
ГРАФИК  
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ 

КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

На основание Заповед на ректора на УНСС № 2993 от 21.12.2020 г. всички 

конкурсни изпити ще се проведат присъствено при спазване на 

противоепидемичните мерки  
 

 

Катедра/Институт 

 

 

Докторски програми 

 

 

Дата 

 

Час 

 

Зала 

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 
 

Икономическа 

социология 
Социология 04.02.2021 г. 10:00 ч. 5020 

 

Професионално направление 3.3. Политически науки 
 

Международни 

отношения 
Политология  03.02.2021 г. 09:30 ч. 2028А 

 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 
 

Медии и обществени 

комуникации 

Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (Медии и комуникации) 

04.02.2021 г. 10:00 ч. 3072 

Медии и обществени 

комуникации 
Журналистика 04.02.2021 г. 10:00 ч. 3072 

 

Професионално направление  3.7. Администрация и управление 
 

Управление Социално управление  05.02.2021 г. 10:00 ч. 2028А 

Публична администрация 
Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Публична администрация) 
05.02.2021 г. 09:00 ч. 5035 

Регионално развитие Aдминистрация и управление (Регионално развитие) 04.02.2021 г. 10:00 ч. П039 

 

Професионално направление 3.8. Икономика 
 

Икономикс Политическа икономия  03.02.2021 г. 08:30 ч. 4013 

Институт по 

интелектуална 

собственост и 

технологичен трансфер 

Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (Интелектуална собственост в творческите 
индустрии) 

04.02.2021 г. 10:00 ч. 
ИИСТТ - 

зала 4 

Институт по 

интелектуална 

собственост и 

технологичен трансфер 

Икономика и управление (Интелектуална собственост по 
отрасли) 

04.02.2021 г. 10:00 ч. 
ИИСТТ - 

зала 4 

Финанси Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 03.02.2021 г. 09:00 ч. 2032А 

Статистика и 

иконометрия 
Статистика и демография 04.02.2021 г. 09:00 ч. 2064 

Счетоводство и анализ 
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 
(Счетоводна отчетност и анализ) 

03.02.2021 г. 08:30 ч. 1039 

Информационни 

технологии и комуникации 
Приложение на изчислителната техника в икономиката  03.02.2021 г. 09:00 ч. 2066 

МИО и бизнес Световно стопанство и МИО  03.02.2021г. 09:00 ч. 3028 

http://www.unwe.bg/Uploads/Main/ca801_04.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/ca801_05.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/ca801_05.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/df11f_08.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/d5e51_14.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/d5e51_14.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/59c94_12.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/d5e51_14.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/d5e51_14.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/e9266_17.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/35407_20.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/35407_21.docx


 

Катедра/Институт 

 

 

Докторски програми 

 

 

Дата 

 

Час 

 

Зала 

Човешки ресурси и 

социална защита 
Икономика и организация на труда 04.02.2021 г. 09:00 ч. 2055 

Маркетинг и стратегическо 

планиране 
Маркетинг 04.02.2021 г. 09:00 ч. 3014 

Маркетинг и стратегическо 

планиране 
Планиране  05.02.2021 г. 09:00 ч. 3014 

Икономика на 

природните ресурси 
Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика) 03.02.2021 г. 09:00 ч. 1044 

Индустриален бизнес Икономика и управление (Индустрия) 03.02.2021 г. 10:00 ч. 4044 

Индустриален бизнес Организация и управление на производството (Индустрия) 03.02.2021 г. 10:00 ч. 4044 

Институт по 

предприемачество 
Икономика и управление (Предприемачество) 05.02.2021 г. 10:00 ч. 3071 

Логистика и вериги на 

доставките 
Икономика и управление (Стопанска логистика) 04.02.2021 г. 09:00 ч. 4051 

Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 05.02.2021 г. 10:00 ч. 2032A 

Икономика на транспорта 

и енергетиката 
Икономика и управление (Транспорт) 04.02.2021 г. 10:00 ч. 3057 

Национална и регионална 

сигурност 
Икономика и управление (Отбрана и сигурност) 03.02.2021 г. 09:00 ч. 5024 

Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 03.02.2021 г. 10:00 ч. 1095 

Икономика на търговията Икономика и управление (Търговия) 04.02.2021 г. 09:00 ч. 2124 

Политическа икономия Стопанска история 03.02.2021 г. 09:00 ч. 4057 

 

ЧУЖД  ЕЗИК 
 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Английски език – за вх.№ 1 до вх.№ 62 12.02.2021 г. 10:00 ч. 2028A 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Английски език – за вх.№ 63 до вх.№ 124 15.02.2021 г. 10:00 ч. 2028A 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Немски език 15.02.2021 г. 11:00 ч. П050 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Френски език 12.02.2021 г. 10:00 ч. П052 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Испански език 15.02.2021 г. 11:00 ч. П052 

Чужди езици и приложна 

лингвистика 
Руски език 15.02.2021 г. 11:00 ч. П053 

 

Конкурсните изпити по специалността и чужд език за докторските програми към Юридическия 

факултет ще се проведат в периода от 04 март 2021 г. до 18 март 2021 г. Графикът ще бъде обявен 

допълнително в сайта на УНСС. 

http://www.unwe.bg/Uploads/Main/3ac59_29.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/3ac59_29.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/dc4e3_31.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/a0758_36.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/8f3c9_37.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/8f3c9_38.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/babf6_39.doc
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/babf6_41.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/32143_42.docx
http://www.unwe.bg/Uploads/Main/32143_42.docx

