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Катедра "Национална 
и регионална сигурност” 
предлага обучение в спе-
циалност "Икономика на 
отбраната и сигурнос-
тта” от 1990 г.

Конкурентните пре-
димства на обучението 
по специалността са: 

 y Единствената специ-
алност в страната, 
която подготвя ци-
вилни и военни спе-
циалисти в областта 
на икономиката на 
отбраната и сигур-
ността;

 y Продължаващо обучение след бакалавърската програма в магистърски и докторски степени със 
специализация "Корпоративна сигурност” и новата международна магистърска програма "Ядрена 
сигурност”;

 y За своите студенти катедрата осигурява стажове в държавната администрация и фирмите от 
сектора за сигурност.
Завършилите студенти намират професионална реализация в държавни и частни струк-

тури като:
 y Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, ДАНС, централната и 

местната държавна администрация по отбраната и сигурността;
 y Фирми от сектора на отбранителната промишленост, търговски дружества в сектора за сигур-

ност, митническите служби;
 y Организации с нестопанска цел в областта на отбраната и сигурността.

Специалност "Национална и регионална сигурност"
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В специалността "Бизнес логистика” се подготвят специалисти, способни да управляват интегрирано 
реалните (физическите) процеси в икономиката и материалните потоци: от източниците на суровини, през 
производството до доставката на готовите продукти до крайните потребители. 

Предимства на обучението по специалността:
 y По оценка на чуждестранни специалисти учебното съдържание е съпоставимо с най-добрите бакалавърски сте-

пени по логистика в света;
 y Обучаващите се в специалността развиват високо ценени от фирмите знания и умения за доставка на точните 

продукти на точното място и в точното време с най-ниски разходи;
 y Преподавателският състав на катедра "Бизнес логистика" е с богат академичен, практически и консултантски 

опит, който му позволява да поддържа и развива непрекъснати контакти с бизнеса и на тази база да осигурява 
високопрофесионални стажове и практики във водещи фирми от логистичния сектор у нас и в чужбина;

 y Професията е една от най-високоплатените с възможност за заемане на високи мениджърски позиции;
 y Завършите специалисти се реализират успешно в логистичните отдели на производствени и търговски фирми 

и в компании, специализирани в оказването на логистични услуги (транспорт, спедиция, складиране, дистрибуция, 
митническо обслужване и др.), стигайки често до вицепрезидентски и президентски позиции.

Специалност "Бизнес логистика"
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Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалността "Икономика на транспорта” има повече от 60-годишна история в УНСС и подготвя спе-
циалисти за всички видове транспорт.  От 2016 г. катедрата се преименува в "Икономика на транспорта и 
енергетиката" и ще подготвя специалисти за транспортния и енергийния сектор, които произвеждат близо 
20 % от брутния вътрешен продукт на страната и като цяло в ЕС. Крупните инвестиционни проекти в сред-
носрочен и дългосрочен план ще бъдат насочени в транспортната и енергийната инфраструктура и студенти-
те, завършващи новата специалност "Икономика на транспорта и енергетиката", ще получават задълбочени 
теоретични познания  и практически умения за извършване на специализирани дейности в тези стопански 
сектори. Обучението ще се извършва с активното съдействие на Института по енергиен мениджмънт. 

Основни акценти в бакалавърската програма:
 y Интердисциплинарност на обучението (изучават се икономически и хуманитарни дисциплини, правни аспекти на 

транспортната дейност, човешко поведение, технически и технологични аспекти на транспортната дейност)
 y Развиване на отлични познания за съвременните обществено-икономически системи
 y Задълбочено осмисляне на различните типове роли и взаимоотношения, които възникват при осъщест-

вяването на транспортния процес
 y Пряко прилагане на учебния материал в практическата сфера с възможности за включване в разнообраз-

ни стажантски програми.
Завършилите специалността се реализират успешно в транспортните и енергийни отдели на производстве-

ни, търговски фирми, както и в компании, свързани с оказването на логистични и енергийни услуги, също така в 
организации, свързани с опазване на околната среда.
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Специалност "Икономика на търговията"

Специалността "Икономика на търговията" е с повече от 60-годишна история и е една от най- же-
ланите в УНСС. 

Основни акценти в профила на специалността:

 y Успешна реализация на възпитаниците във всички сфери на икономиката;
 y Атрактивни и актуални специални учебни дисциплини, свързани с търговско посредничество, продаж-

би, търговски маркетинг, организирани пазари, борсова търговия и други;
 y Преподаватели с богат академичен и практически опит, пряко свързани с потребностите на тър-

говския бизнес.



6

Специалност "Маркетинг"

В тази специалност се подготвят висо-
коквалифицирани специалисти в областта на 
маркетинга. Специален акцент се поставя 
върху пазарните проучвания, организиране на 
рекламни кампании, съчетаване и интегриране 
на елементи на маркетинговите комуникации, 
разработване и контрол по изпълнението на 
маркетингови планове, международен марке-
тинг, управление на маркетинга.

В трети курс се изучават задължителни и 
избираеми факултетни учебни дисциплини: "Со-
циална политика", "Маркетингови изследвания", 
"Маркетингово планиране", "Потребителско по-
ведение", "Интернет технологии", "Индустри-
ални отношения" и др.
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В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Продуктова 
политика", "Ценова политика", "Комуникационна политика", "Дистрибуционна политика", "Маркетинг на 
интелектуални продукти", "Международен маркетинг", "Управление на продажбите", "Система на нацио-
налните сметки", "Моделиране в маркетинга", "Бизнес планиране", "Стокознание", "Евристични методи", 
"Трансферно ценообразуване", "Конкурентни стратегии".

Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местната власт, големи, средни 
и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации, фондации, специализирани агенции, финансови институ-
ции, международни организации.
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Образователната цел е придобиване на специализирани знания по макроикономическо прогнозиране, про-
грамиране и планиране, фирмено планиране и регионално планиране и програмиране.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Социална полити-
ка", "Маркетингови изследвания", "Маркетингово планиране", "Потребителско поведение", "Проектиране на 
управленски информационни системи", "Интернет технологии", "Индустриални отношения", "Икономически 
анализи и прогнози" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Национално пла-
ниране", "Регионално планиране", "Фирмено планиране", "Демография и пазари на труда", "Система на нацио-
налните сметки", "Изследване на операциите", "Управление на проекти", "Регионално развитие на европейски 
структури", "Оперативно планиране", "Борси и борсови операции", "Пазарни стратегии".

Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местната власт, международни 
институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, 
образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

Специалност "Прогнозиране и планиране"


