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ПРАВИЛНИК  

 

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"  

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО  

СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. 

Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) Този правилник определя условията за кандидатстване и прием 

на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. 

(2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска степен на обуче-

ние се регламентират в съответствие със: 

1. Закона за висшето образование; 

2.  Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във вис-

шите училища на Република България; 

3.  Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанцион-

но 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 образователно-квалификационна степен "магистър": 

1. се осъществява по области и професионални направления на висшето 

образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготов-

ка, съчетана с профилиране в определена специалност; 

2. се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с 

образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", 

"бакалавър" или "магистър" (със срок на обучение пет години); 

3. е със срок на обучение не по-малък от една година (два семестъра) – 

за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обу-

чение пет години); 

4. е със срок на обучение две години (четири семестъра) – за завършили-

те степен "професионален бакалавър" в същото професионално нап-

равление; 

5. осигурява придобиването на кредити съгласно учебния план; 
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6. завършва с изпълнението на всички задължения по учебен план и за-

щита на дипломна работа; 

7. се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификаци-

онна степен "магистър".  

Чл. 3. Приемът на български граждани за обучение в образователно-ква-

лификационна степен "магистър" се извършва чрез конкурсен изпит в рам-

ките на ежегодно утвърждавани бройки. 

Чл. 4. (1) В образователно-квалификационна степен "магистър" българ-

ските граждани се обучават по държавна поръчка и срещу заплащане.  

(2) Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалифика-

ционна степен "магистър", имат лица, чийто среден успех от дипломата за 

завършена степен на висшето образование е не по-нисък от "добър".  

(3) Университетът извършва обучение срещу заплащане само по профе-

сионалните направления и специалностите, които са получили при акреди-

тацията оценка от 8 до 10, в съответствие с нормативните изисквания.  

(4) Семестриалните такси за обучение по специалности се утвърждават от 

Академичния съвет. 

Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна степен "магис-

тър" се организира в редовна, дистанционна и индивидуална форма, по 

държавна поръчка и срещу заплащане. 
(2) За държавната поръчка в специалности в 2-семестриален срок на обу-

чение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от 

легитимни висши училища, съгласно условията в Приложение 3. За обуче-

ние държавна поръчка в 2-семестриалните специалности не се изисква ми-

нимален успех от дипломата за завършено висше образование. 

(3) За държавната поръчка в специалности с 3-семестриален срок на обу-

чение могат да кандидатстват само студенти, завършили специалности от 

легитимни висши училища, съгласно условията в Приложение 3. Правото да 

се обучават по държавна поръчка в тези специалности, имат лица, чийто 

успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не е по-

нисък от "добър". Приетите студенти заплащат такса за първи и втори семес-

тър както при държавно субсидираното обучение, а за трети семестър – като 

за платена форма по съответната специалност с 3-семестриален срок на обу-

чение.  

(4) В специалност "Европейски бизнес и финанси" се предлага държавна 

поръчка в 4-семестриален срок на обучение. Правото да се обучават по дър-

жавна поръчка в тaзи специалност, имат лица, чийто успех от дипломата за 

завършена степен на висшето образование не е по-нисък от "добър". Прие-

тите студенти заплащат такса за първи и втори семестър както при държавно 

субсидираното обучение, а за трети и четвърти семестър – като за платена 

форма по съответната специалност с 4-семестриален срок на обучение. 
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(5) Кандидатстването за държавна поръчка става само през първия (зим-

ния) семестър на учебната година. Всяко лице може да се обучава по дър-

жавна поръчка само по една специалност независимо от броя на специалнос-

тите, придобити от него в образователно-квалификационна степен "бакалавър".  

(6) Кандидат-магистри, които вече са се обучавали или се обучават в об-

разователно-квалификационна степен "магистър" в държавна поръчка (вкл. 

5-годишен срок на обучение), независимо от висшето училище нямат право 

да кандидатстват в държавна поръчка. 

(7) Местата по държавна поръчка са за редовна форма на обучение.  

Чл. 6. (1) Дистанционното обучение се организира от Центъра за дистан-

ционно обучение при УНСС. 

(2) Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен 

"магистър" е срещу заплащане. 

(3) За завършилите степен "професионален бакалавър" обучението в об-

разователно-квалификационна степен "магистър" – дистанционна форма, е 

само срещу заплащане и се осъществява в РЦДО – Хасково. 

Чл. 7. Приемът за обучение срещу заплащане в образователно-квалифи-

кационна степен "магистър" – редовна и дистанционна форма (септемврийс-

ки и януарски прием), е за кандидати, които са завършили: 

1. същата специалност в образователно-квалификационна степен "бака-

лавър" в УНСС (по първа или втора специалност) или в други легитимни 

висши училища; 

2. специалност, различна от тази, за която се кандидатства в магистърска 

степен, но от същото професионално направление в образователно-квалифи-

кационна степен "бакалавър" в УНСС или в други легитимни висши училища; 

3. специалности от различни професионални направления в образовател-

но-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обуче-

ние пет години) в УНСС или в други легитимни висши училища; 

4. кандидатите, завършили степен "професионален бакалавър", могат да 

се обучават само в специалност от същото професионално направление.  

Чл. 8. (1) Лицата, които кандидатстват само за обучение срещу заплаща-

не – редовна и дистанционна форма, се класират при успешно издържан 

изпит по низходящ ред на състезателния бал, по реда на специалностите, 

посочени от тях при кандидатстването. 

(2) Броят на студентите, които могат да бъдат приети по този начин, се 

определя от броя на утвърдените за прием места по съответната специал-

ност. 

(3) Минималният брой записали се 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 четирисемест-

риално обучение. 
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(4) Ако броят на класираните кандидат-студенти на първо класиране за 

дадена специалност не е достатъчен за формиране на група, те се класират 

по низходящ ред на състезателния бал и по реда на следващите специалнос-

ти, посочени от тях при кандидатстването.  

Чл. 9. (1) Кандидат-студентите за магистърска степен имат право да кан-

дидатстват едновременно за:  

1. специалност/и по държавна поръчка в редовна форма на обучение съг-

ласно условията в Приложение 3; 

2. специалности срещу заплащане в редовна и дистанционна форма на 

обучение съгласно условията в Приложение 3; 

3. специалности срещу заплащане в индивидуална форма на обучение 

съгласно условията в Приложение 3; 

(2) Кандидат-студентите за магистърска степен, 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; 

 (3) Студентите, които възстановяват студентските си права, се записват в 

същата специалност и форма на обучение само срещу заплащане. 

Чл. 10. За студенти се приемат: 

1. всички класирани на последно място от обявения прием в съответната 

специалност с еднакъв бал;  

2. инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди 

и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в 

годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато 

са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление 

и висше училище и единият от тях е приет, след окончателното класиране 

при наличие на незаети места и при успешно представяне в конкурса.  

Чл. 11. (1) Студентите в ОКС "магистър" имат право да се обучават по 

втора (нова) специалност в различна от първата специалност форма на обу-

чение. Обучението по втората (новата) специалност е срещу заплащане въз 

основа на конкурс по документи. В този случай трябва да са изпълнени 

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 отговорят на условията за прием в съответната втора 

(нова) специалност съгласно Приложение 3; 
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6. ако втората специалност е с обучение на английски език, кандидатите 

трябва да удостоверят нивото на владеене на езика с документ или да 

се явят на изпит – тест по английски език.  

(2) Кандидатстването за втора (нова) специалност става въз основа на за-

явление до ректора на УНСС, което се подава в сроковете за редовен и до-

пълнителен прием в ОКС "магистър" за зимен и летен семестър. Записването 

във втора (нова) специалност става със заповед на ректора.  

(3) Студентите, които се обучават по втора (нова) специалност, не могат 

да се обучават в съкратени срокове по първата и/или втората специалност.  

Чл. 12. Условията за прием в образователно-квалификационна степен 

"магистър" се обявяват ежегодно чрез: 

1. кандидатстудентския справочник; 

2. интернет страницата на университета; 

3. медиите и други способи за информиране. 

Глава втора 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
Чл. 13. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да 

кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификаци-

онна степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданст-

во, едното от които е българско, които притежават диплома за образовател-

но-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обуче-

ние не по-малко от пет години). 

(2) При условията и по реда за прием на български граждани могат да 

кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалифика-

ционна степен "магистър" и граждани от страните – членки на Европейския 

съюз и на Европейското икономическо пространство. 

Чл. 14. (1) Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образова-

телно-квалификационна степен "магистър" се урежда с Наредбата за дър-

жавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Републи-

ка България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и 

да се обучават в УНСС в образователно-квалификационна степен "магистър": 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, на-

учен 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: 
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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 образо-

вателна 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 образователно-квалификационна степен 

"бакалавър", кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условия-

та и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 

и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във 

висшите училища на Република България. 

Чл. 15. (1) Приемът за всички специалности в образователно-квалифика-

ционна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит – 

тест или есе (за отделни специалности).  

(2) За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса, определена 

от Министерския съвет. Такава такса не се заплаща за участие в първата 

предварителна електронна сесия.  

(3) Кандидат-студентите за специалностите "Международен бизнес с 

преподаване на английски език", "Международен бизнес с преподаване на 

английски език" (дуална магистърска програма), "Европейски бизнес и фи-

нанси", "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена 

сигурност" с преподаване на английски език, "Финанси и счетоводство с 

преподаване на английски език", "Счетоводство, финансов контрол и финан-

си с преподаване на английски език", "Управление на веригата на доставките 

с преподаване на английски език", "Бизнес и иновации с преподаване на 

английски език" и "Банково дело и международни финанси" е необходимо да 

владеят английски език. 

(4) Кандидат-студентите за специалност "Интелектуална собственост и 

бизнес" е необходимо да владеят един от следните чужди езици: английски, 

испански, немски, руски, френски или италиански. За завършилите специал-

ност "Интелектуална собственост" не важи изискването за владеене на чужд 

език. 

 (5) Кандидат-студентите за специалност "Международен туризъм" е не-

обходимо да владеят един от следните чужди езици: английски, испански, 

немски, руски или френски. 

 (6) Кандидат-студентите за специалност "Европейски бизнес и финанси" 

е необходимо да докажат владеене на английски език с един от следните 

документи – TOEFL 560 и IELTS 6.5. 

 



7 

Глава трета 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
Чл. 16. (1) В срока, посочен в Приложения 1 и 2, кандидат-студентите за 

образователно-квалификационна степен "магистър" подават следните доку-

менти: 

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 

2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от 

него). 

Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване 

с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксероко-

пието не се връща на кандидата. 

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение 

или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от 

следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или 

магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност и про-

фесионално направление и година на дипломиране. Посочените документи 

се предоставят в оригинал. 

За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършена-

та 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 приложението към дипломата или ака-

демичната справка. 

3. Две снимки с паспортен формат. 

4. Кандидат-студентите за специалностите "Международен бизнес с 

преподаване на английски език", "Международен бизнес с преподава-

не на английски език" (дуална магистърска програма), "Европейски 

бизнес и финанси", "Икономика на отбраната и сигурността" със спе-

циализация "Ядрена сигурност" с преподаване на английски език, 

"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", "Счето-

водство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски 

език", "Управление на веригата на доставките с преподаване на анг-

лийски език", "Бизнес и иновации с преподаване на английски език", 

"Банково дело и международни финанси", "Международен туризъм" и 

"Интелектуална собственост и бизнес" е необходимо да предоставят 

документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, съгласно условия-

та в Приложение 3. При липса на документ кандидатите за специал-

ностите с преподаване на английски език се явяват на изпит – тест по 

английски език.  
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5. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска сте-

пен в УНСС). 

6. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%; военноинвали-

ди и военнопострадали; кръгли сираци на възраст до 26 години, на-

вършени в годината на кандидатстването; лица на възраст до 26 годи-

ни, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, 

лишени от родителски грижи, SOS детски селища, центрове за наста-

няване от семеен тип и с родители, лишени от родителски права, нас-

танени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; 

майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали еднов-

ременно в едно и също висше училище, представят документ, удосто-

веряващ тези обстоятелства (оригинал и ксерокопие). 

7. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните 

работи на Република България – лична карта или международен пас-

порт, които след проверката се връщат на кандидат-студента. 

8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкур-

сен изпит/и за магистърска степен (не се представя от кандидати, кои-

то участват в конкурса само с оценката от първата предварителна 

електронна сесия). 

9. Кандидат-студенти, завършили ОКС "професионален бакалaвър", по-

дават документи за кандидатстване само в РЦДО – Хасково. 

Таксата за кандидатстудентския изпит се внася по банков път в клон на 

всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС: 

ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01 

Банка: БНБ 

Титуляр: УНСС 

Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ 

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕ-

ТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. 

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

ТАКСА. 
(2) От такса се освобождават:  

а) инвалиди с изгубена работоспособност 70% и над 70%, представили 

решение на ТЕЛК; 

б) военноинвалиди и военнопострадали – при представяне на документ за 

инвалидност; 

в) кръгли сираци на възраст до 26 години – при представяне на акт за 

раждане и акт за смърт на родителите; 

г) майки с три и повече деца – при представяне на акт за раждане на де-

цата и лична карта; 
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д) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и въз-

питание на деца от системата на Министерството на образованието и науката; 

лица, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при 

роднини или приемни семейства.  

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа 

на оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства. 

(3) Завършилите в чуждестранни висши училища: 

1. Представят следните документи: 

а) Заявление (по образец); 

б) Диплома за завършено висше образование, приложението към нея и 

европейско дипломно приложение (ако притежава такова) – в оригинал и 

нотариално заверено копие; 

в) Документ за самоличност, който след проверката се връща на канди-

дат-студента, и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, 

ако е налице такава; 

г) Документ за внесена административна такса. 

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 отгова-

рят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международ-

ни 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. 

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 ев-

ропейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език 

от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за лега-

лизациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС 

№ 184 от 1958 г. 

2. В срок до 29.06.2018 г. (за записване от зимен семестър) или до 

31.10.2018 г. (за записване от летен семестър) документите се подават в 

Университета за национално и световно стопанство. Те могат да бъдат пода-

дени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално 

заверено пълномощно в оригинал. Документите се подават: 
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а) за български граждани и граждани на страни от Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство – в Центъра за прием на докумен-

ти на УНСС. 

б) за граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското ико-

номическо пространство – в сектор "Чуждестранни студенти и европрило-

жения към дипломите" на УНСС. 

3. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подгот-

вя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел 

установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и автен-

тичността на дипломата за висше образование. 

4. 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. 

5. Комисията излиза със становище, което се внася в Академичния съвет 

на УНСС. Академичният съвет взема решение за признаване на степен на 

висше образование с цел продължаване на обучението в УНСС.  

6. 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 чуждест-

ранни висши училища от Националния център за информация и документа-

ция (НАЦИД), към документите по т. 1 се представя и издаденото от НА-

ЦИД удостоверение. В тези случаи не се внася административна такса.  

Чл. 17. Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, 

които не отговарят на условията за кандидатстване. 

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 точно и 

четливо. 

Чл. 20. При подаване на документите длъжностното лице след проверка 

отбелязва входящия номер върху заявлението и връща на кандидат-студента 

компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която 

ще се проведе изпитът.  

Чл. 21. Не се правят промени и допълнения към вече подадените доку-

менти. 

Чл. 22. Документи, изпратени по пощата, не се приемат. 
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Глава четвърта 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ 

 
Чл. 23. (1) Кандидатите за учебната 2018/2019 г., завършили образова-

телно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на 

обучение пет години), полагат състезателен изпит под формата на кандидат-

магистърски тест. Той се провежда по време на редовна и предварителни 

сесии.  

(2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в хартиен вари-

ант. Той се провежда по време на редовна сесия и предварителни сесии.  

(3) За специалностите "Бизнес психология и социология" и "Социология 

със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" кандидатите 

се явяват по избор на тест или социологическо есе.  

(4) За специалност "Политология" със специализация "Приложна полито-

логия" кандидатите се явяват по избор на тест или политологично есе. 

(5) За специалност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки 

с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство" кандидатите се 

явяват по избор на тест или журналистическо есе. 

 (6) За специалностите "Международни отношения: Международна пуб-

лична администрация" и "Национална сигурност" кандидатите се явяват по 

избор на тест или есе по тема от международните отношения. 

(7) За специалност "Противодействие на корупцията" кандидатите се явя-

ват по избор на тест или есе по тема, свързана с противодействието на ко-

рупцията. 

(8) За специалностите "Международен бизнес с преподаване на английс-

ки език", "Международен бизнес с преподаване на английски език" (дуална 

магистърска програма), "Европейски бизнес и финанси", "Икономика на 

отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност" с препода-

ване на английски език, "Финанси и счетоводство с преподаване на английс-

ки език", "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на 

английски език", "Управление на веригата на доставките с преподаване на 

английски език" и "Бизнес и иновации с преподаване на английски език" 

кандидат-студентите се явяват по избор на тест (за икономисти или неико-

номисти, на български език) или есе по определена тема на английски език. 

(9) Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски 

език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене на английски 

език, полагат и изпит – тест по английски език. Изпитът по английски език е 

само писмен и се провежда по време на редовната сесия в хартиен вариант.  
(10) Кандидатмагистърският изпит за кандидати, завършили ОКС "про-

фесионален бакалавър", е във вид на есе. 
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(11) Графиците на кандидатмагистърския прием за зимен и за летен се-

местър са поместени в Приложения 1 и 2. 

Чл. 24. (1) Кандидат-студентите в образователно-квалификационна сте-

пен "магистър" за редовно и дистанционно обучение по държавна поръчка 

или срещу заплащане за учебната 2018/2019 г. полагат: 

- хартиения кандидатмагистърски изпит в сградата на Университета за 

национално и световно стопанство – София, и РЦДО – Хасково (само за 

кандидатите за РЦДО – Хасково);  

- електронния кандидатмагистърски изпит в Тестовия център на УНСС и 

РЦДО – Хасково (само за кандидатите за РЦДО – Хасково);  

(2) Кандидат-студентите са задължени да се явят в съответната зала не 

по-късно от половин час преди обявеното начало на изпита. Същите задъл-

жително носят със себе си компютърната разпечатка, получена при подава-

нето на документите, както и документ за самоличност – лична карта. 

 Чл. 25. (1) Кандидатмагистърският тест в хартиен вариант се дава на 

явяващите се по време на хартиена сесия в изпитна зала под формата на 

книжно тяло. На кандидатите се предоставя и карта за отговори, която се 

състои от две части: полета за отговори и контролна карта (идентификацио-

нен отрязък). 

(2) Електронният кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) се провежда само на 

компютри. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира 

индивидуална съвкупност от въпроси. ЕКМТ се провежда в ден и час, опре-

делени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване 

на документите за кандидатстване. 

(3) Кандидатите, завършили специалности от направление "Икономика", 

полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите 

специалности от направление "Икономика" включва въпроси от шест фун-

даментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: "Мик-

роикономика", "Макроикономика", "Основи на правото", "Основи на финан-

сите", "Основи на счетоводството" и "Статистика". 

(4) При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички 

учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в образовател-

но-квалификационна степен "бакалавър" по изброените фундаментални 

учебни дисциплини. 

Чл. 26. Завършилите специалности от други професионални направления 

полагат приемен кандидатмагистърски изпит за неикономисти, включващ 

въпроси, проверяващи общата им икономическа култура.  

Чл. 27. (1) Кандидатмагистърският тест: 

1. се състои изцяло от "закрити" въпроси, като за всеки въпрос са дадени 

5 възможни отговора, един от които е верен, а останалите четири са 

грешни; 
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2. за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири 

точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор 

или при отбелязани повече от един верни отговори се присъждат нула 

точки; 

3. подробно указание за провеждането на кандидатмагистърския тест е 

дадено в Приложения 4 и 5. 

Чл. 28. Продължителността на работата върху кандидатмагистърския 

тест е 60 минути, продължителността на кандидатмагистърския изпит под 

формата на есе на български и английски език е 120 минути, а на изпита по 

английски – 120 минути. 

Чл. 29. Състезателните изпити са анонимни. 

Чл. 30. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на 

материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указани-

ята за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от съответната 

комисия съгласно Приложение 4, 5 и 6.  

Чл. 31. (1) По време на конкурсния изпит се забраняват внасянето и пол-

зването на мобилни телефони или друга съобщителна техника от страна на 

кандидатите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира. 

(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват внесената съобщи-

телна техника и оставените вещи. 

Чл. 32. Резултатите от състезателния изпит се признават за участие в 

класирането само за съответния прием за учебната година с начало зимен 

или летен семестър. 

Глава пета 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ,  

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕТО 

 
Чл. 33. (1) Проверката на резултатите от кандидатстудентските конкурс-

ни изпити под формата на тест, както и провеждането и проверката на изпи-

тите под формата на есе се извършват от комисии, назначени със заповед на 

ректора.  

(2) Оценката е по шестобалната система и се формира по критерии, опре-

делени от комисията по проверката.  

(3) Резултатите от състезателните изпити са окончателни и не подлежат 

на преразглеждане. 

(4) Изпитите от хартиената и електронната сесия, от редовната и предва-

рителните сесии, както и под формата на тест и есе са равнопоставени, като 

при образуването на състезателния бал се зачита по-високата оценка.  
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Чл. 34. (1) Резултатите от кандидатстудентските изпити се обявяват съг-

ласно графика на кандидатстудентската кампания (вж. Приложения 1 и 2) на 

интернет адрес: www.unwe.bg  

(2) Класирането се обявява съгласно графика на кандидатстудентската 

кампания (вж. Приложения 1 и 2) на интернет адрес: www.unwe.bg  

(3) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от кон-

курсните изпити и класирането. 
 

Глава шеста 

 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

 
Чл. 35. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специ-

алности се образува като сума от следните оценки: 

1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (това е 

успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех 

по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от 

държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа1); 

2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата 

оценка от хартиена или електронна сесия). 

(2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалности с препо-

даване на английски език се образува като сума от следните оценки: 

1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование; 

2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит. 

Получената положителна оценка на теста по английски език не е балооб-

разуваща. 

Чл. 36. Кандидат-студентите за магистърска степен не образуват състеза-

телен бал и не участват в класирането, когато: 

1. не са се явили на състезателен изпит; 

2. имат анулирана работа на състезателния изпит; 

3. са получили слаба оценка на състезателния изпит;  

4. при получена слаба оценка на изпита – тест по английски език, сту-

дентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване на анг-

лийски език. 

                         
1  Това тълкуване на понятието "среден успех" е съгласно Закона за висшето образование 

(ДВ, брой 48 от 4.06.2004 г.), Допълнителни разпоредби, § 4 д, т. 4. 

http://www.unwe.acad.bg.и/
http://www.unwe.acad.bg/
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Глава седма 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

 
Чл. 37. (1) В класирането участват само кандидатите, успешно издържа-

ли състезателния кандидатмагистърски изпит.  

(2) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посо-

чените от кандидат-студентите в състезателната карта специалнос-

ти/специализации и форми на обучение. 

(3) При класирането се спазва последователността на шифрите на специ-

алностите, посочени от кандидата (а не тяхното словесно описание). При 

допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. 

