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3. Управление на проекти 

Професионално направление - 3.7.Администрация и управление 

Форма на обучение – редовна и задочна 

Продължителност - 4 семестъра 

За кандидати, притежаващи ОКС бакалавър или ОКС магистър от други 

професионални направления. 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните 

изпити 

Ръководител: проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев 

Катедра "Стопанско управление" 

Кабинет 205 (ІV корпус),  телефон (062) 622247 

 

Цел на програмата 

Магистърската програма "Управление на проекти" е създадена и се реализира 

съвместно от Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Стопански 

факултет на Технически университет – София. Целта на програмата е подготовка на 

висококвалифицирани и компетентни мениджъри и специалисти в областта на 

инициирането, управлението и реализирането на устойчиви резултати от проектни 

предложения. Екипът, реализиращ програмата е изграден от водещи учени и доказани 

специалисти от практиката.  

Компетенции на завършилите програмата 

Програмата е насочена към придобиване на икономически и управленски знания 

и умения за планирането, координирането, изготвянето на бюджети и оценяването 

на проектни дейности, както и такива за управлението на рисковете, ангажираните 

човешки ресурси и защита на концепции и тези. Развиват се компетенции за справяне 

със ситуации, породени от съвременната динамична, мобилна, агресивна и в известна 

степен неопределена среда посредством подготовката, разработването и 

реализирането на устойчиви проекти на държавно, регионално, местно и фирмено 

равнище. 

Професия и възможности за заемани длъжности 



Завършилите програмата могат да работят като мениджъри на оперативно, 

средно и висше управленско равнище в проектни организации;  функционални 

мениджъри и специалисти в дирекции и отдели "Управление на проекти". 

Потенциалните възможности за професионална реализация включват още: 

ръководители, координатори, специалисти и експерти в проектни екипи; консултанти 

и експерти по управление на проекти във фирми, местни, регионални и държавни 

структури; управление на собствени предприемачески инициативи в областта на 

проектната дейност. 

Възможности за продължаване на обучението 

Завършилите специалността могат да продължат обучението си за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор" в акредитирани 

докторски програми към Стопански факултет. 

 


