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Специалност "Аграрен бизнес"  има за цел да осъществи подго-
товка на висококвалифицирани икономисти бакалаври за работа 
в аграрния сектор.

Студентите от специалността имат възможност да получат 
профилирана, специализирана подготовка по: търговия със земедел-
ски продукти; аграрно предприемачество; управление на малък и се-
меен агробизнес; организационно поведение; развитие на селските 
райони; управление на земеделските кооперации; екологични и други 
аспекти на агробизнеса, в т.ч. и по устойчивото му развитие и др.

Завършилите специалността придобиват умения за: разработва-
не на управленски решения в областта на аграрния бизнес; разбиране 
на и участие в съвременните аграрни пазари; познаване и използване 
на аграрни политики и механизми за подкрепа; съобразяване със соци-

алните и екологичните аспекти на аграрния сектор; разработване и управление на агробизнес проекти; използване 
на модерни комуникации и работа в екип.

Специалност "Аграрен бизнес"

Разработена със съдействие на бизнеса и чуждес-
транни партньори, специалността осигурява кон-
курентни предимства на подготвяните висококва-
лифицирани специалисти по бизнес анализи и оценки, 
планиране, организиране и контрол на ресурси и про-
цеси, управление на инвестиции, човешки ресурси и 
маркетинг в компании на реалната икономика.

В трети курс се изучават задължителни и из-
бираеми факултетни учебни дисциплини: "Бизнес 
мениджмънт", "Иновации в бизнеса", "Управление 
на човешките ресурси", "Финансиране на бизнеса", 
"Корпоративен риск мениджмънт", "Маркетингови 
изследвания", "Управление на качеството", "Банково 

дело", "Счетоводство на бизнес организацията", "Нелоялна конкуренция", "Застраховане", "Организационна култу-
ра", "Бизнес преговори", "Бизнес предприемачество", "Фирмена сигурност и икономическо разузнаване" и др.

Специалност "Бизнес икономика"
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Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост"

От 2007 г. УНСС и катедра "Недвижима собственост" 
предлагат обучение в ОКС "бакалавър" по специалност 
"Мениджмънт на недвижимата собственост".

Срокът на обучение е 8 семестъра (4 годи-
ни). В първите две години студентите изучават 
задължителни и избираеми общоуниверситетски 
учебни дисциплини, включени в професионалното 
поднаправление "Икономика и бизнес". След втори 
курс обучението се профилира по специалности на 
базата на желанията на студентите. В трети и 
четвърти курс дисциплините в спец. "Мениджмънт 
на недвижимата собственост" се разделят на:

 y задължителни учебни дисциплини – "Икономика 
на недвижимата собственост", "Финансиране на 

бизнеса", "Иновации в бизнеса", "Управление на човешките ресурси", "Количествени методи" и др.
 y избираеми учебни дисциплини – "Урбанизационен икономикс", "Мотивация и стимулиране на труда", "Финан-

сов анализ на агенции за недвижими имоти", "Контролинг на операциите с недвижими имоти", "Управление 
експлоатацията на сгради", "Финансиране и инвестиции в недвижими имоти", "Бизнес преговори", "Управле-
ние на риска при сделки с недвижими имоти", "Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти" и др. 
Повече от половината изучавани дисциплини в специалността са избираеми.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми дисциплини като: "Инвестиционни проекти", "Контро-
линг на разходите", "Бизнес планиране", "Търговско право", "Право на интелектуалната собственост", "Трудово пра-
во", "Данъчно облагане и данъчен контрол ", "Външноикономически отношения". Важно предимство на обучението е 
предоставената възможност за избор от студентите на специализирани дисциплини, групирани в три модула: "Уп-
равление чрез мотивация", включващ дисциплините: "Мотивационни анализи", "Мотивационни техники" и "Практики 
по управление чрез мотивация"; "Иновации и технологичен трансфер", включващ дисциплините: "Иновационни проек-
ти", "Лицензионни сделки" и "Иновационни практики", "Маркетинг в динамична бизнес среда", включващ дисциплините: 
"Оценяване на маркетинговите решения", "Маркетингови техники" и "Маркетингови практики".