(4) Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение, 

които не са посочени в състезателната карта. 

Чл. 38. (1) Класирането за обявените специалности се извършва във: 

1. редовна форма на обучение: 

а) държавна поръчка – 2 семестъра срок на обучение с държавна субсидия; 

б) държавна поръчка – 3 семестъра срок на обучение, от които два семес-

търа с държавна субсидия и един семестър срещу заплащане; 

в) държавна поръчка – 4 семестъра срок на обучение, от които два семес-

търа с държавна субсидия и два семестъра срещу заплащане; 

г) срещу заплащане в два, три и четири семестъра.  

2. дистанционна форма на обучение – срещу заплащане в два, три и чети-

ри семестъра.  

 (2) Едновременно за държавна поръчка и срещу заплащане в редовна 

форма на обучение може да се кандидатства само през м. септември 2018 г. 

През м. януари 2019 г. в редовна и дистанционна форма на обучение се кан-

дидатства само срещу заплащане. 

(3) Кандидат-студентите с равен състезателен бал на последното планово 

място за същата специалност се приемат над утвърдените места. 

Чл. 39. Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класиране-

то и срока за записване. 
Чл. 40. (1) След класирането през м. септември 2018 г. и м. януари 2019 г.  

се обявява допълнително класиране за кандидати, които са положили ус-

пешно приемния изпит, но са посочили само една или няколко желани спе-

циалности/специализации, по които не се разкрива обучение.  

(2) Допълнителното класиране се осъществява в специалности, за които 

има разкрито обучение. 
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(3) За целта кандидатите подават заявление до ректора с реда на желани-

те от тях специалности. Класирането се извършва по условията на настоя-

щия Правилник. 

Чл. 41. След класирането за прием в ОКС "магистър" през м. септември 

2018 г. и м. януари 2019 г. се обявява допълнителен прием само по специал-

ности, за които има разкрито обучение.  

Чл. 42. Допълнителното класиране и допълнителният прием се осъщест-

вяват в срок до средата на м. ноември за зимен семестър и до средата на м. 

март за летен семестър.  

Глава осма 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

 
Чл. 43. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по 

обявения график съгласно Приложения 1 и 2 . 

(2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, 

губят студентските си права. 

Чл. 44. При записване кандидат-студентите представят следните доку-

менти: 

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден 

за УНСС); 

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 

3. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; 

4. 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 тър-

говска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС: 

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 

Банка: БНБ 

Титуляр: УНСС 

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ 

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собст-

вено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. 

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ-

ЧЕНИЕ. 

Чл. 45. (1) Таксата по чл. 44, т. 4 не се заплаща от следните категории 

студенти, приети в редовна форма на обучение: инвалиди с изгубена рабо-

тоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли 

сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; 
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лица на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за 

отглежданe на деца, лишени от родителски грижи, SOS детски селища, цент-

рове за настаняване от семеен тип и с родители, лишени от родителски пра-

ва, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; 

лица, приети при условия и по ред, определени в акт на МС, когато в този 

акт е предвидено такова освобождаване. За да ползват това право, тези кате-

гории студенти представят съответния документ.  

(2) Изброените в предходната алинея категории студенти, приети в дис-

танционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална 

такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези 

категории студенти представят съответния документ. 

Чл. 46. (1) Началото на учебната година за приетите през м. септември 

2018 г. студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" – 

редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на 

учебния процес за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., обявени на ин-

тернет адрес www.unwe.bg 

(2) Началото на учебната година за приетите през м. януари 2019 г. сту-

денти в образователно-квалификационна степен "магистър" – редовна и 

дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния 

процес за летен семестър на учебната 2018/2019 г., обявени на интернет 

адрес www.unwe.bg. 

Глава девета  

 

САНКЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 47. (1) За проявена недобросъвестност и за неспазване на установе-

ния ред при оценяването на писмените работи, обработката на кандидатсту-

дентските документи, класирането и записването на студентите членовете на 

комисиите се наказват съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето обра-

зование, а лицата от административния персонал – по чл. 188 от Кодекса на 

труда.  

(2) На виновните лица не се изплаща възнаграждение за извършената ра-

бота.  

(3) Когато извършеното деяние по ал. 1 е престъпление, за него се уведо-

мява прокуратурата. 

Чл. 48. (1) Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдър-

жание, направили опит да дадат невярна информация при попълването на 

кандидатстудентските си документи или да заблудят приемателните коми-

сии или ръководството на УНСС, се отстраняват от участие в конкурса и се 

уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.  

http://www.unwe.bg/
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(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 се изчислява като проста средна арит-

метична от: средноаритметичния успех от оценките по дисциплините от 

учебния план на следването и оценките от държавния изпит/и.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. (1) Настоящият правилник и другите части на Справочника за канди-

дат-магистри за учебната 2018/2019 г., в състава на който той е включен, 

осигуряват комплексна информация по въпроси на приема и обучението в 

ОКС "магистър" в УНСС.  

(2) В справочника могат да настъпят промени след утвърждаване от Ака-

демичния съвет на нови специалности в ОКС "магистър" на УНСС и местата 

за прием на студенти до началото на кандидатстудентските изпити. В случай 

на промени те ще бъдат своевременно обявени на интернет страницата на 

УНСС и на табла пред отдел "Студенти – магистър" на дирекция "Учебна 

дейност" и Центъра за дистанционно обучение.  

§ 3. Сроковете, посочени в Приложения 1 и 2 на правилника, могат да 

претърпят промени по обективни причини. В случай на промени новоопре-

делените срокове ще бъдат своевременно огласени на интернет страницата 

на УНСС и на табло пред отдел "Студенти – магистър" на дирекция "Учебна 

дейност" и Центъра за дистанционно обучение. 

§ 4. Този правилник отменя Правилника за прием в образователно-

квалификационна степен "магистър" в УНСС през учебната 2017/2018 г. 
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Приложение 1 

ГРАФИК  

 

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ  

ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.  

 

СЕПТЕМВРИ 2018 Г. 

1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 20.08.2018 г. до 

11.09.2018 г. 

2. Прием на документи за хартиена сесия – от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. 

3. Кандидатмагистърски тест в електронен формат – от 12.09 до 13.09.2018 г. 

4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 14.09.2018 г. 

5. Кандидатмагистърски тест в хартиен формат – 24.09.2018 г. 

6. Изпит по английски език в хартиен формат– 24.09.2018 г. от 14 ч. 

7. Изпит/есе в хартиен формат – 24.09.2018 г. от 15,30 ч.  

8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2018 г. 

9. Обявяване на класиране – 28.09.2018 г. 

10. Записване – от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя) 
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Приложение 2 

ГРАФИК  

 

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ  

ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.  

 

ЯНУАРИ 2019 Г.  

1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 10.12.2018 г. до 

21.12.2018 г. и от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г.  

2. Прием на документи за хартиена сесия – от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и от 

02.01.2019 г. до 17.01.2019 г. 

3. Кандидатмагистърски тест в електронен формат – от 14.01.2019 г. до 

15.01.2019 г. 

4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 16.01.2019 г. 

5. Кандидатмагистърски тест в хартиен формат – 20.01.2019 г. 

6. Изпит по английски език в хартиен формат – 20.01.2019 г. от 12 ч. 

7. Изпит/есе в хартиен формат– 20.01.2019 г. от 14,30 ч.  

8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 22.01.2019 г. 

9. Обявяване на класиране – 24.01.2019 г. 

10. Записване – от 28.01 до 05.02.2019 г. (без събота и неделя) 
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 Приложение 3 

 
СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС – ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  

И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ    

 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 Г. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно 

обучение 

дистанционно 

обучение 

1 2 3 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

X  

Бизнес администрация – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X X 

Бизнес администрация – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

 X 

Бизнес администрация – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

области на висше образование извън 

област на висше образование "Соци-

ални, стопански и правни науки"  

 X 

Бизнес администрация – 2 сем. – Хасково  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

 

X 

Бизнес администрация – 3 сем. – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

области на висше образование извън 

област на висше образование "Соци-

ални, стопански и правни науки" 

 

3
3
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Бизнес администрация  
със специализация  "Бизнес комуникации" –  3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Бизнес администрация  
със специализация "Бизнес комуникации" – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

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

Държавна поръчка 

Завършили специалност от  профе-

сионално направление "Администра-

ция и управление" или имащи най-

малко една година професионален 

опит в областта на бизнес управлени-

ето и администрацията. Опитът се 

доказва с трудов договор или служебна 

бележка 

X X 

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

Срещу заплащане 

Завършили специалност от  профе-

сионално направление "Администра-

ция и управление" или имащи най-

малко една година професионален 

опит в областта на бизнес управлени-

ето и администрацията. Опитът се 

доказва с трудов договор или служеб-

на бележка. 

X X 

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

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления, извън 

направление "Администрация и управ-

ление" 

 

3
4
 



23 

Продължение 
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X  

Публична администрация – 2 сем. 

Държавна поръчка 

 

 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Публична администрация – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Електронно управление – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Електронно управление – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

 X 

Публична администрация със специализация 

"Здравен мениджмънт" – 3 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

 X 

Публична администрация със специализация 

"Държавна администрация" – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Регионален бизнес и мениджмънт – 2 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X X 

Регионален бизнес и мениджмънт – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 
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1 2 3 4 

 X 

Регионален бизнес и мениджмънт – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления без нап-

равления "Администрация и управле-

ние" и "Икономика" 

ИКОНОМИКА 

X  

Макроикономика – 2 сем.  

Държавна поръчка 

         

Завършили специалност "Макроиконо-

мика" и завършили в УНСС специал-

ности "Икономика" и "Икономика с 

преподаване на английски език" 

X  

Макроикономика – 2 сем. 

Срещу заплащане               

Завършили специалност "Макроико-

номика" и завършили в УНСС специал-

ности "Икономика" и "Икономика с 

преподаване на английски език" 

X  
Макроикономика и финанси – 3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от профе-

сионално направление "Икономика" 

X  
Макроикономика и финанси – 3 сем. 

Срещу заплащане               

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

X  

Застраховане и социално дело – 2 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност "Застрахова-

не и социално дело" 

X  
Застраховане и социално дело – 2 сем. 

Срещу заплащане               

Завършили специалност "Застрахова-

не и социално дело" 

X  

Застраховане и социално дело – 3 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Застраховане и социално 

дело" 
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X  

Застраховане и социално дело – 3 сем. 

Срещу заплащане               

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Застраховане и социално 

дело" 

X  

Икономика на човешките ресурси  със специа-

лизация "Управление на човешките ресурси" –  

2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалности "Икономика 

на човешките ресурси" и "Икономика 

и организация на труда" 

X  

Икономика на човешките ресурси със специа-

лизация "Управление на човешките ресурси" –  

2 сем. 

Срещу заплащане        

Завършили специалности "Икономика 

на човешките ресурси" и "Икономика 

и организация на труда" 

X 
 

Икономика на човешките ресурси със специа-

лизация "Управление на човешките ресурси" –  

3 сем.  

Държавна поръчка     

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алности "Икономика на човешките 

ресурси" и "Икономика и организация 

на труда" 

X X 

Икономика на човешките ресурси със специа-

лизация "Управление на човешките ресурси"–  

3 сем. 

Срещу заплащане        

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алности "Икономика на човешките 

ресурси" и "Икономика и организация 

на труда" 

 

X 

 

Бизнес психология и социология – 2 сем. 

Държавна поръчка  

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки". Приемен из-

пит – тест (за икономисти или неи-

кономисти) или есе 
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X  

Бизнес психология и социология  – 2 сем. 

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

X  

Дигитална икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Дигитална икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Интелектуална собственост и бизнес – 2 сем.  

