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СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ 

 

НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

 

• Финанси и инвестиции (икономисти и неикономисти)  

• Фасилити мениджмънт (икономисти и неикономисти)  

• Счетоводство и одит – с прием за студенти с тригодишна ба-

калавърска степен от летен семестър 

• Счетоводство и анализ на големи данни – с прием за студенти 

с тригодишна бакалавърска степен 

• Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение 

на английски език (Applied Econometrics and Economic 

Modelling) –  с прием за студенти с тригодишна бакалавърска 

степен от летен семестър 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

• Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение 

на английски език (Applied Econometrics and Economic Modelling) 

– с подкрепата на Experian  

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

• Аутсорсинг проекти и компании (икономисти и неикономисти) 

• Енергийни пазари и услуги (икономисти и неикономисти) 

• Икономика и право (икономисти и неикономисти) 
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• Икономика и финанси (неикономисти) 

•  Митнически и данъчен контрол (икономисти и неикономисти) 

• Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business 

Analytics) (икономисти и неикономисти) 

• Счетоводство и анализ на големи данни (икономшсти и неико-

номисти) 

• Счетоводство и одит (икономисти и неикономисти) 

• Финанси и банково дело (икономисти и неикономисти) 

 

Магистърските програми към специалност Икономика и финанси 

дават възможност за профилиране и специализиране на обучаемите, за 

надграждане на знания и умения, необходими за успешното 

изпълнение на изискванията на определена длъжност и конкретни 

трудови функции. Те дават възможности за получаване на умения за 

научноизследователска работа и за решаване на задачи от 

икономическата и финансовата практика. 

Успешно завършилите могат да заемат ръководни длъжности в 

стопански организации, средните и висшите равнища на държавната 

администрация, организациите от неправителствения сектор; да 

продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да 

бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето 

образование; да работят в научноизследователски и развойни звена; 

консултантски фирми, звена за икономически анализи и прогнози. 

В магистърските програми за икономисти могат да кандидатстват 

лица със завършена бакалавърска или магистърска степен по 

икономика или стопанско управление.  

В магистърските програми за неикономисти могат да 

кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска 

степен, независимо от характера на базовото им образование.  

В определени магистърски програми могат да кандидатстват лица, 

които са завършили бакалавърски програми както по икономически, 

така и по други (неикономически) специалности, със 180 или 210 

кредити. 

През учебната 2020/2021 година обучението в магистърските 



програми от спец. Икономика и финанси е само в платена форма на 

обучение. За повечето магистърски програми кандидатите се явяват 

само на устно събеседване. Кандидатите за обучение в магистърските 

програми по Счетоводство и одит и Счетоводство и анализ на големи 

данни изпращат по електронен път автобиография и се явяват на устно 

събеседване, което има за цел да установи тяхната мотивация.  

Кандидат-магистрите за МП Приложна иконометрия и икономическо 

моделиране на английски език (Applied Econometrics and Economic 

Modelling) полагат отделен изпит, информация за който е поместена в 

анотациите към програмата. В МП Икономика и право, МП Икономика 

и финанси и МП Митнически и данъчен контрол кандидат-магистрите 

заявяват интерес, като изпращат по електронен път автобиография и 

мотивационно писмо, в което до две страници посочват мотивацията и 

очакванията си от обучението. Подробности са посочени към 

съответните магистърски програми.  

Балът се образува от успеха от следването, успеха от държавния 

изпит (защита на дипломна работа) и оценките от устното събеседване 

или проверката на мотивацията. 

Крайното класиране става според бала и посочените желания в 

съответствие с Правилник за приемане на студенти в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-

квалификационна степен „магистър“ през учебната 2020/2021 година. 

 

Магистърска програма:   Финанси и инвестиции 

        (за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: гл. ас. д-р Божидар Недев 

е-mail: bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: ас. Десислава Петкова 

е-mail: d.petkova@feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: Главната цел на магистърската програма е да 
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обучава компетентни специалисти по финанси и инвестиции, които да 

се реализират успешно в областта на финансови институции, застрахо-

вателни компании, пенсионни фондове и др. 

Основополагащите образователни цели на обучението в магистър-

ската програма са свързани с формиране на профилирана подготовка, 

осигуряваща теоретични и практически знания, умения и компетент-

ности, необходими за управлението на сложните процеси във финан-

совата бизнес среда с вариативни възможности за прилагане на съвре-

менни стратегии, техники, както и на широк набор от подходи, свър-

зани с инвестиционната дейност.  

Магистърската програма има интердисциплинарен характер и цели 

да даде на студентите теоретични и практически познания и умения в 

областта на финансите, инвестициите и банковото дело. 

Обучение (изучаване на уводни и профилирани курсове за успешна 

професионална реализация): Магистърската програма стартира с 

уводни курсове за теорията и управлението на инвестициите и прилож-

ния макроикономически анализ, които покриват теми за същността и 

инфраструктурата на финансовите инструменти и пазари и икономи-

ката на страната. Някои от ключовите курсове са посветени на финан-

совия анализ и бизнес оценяването, финансовите технологии и елект-

ронното банкиране, дигиталните бизнес процеси и дериватните финан-

сови инструменти. Предлагат се и курсове със силна практическа насо-

ченост като търговия с валути и финансови инструменти, анализ на 

данни с Ексел, алтернативни инвестиции, управлението на риска и бан-

ковото дело. В допълнение, студентите могат да избират между специ-

ализирани курсове, отнасящи се до теми като големи данни, бизнес 

аналитика, счетоводство и др. 

