
Контакти:

Учебен отдел на Биологически 
факултет:

тел: 02/ 8167250

Ръководител на МП Екомениджмънт:
гл. ас. д-р Йована Тодорова

тел.: 02/ 8167205
ел. поща: yovanatodorova@biofac.uni-

sofia.bg

Секретар на МП Екомениджмънт:
д-р Мариета Станачкова

тел.: 02/ 8167381
ел. поща: m_stanachkova@biofac.uni-

sofia.bg

гр. София, бул. Драган Цанков 8 
www.uni-sofia.bg

МЕЖДУФАКУЛТЕТНА
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕКОМЕНИДЖМЪНТ

БАЛКАНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 

БИОЛОГИЧЕСКИ, ФИЛОСОФСКИ, 
СТОПАНСКИ И ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ 
ДИСЦИПЛИНИ

Бизнес планиране и контрол в
управлението

Биологично разнообразие и
биоресурси

Екологичен мениджмънт и
управление на риска

Международно и национално
екологично право

Глобални проблеми на околната
среда и устойчивото развитие

Преддипломен практикум

МОДУЛ 1
Управление на ботанически градини
Управление на агроекосистеми
Екологичен мониторинг и

стратегическо управление
Методи за анализ на биоресурсите
Екологично управление на градската

среда
МОДУЛ 2

Ландшафтно планиране и
екологични експертизи

Публична администрация
Екологични експертни оценки
Екологична политика на общини
Консервационна политика

ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

Биоетика
Биотехнологии за култивиране на растения
ГИС в управлението на околната среда
Биологичен контрол
Биоремедиация 
Управление на изкуствени водни екосистеми
Управление на проекти
Бизнес администрация

БАЛКАНСКИ
ЕКОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР



МП „Екомениджмънт” е интердисци-
плинарна образователна програма за
целево придобиване на знания в
областта на опазването и управление-
то на биоразнообразието и околната
среда, международното и национално
екологично законодателство, устойчи-
вото развитие и кръговата икономика.
Тези знания са пряко обвързани с
усвояването на умения и
компетентности за управление на
ботанически градини, природни
паркове, защитени територии,
агроекосистеми, водни екосистеми,
“зелени” зони, с прилагането на
общински, национални и междуна-
родни екологични политики.

Професионална реализация и добити
квалификации:

Завършилите магистри намират
професионална реализация в общински,
държавни, международни и
неправителствени институции и
организации, участващи в управлението на
биоразнообразието, околната среда,
устойчивото развитие и кръговата
икономика.

Управление на ботанически градини,
градски паркове, национални паркове,
защитени територии.

Създаване и изпълнение на регионални,
национални и международни програми за
опазване на биоразнообразието.

Конструиране, реализиране и управле-
ние на политики по екология и опазване на
околната среда, по изменение на климата,
управление на отпадъците и водите.

Изготвяне на екологични оценки,
експертизи и ОВОС.

Продължителност на обучение: 3
семестъра, като първите два са
ангажирани с аудиторна и лабораторна
работа, а третият – с изготвяне на дип-
ломна теза. Магистърската програма
носи 90 кредита базирани на ECTS.

Форма на обучение: Задочна, платена
форма на обучение. Обучението
стартира през зимен семестър.

Обучение: Провежда се на територията
на Биологически факултет и
Ботаническите градини на СУ „Св. Кл.
Охридски”. Учебният план включва 11
задължителни и 2 избираеми
дисциплини, които се избират измежду
8 възможни. През втория семестър
студентите се профилират в два модула,
съобразно техните предпочитания и
интереси. Обучението е съвместно от
преподаватели на Биологически,
Стопански, Философски и Геолого-
географски факултети, както и гост
лектори от БАН (ИБЕИ) и експерти от
Балкански екологичен център към
Университетски ботанически градини.

Магистърската програма е предназначена
за бакалаври или магистри от области на
висше образование: Природни науки,
математика и информатика; Технически
науки; Аграрни науки и ветеринарна меди-
цина; Социални, стопански и правни нау-
ки; Здравеопазване и спорт; Педагогичес-
ки науки, в специалности с биологична,
екологична, биотехнологична, управлен-
ска, агрономическа и друга сродна
насоченост. Снимки: Университетски ботанически 

градини
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