Държавна поръчка             

Завършили специалност от професионални 

направления "Икономика" и "Администра-

ция и управление", владеещи един от след-

ните чужди езици: английски, френски, 

испански, италиански, немски или руски. 

Изисква се документ за език. На завърши-

лите в УНСС специалност с изучаване или 

с преподаване на чужд език не се изисква 

документ за доказване  

X  

Интелектуална собственост и бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане              

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и "Ад-

министрация и управление", владеещи 

един от следните чужди езици: английс-

ки, френски, испански, италиански, 

немски или руски. Изисква се документ 

за език. На завършилите в УНСС специ-

алност с изучаване или с преподаване на 

чужд език не се изисква документ за 

доказване  
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1 2 3 4 

X  

Бизнес икономика – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нални  направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X  

Бизнес икономика – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални  направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X  

Бизнес анализи и проекти – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нални  направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X  

Бизнес анализи и проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални  направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X  

Бизнес лидерство – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални  направления "Администрация и 

управление" и "Икономика" 

X  

Предприемачество със специализация "Фамил-

но предприемачество" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нално  направление "Икономика" 

X  

Предприемачество със специализация  

"Фамилно предприемачество" – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално  направление "Икономика" 

X  

Агробизнес и управление на територията –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 

професионални направления  

X 
 

Агробизнес и управление на територията –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Екоикономика и бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  
Екоикономика и бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  
Бизнес с недвижими имоти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Мениджмънт  на недвижимата собственост –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност в област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X  

Мениджмънт  на недвижимата собственост –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления  

X  

Банково дело и международни финанси –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност "Финанси" 

или друга  специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС. Изисква се документ за владе-

ене на английски език с хорариум ми-

нимум 360 часа или ниво В1 

X  

Банково дело и международни финанси –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" на 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС. Изисква се документ за владе-

ене на английски език с хорариум ми-

нимум 360 часа или ниво В1 
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X  

Банково дело и международни финанси –  

3 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили в УНСС специалност от 

професионално направление "Иконо-

мика". Изисква се документ за владее-

не на английски език с хорариум мини-

мум 360 часа или ниво В1 

X  

Банково дело и международни финанси –  

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика".  

Изисква се документ за владеене на 

английски език с хорариум минимум 

360 часа или ниво В1 

X  

Финанси – 2 сем.  

Държавна поръчка   

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС или друга специалност във Финан-

сово-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финанси – 2 сем.  

Срещу заплащане        

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

X  
Финанси – 3 сем.    

Държавна поръчка     

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" в УНСС 

X  
Финанси – 3 сем.     

Срещу заплащане          

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика"  

X  
Финанси – 4 сем.   

Срещу заплащане               

Завършили  специалност  извън профе-

сионално направление "Икономика" 

X 
 

Публични финанси – 2 сем. 

Държавна поръчка   

 

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 

4
1
 



30 

Продължение 
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X X 

Публични финанси – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет" 

на УНСС 

X 
 

Публични финанси – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" в 

УНСС 

X X 
Публични финанси – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

 
X 

Публични финанси – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили  специалност  извън профе-

сионално направление "Икономика" 

 X 

Публични финанси – 2  сем. – Хасково  

Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 X 
Публични финанси – 3 сем. – Хасково 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

X 
 

Финансов мениджмънт  – 2 сем.  

Държавна поръчка          

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

X X 

Финансов мениджмънт  – 2 сем.  

Срещу заплащане             

Завършили специалност "Финанси" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 
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X 
 

Финансов мениджмънт  – 3 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" в УНСС 

X X 
Финансов мениджмънт  – 3 сем.   

Срещу заплащане            

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

X X 
Финансов мениджмънт  – 4 сем. 

Срещу заплащане              

Завършили  специалност  извън профе-

сионално направление "Икономика" 

X  

Европейски бизнес и финанси – 4 сем. 

Държавна поръчка 

(съвместна магистърска програма с университет 

Нотингам Трент – Великобритания) 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления, владеещи 

английски език. Изисква се документ – 

TOEFL 560 или IELTS 6.5. При липса 

на такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на анг-

лийски език 

X  

Европейски бизнес и финанси – 4 сем.  

Срещу заплащане 

(съвместна магистърска програма с университет 

Нотингам Трент – Великобритания) 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления, владеещи 

английски език. Изисква се документ – 

TOEFL 560 или IELTS 6.5. При липса 

на такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на анг-

лийски език 

 

X 
 

Счетоводство – 2 сем. 

Държавна поръчка               

Завършили специалност "Счетоводс-

тво"  в УНСС или друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 
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X  

Счетоводство – 2 сем.  

Срещу заплащане               

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

X  

Счетоводство – 3 сем.  

Държавна поръчка              

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" в 

УНСС 

X  
Счетоводство – 3 сем. 

Срещу заплащане               

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика"  

X  

Счетоводство със специализация  

"Финансова отчетност" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-

тво" в УНСС или друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  

"Финансова отчетност" – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  

"Счетоводство и стандартизация в публичния 

сектор" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-

тво" в УНСС или друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Счетоводство със специализация  

"Счетоводство и стандартизация в публичния 

сектор" – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол"в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  

"Счетоводство и бизнес анализ" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност "Счетоводс-

тво" в УНСС или друга специалност 

във Финансово-счетоводния факултет 

на УНСС 

X  

Счетоводство със специализация  

"Счетоводство и бизнес анализ" – 2 сем.   

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол"в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 X 
Счетоводство и контрол – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

 
X 

Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили  специалност  извън профе-

сионално направление "Икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

 X 

Счетоводство и контрол – 2 сем. – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС 

 X 
Счетоводство и контрол – 3 сем. – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика" 

 X 
Счетоводство и контрол – 4 сем. – Хасково 

Срещу заплащане 

Завършили  специалност  извън профе-

сионално направление "Икономика" 

X  

Финанси и счетоводство с преподаване  

на английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Счетовод-

ство" и "Счетоводство и контрол" в 

УНСС и други акредитирани висши 

училища или друга специалност във 

Финансово-счетоводния факултет на 

УНСС, владеещи английски език. Изис-

ква се документ – IELTS 6.5; CAE – 

A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или дър-

жавен изпит по английски език в 

УНСС. При липса на такъв се полага 

изпит – тест по английски език. При-

емен изпит – тест за икономисти или 

есе по определена тема на английски 

език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Финанси и счетоводство с преподаване на  

английски език – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направле-

ние "Икономика", владеещи английски 

език. Изисква се документ – IELTS 6.5; 

CAE – A,B; SPE A,B,C; TOEFL 6.5 или 

държавен изпит по английски език в 

УНСС. При липса на такъв се полага 

изпит – тест по английски език. При-

емен изпит – тест за икономисти или 

есе по определена тема на английски 

език 

X  

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

Срещу заплащане 

Завършили специалност от направле-

ниe "Икономика", владеещи английски 

език. Изисква се документ за  ниво В2 

или държавен изпит по английски език 

в УНСС. При липса на такъв се полага 

изпит – тест по английски език. При-

емен изпит – тест за икономисти или 

есе по определена тема на английски 

език 

X  
Одитинг – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

X  
Одитинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Одитинг – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" в 

УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Одитинг – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X  
Финансов контрол  и финансово право – 2 сем.  

Държавна поръчка              

Завършили специалност от Финансо-

во-счетоводния факултет  на УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 2 сем. 

Срещу заплащане  

                

Завършили специалност от Финансо-

во-счетоводния факултет на УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 3 сем. 

Държавна поръчка 

 

 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" в 

УНСС 

X  

Финансов контрол и финансово право – 3 сем.  

Срещу заплащане              

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" или 

специалност "Право" 

X  

Противодействие на корупцията – 2 сем.  

Срещу заплащане              

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест или есе 

X  

Икономика на търговията – 2 сем.  

Държавна поръчка         

Завършили специалност "Икономика 

на търговията" и други аналогични 

специалности в областта на търгови-

ята 

X  

Икономика на търговията – 2 сем.  

Срещу заплащане 

 

Завършили специалност "Икономика 

на търговията" и други аналогични 

специалности в областта на търгови-

ята 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Икономика на търговията – 3 сем.  

Държавна поръчка         

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Икономика на търговията" и 

други аналогични специалности в 

областта на търговията 

X  

Икономика на търговията – 3 сем. 

Срещу заплащане 

       

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Икономика на търговията" и 

други аналогични специалности в 

областта на търговията 

 X 
Управление на  търговски вериги – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Бизнес логистика – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алности "Стопанска логистика" и  

"Бизнес логистика" в УНСС 

X  

Управление на веригата на доставките – 2 сем.    

Държавна поръчка 

Завършили специалности "Стопанска 

логистика", "Бизнес логистика" или 

"Логистика" в УНСС или други висши 

училища  

X  

Управление на веригата на доставките – 2 сем. 

Срещу заплащане     

Завършили специалности "Стопанска 

логистика", "Бизнес логистика" или 

"Логистика" в УНСС или други висши 

училища  

X  
Енергиен бизнес – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  
Икономика на транспорта – 2 сем.  

Държавна поръчка          

Завършили специалност от професио-

нално направление  "Икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Икономика на транспорта – 2 сем. 

Срещу заплащане        

Завършили специалност от професио-

нално направление  "Икономика" 

X  
Интелигентни транспортни системи – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.  

Държавна поръчка         

Завършили специалност от професио-

нално направление  "Икономика" на 

УНСС 

X  

Икономика на отбраната  

и сигурността – 2 сем.    

Срещу заплащане  

Завършили специалност от професио-

нално направление  "Икономика" на 

УНСС 

X  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация  

"Корпоративна сигурност" – 2 сем.   

Срещу заплащане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Икономика на отбраната  

и сигурността със специализация "Ядрена  

сигурност"  с преподаване на английски език –  

3 сем. (международна магистърска програма) 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления, владеещи 

английски език. Изисква се документ – 

филологическо образование, държавен 

изпит по английски език във ВУЗ, 

езикова гимназия, TOEFEL, SAT или 

езиков курс с хорариум минимум 360 

часа, ниво В1 или по-високо, издаден 

от езиков център в съответствие с 

CEFR. При липса на такъв се полага 

изпит – тест по английски език. При-

емен изпит – тест (за икономисти 

или неикономисти) или есе по опреде-

лена тема на английски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  
Икономика на вътрешния ред  – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Международен туризъм  – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Туризъм", владеещи един от следните 

езици: английски, немски, испански, 

руски или френски.  Изисква се доку-

мент за владеене на език с  хорариум 

мин. 360 часа, ниво В2 или семестри-

ална оценка не по-ниска от добър 4.00 

X  

Международен туризъм  – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика"и 

"Туризъм", владеещи един от следните 

езици: английски, немски, испански, 

руски или френски.  Изисква се доку-

мент за владеене на език с  хорариум 

мин. 360 часа, ниво В2 или семестри-

ална оценка не по-ниска от добър 4.00 

 X 
Мениджмънт в туризма – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Туристически бизнес  – 2 сем.  

Срещу заплащане   

Завършили специалност от всички 

професионални направления без про-

фесионални направления "Икономика" 

и "Туризъм" 

X 
 

Международни икономически отношения –  

2 сем.  

Държавна поръчка             

Завършили специалност "Междуна-

родни икономически отношения" в 

УНСС 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Международни икономически отношения –  

2 сем.  

Срещу заплащане                  

Завършили специалност "Междуна-

родни икономически отношения" 

X  

Международни икономически отношения –  

3 сем. 