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка 

на студентите, образователният процес включва и решаването на прак-

тически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Магис-

търската програма завършва с разработването на магистърска теза 

върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със 

заинтересовани представители от сферата на финансите, инвестициите 

и банките. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и 



като средство, улесняващо прехода към пазара на труда. Редовните се-

сии за защита на магистърска теза са месеците ноември и февруари 

след успешното полагане на всички изпити през двата семестъра на 

обучението. 

Условия за кандидатстване: Програмата е ориентирана към канди-

дат-студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен 

както в икономически, така и в други научни направления. Обучението 

е само в платена форма и започва от зимен семестър.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Професионална реализация: Завършилите програмата могат да се 

реализират професионално като специалисти, мениджъри, директори, 

аналитични специалисти и експерти на висше ниво в управлението на 

банкови и небанкови финансови институции, търговските дейности в 

компаниите, в министерствата и общините, във фирми с чуждестранно 

участие, финансово-брокерски къщи, в научно-изследователски и раз-

войни звена и висши училища. 

  

Магистърска програма:   Фасилити мениджмънт 

        (за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември 

Форма на обучение: задочна 

Ръководител: ас. Мария Трифонова 

е-mail: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: доц. д-р Атанас Георгиев 

е-mail: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg  

 

Цел на програмата: Магистърска програма „Фасилити менидж-

мънт” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме 

водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създа-

ването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския 



факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистър-

ските програми до практиката и обслужване на нейните потребности 

от добре подготвени специалисти.  

Фасилити мениджмънтът е професионална икономическа и управ-

ленска дисциплина, фокусирана върху ефикасното и ефективното пре-

доставяне на услуги за организациите, които обслужва. Фасилити ме-

ниджмънтът отговаря за процесите по интегриране на хората, мястото 

и процесите в изградената среда, с цел подобряване на качеството на 

живот и производителността на основния бизнес.  

 По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново нап-

равление специалисти за българския бизнес, за публичната админист-

рация и за всички сфери, в които има необходимост от професионално 

управление на недвижимата собственост.  

Условия за кандидатстване: Програмата е ориентирана към канди-

дат-студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен 

както в икономически, така и в други научни направления. Обучението 

е само в платена форма и започва от зимен семестър.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите 

програмата могат да се реализират професионално като специалисти и 

мениджъри както в компании, предлагащи фасилити мениджмънт и 

пропърти мениджмънт решения и услуги, така и в други предприятия 

и институции, където да отговарят за вътрешните процеси по управле-

ние на недвижимите имоти и процесите в тях. Дипломантите могат да 

се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публич-

ната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели 

и научни изследователи и др.  

Партньорство с бизнеса: Магистърската програма Фасилити ме-

ниджмънт към катедра „Икономика и управление по отрасли“ ще се 

осъществи с активното съдействие и подкрепа на Българската фаси-

лити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Европейската фасилити ме-

ниджмънт асоциация (EuroFM).  

Продължителността на обучението е 1 година, която включва:  



•Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно 

избираема подготовка по фасилити мениджмънт и пропърти мени-

джмънт, управление на проекти и др.  

•За неикономистите: задължителен модул с базова подготовка 

– базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професи-

оналната специализация на магистър по Икономика и финанси – 

икономически, финансови, управленски, статистически и правни 

знания, необходими за успешното изпълнение на различни иконо-

мически функции в разнородни организации. 

Обучението завършва със защита на магистърска теза.  

Магистърска програма: Счетоводство и анализ на  

 големи данни  

(за икономисти, неикономисти и тригодишни бакалаври) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра за икономисти и неикономисти и 4 

семестъра за тригодишни бакалаври, прием през м. септември 

Форма на обучение: редовна 

Ръководители: 

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова 

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg 

доц. д-р Боряна Богданова 

е-mail: bpelova@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: доц. д-р Надя Велинова-Соколова 

е-mail: nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg 
 

Двусеместриалната МП Счетоводство и анализ на големи данни е отво-

рена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или магис-

търска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, 

както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, раз-

лична от Икономика и финанси и Стопанско управление. 
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Четирисеместриалната магистърска програма е насочена към 

кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми както 

по икономически, така и по други (неикономически) специалности, със 

180 или 210 кредити. Тя е конструирана по начин, съобразен с 

необходимостта от включването в учебния план на допълнителни 

дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за 

получаване на ОКС магистър съгласно законовите изисквания. Тези 

дисциплини се изучават през първи и втори семестър от периода на 

обучение. Трети и четвърти семестър съвпадат с двусеместриалната МП 

Счетоводство и анализ на големи данни. 

Цел на програмите: Счетоводителите, които искат да поддържат 

конкурентно предимство пред други професионалисти, трябва да 

притежават необходимите знания и умения да боравят със значителни 

по обем данни. Тъй като имат достъп до различни и много големи масиви 

от данни, те могат да ги анализират при изготвяне на финансовите 

показатели, които редовно предоставят на ръководството, да ги 

използват за оценка на рисковете за компанията, за определяне на 

нейните предимства и слабости, за увеличаване на оперативната 

ефективност, при изготвянето на финансови прогнози и пр. 