Завършилите специалността могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и 
процеси във фирми; аналитични специалисти по бизнес планиране, маркетинг, управление на човешките ресурси, управление 
на инвестиции и иновации в бизнес организации; експерти в консултантски организации и научноизследователски организа-
ции; кредитни експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация.
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Гаранция за високото равнище на учебните планове и програми на дисциплините от специалността е 
включването в балансиран вид на подходящи и необходими за бизнеса в тази област знания и умения. От една 
страна, учебната документация е разработена в тясно сътрудничество с представителите на браншовите 
организации в този бизнес у нас – Национално сдружение "Недвижими имоти", ФИАБЦИ – България, предста-
вители на някои от най-големите агенции за недвижими имоти – "Явлена", "Адрес", Re/Max и др. За част от 
дисциплините се ползват лектори от тези организации. В същото време академичният състав на катедрата 
до голяма степен взаимства опит от чуждестранни университети от Германия, Австрия, САЩ и Швейцария, 
предлагащи същата специалност.

Знанията и уменията, които придобиват студентите, са свързани с: принципите и методите за раз-
работване и оценка на проекти за създаване на обекти на недвижима собственост; методите и формите за 
управление на отделни имоти и на портфейли от имоти; начини и средства за управление на частни, общински 
и държавни обекти на недвижима собственост; управление на продажбите, на риска, на финансите и на персо-
нала на фирми за изграждане, търговия и управление на недвижими имоти.

Възможностите за реализация след завършване на специалността са в областта на: мениджъри на не-
движими имоти, пропърти и фасилити мениджъри; ръководители на отдели "Управление на имоти"; анализа-
тори на процеси, протичащи на пазара на недвижими имоти; консултанти по управление на недвижими имоти 
(собственост); аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти в съответните фирми и 
кантори, брокери на недвижими имоти; икономически експерти по създаване и управление на портфейли от 
недвижими имоти; оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост; консултанти по ин-
вестиции в недвижими имоти и взаимни фондове (ипотечни); кредитни консултанти.
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Специалност "Предприемачество"

В новата за България специ-
алност "Предприемачество" се 
подготвят висококвалифицира-
ни предприемачи, мениджъри и 
специалисти, действащи успеш-
но в динамична и висококонку-
рентна, включително междуна-
родна бизнес среда.

В трети курс се изучават 
задължителни и избираеми фа-
култетни дисциплини: "Бизнес 
мениджмънт", "Финансиране на 
бизнеса", "Управление на проек-
ти", "Системи за управление на 
качеството", "Арт и креативно 
предприемачество", "Иновации в 
бизнеса", "Управление на човеш-

ките ресурси", "Бизнес предприемачество", "Предприемачески стратегии", "Логистични системи", 
"Фирмена интернационализация", "Клъстерна икономика" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Създаване на 
нов бизнес", "Предприемачески мениджмънт", "Мениджмънт на растежа", "Маркетинг на малките и 
средните фирми", "Психология на предприемаческата дейност", "Корпоративно предприемачество", 
"Социално предприемачество", "Фамилен бизнес", "Водене на преговори", "Счетоводство и финанси-
ране на малките и средните фирми" и др.

Завършилите специалността могат да се реализират като: предприемачи - основали, управля-
ващи и развиващи свой или в съдружие бизнес (някои още по време на следването си); вътрешнофир-
мени (корпоративни) предприемачи в големите фирми, подпомагайки генерирането, трансфера и ко-
мерсиализирането на иновации; многофункционални мениджъри и специалисти в малките и средните 
фирми; мениджъри на фирмено равнище; специалисти по публично-частно партньорство; експерти 
в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС. Досегашната практика 
показва и отлична реализация на завършилите специалността в чужбина.
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Специалност "Екоикономика"

Настъпващите климатични промени и из-
черпването на възобновяемите природни ре-
сурси поставят пред икономистите нови пре-
дизвикателства.