Държавна поръчка             

              

Завършили специалност от всички 

професионални направления в УНСС 

без специалност "Международни 

икономически отношения" 

X  

Международни икономически отношения –  

3 сем.   

Срещу заплащане               

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Международни икономически 

отношения" 

X  

Управление на международни  

проекти – 2 сем. 

Държавна поръчка             

Завършили специалност от  област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X X 

Управление на международни  

проекти – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от  област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки" 

X X 

Управление на международни 

проекти – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

области на висше образование без 

област на висше образование "Соци-

ални, стопански и правни науки" 

X  
Международен бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  
Международен бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Международен бизнес с преподаване на  

английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Изисква 

се документ за завършена  английска 

езикова гимназия, гимназия или уни-

верситет с разширено изучаване на 

английски език като първи чужд език 

или сертификат ниво В1. При липса на 

такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – 

тест(за икономисти или неикономис-

ти) или есе по определена тема на 

английски език 

X 

 

Международен бизнес с преподаване на  

английски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между УНСС и 

Университета по международни науки в Рим 

(UNINT). 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Изисква 

се документ за завършена  английска 

езикова гимназия, гимназия или уни-

верситет с разширено изучаване на 

английски език като първи чужд език 

или сертификат ниво В1. При липса на 

такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) 

или есе по определена тема на анг-

лийски език 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Международен бизнес с преподаване на анг-

лийски език – 4 сем.  

Дуална магистърска програма между УНСС и 

Университета по международни науки в Рим, за 

студенти на университета UNINT . 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Изисква 

се документ за завършена  английска 

езикова гимназия, гимназия или уни-

верситет с разширено изучаване на 

английски език като първи чужд език 

или сертификат ниво В1. При липса на 

такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – есе 

по определена тема на английски език 

X  

Международни финанси и бизнес – 2 сем. 

Държавна поръчка 

Завършили специалност "Финанси" 

или  специалност "Международни 

икономически отношения" в  УНСС 

X  

Международни финанси и бизнес – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност "Финанси" 

или  специалност "Международни 

икономически отношения" 

X  

Международни финанси и бизнес – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нално направление "Икономика",  без 

специалности "Финанси" и "Между-

народни икономически отношения" 

X  
Дигитален маркетинг – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

 X 

Международен мениджмънт  – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Международни икономически 

отношения" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Теория и практика на валутната търговия – 

FOREX – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления 

X  

Статистика и иконометрия  –  2 сем.  

Държавна поръчка                      

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X  

Статистика и иконометрия  –  2 сем.  

Срещу заплащане                     

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X  

Бизнес информатика – 2 сем.  

Държавна поръчка                                            

Завършили специалност "Бизнес ин-

форматика" в УНСС и други легитим-

ни висши училища, ако специалността 

и професионалното направление съв-

падат с тези на  УНСС 

X  

Бизнес информатика – 2 сем.   

Срещу заплащане                                          

Завършили специалност "Бизнес ин-

форматика" в УНСС и други легитим-

ни висши училища или специалност от 

професионално направление "Прилож-

на информатика, комуникация и ико-

нометрия" в УНСС  

X  

Бизнес информатика със специализация  

"Информационни технологии за бизнес анализи" –  

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X 
 

Маркетинг – 2 сем.  

Държавна поръчка           

Завършили специалност "Маркетинг" 

X X 
Маркетинг – 2 сем.      

Срещу заплащане           

Завършили специалност "Маркетинг" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг – 3 сем.  

Държавна поръчка              

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Маркетинг" 

X X 

Маркетинг – 3 сем.  

Срещу заплащане              

Завършили специалност от всички 

професионални направления без специ-

алност "Маркетинг" 

X 
 

Маркетинг със специализация  

"Рекламен мениджмънт" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности "Маркетинг", 

"Реклама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и маркетинг", 

"Маркетинг, продажби и е-бизнес", 

"Бизнес психология и поведенческа ико-

номика", "Графичен дизайн", "Марке-

тинг  (Реклама и ПР) ", "Кино и телеви-

зия", "Журналистика", "Бизнес адми-

нистрация", "Туризъм", "Мениджмънт в 

туризма", "Икономика на туризма", 

"Психология", "Маркетинг и комуника-

ции", "Медия икономика" 

X X 

Маркетинг със специализация  

"Рекламен мениджмънт" – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Маркетинг", 

"Реклама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и маркетинг", 

"Маркетинг, продажби и е-бизнес", 

"Бизнес психология и поведенческа ико-

номика", "Графичен дизайн", "Марке-

тинг  (Реклама и ПР) ", "Кино и телеви-

зия", "Журналистика", "Бизнес адми-

нистрация", "Туризъм", "Мениджмънт в 

туризма", "Икономика на туризма", 

"Психология", "Маркетинг и комуника-

ции", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  

"Рекламен мениджмънт" – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили всички специалности без 

специалностите "Маркетинг", "Рек-

лама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и марке-

тинг", "Маркетинг, продажби и е-

бизнес", "Бизнес психология и поведен-

ческа икономика", " Графичен дизайн", 

"Маркетинг  (Реклама и ПР) ", "Кино 

и телевизия", "Журналистика", "Биз-

нес администрация", "Туризъм", "Ме-

ниджмънт в туризма", "Икономика на 

туризма", "Психология", "Маркетинг 

и комуникации", "Медия икономика" 

X X 

Маркетинг със специализация  

"Рекламен мениджмънт" – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили всички специалности без 

специалностите "Маркетинг", "Рек-

лама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и марке-

тинг", "Маркетинг, продажби и е-

бизнес", "Бизнес психология и поведен-

ческа икономика", " Графичен дизайн", 

"Маркетинг  (Реклама и ПР) ", "Кино 

и телевизия", "Журналистика", "Биз-

нес администрация", "Туризъм", "Ме-

ниджмънт в туризма", "Икономика на 

туризма", "Психология", "Маркетинг 

и комуникации", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  

"Бранд мениджмънт" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалности "Марке-

тинг", "Реклама", "Връзки с общест-

веността", "Финансов мениджмънт и 

маркетинг", "Маркетинг, продажби и 

е-бизнес", "Бизнес психология и пове-

денческа икономика", "Графичен  

дизайн", "Маркетинг  (Реклама и 

ПР)", "Кино и телевизия", "Журнали- 

стика", "Бизнес администрация", 

"Туризъм", "Мениджмънт в туризма", 

"Икономика на туризма", "Психоло-

гия", "Маркетинг и комуникации", 

"Медия икономика" 

X 
 

Маркетинг със специализация  

"Бранд мениджмънт" – 2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалности "Марке-

тинг", "Реклама", "Връзки с общест-

веността", "Финансов мениджмънт и 

маркетинг", "Маркетинг, продажби и 

е-бизнес", "Бизнес психология и пове-

денческа икономика", "Графичен  

дизайн", "Маркетинг  (Реклама и 

ПР)", "Кино и телевизия", "Журналис-

тика", "Бизнес администрация", "Ту-

ризъм", "Мениджмънт в туризма", 

"Икономика на туризма", "Психоло-

гия", "Маркетинг и комуникации", 

"Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X 
 

Маркетинг със специализация  

"Бранд мениджмънт" – 3 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили всички специалности без 

специалностите "Маркетинг", "Рек-

лама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и марке-

тинг", "Маркетинг, продажби и е-

бизнес", "Бизнес психология и поведен-

ческа икономика", "Графичен дизайн", 

"Маркетинг  (Реклама и ПР) ", "Кино 

и телевизия", "Журналистика", "Биз-

нес администрация", "Туризъм", "Ме-

ниджмънт в туризма", "Икономика на 

туризма", "Психология", "Маркетинг 

и комуникации", "Медия икономика" 

X  

Маркетинг със специализация  

"Бранд мениджмънт" – 3 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили всички специалности без 

специалностите "Маркетинг", "Рек-

лама", "Връзки с обществеността", 

"Финансов мениджмънт и марке-

тинг", "Маркетинг, продажби и е-

бизнес", "Бизнес психология и поведен-

ческа икономика", "Графичен дизайн", 

"Маркетинг  (Реклама и ПР)", "Кино и 

телевизия", "Журналистика", "Бизнес 

администрация", "Туризъм", "Мени-

джмънт в туризма", "Икономика на 

туризма", "Психология", "Маркетинг 

и комуникации", "Медия икономика" 
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Продължение 

1 2 3 4 

X  

Корпоративни стратегии и дигитални транс-

формации  – 2 сем.  

Държавна поръчка                  

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X  

Корпоративни стратегии и дигитални транс-

формации  – 2 сем.  

Срещу заплащане                  

Завършили специалност от професио-

нални направления "Икономика" и 

"Администрация и управление" 

X  

Корпоративни стратегии и дигитални транс-

формации  – 3 сем. 

Срещу заплащане                 

Завършили специалност от всички 

професионални направления без нап-

равления "Администрация и управле-

ние" и "Икономика" 

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

X  

Медии и журналистика със специализация 

"Връзки с обществеността" –  2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

X  

Медии и журналистика със  

специализация "Връзки с обществеността" –   

2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

X  

Медии и журналистика със специализация 

"Бизнес журналистика и продуцентство" –  

2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност "Медии и 

журналистика" и "Медия икономика" 

в УНСС. Приемен изпит – тест за 

неикономисти или есе 

X  

Медии и журналистика със специализация 

"Бизнес журналистика и продуцентство" –  

2 сем.  

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 
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Продължение 

1 2 3 4 

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

X  

Политология със специализация  

"Приложна политология" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

X  

Политология със специализация  

"Приложна политология" – 2 сем. 

Срещу заплащане  

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

X  

Международни отношения: Международна 

публична администрация – 2 сем.  

Държавна поръчка     

Завършили специалност от всички 

професионални направления в УНСС.  

Приемен изпит – тест (за иконо-

мисти или неикономисти) или есе. 

X  

Международни отношения:  

Международна публична администрация – 2 сем. 

Срещу заплащане       

Завършили специалност от области 

на висше образование "Социални, 

стопански и правни науки" и "Хумани-

тарни науки". Приемен изпит – тест 

(за икономисти или неикономисти) 

или есе 

X  

Национална сигурност – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от области 

на висше образование "Социални, 

стопански и правни науки", "Хумани-

тарни науки",  "Сигурност и отбра-

на". Приемен изпит – тест (за иконо-

мисти или неикономисти) или есе 

 

6
1
 



50 

Продължение 

1 2 3 4 

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 

X  

Социология  със специализация "Социални 

изследвания, анализи и проекти" – 2 сем.  

Държавна поръчка 

Завършили специалност от област на 

висше образование "Социални, сто-

пански и правни науки". Приемен из-

пит – тест (за икономисти или неи-

кономисти) или есе 

X  

Социология със специализация "Социални  

изследвания, анализи и проекти" – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички 

професионални направления. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или 

неикономисти) или есе 

 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. 

 
Редовно  

обучение 

НАПРАВЛЕНИЯ И  

СПЕЦИАЛНОСТИ 

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

1 2 3 

ИКОНОМИКА 

Х 

Здравословни и безопасни условия на труд – 

3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

Х 

Творчески индустрии и бизнес – със специ-

ализация "Интелектуална собственост и 

бизнес в индустрията" – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 
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Продължение 

1 2 3 

Х 

Творчески индустрии и бизнес – със специ-

ализация "Интелектуална собственост и 

бизнес в културата" – 2 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления 

Х 
Бизнес икономика – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без професионални направления "Адми-

нистрация и управление" и "Икономика" 

            Х 

Бизнес и иновации с преподаване на   

английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане     

Завършили специалност от професионални направ-

ления "Администрация и управление" и "Икономика".  