Счетоводителите имат възможност да използват анализа на големи 

данни, за да се позиционират като стратегически бизнес партньори, 

вместо изпълняваната от тях по-традиционна счетоводна роля.  

Водещите международни професионални организации, както и 

големите международни одиторски фирми, вече са изразили ясно 

становището си относно променящата се функция на счетоводната 

професия и необходимостта от придобиване на нови умения за работа с 

големи данни. 

Учебните планове на магистърските програми са изцяло 

съобразени с потребностите на практиката от висококвалифицирани 

специалисти. Освен специализираните счетоводни знания, студентите 

придобиват теоретични и практически знания и развиват специфични 

умения за управление на големи масиви от данни.  

След завършване на магистърските програми студентите ще 

познават: 



• счетоводната регулаторна рамка, приложима в България 

• изискванията относно организацията и функционирането на сче-

товодните системи на българските компании в зависимост от 

сектора, в който извършват дейността си 

• основните моменти в класическата и модерната теория, посве-

тена на анализа, моделирането и прогнозирането на пространст-

вени и времеви данни 

• процеса на предварителна обработка и подготовка на големи 

масиви от данни за провеждане на аналитични изследвания 

• инструментариума на управленското счетоводство и специфи-

ките на практическото му приложение 

• изискванията относно изготвянето и публикуването на финансо-

вите отчети на компаниите в България 

Завършилите студенти ще могат да: 

• изготвят финансови отчети на база приложимото счетоводно за-

конодателство 

• използват инструментариума на управленското счетоводство 

при вземане на решения 

• прилагат на практика въведените теоретични основи върху 

учебни и реални масиви от данни, като за целта използват прог-

рамните продукти R и RStudio 

• визуализират и обобщават по подходящ начин изследвания 

масив от данни, да разработват и оценяват адекватни структурни 

модели, описващи изследвания бизнес процес, да провеждат тес-

тове, квантифициращи тяхната прогнозна сила 

• имплементират разработените от тях модели и да ги прилагат 

при вземане на решения 

Завършването и на двете магистърски програми е със защита на 

магистърска теза. 

Условия за кандидатстване: За прием в магистърските програми 

кандидатите изпращат автобиография и се явяват на устно 

събеседване, което има за цел да установи тяхната мотивация, 

квалификация и интереси.  



Възможна реализация на завършилите програмите: Магистрите по 

счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират като: 

• оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия 

професионален опит и като главни счетоводители на 

предприятия от различни сектори на икономиката 

• младши одитори, включително в големите международни 

одиторски фирми 

• финансови мениджъри и ръководители на отдели в предприятия 

от различни сектори, след натрупване на необходимия 

професионален опит 

• инспектори и ревизори в системата на данъчната администрация 

• експерти в регионални и местни органи на властта 

• специалисти в други сфери и институции, изискващи счетоводни 

и контролни функции. 

Магистърска програма: Счетоводство и одит  

    (за икономисти, неикономисти и тригодишни бакалаври) 

 

Срок на обучение: 3 семестъра за икономисти и неикономисти и 4 

семестъра за студенти с тригодишен бакалавър с прием през м. 

септември за икономисти и неикономисти и през м. февруари за 

тригодишни бакалаври 

Форма на обучение: редовна  

Ръководител: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова 

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: доц. д-р Илияна Анкова 
е-mail: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg 

 

Трисеместриалната магистърска програма Счетоводство и одит е 

отворена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или 

магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско 

управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по 

специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско 

управление. 



Четирисеместриалната магистърска програма е насочена към 

кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми както 

по икономически, така и по други (неикономически) специалности, със 

180 или 210 кредити. Тя е конструирана по начин, съобразен с 

необходимостта от включването в учебния план на допълнителни 

дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за 

получаване на ОКС магистър съгласно законовите изисквания. Тези 

дисциплини се изучават през първи семестър от срока на обучение. 

Втори, трети и четвърти семестър съвпадат с трисеместриалната МП 

Счетоводство и одит. 

Магистърските програми са акредитирани от професионалната 

организация Асоциация на сертифицираните счетоводители (The 

Association of Chartered Certified Accountants – ACCA). На завършилите 

програмите се признават  девет изпита от общо 13 изпита за 

придобиване на квалификацията ACCA (Accountant in Business;  

Management Accounting; Financial Accounting; Corporate and Business 

Law; Performance Management; Taxation; Financial Reporting; Audit and 

Assurance; Financial Management). 

Квалификацията ACCA е международно призната и покрива 

знания и умения в областта на счетоводството, одита, бизнеса и 

финансите (http://www.accaglobal.com). Тя е предпочитана от много 

работодатели, тъй като гарантира висок професионализъм и етично 

поведение от страна на служителите. 