Студентите от специалността имат 
възможност да получат профилирана, специа-
лизирана подготовка по: природоползване и ре-
гионално развитие; оценка и пазари на природни 
ресурси; социална екоикономика; моделиране на 
екоикономически системи; управление на проек-
ти и на конфликти; устойчиво развитие; прос-
транствени анализи; екотуризъм.

Завършилите специалността бакалаври 
се реализират като: мениджъри по управле-
ние на екологична инфраструктура на различ-
ните нива на управление в публичния сектор; 
специалисти по публично-частно партньор-
ство при използване на природните ресурси; 
мениджъри и консултанти по оценка и упра-
вление на екологични проекти; консултанти и 
контрольори на системата за управление на 
качеството на околната среда (ИСО-14001); 
оценители на земеделски земи и биологични 
фондове в консултантски и други компании; 
специалисти - връзки с обществеността по 
проблемите на околната среда; експерти в 
Министерството на земеделието и горите, 
Министерството на околната среда и води-
те и др.; експерти по екологични проблеми в 
неправителствени, браншови и други органи-
зации и съюзи; изследователи и преподавате-
ли в научни институти и университети.
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Подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания за съвременните индустриални органи-
зации и институции и умения за изпълнение на специализирани и комплексни функции по анализа, оценката и упра-
влението на процеси и дейности в индустриалните фирми, включително по обосновката на управленски решения.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: “Бизнес ме-
ниджмънт”, “Иновации в бизнеса”, “Управление на човешките ресурси”, “Финансиране на бизнеса”, “Индус-
триална икономика”, “Фирмена организация”, “Системи за управление на качеството”, “Банково дело”, 
“Счетоводство на бизнес организацията”, “Фирмено планиране”, “Застраховане”, “Фирмена организация”, 
“Анализ на разходите”, “Логистични системи”, “Фирмена сигурност и икономическо разузнаване” и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: “Управление 
на инвестициите”, “Управление на маркетинга”, “Творчески индустрии и бизнес”, “Вътрешен контрол и 
вътрешен одит”, “Управление на инвестициите”, “Търговско право”, “Счетоводство на предприятието”, 
“Данъчно облагане и данъчен контрол”, “Икономическа политика на ЕС”, “Мотивационни техники и прак-
тики”, “Рекламен мениджмънт”, “Индустриални отношения”.

Завършилите специалността могат да работят във: малки, средни и големи индустриални фирми, развой-
ни институти и звена в сферата на индустрията, отдели по кредитиране на банки, консултантски фирми и др.

Специалност "Индустриален бизнес"
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Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, 
които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила 
и управление на неговата интелектуална собственост. В специалност "Творчески индустрии и бизнес" се 
предоставят знания и практики, свързани с глобалното преориентиране на икономиките към икономика 
на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал са допълнени с ресурсите 
знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет, както на микро-, така и на 
макрониво.  

Завършилите специалността могат да се реализират професионално във всички сектори на сто-
панството и във всички бизнес организации, които създават и използват филми, музика, софтуер и 
други интелектуални продукти. Те могат да работят като специалисти и експерти в държавни и общин-
ски структури (Министерство на културата, Патентно ведомство на Р. България, Национален филмов 
център, Национален център за книгата и др.), международни институции (Световната организация за 
интелектуална собственост, Програма на ООН за развитие, СТО, UNESCO), нестопански организации (МУ-
ЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, АБРО, БАККО), както и в други организации в областта на 
изкуствата и културата (музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации).

Конкурентно предимство на 
дипломиралите се в катедра “Твор-
чески индустрии и интелектуална 
собственост” е, че тя е единстве-
ната в системата на висшето об-
разование в България, която подгот-
вя специалисти по интелектуална 
собственост за бизнеса. Катедрата 
предлага и продължаващо обучение в 
магистърска степен със специали-
зации в областта на индустрията, 
културата и отделните творчески 
индустрии, както и в степен „Док-
тор” – със специализации в облас-
тта на отделни отрасли, както и в 
секторите извън сферата на мате-
риалното производство.

Специалност "Творчески индустрии и бизнес"