Изисква се документ за завършена  английска езико-

ва гимназия, гимназия или университет с разширено 

изучаване на английски език като първи чужд език 

или сертификат ниво В1. При липса на такъв се 

полага изпит – тест по английски език. Приемен 

изпит – тест (за икономисти или неикономисти)  

или есе по определена тема на английски език 

Х 

Управление на веригата на доставките с 

преподаване на  английски език – 2 сем. 

Срещу заплащане     

Завършили специалност от всички професионални 

направления, владеещи английски език. Изисква се 

документ за владеене на английски език с хорариум 

минимум 360 часа,  ниво В1 или TOEFL 6.0; IELTS 

6.0. При липса на такъв се полага изпит – тест по 

английски език. Приемен изпит – тест (за иконо-

мисти или неикономисти) или есе по определена 

тема на английски език 

Х 

Бизнес информатика със специализация 

"Информационни технологии за бизнес  

анализи" – 3 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от всички професионални 

направления без професионални направления "Ико-

номика" и "Администрация и управление" 
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СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР"  

СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР", 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА – РЦДО ХАСКОВ 

ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. 

 

Дистанционно 

обучение 

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Х 

Бизнес администрация със специализация 

"Социална отговорност" – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално 

направление "Администрация и управление" 

 

ИКОНОМИКА 

Х 

Икономика на човешките ресурси – със 

специализация "Управление на човешките 

ресурси" – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално нап-

равление "Икономика" 

Х 
Счетоводство и контрол – 4 сем. 

Срещу заплащане 

Завършили специалност от професионално нап-

равление "Икономика" 
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Приложение 4  

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН  

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ТЕСТ (ЕКМТ) 

1. Електронният кандидат-магистърски тест (ЕКМТ) се провежда само 

на компютри. 

2. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира индиви-

дуална съвкупност от въпроси. 

3. ЕКМТ се провежда в час, определен от компютърното разпределение 

на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване. 

4. Продължителността на ЕКМТ е един астрономичен час. 

5. Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото 

на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия 

(регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). 

6. Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, 

пейджъри, електронни устройства и други помощни средства (вкл. 

ключове, калкулатори и пр.). 

7. Личните вещи на кандидат-студента се съхраняват в индивидуален 

сейф на входа на залата. 

8. Всеки кандидат-студент получава листове за чернова. 

9. ЕКМТ започва след регистрирането на кандидат-студента в компю-

търната система. 

Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на: 

 ЕГН; 

 входящия (регистрационния) номер. 

10. Регистрирането трябва да приключи до 10 минути след обявяването 

на изпита. 

11. Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за от-

говаряне на въпросите.  

Екранът се състои от три части: 

 Идентификационна част, която съдържа: 

- данните на кандидат-студента; 

- датата и началния час на изпита; 

- оставащото време до края на изпита; 

- номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява канди-

дат-студентът. 

 Навигационна част – служи за избор на въпроса и представлява пос-

ледователност от двойки редове, като на първия са номерата на въп-

росите. На втория ред са дадените отговори. 
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 Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху 

номера на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въп-

роса най-отдолу се появяват петте възможни отговора. 

Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможност винаги един от тях да 

бъде избран. Кандидат-студентът посочва правилния според него отговор 

чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече изб-

рания отговор или остава въпроса без отговор. Избраният отговор може да се 

променя. 

12. ЕКМТ приключва: 

 по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на из-

пита"; 

 автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита. 

13. Изпитът се анулира при: 

 опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-

студента; 

 опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита; 

 неспазване на реда за провеждане на изпита; 

 опит за разговор с други кандидат-студенти. 

Резултатите от ЕКМТ се обявяват по график в уеб сайта на УНСС.  
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Приложение 5 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАРТИЕН  

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ТЕСТ 

1. Всеки кандидат-магистър е длъжен да носи със себе си документ за са-

моличност, компютърна разпечатка с входящия номер, писалка или хими-

калка, пишeщи синьо.  

2. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, 

мобилни телефони, смарт устройства и друга съобщителна техника.  

3. Кандидат-магистрите са длъжни да заемат местата си в залата 30 мину-

ти преди началото на изпита. 

4. Всеки кандидат-магистър получава на изпита комплект от материали, 

съдържащ: голям плик, карта за отговори с контролна карта, малък празен 

плик, калъфче с логото на УНСС (1 бр. линийка и 2 бр. химикалки тънко-

писци) и тестова книжка.  

5. Книжката с теста не е официален документ. В нея са дадени въпросите 

и възможните отговори. Тя служи за чернова и по нея може да се правят 

бележки с молив или със син химикал. Тя няма да се проверява. 

6. Картата за отговори е официален документ. Само тя се проверява. Кар-

тата ще бъде сканирана, поради което трябва да бъде попълнена внимателно 

само с предоставения за целта черен тънкописец. Тази карта е уникална за 

всеки участник в изпита (теста) и не може да бъде подменяна. 

7. Част от картата за отговори (най-долу под перфорацията) е контролна-

та карта. Тя служи за идентифициране на картата за отговори. Затова тя се 

попълва четливо и ясно с химикалка преди началото на изпита. При преда-

ване на работата след края на изпита пред квестора се откъсва контролната 

карта и се слага в малкия плик. 

Размяната на контролна карта с друга карта за отговори и обратното е не-

допустима, защото води до различна идентификация и работата ще се ану-

лира.  

8. В картата за отговори всеки от въпросите в теста има определен поре-

ден номер, обозначен с арабски цифри. За всеки един от тези въпроси има 

места за маркиране на отговорите. Те са означени с главни букви от А до Д, 

оградени с кръгчета. 

9. Верният отговор в кръгчетата с буквата се попълва плътно, като не се 

излиза извън кръгчето.  

10. Не е позволено изтриване, забелване и използване на каквито и да е 

средства за корекция в картата за отговори.  
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11. На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигу-

рения за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на други 

знаци.  

12. Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка 

грешка или неправилно маркиране на отговори е за негова сметка. 

13. Не се допускат обжалване и преразглеждане на картата при непра-

вилно маркиране.  

14. Всеки въпрос има само един верен отговор. В съответния ред от кръг-

чета трябва да бъде маркирана само една от посочените главни букви. Мар-

кирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от 

тях е верен. 

15. Всеки правилен отговор носи 4 точки, грешен – минус 1 точка, а не-

маркиран отговор – носи 0 точки. 

16. Писмената работа на кандидат-магистър се анулира, когато: 

   Кандидатът говори по време на изпита или прави опит за преписване. 

 Кандидатът не отбелязва с осигурения за целта черен тънкописец в 

картата за отговори. 

 Драскано е върху празните полета между отговорите. 

 Направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор. 

 Картата за отговори е сгъната. 

 Повече от еднократно е прегъната контролната карта. 

 При опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязва-

не със знак, особен цвят и други тестът се анулира и кандидатът се 

лишава от правото на по-нататъшно участие в конкурса. 

 Работата на кандидат-магистър, който продължи да попълва теста 

след обявяване на края на изпита, се анулира. 
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 Приложение 6  

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  
НА КАНДИДАТМАГИСТЪРСИ ИЗПИТ  

ПОД ФОРМАТА НА ЕСЕ 

1. Всеки кандидат-магистър е длъжен да носи със себе си документ за 

самоличност (лична карта), компютърна разпечатка с входящия номер, пи-

салка или химикалка, пишeщи синьо. 

2. Забранява се внасянето и използването на електронни калкулатори, 

мобилни телефони, смарт устройства и друга съобщителна техника.  

3.  Кандидат-магистрите са длъжни да заемат местата си в залата 30 ми-

нути преди началото на изпита. 

4. Всеки кандидат-магистър получава на изпита комплект от материали, 

съдържащ голям плик, малък празен плик и определен брой празни листове  

белова и чернова. 

5. Всечи кандидат-магистър попълва четливо фиша от малкото пликче.  

6. Кандидат-магистрите задължително номерират беловата и черновата 

от писмената работа, като цифрата се поставя в средата на горната част на 

листа. 

7. Изпитът продължава 2 часа. 

8. Ако кандидат-магистрите не успеят да разработят темата в дадените 

им предварително листове, те могат да поискат допълнителни листове, на 

които следва да завършат темата. 

9. Писмената работа на кандидат-магистър се анулира, когато: 

  Кандидатът говори по време на изпита или прави опит за преписване. 

  В плика се открият листове без печат на УНСС. 

  Е направен опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез от-

белязване със знак, особен цвят, мото и др. 

  Кандидатът продължи да развива темата след обявяване на края на 

изпита. 

В случаите, когато има неволно нарушаване на анонимността, кандидатът 

е длъжен да го заяви. Тогава той получава друг плик или лист. 

При анулиране на писмената работа кандидат-магистърът се лишава от 

право на по-нататъшно участие в конкурса. 

10. След приключване на изпита кандидат-магистърът предава писме-

ната си работа на отговорника на залата и се подписва в протокола, че пис-

мената работа е предадена. 

След изтичане на времето за писане всички кандидати, които не са за-

вършили работата си, са длъжни да преустановят да пишат, да приберат 

всичко в големия плик, да изпълнят казаното по-горе и да напуснат залата.  
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Приложение 7 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС   
НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ, ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на меж-

дуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, пода-

ват документите си в Министерство на образованието и науката и се приемат 

при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Минис-

терския съвет. 

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, 

ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в УНСС, сектор "Чуждестранни 

студенти и европриложения към дипломите" – централно фоайе, в срок до 

29.06.2018 г. (за записване от зимен семестър) или до 31.10.2018 г. (за запис-

ване от летен семестър). 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление (по образец). 

2. Нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше образо-

вание – 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 ези-

кова 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 по-

ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за 

кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на 

английски език).  

4.1. Кандидатите за обучение в специалност "Европейски бизнес и фи-

нанси" – съвместна магистърска програма между УНСС и университета 

Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с 

един от следните документи – TOEFEL 560 и IELTS 6.5. 

На чуждестранните граждани, чието обучение във висшето образование е 

проведено на английски език, не се изисква документ за владеене на анг-

лийски език. 
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Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на 

английски език от посочените по-горе, полагат изпит пред комисия по пра-

вилата 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 ко-

ято лицето кандидатства. 

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 връщат на канди-

дат-студента. 

9. Документ за платена административна такса. 

Документите по т. 2 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на бъл-

гарски 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 чуждест-

ранни висши училища от Националния център за информация и документа-

ция, към документите се представя и издаденото от Националния център за 

информация и документация удостоверение. В този случай не се внася ад-

министративна такса. 

 

Подготвителен езиков курс 

Чуждестранните граждани, които не владеят езика, на който ще се обуча-

ват 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 про-

дължат обучението си в ОКС "магистър": 

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и 

специализирана подготовка по български език и специалните дисцип-

лини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-

ниска от добър 4,00 на ниво В2; 

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и 

специализирана подготовка по специалните дисциплини и по анг-
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лийски език, като нивото на владеене на английски език да съответст-

ва на общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2. 

 

Процедура за кандидатстване 

Документите се подават до 29.06.2018 г. (за записване от началото на 

учебната година) или до 31.10.2018 г. (за записване от летен семестър) в 

УНСС – сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" 

(централно фоайе) лично от кандидата или от упълномощен от него предста-

вител. 

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 образо-

вание. 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 диплома-

та 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 кандидата има издадено от Националния център за ин-

формация 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. 

Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, 

който взима решение за признаване на съответната степен на висше образо-

вание с цел продължаване на обучението в УНСС. 

3. След признаване на съответната степен на висше образование от Ака-

демичния съвет сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към 

дипломите" изпраща документите на кандидатите в МОН – дирекция "Вис-

ше образование", за издаване на удостоверение. 