Магистърските програми са  акредитирани и от Института на 

сертифицираните счетоводители на Англия и Уелс (The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW). Квалификацията 

на ICAEW (Chartered Accountant Qualification – ACA) е една от най-

престижните в света, осигуряваща ключови практически знания и 

умения в областта на счетоводството, финансите и управлението на 

бизнеса и е високо ценена от работодателите. Придобиването ѝ изисква 

полагане на общо 15 изпита, разпределени в 3 нива – сертификационно, 

професионално и ниво за напреднали (https://www.icaew.com). На 

завършилите магистърските програми се признават пет изпита за 

придобиване на квалификацията ACA ( Accounting; Assurance; 



Business, Technology and Finance; Management Information; Principles of 

Taxation). 

Магистърската програма има пълна акредитация от Института 

на сертифицираните публични счетоводители (The Association of 

Certified Public Accountants (International), което дава възможност на 

завършилите програмата да придобият професионалната 

квалификация СРА. 

Цел на програмите: Задълбочаване и профилиране на знанията в 

областта на счетоводството, одита и данъчното облагане. Учебните 

планове на магистърските програми са изцяло съобразени с 

потребностите на практиката. По време на обучението си студентите 

получават теоретични и практически знания и умения в областите: 

• финансово счетоводство 

• ефективно управление на бизнеса 

• данъчно облагане  

• Международни стандарти за финансово отчитане, включително 

прилагането им при изготвяне на консолидирани финансови 

отчети 

• Международни одиторски стандарти 

• вътрешен одит 

• анализ на финансови отчети 

• финансов мениджмънт 

Голяма част от курсовете се водят съвместно от преподаватели от 

Стопански факултет и изявени специалисти от практиката. 

Завършването и на двете магистърски програми е със защита на 

магистърска теза. 

Условия за кандидатстване: За прием в магистърските програми 

кандидатите изпращат автобиография и се явяват на устно 

събеседване, което има за цел да установи тяхната мотивация, 

квалификация и интереси.  

Възможна реализация на завършилите програмите: Магистрите по 

счетоводство и одит могат да се реализират като: 

• оперативни и главни счетоводители; 

• вътрешни и външни одитори; 



• данъчни консултанти; 

• финансови мениджъри;  

• ръководители на отдели и други корпоративни структури; 

• финансови анализатори; 

• инспектори и ревизори в системата на данъчната и митническата 

администрация; 

• други длъжности, изискващи счетоводни и контролни функции. 

 

Магистърска програма:  Приложна иконометрия и 

икономическо моделиране с 

обучение на английски език 

(Applied Econometrics and Economic 

Modelling) – с подкрепата на 

Experian 

(в два варианта: един за завършили тригодишна бакалавърска 

степен и друг – за завършили  

четиригодишна бакалавърска 

степен и/или притежаващи друга 

магистърска степен) 

 

Срок на обучение: 

3 семестъра за завършили бакалавърска степен с 4-годишен курс на 

обучение (с прием през месец септември) и 

4 семестъра за завършили бакалавърска степен с курс на обучение по-

кратък от 4 години (с прием през месец февруари) 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева 

е-mail: r_ ganeva@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: доц. д-р Калоян Ганев 
е-mail: k_ ganev@feb.uni-sofia.bg 

Интернет страница: AEEM.feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: Основният й фокус е върху съвременните 

количествени методи за анализ на икономически данни и процеси. 



Обучителният процес в програмата е интензивен. Предлаганото 

обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за 

решаване на реални казуси в различни области на държавното 

управление и бизнеса. В допълнение на това, програмата допринася за 

постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на 

знанията в областта на моделирането с подобряване на уменията за 

критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна 

комуникация и пр. Със своя специфичен дизайн курсовете са 

ориентирани към практикуването на професията анализатор в областта 

на финансите, икономиката и бизнеса. Обучението осигурява също 

така и солиден теоретичен фундамент, така че студентите да придобият 

способността да се справят с широк кръг от проблеми, много от които 

могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-общ план, в 

обучението връзката между теорията и приложенията непрекъснато се 

поддържа и подчертава. 

Магистърската програма е подкрепена от водещи международни 

аналитични консултантски компании. Всички курсове се водят от 

специалисти с голям опит в академичната сфера, държавното 

управление и аналитичния бизнес. 

Организация на учебния процес: Програмата предлага 

висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн 

гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от 

практиката на количествения икономически анализ. 

Подготвителният летен семестър в четирисеместриалния план на 

обучение включва основни икономически и статистически дисциплини, 

които впоследствие са необходими на студентите за ефективното 

усвояване на материала от следващите курсове. 

Програмата стартира с базисни курсове по математическите и 

статистическите основи, необходими за успешното усвояване на 

теорията и инструментариума, преподавани в специализираните 

ключови курсове. Те покриват теми за напреднали по вероятности и 

статистика, диференчни и диференциални уравнения и системи, които 

се явяват незаменими инструменти на динамичната икономическа наука, 

теми от математическото оптимиране като линейно и нелинейно 



програмиране, вариационно смятане, дискретно и непрекъснато 

динамично програмиране и т.н. 

Някои от ключовите курсове са посветени на статичната и 

динамична иконометрична теория и методи, на статистическото учене 

от данни, на микроикономическото и макроикономическото 

моделиране, на принципите на банкирането и управлението на 

регулаторния риск и т.н. Предлагат се и курсове със силна практическа 

насоченост, базирани на използването на изчислителни софтуерни 

приложения като R, Python, VBA, SQL, EViews и SAS. 

