
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

 Декан: проф. д-р Добринка Златева 

   IV корпус, каб. 206    

    тел. (062) 622247 

 

 Зам.-декан по учебната работа: доц. д-р Милена Йоргова 

    IV корпус, каб. 207   

  

  тел. (062) 622247, (062) 615061 

  

  

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА 

БАКАЛАВРИ В СЪЩОТО  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

3. Публична администрация 

Професионално направление - 3.7. Администрация и управление 

Форма на обучение – редовна / задочна / дистанционна  

Продължителност - 2 семестъра 

За кандидати, притежаващи степен ОКС бакалавър или ОКС магистър по 

професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика" 

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

изпити 

Ръководител: доц. д-р Венета Христова 

Катедра "Стопанско управление"  

Кабинет 201 (ІV корпус ), 210 (ІV корпус) и 205 (ІV корпус), телефон (062) 615 

054 , (062) 615 068 и (062) 622 247 

 

Цел на програмата 

Магистърската програма цели обучението на специалисти по мениджмънт в 

публичният сектор като обхваща разнообразни управленски, икономически, правни и 

политически дисциплини, които спомагат за формиране на отговорно оперативно и 

стратегическо мислене и действие по повод управлението на всички нива на 

държавната и местна администрация. 

Компетенции на завършилите програмата 

Завършилите програмата придобиват съдържателни, концептуални, 

хуманитарни, специализирани и технологични знания в областта на управлението на 

публичния сектор, както и умения за дефиниране и анализиране на различни 

управленски, икономически, социални и екологични проблеми и разработване на 

варианти за вземане на решения в този изключително важен за обществото сектор. 

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които ще им помогнат да 

бъдат мениджъри със стратегическо мислене и поведение, съобразено с глобалните 

процеси и тенденции и лидери компетентни и способни да прилагат различни 

управленски парадигми и ефективни практики, водещи до повишаване на 

ефективността на системите в публичния сектор. 



Професия и възможности за заемани длъжности 

Дипломираните магистри по "Публична администрация" могат да работят 

предимно в структурите на държавната администрация - министерства, държавни 

структури, агенции, инспекторати, областни и общински администрации - на високи, 

средни и оперативни мениджърски нива, като експерти в тях, но биха могли да имат 

успешна реализация и в непроизводствената сфера.  

Възможности за продължаване на обучението 

Завършилите специалността могат да продължат обучението си за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор по икономика" в 

акредитирани докторски програми. 

 