4. При получаване на удостоверението от МОН сектор "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 Р Бъл-

гария в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за нейното 

издаване е един месец. 
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6. Чуждестранните граждани се записват в сектор "Чуждестранни студен-

ти 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 Академичния съвет 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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ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ  

 

за кандидатмагистърски тест за завършилите  

професионално направление "Икономика" 

 

 

№ Въпроси и отговори 

1 

Пълна заетост в една икономика се постига, когато 

Отговори: 

а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри; 

б) безработица не съществува (сведена е до нула); 

в) безработицата е ограничена до естествената си норма; 

г) тя е в състояние на рецесионен разрив;  

д) тя е в състояние на инфлационен разрив. 

2 

При равни други условия повишаването на цената на една стока мо-

же да бъде резултат от 

Отговори: 
а) едновременно нарастване на нейното търсене и предлагане с 

един и същ темп; 

б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото ѝ 

предлагане;  

в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането ѝ; 

г) намаляване на нейното търсене при запазване на същото ѝ 

предлагане;  

д) едновременно намаляване на нейното търсене и предлагане с 

един и същ темп. 

3 

 В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производ- 

ство на такова количество продукция, за което  

Отговори: 

а) пределните разходи са равни на цената на продукцията; 

б) средните разходи са достигнали своя минимум; 

в) общите приходи са по-малки от общите разходи; 

г) общите приходи са равни на общите разходи; 

д) пределните приходи са равни на пределните разходи. 
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№ Въпроси и отговори 

4 

Границата на производствените възможности на икономиката показва 

Отговори: 

а) пълния капацитет на производство без въвеждане на ограничения; 

б) алтернативни комбинации от блага, които могат да се произве-

дат при пълно и ефективно използване на ресурсите; 

в) ресурсната осигуреност на икономиката; 

г) отрасловата структура на икономиката; 

д) движението на паричните и стоковите потоци в икономиката. 

5 

Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой 

от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект 

на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида 

Отговори: 

а) съвършено конкурентен; 

б) монополен; 

в) олигополен; 

г) монополистично конкурентен; 

д) нито един от посочените. 

6 

Правоспособността е 

Отговори: 

а) субективно право; 

б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения; 

в) юридически факт; 

г) волеизявление; 

д) правна норма. 

7 

Решенията на Народното събрание се оспорват  

Отговори: 

а) по съдебен ред; 

б) пред Конституционния съд; 

в) по административен ред; 

г) в прокуратурата; 

д) не се оспорват. 

8 

Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от 

Отговори: 

а) деня на парламентарните избори;  

б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламен-

тарните избори; 

в) полагането на клетва от народните представители; 

г) деня на първото му заседание; 

д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание. 
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№ Въпроси и отговори 

9 

Посочете кое не е юридическо лице на частното право 

Отговори: 

а) сдружения; 

б) областна управа; 

в) фондации; 

г) община; 

д) политическа партия. 

10 

Счетоводната сметка се използва за 

Отговори: 

а) текущо отчитане на стопанските операции; 

б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси; 

в) балансово равенство на вземания със задължения; 

г) периодично представяне на данните за капитала на предприя-

тието; 

д) съставяне на анализа за приходите и разходите. 

11 

Принципи на счетоводството са 

Отговори: 

а) текущо начисляване; 

б) компенсиране на приходите с разходите; 

в) текущо отчитане на стопанските операции; 

г) съпоставимост на приходите и разходите; 

д) обективно равенство между сумата на активите и сумата на па-

сивите. 

12 

Амортизацията е метод на 

Отговори: 

а) възстановяване на направени разходи по придобиването на ак-

тиви; 

б) начисляване; 

в) съпоставяне; 

г) балансово обобщаване; 

д) счетоводно отчитане. 

13 

Задълженията към доставчици са част от 

Отговори: 

а) актива на предприятието; 

б) пасива на предприятието; 

в) капитала на предприятието; 

г) материалните активи на предприятието; 

д) потенциалните вземания на предприятието. 

 



77 

№ Въпроси и отговори 

14 

Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от 

процентното съотношение между 

Отговори: 

а) капиталовата база – от една страна, и общия рисков компонент 

на активите и задбалансовите позиции – от друга страна;  

б) капиталовата база и собствения капитал; 

в) капиталовата база и привлечения капитал; 

г) основния капитал и материалните дълготрайни активи; 

д) липсва верен отговор. 

15 

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и съ-

щи срок до падежа формират 

Отговори: 

а) пазарната рискова премия; 

б) банковата премия; 

в) рисковата структура на лихвените проценти; 

г) матуритетния риск; 

д) липсва верен отговор. 

16 

Покупателната сила на парите се определя от 

Отговори: 

а) валутния курс; 

б) златното покритие на паричната единица; 

в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;  

г) индекса на инфлация; 

д) липсва верен отговор. 

17 

Корпоративният подоходен данък у нас е 

Отговори: 

а) прогресивен; 

б) пропорционален; 

в) регресивен; 

г) поголовен; 

д) принудително плащане в полза на държавата. 

18 

Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадна-

лите в нея статистически единици 

Отговори: 

а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата средна стойност; 

б) са определени от специалисти в изследваната предметна област; 

в) са посочени от изследователя; 

г) са повече от 30; 

д) са избрани чрез лотариен подбор. 
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№ Въпроси и отговори 

19 

Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва 

Отговори: 

а) разстоянието между средната аритметична величина и най-нис-

кото значение на признака; 

б) разстоянието между средната аритметична величина и най-ви-

сокото значение на признака; 

в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак; 

г) корелацията между единиците в изучаваната съвкупност; 

д) регресионната зависимост между единиците в изучаваната съв-

купност. 

20 

Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо 

предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените 

Отговори: 

а) е нараснало 1,02 пъти; 

б) е нараснало на 102%; 

в) е нараснало с 1,02%; 

г) е нараснало с 0,02%; 

д) е намаляло с 0,02%. 
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ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ  

 

за кандидатмагистърски тест за завършилите специалности  

от професионални направления извън "Икономика" 

 

№ Въпроси и отговори 

1  

В най-общ смисъл икономиката на една страна следва да се разбира 

като:  

Отговори:  
а) природни дадености;  

б) население в трудоспособна възраст;  

в) сфера от нейния обществен живот, в която се осъществяват 

производство, размяна, разпределение и потребление на благата;  

г) равнище на техниката и технологиите;  

д) съвкупност от политически партии и движения.  

2  

Повечето от страните в съвременното глобално стопанство имат 

отворен тип икономики, което означава, че:  

Отговори:  
а) между тях и целия свят се осъществяват активни външноико-

номически връзки;  

б) потребителите могат да купуват вносни стоки;  

в) фирмите могат да внедряват нови производствени технологии;  

г) в тях са се утвърдили институциите на гражданското общество;   

д) техните граждани пътуват свободно из целия свят.  

3  

Ако в една икономическа система потенциалът на наличните при-

родни, трудови и капиталови ресурси се използва за производство на 

максимален краен резултат (продукт), то в нея се постига:  

Отговори:  
а) високотехнологична отраслова структура;  

б) пълна заетост на ресурсите;  

в) максимални печалби за производителите;  

г) хармонични отношения между труда и капитала;  

д) справедливо разпределение на доходите.  
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№ Въпроси и отговори 

4  

Кой от посочените по-долу въпроси не се отнася пряко до предмета 

на икономическата теория?  

Отговори:  
а) Кои са факторите за постигане на висок икономически растеж?  

б) Може ли да се преодолеят бързо последиците от финансовите 

кризи?  

в) Възможно ли е да се постигне ефективна заетост в държавните 

предприятия?  

г) Защо бизнесът е против въвеждането на по-висока минимална 

заплата?  

д) Трябва ли да се увеличи размерът на законовите санкции за 

данъчни измами?  

5  

В условията на свободен конкурентен пазар цената на една стока се 

определя от:  

Отговори:  
а) желанието на потребителите да закупят определени количества 

от нея;  

б) желанията на производителите да произведат определени ко-

личества от нея;  

в) търсенето и предлагането на стоката;  

г) цените на нейните аналози (сходни стоки) в по-развитите стра-

ни;  

д) Министерството на икономиката.  

6  

Стоките "Х" и "У" имат едно и също потребителско предназначение 

(задоволяват една и съща потребност), поради което се определят 

като "заместващи се стоки". Каква пазарна промяна ще настъпи, ако 

цената на стоката "Х" се повиши чувствително?  

Отговори:  
а) ще се повиши търсенето на стоката "Х";  

б) ще се повиши търсенето на стоката "У";  

в) ще се повиши едновременно търсенето и на стоката "Х", и на 

стоката "У";  

г) всички купувачи едновременно ще се откажат от покупката на 

каквито и да е количества от стоката "Х";  

д) нито едно от посочените.  
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№ Въпроси и отговори 

7  

Принципите на свободната конкуренция на пазара могат да бъдат 

нарушени и типичен пример за това е т.н. "картел", който представ-

лява:  

Отговори:  
а) договор за сътрудничество между фирми за разработване и ре-

ализация на общи инвестиционни проекти;  

б) новообразувано акционерно дружество;  

в) тайно споразумение между отделни фирми, опериращи на един 

и същ пазар, за съгласуване на доставките и цените на стоките;  

г) неправителствена организация за екологична защита;  

д) мрежа за незаконна търговия.  

8  

Пазарът невинаги е в състояние да осигури ефективна размяна и 

баланс между интересите на продавачите и купувачите. Подобни 

явления се определят като "пазарни дефекти", като ярък пример за 

това е:  

Отговори:  
а) повишаването на цената на една стока в резултат на рязко по-

вишаване на нейното търсене и при неизменно предлагане на същата;  

б) практиката на сезонните намаления на цените;  

в) намалението на приходите на неконкурентоспособните фирми;  

г) наличието на монопол в предлагането;  

д) невъзможността всеки да закупи желаните количества от всич-

ки стоки.  

9  

Ако за определен период в икономиката на една страна се развива 

дефлация, при равни други условия това означава, че:  

Отговори:  
а) цените на всички стоки са се повишили;  

б) общото равнище на цените в икономиката се е понижило;  

в) безработицата се е повишила;  

г) започва ускорен икономически растеж;  

д) националната валута се обезценява.  
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№ Въпроси и отговори 

10  

Националната статистическа служба на една страна отчита, че нор-

мата (коефициентът) на безработица за даден период е 8%. Това 

означава, че:  

Отговори:  
а) 8% от цялото население е безработно;  

б) 8% от трудоспособното население не желае да се труди;  

в) 8% от икономически активното население (работната сила) са 

безработни;  

г) безработицата във всеки регион на страната е 8%;  

д) безработните лица са без работа в продължение на една година.  

11  

Наред с частния сектор, в съвременните икономики функционира 

публичен сектор, отличителна черта на който е:  

Отговори:  
а) производството на стоки за продажба по държавно регулирани 

цени;  

б) генерирането на високи печалби, които изцяло се изземват в 

полза на държавата;  

в) продажбите на стоки, които са освободени от облагане с ДДС 

(данък добавена стойност);  

г) предлагането на блага за колективно ползване, за създаването и 

поддържането на които определящо значение имат средствата от 

държавния бюджет;  

д) разделението на законодателна, изпълнителна и съдебна власт.  

12  

Държавният бюджет обхваща в единство всички приходи и разходи 

на правителството на една страна за определен период. Ако разходи-

те в бюджета превишават приходите, тогава възниква:  

Отговори:  

а) инфлационен разрив;  

б) дефлационен разрив;  

в) бюджетен дефицит;  

г) бюджетен излишък;  

д) разходно равновесие.  
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13  

Съгласно дадените ѝ правомощия всяка община в България самосто-

ятелно съставя, изпълнява и отчита своя бюджет. Това е израз на 

процес, който се нарича:  

Отговори:  

а) бюджетна централизация;  

б) фискална децентрализация;  

в) разходна оптимизация;  

г) регионална стабилизация;  

д) териториална интеграция.  