В допълнение, студентите могат да избират измежду 

специализирани курсове, отнасящи се до теми като моделиране на 

кредитния риск и разработване на скоркарти за управление на кредитния 

риск, науката за вземане на решения, др. Накрая, но не на последно 

място, програмата предлага възможности за участие в курсове, насочени 

към управление на проекти, развитие на личностни умения, придобиване 

на професионални умения за изследователска работа и т.н. 

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на 

студентите, образователният процес включва и решаването на 

практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. 

Програмата завършва с написването на магистърска теза върху тема, 

съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със 

заинтересовани представители от аналитичния бизнес. В това 

отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, 

улесняващо прехода към пазара на труда. 

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите 

програмата са икономисти, притежаващи умения за теоретично и 

емпирично моделиране на реални проблеми и данни (quantitative 

economists and financial analysts, data scientists, etc.). Те могат да работят 

в държавната администрация, в централни банки, във финансови 

институции, в агенции за пазарни изследвания, в компании за анализ 

социални мрежи и медии, в консултантски фирми, специализирани в 

аналитична дейност, касаеща количествено моделиране и вземане на 

решения, в големи компании със собствени изследователски звена и т.н. 

Магистърската програма може също така да се разглежда като 



подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в 

академичната сфера. 

Условия за кандидатстване: Критериите за допустимост на 

кандидатите включват: 1) Наличие на бакалавърска степен; 2) Наличие 

на документ за владеене на английски език (международен или друг 

сертификат, диплома за завършена образователна степен с интензивно 

обучение по английски език, уверение за успешно положен приемен 

изпит по английски език при кандидатстване за 

бакалавърска/магистърска степен, др.). 

За прием в програмата кандидатите полагат писмен и устен изпит. 

Писменият изпит се състои в подготовка на самостоятелна 

изследователска разработка, базирана на теоретичен и/или емпиричен 

анализ в областта на икономиката по избрана от тях тема и 

мотивационно писмо. Устният изпит представлява интервю, свързано 

с представената разработка и мотивационното писмо. Приемният бал 

се образува от успеха от дипломата за бакалавърска степен и оценките 

от писмения и устния изпит. 

 

Магистърска програма: Аутсорсинг проекти и компании (за 

икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение:   2 семестъра, прием през м. септември 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: доц. д-р Николай Нетов 

е-mail: : nnetoff@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: доц. д-р Дияна Тишева 
е-mail: dianaht@feb.uni-sofia.bg  

 

Цел на програмата: Предлаганото обучение има за цел изгражда-

нето на умения и компетентности за решаване на реални казуси в раз-

лични области на аутсорсинга и офшоринга. В допълнение на това, 

програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията 

чрез допълване на знанията в областта на проектирането с подобряване 

mailto:nnetoff@feb.uni-sofia.bg
mailto:dianaht@feb.uni-sofia.bg


на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердис-

циплинарна комуникация и пр. Макар и със своя специфичен дизайн 

курсовете да са ориентирани към аутсорсинга и офшоринга, те също 

така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да 

придобият способността да се справят с широк кръг от проблеми, 

много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-

общ план, в обучението връзката между теорията и приложенията неп-

рекъснато се поддържа и подчертава. 

Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в 

академичната сфера, аутсорсинг и офшоринг бизнеса. Програмата е 

разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на 

стандартните изисквания, касаещи професията на аутсорсинг и 

офшоринг специалист. 

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички 

специалности от всички професионални направления. Тя е 

структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено 

обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването 

на широк спектър от теми и подходи от практиката на аутсорсинг и 

офшоринг бизнеса. 

Условия за кандидатстване: Програмата е ориентирана към канди-

дат-студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен 

както в икономически, така и в други научни направления. Обучението 

е само в платена форма и започва от зимен семестър.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите 

програмата са специалисти по Икономика със секторна специализация 

в аутсорсинг и офшоринг индустрията, притежаващи умения за 

теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни в 

сферата на аутсорсинг и офшоринг бизнес, по управление на 

промяната, която е породена от бурното развитие и приложение на 

дигиталните технологии в аутсорсинга и офшоринга. 

Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в 

голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на 



аутсорсинг и офшоринг специалист. Завършилите обучението 

магистри могат да работят в аутсорсинг и офшоринг компании, 

държавната администрация, в консултантски фирми, специализирани 

в аналитична дейност, в големи компании със собствени 

изследователски звена и т.н. 

Магистърската програма може също така да се разглежда като 

подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в 

академичната сфера. 

 

Магистърска програма: Енергийни пазари и услуги 

(за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение:   2 семестъра 

Форма на обучение: задочна, прием през м. септември 

Ръководител: доц. д-р Атанас Георгиев 

е-mail: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg  

Администратор: ас. Мария Трифонова 

е-mail: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg 

 

 Цел на програмата: Фундаменталните реформи в енергийния и 

инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и 

либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново 

младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По 

редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито 

традиции в подготовката на такива специалисти. Стопанският 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага обучение в 

магистърска и докторска степен в тези направления от 2005 г. насам. 

