспорта – 2 сем. 

Срещу заплащане   

Завършили специалност от професионално нап-

равление „Икономика“ 

11291  

Интелигентни транспортни  

системи – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10180  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.  

Държавна поръчка   

Завършили специалност от професионално нап-

равление „Икономика“ на УНСС 

10181  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионално нап-

равление „Икономика“ на УНСС 

10201  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

Корпоративна сигурност“ – 2 сем.  

Срещу заплащане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11442  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

Ядрена сигурност с преподаване  

на английски език – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит 

по английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образо-

вание; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище 

или университет с интензивно изучаване на ан-

глийски език;  

 сертификат за владеене на английски език, съ-

ответстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език 
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11921  
Икономика на вътрешния ред – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12011  
Управление на киберсигурността – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10160  
Международен туризъм – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10161  
Международен туризъм – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 11454 
Мениджмънт в туризма – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10409  

Международни икономически отноше-

ния – 3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления в УНСС без специалност „Междуна-

родни икономически отношения“ 

10402  

Международни икономически  

отношения – 3 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Международни 

икономически отношения“ 

 

11361 

 

11364 

Управление на международни  

проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност в област на висше обра-

зование „Социални, стопански и правни науки“ 

 11365 

Управление на международни 

проекти – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички области на 

висше образование извън област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“ 

11591  
Международен бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

11771  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образо-

вание; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище 

или университет с интензивно изучаване на ан-

глийски език; 

 сертификат за владеене на английски език, съ-

ответстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език  

11833  

Международен бизнес с преподаване на 

английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Университета по международни 

науки в Рим (UNINT) 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит 

по английски език;  

 успешно положен държавен изпит по анг-

лийски език от дипломата за завършено висше 

образование; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище 

или университет с интензивно изучаване на ан-

глийски език;  

 сертификат за владеене на английски език, съ-

ответстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език  
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11843  

Международен бизнес с преподаване  

на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Университета по междуна-

родни науки в Рим за студенти на Уни-

верситета UNINT 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образова-

ние; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език;  

 сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по  

английски език  

12093  

Международен бизнес и управление  

с преподаване на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Шанхайския университет 

„Джао Тонг“ 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образова-

ние; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език;  

 сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по  

английски език  

12103  

Международен бизнес и управление с 

преподаване на английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между 

УНСС и Шанхайския университет 

„Джао Тонг“ за студенти на Универси-

тета „Джао Тонг“ 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образова-

ние; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на анг-

лийски език;  

 сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по  

английски език 

11781  

Международни финанси и бизнес –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност „Финанси“ или специалност 

„Международни икономически отношения в УНСС и 

други акредитирани висши училища 

11651  

Теория и практика на валутната тър-

говия – FOREX – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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11791  
Дигитален маркетинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 12024 

Дигитален маркетинг с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит по 

английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образова-

ние; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище или 

университет с интензивно изучаване на английски 

език;  

 сертификат за владеене на английски език, съот-

ветстващ минимум на ниво В2.  

При липса на такъв се полага изпит – тест по  

английски език  

 11855 

Международен мениджмънт – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Международни иконо-

мически отношения“ 

12120  

Анализ на данни със специализиран 

софтуер – 2 сем. 

Държавна поръчка  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12121  

Анализ на данни със специализиран 

софтуер – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10550  

Бизнес информатика – 2 сем.  

Държавна поръчка  

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 професионал-

ното направление съвпадат с тези на УНСС 

10551  

Бизнес информатика – 2 сем.  

Срещу заплащане  

Завършили специалност от област на висше образо-

вание „Технически науки“ и професионални направле-

ния „Икономика“, „Математика“ и „Информатика 

и компютърни науки“ 

10561  

Бизнес информатика със специализация 

Информационни технологии за бизнес 

анализи“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12111  

Големи данни и изкуствен интелект –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

10261 10264 
Маркетинг – 2 сем.   