14  

Парите измерват стойността на стоките и правят възможна размяната 

им на пазара. Ако количеството на парите в една икономика нараст-

ва, а произвежданите количества стоки и услуги не се променят, то:  

Отговори:  

а) покупателната способност на парите ще нарасне;  

б) покупателната способност на парите ще намалee;  

в) покупателната способност на парите няма да се промени;  

г) богатството на всички хора ще нарасне;  

д) в икономиката ще възникне дефлация.  

15  

Валутният курс представлява цената на една валута, изразена в съот-

ветното количество от друга валута. За българската икономика е 

характерно:  

Отговори:  

а) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо един-

ната европейска валута;  

б) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо аме-

риканския долар;  

в) наличие на плаващ валутен курс, който зависи от търсенето и 

предлагането на международните валутни пазари;  

г) определяне на валутния курс на лева от Международния валу-

тен фонд;  

д) регулирано плаване на валутния курс на лева, което зависи от 

размера на валутните резерви на централната банка.  



84 

№ Въпроси и отговори 

16  

Вноските за здравно осигуряване на лицата, работещи по трудови 

договори, са в размер на:  

Отговори:  

а) 10% от осигурителния доход;  

б) 15% от осигурителния доход;  

в) 20% от минималния осигурителен доход;  

г) 3,2% от минималния осигурителен доход;  

д) нито едно от посочените.  

17  

Нарастването на сивата икономика в една страна води непосредствено до:  

Отговори:  

а) намаляване на бюджетния дефицит;  

б) увеличаване на износа на стоки и услуги;  

в) увеличаване на инфлацията;   

г) увеличаване на лихвените проценти;  

д) понижаване на събираемостта на данъците.  

18  

Нека предположим, че в Народното събрание се обсъжда проект за 

изменение на Закона за данъка върху добавената стойност, който 

предвижда намаляване на ДДС върху хранителните стоки от 20% на 

10%. Това изменение ще доведе до:  

Отговори:  

а) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 2%;  

б) намаляване на цените на дребно на хранителните стоки;  

в) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 10%;  

г) увеличаване на цените на дребно на нехранителните стоки;  

д) няма да повлияе върху цените на дребно.  

19  

При равни други условия между печалбата на предприятието и него-

вата рентабилност съществува следната връзка:  

Отговори:  

а) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рен-

табилност намалява;  

б) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рен-

табилност се увеличава;  

в) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рента-

билност се изменя в посока и степен, които зависят от вида на отрасъла;  

г) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рен-

табилност се изменя в посока и степен, които зависят от състоянието 

на икономиката като цяло;  

д) нито едно от посочените.  
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№ Въпроси и отговори 

20  

Каква е разликата между обикновената купонна облигация на акцио-

нерното дружество и конвертируемата облигация?  

Отговори:  

а) при закупуване на обикновена купонна облигация притежате-

лят става кредитор на дружеството до падежа и получава купони и 

погашение съгласно условията на емисията, докато при закупуване 

на конвертируема облигация той също става кредитор, но може да 

разменя облигацията срещу акции на дружеството и да стане акционер;  

б) обикновената купонна облигация дава право на получаване на 

купони (лихви), а конвертируемата облигация не дава такова право; 

в) обикновената купонна облигация е със срок, по-дълъг от една 

година, а конвертируемата облигация е със срок под една година;  

г) обикновената купонна облигация е с по-висока цена на борсата 

от конвертируемата;  

д) нито едно от посочените.  
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ЕСЕ 

Кандидатстването с есе е алтернатива на полагането на кандидатмагис-

търски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти.  

Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС "магис-

тър" да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, 

за изразяване на собствена позиция по зададена тема, за излагане и аргумен-

тирана защита на авторова теза, за анализ и интерпретация на определена 

информация и за формулиране на обосновани заключения. От особено зна-

чение е също кандидат-магистрите да имат висока обща и езикова култура.  

Изпитът е с продължителност 2 часа.  

 

ИЗИСКВАНИЯ 

1. Социологическо есе 

(за специалностите "Бизнес психология и социология" и "Социология" 

със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти") 

 

 Да е ясно, че изразява лична позиция; 

 Да се използват основни понятия и термини от социологията (иконо-

миката, психологията; 

 Да личи, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се основа-

ва на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на 

различни източници; 

 Текстът да е грамотно написан и да не оставя впечатление за прераз-

казване на готови литературнокритични оценки; 

 Обемът да е от 5 до 10 ръкописни страници. 

 

2. Журналистическо есе 

(за специалност "Медии и журналистика"  

със спец. "Връзки с обществеността" 

и спец. "Бизнес журналистика и продуцентство") 

 

 В есето трябва да бъде изведен конкретен проблем по зададената тема 

и той да бъде ясно формулиран като теза; 

 Да има добре структурирано изложение и журналистически стил и да 

се демонстрира логика на разсъжденията в процеса на развитие на те-

мата; 

 Да се представи убедителна фактологическа, логическа и емоционал-

на аргументация в подкрепа на изведената теза; 
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 Да бъдат включени подходящи примери в подкрепа на тезата; 

 Да има въздействащо заглавие, интересен увод и силен финал; 

 Правописът и пунктуацията да бъдат отлични; 

 Обемът на есето да бъде 4  5 страници ръкописен текст.  

 

3. Есе по тема от международните отношения 
(за специалностите "Международни отношения:  

международна публична  администрация" и "Национална сигурност") 
 

 Да съдържа ясно и синтезирано формулирана теза, която последова-

телно е обосновавана в изложението; 

 Да се отличава със собствено виждане за проблематиката; 

 Да идентифицира причинно-следствени връзки, да съпоставя процеси, 

проблеми и факти; 

 Да е в обем 5  7 ръкописни страници; 

 Да се държи сметка, че се оценяват и стилът, и граматическата корек-

тност на работата. 

 

4. Политологично есе 

(за специалност "Политология" със спец. "Приложна политология") 
 

 Да е ясно, че изразява лична позиция; 

 Да се използват основни понятия и термини от политическата наука; 

 Да става ясно, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се 

основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез 

анализ на различни източници; 

 Текстът да е грамотно написан и да не оставя впечатление за прераз-

казване на готови литературнокритични оценки; 

 Обемът да е от 5 до 10 ръкописни страници. 

 

 5. Есе по тема свързана с противодействието на корупцията 
    (за специалност "Противодействие на корупцията") 

 

 Да потвърждава, че кандидатите могат да открият съдържащия се в 

зададената тема проблем и са способни да заемат определена позиция, 

като формулират ясна теза; 

 Да личи, че могат да защитят тезата по разумен и аргументиран начин; 

 Да е налице логическа последователност, яснота и свързаност на из-

ложението; 

 Текстът да е грамотно написан; 

 Да е в обем 5  7 ръкописни страници. 
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6. Есе по определена тема на английски език 

(за специалностите с преподаване на английски език) 

 

 Да има подходящо и адекватно съдържание; 

 Да е логически последователно и ясно; 

 Да има свързаност на изложението; 

 Да е представена целенасочена и задълбочена аргументация на тезата; 

 Да показва познаване и правилно прилагане на граматичните норми; 

 Да има удачен подбор на лексика. 
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КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Формат на изпита 

Тестът е базиран на типове упражнения, които се използват в изпитите 

CAE (Cambridge Advanced English) и BEC (Business English Certificate). Цел-

та е да се проверят основните езикови умения на кандидатите – за разбиране 

и правилна интерпретация на писмен или устен текст, за активно използване 

на граматическите структури и лексикалните единици (най-вече специализи-

рана лексика и идиоматика в областта на актуалните макро- и микроиконо-

мически проблеми и фирменото управление).   

Изпитът продължава 120 минути. 

Изпитът по английски език за кандидат-магистрите се състои от следните 

компоненти: 

1. Слушане с разбиране (Listening comprehension) 
Целта на тази част от изпита е да се проверят уменията на кандидатите да 

разбират и правилно да интерпретират текстове от различни жанрове и ре-

гистри – интервюта, радиопрограми, презентации и лекции, делови или не-

формални разговори от всекидневната междуличностна комуникация. Това 

предполага владеене на основните граматически единици и специализирана 

лексика.  

Кандидатите разполагат с време, в което имат възможност внимателно да 

прочетат задачата по програмата. Записът се пуска два пъти.  

Тази част от изпита включва две отделни задачи за слушане: 

1.1. Първата задача – така наречената  note completion – изисква довърш-

ване на текст, резюмиращ програмата за слушане, чрез попълване на празни-

те полета с до 3 (три) думи или число.  

1.2. Втората задача включва въпроси с дадени отговори (multiple-choice 

questions). Кандидатите разполагат с време, в което имат възможност внима-

телно да прочетат въпросите и вариантите за отговори. От кандидатите се 

изисква да посочат единствения верен отговор на база чутото в записа. Все-

ки въпрос има 4 (четири) варианта за отговор, от които само един е правил-

ният.  

2. Четене с разбиране (Reading comprehension) 

Задачите за четене с разбиране могат да бъдат два типа. Всеки тест 

включва една от двете възможни задачи. 

2.1. В първия тип упражнение – gapped text – от текст на икономическа 

или бизнес тематика са извадени от 6 до 10 изречения, които са дадени след 

текста заедно с едно излишно изречение (т.нар. дистрактор). Задачата е да 
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бъдат поставени на правилното място, за да се постигне смислова кохерент-

ност на параграфите. Едно изречение остава излишно.  

2.2. Вторият тип задачи изисква от кандидатите да свържат 5 (пет) отдел-

ни абзаца с 8 (осем) изречения, които са кратки резюмета на тема, дискути-

рана в абзаца. Всяко изречение следва да бъде свързано с/отнесено към един 

абзац, т.е. няма излишни изречения. 

3. Граматика и лексика  (Use of English) 

В тази част на теста се включват 2 (две) от възможни 3 (три) типа упраж-

нения, с които се проверява нивото на владеене на граматическите структури 

и лексикалните единици. Тази част показва и доколко кандидат-магистрите 

безпроблемно интерпретират и свободно боравят със специализирани изда-

ния – академичен текст или периодика на икономическа или бизнес тематика.  

3.1. Словообразуване – word formation. Предлага се текст, включващ 

празни полета, всяко от които представлява определена дума. В края на по-

лето е дадена сродна дума, "подсказваща" промените, които следва да се 

направят в нейната структура с цел да се получи смислено изречение.   

3.2. Задача със затворени въпроси – multiple choice cloze. Целта на този 

тип упражнение е да се провери разбирането на дълъг текст, включително 

отделни детайли в него, отношението на автора към дискутирания въпрос и 

цялостното послание. Текстът има 10 (десет) липсващи лексикални единици 

и за всяка от тях има предложени 4 (четири) варианта. Предложените вари-

анти са сходни по значение или употреба, но само един е подходящ и верен в 

дадения контекст.  

3.3. Задача с отворени въпроси – open cloze. Предлага се текст, включващ 

празни полета, в които следва да се попълни лексикална единица в правил-

ната граматическа форма в зависимост от  синтактичната ѝ функция. 

NB! Всички отговори трябва да бъдат прехвърлени върху лист за отгово-

ри и единствено този лист се проверява и оценява. 

4.  Писане на есе 

Есето е на актуална икономическа или бизнес тематика. В обем от 200 – 

250 думи кандидатът трябва да изложи собствено виждане или позиция, да 

посочи аргументи в подкрепа на своята теза или  в защита на дадено твърде-

ние. 
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