Магистърската програма Енергийни пазари услуги има за цел да 

запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи 

академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е 

в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ за доближаване на магистърските 

програми до практиката и обслужване на нейните потребности от 

добре подготвени специалисти. 



По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново 

направление специалисти за българската политика и администрация, 

индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния сектор 

и предоставяните чрез него публични и комунални услуги. 

Условия за кандидатстване: Програмата е ориентирана към канди-

дат-студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен 

както в икономически, така и в други научни направления. Обучението 

е само в платена форма и започва от зимен семестър.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите 

програмата могат да се реализират професионално като специалисти и 

мениджъри в енергийни, инфраструктурни и комунални компании, като 

експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и 

неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи 

и др. 

Партньорство с бизнеса: Магистърската програма Енергийни 

пазари и услуги към катедра „Икономика и управление по отрасли“ ще 

се осъществи с активното съдействие и подкрепа на енергийните, 

инфраструктурни и ютилити компании в България. Програмата се 

подкрепя от водещи енергийни компании, работещи в България, както и 

от индустриални енергийни консуматори. Сред партньорите за 

предоставяне на гост-лекции са водещи мениджъри от държавните 

дружества в енергетиката, както и от Националната енергийна камара, 

Института за енергиен мениджмънт, асоциациите на търговците на 

електроенергия, на ВЕИ-производители, мениджъри от технологични 

компании и други представители на отрасъла. 

Продължителността на обучението е 1 година, която включва: 

• Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно из-

бираема подготовка по регулирани пазари, енергийни баланси, ме-

ниджмънт на енергийни и ютилити компании, икономика на инф-

раструктурата и др. 

• За неикономистите: задължителен модул с базова подготовка – ба-



зови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионал-

ната специализация на магистър по Икономика и финанси – иконо-

мически, финансови, управленски, статистически и правни знания, 

необходими за успешното изпълнение на различни икономически 

функции в разнородни организации; 

Обучението завършва със защита на магистърска теза. 

Магистърска програма: Икономика и право  

                                        (за икономисти, юристи и неикономисти) 

 

Срок на обучение:   2 семестъра, прием през м. септември за 

икономисти, юристи и неикономисти и през м. февруари само за 

икономисти и юристи 

Форма на обучение: редовна  

Ръководител: проф. д-р Стефан Петранов 

е-mail: spetranov@feb.uni-sofia.bg  

Администратор: доц. д-р Милен Велушев 

е-mail: mvelushev@feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: да даде на студентите теоретични и 

практически познания едновременно и за икономическите процеси и за 

правната рамка, която ги регламентира.   Проблемите, поставени за 

решаване пред  утрешните функционери от всяка от четирите власти в 

страната и пред ръководните кадри в корпоративното управление ще 

изискват интегриран подход, систематизирани и задълбочени знания 

както за  съществуващите икономически отношения, така и за 

съпътстващото ги развитие на правната система. Подборът на теми и 

дисциплини е подчинен на разбирането, че използването на 

икономическите принципи е неотменно условие в законотворчеството 

и правоприлагането за постигане на икономическо благоденствие на 

обществото. Поради интердисциплинарността на програмата, 

подходът към повечето дисциплини е да се преподават от двама 

преподаватели, икономист и юрист, а учебното съдържание е 

разработено съвместно от преподаватели от Стопанския и 



Юридическия факултет на Софийския университет. Занятията са в 

редовна форма се осъществяват след 18 часа през работните дни от 

седмицата и, само по изключение, в почивните дни. 

Условия за кандидатстване: Кандидат-магистрите заявяват своя 

интерес към магистърската програма, като изпращат по електронен път 

автобиография и мотивационно писмо, в което до две страници 

посочват мотивацията и очакванията си от 

обучението. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат 

на администратора на магистърската програма доц. д-р Милен 

Велушев на следния имейл адрес: mvelushev@feb.uni-sofia.bg. Всички 

останали документи за кандидатстване се подават в рамките на 

кандидатмагистърската кампания през системата https://feba.kmk.uni-

sofia.bg/. 

Възможна реализация на завършилите програмата: 

Предприемачи, управляващи различни по калибър и сфера на 

икономическа дейност бизнеси; самонаети лица като консултанти в 

областта на прилагане на търговското, облигационното, 

административното и международното право; ръководители или 

членове на управителни органи на публични и частни организации; 

експерти в икономическия анализ на правни текстове и формулиране 

на икономически политики; преподаватели по дисциплини от 

интердисциплинарната област между икономиката и правото и много 

други. 

Продължителността на обучението е 1 година и има следната 

структура: 

• Първи семестър: специално подготвени за програмата дисциплини, 

които ще представят целия спектър от икономически принципи, не-

обходими за анализа на правото и правната система и правните ин-

ституции.  

• Втори семестър: специализиращи дисциплини, обхващащи 

икономическите и правните аспекти на основните стопански 

процеси и следващи логиката на развитие на фирмата от 

създаването до заличаването ѝ. Разработване на магистърска теза 

по специалността или полагане на държавен изпит. 

mailto:mvelushev@feb.uni-sofia.bg
https://feba.kmk.uni-sofia.bg/
https://feba.kmk.uni-sofia.bg/


Студентите неикономисти, които са придобили образователно-

квалификационна степен бакалавър по специалности извън 

професионално направление 3.8 Икономика, полагат допълнителни 

изпити по икономически дисциплини по време на следването си. 