Срещу заплащане         

Завършили специалност „Маркетинг“ 

10269  
Маркетинг – 3 сем.  

Държавна поръчка    

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Маркетинг“ 

10262 10265 
Маркетинг – 3 сем.  

Срещу заплащане      

Завършили специалност от всички професионални 

направления без специалност „Маркетинг“ 
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1 2 3 4 

10780  

Маркетинг със специализация  

Рекламен мениджмънт – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг 

и стратегическо планиране“, „Стратегическо пла-

ниране“, „Реклама“, „Връзки с обществеността“, 

„Финансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, 

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

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 

(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналис-

тика“, „Бизнес администрация“, „Туризъм“, 

„Мениджмънт в туризма“, „Икономика на ту-

ризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуникации“, 

„Медия икономика“, „Икономика на масмедиите“, 

„Медии и журналистика“ 

10781 10784 

Маркетинг със специализация  

Рекламен мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг 

и стратегическо планиране“, „Стратегическо пла-

ниране“, „Реклама“, „Връзки с обществеността“, 

„Финансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, 

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

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 

(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналис-

тика“, „Бизнес администрация“, „Туризъм“, 

„Мениджмънт в туризма“, „Икономика на ту-

ризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуникации“, 

„Медия икономика“, „Икономика на масмедиите“, 

„Медии и журналистика“ 

10789  

Маркетинг със специализация  

Рекламен мениджмънт – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности от всички професионални 

направление без специалности „Маркетинг“, „Мар-

кетинг и стратегическо планиране“, „Стратегическо 

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

ността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 

„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психо-

логия и поведенческа икономика“, „Графичен ди-

зайн“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и теле-

визия“, „Журналистика“, „Бизнес администрация“, 

„Туризъм“, „Мениджмънт в туризма“, „Икономика 

на туризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуника-

ции“, „Медия икономика“, „Икономика на масмеди-

ите“, „Медии и журналистика“ 

10782 10785 

Маркетинг със специализация  

Рекламен мениджмънт – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности от всички професионални 

направление без специалности „Маркетинг“, „Мар-

кетинг и стратегическо планиране“, „Стратегическо 

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

ността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 

„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психо-

логия и поведенческа икономика“, „Графичен ди-

зайн“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и теле-

визия“, „Журналистика“, „Бизнес администрация“, 

„Туризъм“, „Мениджмънт в туризма“, „Икономика 

на туризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуника-

ции“, „Медия икономика“, „Икономика на масмеди-

ите“, „Медии и журналистика“ 
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11660  

Маркетинг със специализация  

Бранд мениджмънт – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг 

и стратегическо планиране“, „Стратегическо пла-

ниране“, „Реклама“, „Връзки с обществеността“, 

„Финансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, 

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

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 

(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналис-

тика“, „Бизнес администрация“, „Туризъм“, 

„Мениджмънт в туризма“, „Икономика на ту-

ризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуникации“, 

„Медия икономика“, „Икономика на масмедиите“, 

„Медии и журналистика“ 

11661  

Маркетинг със специализация  

Бранд мениджмънт – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности „Маркетинг“, „Маркетинг 

и стратегическо планиране“, „Стратегическо пла-

ниране“, „Реклама“, „Връзки с обществеността“, 

„Финансов мениджмънт и маркетинг“, „Маркетинг, 

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

ческа икономика“, „Графичен дизайн“, „Маркетинг 

(Реклама и ПР)“, „Кино и телевизия“, „Журналис-

тика“, „Бизнес администрация“, „Туризъм“, 

„Мениджмънт в туризма“, „Икономика на ту-

ризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуникации“, 

„Медия икономика“, „Икономика на масмедиите“, 

„Медии и журналистика“ 

11669  

Маркетинг със специализация  

Бранд мениджмънт – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности от всички професионални 

направление без специалности „Маркетинг“, „Мар-

кетинг и стратегическо планиране“, „Стратегическо 

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

ността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 

„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психо-

логия и поведенческа икономика“, „Графичен ди-

зайн“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и теле-

визия“, „Журналистика“, „Бизнес администрация“, 

„Туризъм“, „Мениджмънт в туризма“, „Икономика 

на туризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуника-

ции“, „Медия икономика“, „Икономика на масмеди-

ите“, „Медии и журналистика“ 

11662  

Маркетинг със специализация  

Бранд мениджмънт – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности от всички професионални 

направление без специалности „Маркетинг“, „Мар-

кетинг и стратегическо планиране“, „Стратегическо 

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

ността“, „Финансов мениджмънт и маркетинг“, 

„Маркетинг, продажби и е-бизнес“, „Бизнес психо-

логия и поведенческа икономика“, „Графичен ди-

зайн“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“, „Кино и теле-

визия“, „Журналистика“, „Бизнес администрация“, 

„Туризъм“, „Мениджмънт в туризма“, „Икономика 

на туризма“, „Психология“, „Маркетинг и комуника-

ции“, „Медия икономика“, „Икономика на масмеди-

ите“, „Медии и журналистика“ 
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 50634 

Управление на маркетинга с препода-

ване на английски език – 2 сем.  

РЦДО – Хасково 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ или имащи най-малко две години професио-

нален опит в областта на маркетинга, владеещи 

английски език. Опитът се доказва с документ, 

удостоверяващ трудовия стаж.  

Изисква се един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит 

по английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образо-

вание; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище 

или университет с интензивно изучаване на  

английски език;  

 сертификат за владеене на английски език, съ-

ответстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език  

11910  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 2 сем.  

Държавна поръчка  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

11911  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“ и „Иконо-

мика“ 

11912  

Корпоративни стратегии и дигитални 

трансформации – 3 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления извън професионални направления „Ад-

министрация и управление“ и „Икономика“ 

12191  

Дигитални маркетингови стратегии –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионални направ-

ления „Администрация и управление“, „Иконо-

мика“ , „Обществени комуникации и информаци-

онни науки“, и „Информатика и компютърни на-

уки“  

12192  

Дигитални маркетингови стратегии –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност извън професионални нап-

равления „Администрация и управление“, „Иконо-

мика“ , „Обществени комуникации и информаци-

онни науки“, и „Информатика и компютърни на-

уки“  

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

10481  

Медии и журналистика със  

специализация Връзки с обществе-

ността – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления  

11821  

Медии и журналистика със специализа-

ция Бизнес журналистика и продуцентс-

тво – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления  
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ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

 11990  
Политика и бизнес – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 11991  
Политика и бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12211  

Дипломация и стратегически анализ – 

2 сем. 

Срещу заплащане 

 

 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

12221  

Дипломация и стратегически анализ  

с преподаване на английски език –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

 

 

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

един от следните документи:  

 успешно положен държавен зрелостен изпит 

по английски език;  

 успешно положен държавен изпит по английски 

език от дипломата за завършено висше образо-

вание; 

 завършена профилирана гимназия или профили-

рана паралелка в общообразователно училище, 

или университет с интензивно изучаване на  

английски език;  

 сертификат за владеене на английски език, съ-

ответстващ минимум на ниво В2.  

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

глийски език 

10731  
Национална сигурност – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 

11670  

Социология със специализация  

„Социални изследвания, анализи и  

проекти“ – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на висше образо-

вание „Социални, стопански и правни науки“  

11671  

Социология със специализация  

„Социални изследвания, анализи и  

проекти“ – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

 
- 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.  

 

- 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. 
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СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ  

СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“,  

РЦДО – ХАСКОВО 

 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

 

ДИСТАНЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

И СПЕЦИАЛНОСТИ 

МОГАТ  

ДА КАНДИДАТСТВАТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

65606 

Бизнес администрация със специализация  

Социална отговорност – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление  

„Администрация и управление“ 

 

ИКОНОМИКА 

60306 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направление  

„Икономика“ 

 