 

 

Магистърска програма: Икономика и финанси  

 (за неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември и м. февруари 

Форма на обучение: задочна 

Ръководител: проф. д-р Теодор Седларски 

е-mail: sedlarski@feb.uni-sofia.bg  

Администратор: доц. д-р Димитър Златинов 

е-mail: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани 

специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства 

за анализ и вземане на решения в сферата на икономиката и финансите.  

Чрез базовите дисциплини студентите ще овладеят икономически, 

финансови, управленски, статистически и правни знания, 

необходими за успешното изпълнение на различни организационни, 

аналитични и управленски функции в разнородни организации. С 

профилиращите дисциплини програмата има за цел да разшири 

подготовката на студентите в областта на личните финанси, 

институционалната икономика, пазара на труда и индустриалните 

отношения, икономика на предприятието, статистическия анализ и 

управлението на човешките ресурси. Практическата подготовка на 

студентите по икономика и финанси е с акцент върху 

икономическото развитие и финансовите процеси, протичащи в 

България. След успешно дипломиране, освен магистърска степен по 

Икономика и финанси, при желание от тяхна страна, дипломираните 

икономисти могат да продължат обучението си в някоя от по-високо 

специализираните магистърски програми, предлагани от Стопанския 



факултет, и да получат втора магистърска степен. 

Условия за кандидатстване: Кандидат-магистрите заявяват своя 

интерес към магистърската програма, като изпращат по електронен път 

автобиография и мотивационно писмо, в което до две страници 

посочват мотивацията и очакванията си от 

обучението. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат 

на администратора на магистърската програма доц. д-р Димитър 

Златинов на следния имейл адрес: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg. Всички 

останали документи за кандидатстване се подават в рамките на 

кандидатмагистърската кампания през системата https://feba.kmk.uni-

sofia.bg/. 

Възможна реализация на завършилите магистърската програма: 

Ръководители в икономическите, финансовите и административните 

отдели във всички публични и частни институции, както и в 

неправителствения сектор; анализатори в икономически, финансови, 

търговски и други отдели и дирекции в министерства, ведомства, 

предприятия, общинската и областната администрация, научно-

изследователските звена; експерти при разработването на стратегии и 

бизнес проекти, тяхната оценка и осигуряване на източници на 

финансиране; консултанти в отделите по планиране и прогнозиране, 

организация и управление, оценка на риска, финансово 

посредничество и др. в публичните и бизнес организациите; 

преподаватели по икономическите дисциплини във висшите училища 

и структурите на професионалното образование и квалификация; 

предприемачи, формиращи и ръководещи собствен  (и семеен) бизнес. 

Продължителността на обучението е 1 година и се осъществява 

в задочна форма само събота и неделя в рамките на зимния и 

летния семестър. Студентите могат да избират формата на 

завършване с полагане на държавен изпит или разработване на 

магистърска теза.  

 

 

 

 

mailto:dzlatinov@feb.uni-sofia.bg
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Магистърска програма: Митнически и данъчен контрол  

                                                (за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември и м. февруари 

Форма на обучение: задочна 

Ръководител: доц. д-р Димитър Златинов 

е-mail: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: ас. Илия Атанасов 

е-mail: i.atanasov@feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: Целта на програмата е да създаде 

квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, 

методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на 

митническата и данъчната дейност, а студентите неикономисти чрез 

базовите дисциплини ще овладеят и фундаментални знания и умения в 

областта на икономиката и финансите. С профилиращите дисциплини 

програмата има за цел да разшири подготовката на студентите в областта 

на данъчната и митническата политика на ЕС, данъчното право и 

контрола на средствата от ЕС, както и по отношение на митническите 

режими и процедури и икономиката на публичния сектор. След 

успешно дипломиране, освен магистърска степен по Икономика, 

завършващите студенти неикономисти получават и статута на 

„специалисти“ и при желание от тяхна страна, могат да продължат 

обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски 

програми, предлагани от Стопанския факултет, и да получат втора 

магистърска степен. 

Условия за кандидатстване: Кандидат-магистрите заявяват своя 

интерес към магистърската програма, като изпращат по електронен път 

автобиография и мотивационно писмо, в което до две страници 

посочват мотивацията и очакванията си от 

обучението. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат 

на администратора на магистърската програма ас. Илия Атанасов на 

следния имейл адрес: i.atanasov@feb.uni-sofia.bg. Всички останали 

документи за кандидатстване се подават в рамките на 

mailto:i.atanasov@feb.uni-sofia.bg


кандидатмагистърската кампания през системата https://feba.kmk.uni-

sofia.bg/. 

Възможна реализация на завършилите програмата: Ръководители 

в икономически и административни отдели в Агенция „Митници“ и 

подразделенията на Националната агенция по приходите; аналитични 

специалисти по митнически стоков контрол в митническите дирекции, 

експерти в Агенция „Митници“, митнически посредници, инспектори в 

данъчни и застрахователни агенции, включително в подразделенията на 

НАП; консултанти и предприемачи в областта на митническия и 

данъчния контрол; анализатори в икономически и финансови структури 

в областта на държавната администрация и частния сектор; 

преподаватели във висшите училища и структурите на професионалното 

образование и квалификация.  

Продължителността на обучението е 1 година и се осъществява 

в задочна форма само събота и неделя в рамките на зимния и 

летния семестър. Студентите могат да избират формата на 

завършване с полагане на държавен изпит или разработване на 

магистърска теза.  

 Студентите неикономисти, които са придобили образователно-

квалификационна степен бакалавър по специалности извън 

професионално направление 3.8 Икономика, полагат допълнителни 

изпити по икономически дисциплини по време на следването си. 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни 

 в бизнеса и финансите  

 (Business Analytics) 

                                           (за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра за икономисти и 3 семестъра за 

неикономисти, с прием през м. септември и м. февруари 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов 

е-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg 

 

https://feba.kmk.uni-sofia.bg/
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Цел на програмата: Да създаде умения за обработка, 

организиране, анализ, моделиране и прогнозиране  на масиви от 

данни, чиито обем, многообразие и скорост на събиране и изменение 

не позволяват приложение на стандартния иконометричен 

инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния 

процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По 

конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на 

курсове с приложения на методи от статистиката, приложната 

математика и информационните технологии, поставени в контекста на 

актуални финансови и икономически проблеми, а изборът на 

софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса. Към магистърската 

програма е учреден Съветът на менторите в сътрудничество с  Делойт 

България, INDEAVR, Райфайзенбанк (България) и Travel Mind. 

Неговите членове са доказали се в областта професионалисти от 

академията и бизнеса. Основана цел на съвета е осигуряването на 

модерно обучение, кореспондиращо тясно с потребностите на пазара 

на труда. 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по 

икономика или стопанско управление, а за студентите неикономисти – 

завършена бакалавърска или магистърска степен по природни или 

инженерни науки.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Възможна реализация на завършилите програмата: Навлизането 

на ново поколение технологии, осигуряващи събирането и 

съхранението на големи обеми от данни, повиши чувствително 

търсенето на специалисти с интердисциплинарен начин на мислене, 

изискващ знания в няколко паралелни области. Учебното съдържание 

на магистърската програма е съобразено с тази специфика на пазара на 

труда. От една страна се предлага многообразие от изборни курсове, 

гарантиращи гъвкавост и възможност за реализация в областта на 

финансите, маркетинга, бизнеса, количествения анализ, както и други 

науки, които оперират големи обеми от данни. В същото време, 



програмата е фокусирана върху усвояването на различни методи и 

техники за анализ. Това дава възможност на завършилите я да заемат 

позиции в компании, интегрирали извличането на знание от данните в 

процеса на управление и контрол, опериращи в разнообразни сфери на 

дейност, като например, в производствения и транспортния сектор, 

здравеопазването и др. 

 

Магистърска програма:   Финанси и банково дело 

        (за икономисти и неикономисти) 

 

Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: гл. ас. д-р Божидар Недев 

е-mail: bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg 

Администратор: ас. Десислава Петкова 

е-mail: d.petkova@feb.uni-sofia.bg 

 

Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в 

областта на финансите и банковото дело. Придобиване на умения за 

решаване на проблеми на финансите на макроикономическо ниво и на 

управлението на търговска банка или финансова институция. Изучава-

ните през трите семестъра на обучение курсове включват: междуна-

родни банкови регулации и управление на риска, теория и управление 

на инвестициите, банково счетоводство, анализ на паричната политика, 

приложен макроикономически анализ, дериватни финансови инстру-

менти, банково право, съдебно-счетоводни експертизи, банково дело, 

финансов анализ и бизнес оценяване, институционална икономика и 

икономически анализ. Студентите могат да избират между специали-

зирани курсове, отнасящи се до теми като големи данни, бизнес анали-

тика, счетоводство и др. 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен 

по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и 

свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от 

Икономика и финанси или Стопанско управление, при което 
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допълнително се изучават пет факултативни дисциплини за 

придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Финанси и 

инвестиции”.  

За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване, 

което цели да установи мотивацията, общата грамотност и наличието 

на основни компетентности.  

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистърската 

степен създава условия за професионална реализация и заемане на 

ръководни длъжности в различни отрасли, различни организации, 

занимаващи се с финансово управление, планиране, прогнозиране, 

финансов анализ и др. Магистрите по финанси и банково дело биха 

могли да постъпят в държавни и частни финансови институции: 

Министерството на финансите, БНБ, търговски банки, консултантски 

фирми, застрахователни компании.  

Завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни 

длъжности като финансови и банкови мениджъри, мениджъри на фирми, 

ръководители на специализирани финансови звена, финансови 

анализатори, данъчни и финансови консултанти. Възможност за работа 

в международни банкови и финансови организации поради високата 

степен на запознаване с международните и национални банкови и 

финансови регулации, изучаване еволюцията на международните 

споразумения за регулиране на банковата дейност (Базелски 

стандарти), европейските директиви и регламенти по отношение 

изискванията за капитала, капиталовите и антициклични буфери, както 

и готовност за прилагане на модели за оценка качеството на активите 

и стрес-тестове, изисквани по линия на Европейската централна банка 

и националните регулаторни органи /БНБ и КФН/. 

 

 


